
Oponentsk posudek bakaIáiské prãce Petra Jaroe “ Simulace rüstu tenk’ch vrstev
vysokoentropickch slitin pomocI metod molekulárnI dvnamiky”

PIedk1ádaná práce j e zaméena na modelovánI vysokoentropické slitiny feNiCoCuCrAl
pomocI molekulárnI dynamiky, konkrétnë pak na simulaci procesu nanáenI tenkch vrstev
z této slitiny na Si substrát pomocI metody liD s diem najIt souvislost mezi parametry depozice
a vs1ednou mikrostrukturou nanáené vrstvy.

V üvodnI ëásti jsou shrnuty teoretické základy molekulárnI dynamiky: jsou zde základy
statistická termodynamiky, popis integranIch a!goritmü pouIvanch v molekulárnI dynarnice,
typy potenciálü (tzv. forcefieldü) popisujIcI vzájemné atomárnI interakce a metody globálnI
minimalizace energetickch funkcI. Tato ást je zpracována velmi kvalitnè a ukazuje, e si
student dobe osvojil základy metod molekulárnI dynamiky a dobie se orientuje v aktuálnë
pouIvanch algoritmech implementujIcIch tyto metody.

Popis vlastnIch simulacI je popsán v kapitole 2. Simulace byly provedeny v programu
LAMMPS a zamëily se na proces nanãenI vrstev ye dvou rüznch stechiometriIch -

Al2Co9Cr32Cu39feI2Ni6 a ekviatomárnI AlCoCrCufeNi. Student v této ásti prokazuje
schopnost sestavenI, ieenI a analzy rozsáh1ch iiloh zahrnujIcIch tisIce simufovanch atomü.
Ukazuje se zde té problematická volba atomárnIch potenciálü, je zásadnIm zpüsobem
ovlivñuje jak vs!edky simulacI efektivity depozice vrstvy na substrát, tak I vslednou
mikrostrukturu deponovanch vrstev. Dobré kvantitativnI shody s experimentálnImi vs1edky
dosahujI simulované radiálnI distribunI funkce zIskanch vrstev.

Po strãnce foniiáinI i vêcne je práce na vysoké ürovni. Obecnë bych pouze doporui1
zamëfit simulace pouze na ást celého procesu pNpravy vrstev, nap. na simulace viivu
koncentrace Al na vysledné fázové sloenI slitiny. Simulace celého procesu piipravy vrstev ml
pijde pfIli ambicióznI vzhledem k souasny”m monostem molekulámI dynamiky.

Celkovè hodnotIm prãci jako velmi zdafilou a doporuuji ji k obhajobè s hodnocenIm
A—v2bornë.
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Kprdci mom nOsledtjIcI otOzky:
- EAM potenciál: v prádi byla diskutována vhodnost atomámIho potenciálu navreného

v ref. [35] a diskutován problem s nezabudovávánIm atomü Fe. Byl pouit’ potenciál
z ref. [35] testován pouze pi simulacIch objemovch vlastnostI slitiny FeNiCoCuCr
nebo by! i testován k simutaci povrchu této slitiny? Lze obecnè EAM potenciãly
optirnalizovanC k simulaci objemovch vlastnostI pouIt k simulaci povrchu?

- Si substrát: na základë &ho byla zvolena tlout’ka Si substrátu v simulacIch.
V simu1ovanch systémech dorninujI atomy Si substrátu nad atomy nanáené vrstvy.
Züstává béhem simulacI Si substrát stale krystalick?

- Krystalinita vslednch struktur: v prádi je porovnávána vsledná radiálnI distribuënI
funkce (RDF) s RDF FCC a BCC struktur. Lze vak néjak charakterizovat mIru



kiystalinity vs1edné mikrostruktury? Poloha prvnIho maxima u RDF by mohia dohfe
odpovIdat prvnImu maxirnu u BCCa FCC pouze na základë velikosti atomárnIch
polomërü a toho. e obè strukturv. FCC a 3CC, odpovIdajI tésnému uspoádánI atomü.

ForrnálnI nedostatky:
- Srozumitelnost grafü Obr. 2.17 (c), (d), 2.28 (b).


