
Katedra mikroelektroniky 

Vědecko-výzkumná, odborná a expertní činnost pracoviště je zaměřeno do řešení následujících 
problematik. 

 

 Konzultační činnost a laboratorní vybavení pro návrh integrovaných obvodů a mikrosystémů 

 Navrhování specifických integrovaných obvodů a zajištění jejich výroby ve standardních 
evropských technologiích 

 Navrhování specifických senzorů a mikrosystémů a zajištění jejich výroby ve světových 
standardech technologií 

 Návrhy a zajištění realizace MEMS struktur pro podporu široké množiny aplikací  

 Termo-mechanické modelování a simulace elektronických komponent a struktur 

 Návrhy a realizace inteligentních systémů s bezdrátovými přenosy senzorových dat pro podporu 
systémů inteligentních budov apod. 

 Návrhy a realizace elektronických systémů pro bezpečnostní aplikace 

 Vývoj specifických napájecích zdrojů pro inteligentní senzorové systémy, využití integrace 

 Analýza topologie povrchů malých vzorků (do 10x15mm) se subnanometrovým rozlišením 
pomocí mikroskopu se skenující sondou (AFM, STM) - např. výšková, potenciálová, vodivostní, 
tuhostní topografie. 

 Komplexní charakterizace elektrických a optických vlastností polovodičových materiálů a struktur 
(I-V, C-V, DLTS, PL, EL, PC) v rozsahu teplot od 10 do 500K. 

 Charakterizace výkonových polovodičových součástek typu dioda, MOSFET, IGBT: měření 
statických a dynamických parametrů (IF do 1kA, VDC do 2.5kV). 

 Simulace elektrických vlastností polovodičových struktur pomocí systému TCAD založená na 
fyzikálních modelech - 1D, 2D příp. 3D simulace technologického procesu, simulace elektrického 
chování polovodičových struktur včetně optoelektronických a termoelektrických prvků. 
Obvodová simulace nových polovodičových prvků, navržených v systému TCAD. Školení pro nové 
uživatele TCAD systémů. 

 Expertní činnost v oblasti polovodičových technologií, zejména v oblasti charakterizace a aplikace 
elektricky aktivních poruch. 

 Návrh desek plošných spojů v souladu s EMC: Analogové, digitální, výkonové, High Speed Digital 
Design. Libovolná složitost, libovolný počet vrstev, včetně HDI. 

 Expertízy problematiky EMC na deskách plošných spojů. 

 Komplexní konzultace, poradenství a školení v oblasti návrhu desek plošných spojů. 

 Konzultace, poradenství a školení programových produktů Cadence - OrCAD. 

 Testování odolnosti integrovaných obvodů a mikroprocesorů proti proudové injekci. 

 Návrh a simulace charakteristik optických a optoelektronických jednotlivých a integrovaných 
součástek a subsystémů:  

- Návrh a simulace charakteristik jednovidových planárních optických integrovaných 
součástek s využitím programů Beam Prop, Full Wave, Grating Mode, Difract Mode 
a Opti Sys.  

- Návrh a simulace charakteristik multividových planárních optických integrovaných 
součástek s využitím program Opti Cad.  

- Návrh a simulace charakteristik optoelektronických součástek a subsystémů 
s programem Win Mide.  



 Měření parametrů optických a optoelektronických jednotlivých a integrovaných součástek 
a subsystémů  

- Měření optických transmisních spekter v rozsahu vlnových délek 200 nm - 2 000 nm.  

- Měření optických spektrálních charakteristik v rozsahu vlnových délek 300 nm - 1700 nm  

- Měření vidového složení optických planárních vlnovodů  

- Měření optického útlumu planárních a vláknových vlnovodů v rozsahu 600 až 1700 nm.  

- Měření prostorového rozložení optického pole v rozsahu vlnových délek 700 nm - 
1800 nm.  

- Mikromanipulace s optickými součástkami s přesností 1 mikron v 8 lineárních a dvou 
rotačních osách  

- Měření dynamických vlastností optických a optoelektronických součástek a subsystémů 
v časové oblasti do 30 ps a v kmitočtové oblasti do 20 GHz.  

 Realizace kusových množství laboratorních příp. funkčních vzorů jednotlivých a integrovaných 
optických a optoelektronických součástek a subsystémů 
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