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O P O N E N T N Í   P O S U D E K 
 
 

disertační práce RNDr. Zdeňka Sity 
 
 

„ANALÝZA TRANSPORTNÍCH A ŠUMOVÝCH CHARAKTERISTIK OX IDOVÝCH 
VRSTEV NA BÁZI NIOBU“ 

 
 
 
 Předložená disertační práce je věnována analýze transportních a šumových 
charakteristik oxidových vrstev na bázi niobu, které jsou využity jako izolační vrstvy při 
výrobě niobových kondenzátorů. Práce obsahuje teoretický úvod, na který navazuje obšírnější 
experimentální část v oblasti transportních charakteristik a v menší míře se potom věnuje 
měření a analýze šumu v uvedených součástkách. Práce má celkem 109 stran včetně seznamu 
použité literatury. 
 Po prostudování disertační práce, seznamu publikací a hodnocení tvůrčí činnosti mohu 
konstatovat: 
 
a) Z předložené práce je zřejmé, že její námět odpovídá oboru disertace. Vzhledem ke 

skutečnosti, že je v současné době kladena významná pozornost aplikaci experimentálního 
výzkumu v praxi, lze práci považovat za aktuální z hlediska současného stavu vědy. Část 
výsledků této práce byla využita při výrobě niobových kondenzátorů v podniku AVX 
Czech Republic v Lanškrouně a některé významné výsledky byly patentovány v USA. 

 
b) Disertační práce obsahuje řadu původních výsledků. Mezi významné výsledky patří: 

• návrh analytické metody umožňující posoudit vliv ohmické, Poole-Frenkelovy 
a tunelové složky zbytkového proudu v jednotlivých intervalech aplikačního napětí,  

• návrh na zlepšení technologie výroby kondenzátorů s niob-oxidovou anodou, 

• návrh na optimalizaci anodické oxidace, 

• korelace parametrů elektronového transportu a spolehlivosti. 

Výsledky disertace jsou uvedeny ve 4. kapitole, která má rozsah 57 stran.  

Část 4.1 obsahuje studium základních parametrů pásové struktury dielektrika Nb2O5. Na 
základě analýzy transportních charakteristik je navržen pásový diagram 
a z voltampérových charakteristik v normálním a reversním módu jsou určeny hodnoty 
energetických bariér na rozhraní anody a izolační Nb2O5  vrstvy a dále na rozhraní Nb2O5 
vrstvy a katody. Potenciální bariéra na straně anody je 0,4 eV až 0,6 eV a na straně katody 
1 eV až 1,2 eV. Tyto hodnoty jsou nižší než u tantalové technologie a podle mého názoru 
odpovídají realitě.  

Protože hodnota zbytkového proudu závisí převážně na velikosti bariéry na rozhraní 
Nb2O5 – katoda, je tato metoda vhodným nástrojem pro optimalizaci technologie výroby 
kondenzátorů s nízkou hodnotou zbytkového proudu. 

V disertační práci je určena hodnota koncentrace lokalizovaných stavů v dielektriku 
z analýzy C-V charakteristik. Jedná se o donory a jejich koncentrace je v rozsahu 
Nd = (1018–1019) cm-3. Předpoklad, že tyto donory jsou vakance po kyslíku považuji za 
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oprávněný. Dalším výsledkem získaným z analýzy C-V charakteristik je hodnota 
difúzního napětí Ud = 0,92 V, která je blízká hodnotě potenciální bariéry na rozhraní 
izolační Nb2O5  vrstvy a katody. Aktivační energie zbytkového proudu pro emisi elektronu 
z energetické hladiny defektů je přibližně 0,4 eV a má pro MnO2 technologii velni nízkou 
dispersi. Tento výsledek je blízký tantalové technologii pro koncentrace kyslíkových 
vakancí řádu Nd = (1018–1019) cm-3. 

Vysoká koncentrace donorů vede při měření V-A charakteristik ke změně náboje na 
lokalizovaných stavech (kyslíkových vakancích) a ovlivňuje tak přesnost měření. 
K eliminaci vlivu generačně-rekombinačního procesu na hodnotu zbytkového proudu je 
navržena měřicí metoda s dostatečnou časovou prodlevou, nízkým přírůstkem napětí 
a nízkou hodnotou odporu pro měření proudu tak, aby měření probíhalo 
v kvazistacionárním stavu. Tímto způsobem byly získány reprodukovatelné V-A 
charakteristiky pro měření teplotních závislostí zbytkového proudu. 

Charakteristiky dielektrické vrstvy Nb2O5 významně ovlivňuje výměna elektronů mezi 
donorovými energetickými stavy (kyslíkovými vakancemi) a vodivostním pásem. Dochází 
zde k emisi elektronů z donorů do vodivostního pásu a jejich rekombinaci. Tento proces je 
analyzován pomocí šumu zbytkového proudu. Tato metoda dává informaci o mechanismu 
transportu a kvalitě dielektrika. Její aplikaci považuji za oprávněnou. 

V části kapitoly 4.2 je porovnání technologie s anodami na bázi Nb a NbO. Oba materiály 
tvoří při anodické oxidaci stabilní dielektrickou vrstvu Nb2O5. Metoda určení defektů 
v aktivní oblasti Nb/NbO kondenzátorů je založena na analýze transportních a šumových 
charakteristik. Závislost zbytkového proudu v rozsahu aplikačního napětí je v obou 
případech určena transportem v objemu dielektrika Nb2O5  a může být popsána ohmickou 
a Poole-Frenkelovou složkou zbytkového proudu s přibližně stejnými hodnotami 
parametrů. NbO technologie vytváří na rozhraní katoda – Nb2O5 větší bariéru a proto je 
tato technologie výhodnější z hlediska zbytkového proudu. 

V další části disertace je analýza vlivu NbO prachu od různých výrobců, jeho legování 
a anodické oxidace na zbytkový proud. Autor vychází z experimentálního sledování V-A 
charakteristik, závislosti zbytkového proudu na čase a na teplotě. Je popsána metoda 
dielektrického čištění a modifikace anodické oxidace. V závěru této analýzy je doporučení 
pro technologii vedoucí ke snížení zbytkového proudu a zvýšení stability při vysoké 
teplotě. 

Lze konstatovat, že vytčené cíle disertační práce byly splněny. 

c) Podstatné části disertace byly publikovány jak na domácí úrovni, tak i v zahraničí. 
V seznamu publikací se uvádí dva články v impaktovaných časopisech, kde je RNDr. 
Zdeněk Sita prvním autorem. Dále je spoluautorem 27 konferenčních příspěvků a 4 USA 
patentů. 

d) Výsledky vědeckovýzkumné činnosti RNDr. Zdeňka Sity, jeho publikační činnost 
a celkové bodové hodnocení jeho vědeckovýzkumné činnosti ukazují, že se jedná 
o pracovníka s vysokou vědeckou erudicí. 

e) Disertační práce je psána přehledně, má velmi dobrou grafickou úroveň a obsahuje velké 
množství experimentálních výsledků, zejména v oblasti analýzy transportních a šumových 
charakteristik a jejich souvislostí s technologií výroby niob-oxidových kondenzátorů.  



K předložené práci mám uásledující dotazy a připomínky: 

1. Popište transport elektronů v reversním módu v závislosti na přiloženém napětí a určete 
mechanismus transportu elektronů v oblasti záporného diferenciálního odporu, jak je 
uvedeno na str. 42 v obr. 44: V -A charakteristics ofNb0300 in reverse mode- 1st and 2nd 
measurement. 

2. Uveďte za jakých p(}dmínek může dojít k hoření NbO kondenzátorů v porovnání 
s-tantalovými kondezátory. 

3. Vysvětlete fyzikální původ proudu 64 nA na obr. 60 na straně 49. 

4. V práci se vyskytuji některé překlepy a nepřesnosti, které však nesnižují hodnotu 
předložené práce, např.: 

• str. 20, vztah (22)- v třetím výrazu je součinitel GTU, ale na straně 52 ve vztahu (22) 
je ~U2, 

• str. 34- sjednotit označení frekvenčního exponentu, 

• str. 42, obr. 42 až obr. 44 - jaký časový interval byl mezi měřeními č. 1 a č. 2, 
případně č. 2 a č. 3, 

• str. 46- opravit popis pod obr. 50 a obr. 51, 

• str. 50, 2. řádek zespodu- opravit hodnotu /M, 

• str. 52, tabulka 6- U0 opravit na UT, opravit jednotku, 

• str. 54, obr. 72- Uo opravit na UT, 

• str. 55- opravit v textu obr. 76 na obr. 74 a obr. 77 na obr. 75, 

• str. 55 - označení potenciálové bariéry v obr. 74 a obr. 75 neodpovídá označení 
v textu, 

• str. 55- UoR opravit na UTRa UoN opravit na UTN, 

• str. 60, obr. 87 až obr. 91- změnit znaménko v exponentu exponenciální funkce. 

Závěrem mohu konstatovat, že předkládaná disertační práce RNDr. Zdeňka Sity 
"Analýza transportních a šumových charakteristik oxidových vrstev na bázi niobu" odpovídá 
požadavkům pro udělení akademického titulu Ph.D. 

VBrně,20. 11.2015 

il Koktavý, CSc. 
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