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Oponentský posudok na dizertačnú prácu 

Uchádzač: Ing. Jakub Somer  

Názov dizertačnej práce: Výskum a vývoj 2D a 3 D deformačných štruktúr LTCC pre optoelektronické 
aplikácie 

Oponent: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. 

Pracovisko oponenta: Katedra technológií v elektronike, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej 
univerzity v Košiciach 

Školiteľ: doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. 

 
a) Aktuálnosť problematiky dizertačnej práce 

Dizertačná práca je obsahovo a tematicky zaradená do oblasti technológií v elektronike. Zaoberá sa 
problematikou výskumu, vývoja a tiež výroby deformačných elementov vyrobených LTCC 
technológiou v kombinácii s hrubovrstvovou technológiou, ktoré sú určené pre použitie 
v optoelektronických aplikáciách. Aktuálnosť problematiky možno vidieť v kombinácii optických prvkov, 
ktoré poskytujú miniaturizáciu a vysokú spoľahlivosť spojenú s nízkymi výrobnými nákladmi. LTCC 
technológia je využitá netradične, v trojrozmernom usporiadaní, pričom bolo potrebné vyriešiť pomerne 
veľké množstvo praktických výrobných požiadaviek, počnúc veľmi presným obrábaním keramických páskov 
v surovom stave, cez riešenie problémov kontrolovaného zmrštenia tejto keramiky až po jej využitie pre 
konštrukciu deformačných členov. Hlavný dôraz bol kladený na dosiahnutie presnej a opakovateľnej výroby 
mechanických komponentov tak, aby to bolo možné využiť v komerčnej sfére. Súčasťou práce je testovanie 
vhodnosti použitia LTCC materiálov pre senzorické aplikácie, v ktorých sa používa vláknová optika. Ide 
o technologicky orientovanú prácu, ktorá využíva nové princípy skryté v mechanických parametroch LTCC 
štruktúr a ktoré je možné využiť pre realizáciou deformačných prvkov. Experimenty boli potvrdené 
množstvom testov, ktoré predurčili možnosť využitia LTCC keramiky pre senzorické aplikácie, v ktorých 
sa používa vláknová optika. Tieto testy potvrdili využiteľnosť dosiahnutých výsledkov v praxi.  

 

b) Splnenie stanovených cieľov dizertačnej práce 

Cieľom práce bolo prehĺbenie znalostí o LTCC materiáloch z hľadiska ich využitia v senzoroch pracujúcich 

na princípe optoelektronických javov s aplikáciou optických vlákien. Cieľom bolo nájdenie podmienok pre 

návrh a realizáciu deformačných členov vyrobených laserom, návrh a realizáciu pasívnych hrubovrstvových 

nosníkov, aplikáciu technologických postupov v príprave senzorov, pričom čiastkové úlohy experimentálnej 

časti dizertačnej práce boli zamerané na potvrdenie vhodnosti technologických postupov pre ťahové 

senzory z LTCC materiálov, optické senzory náklonu a optické senzory teploty.  

Cieľom práce bola charakterizácia mechanických parametrov štruktúr LTCC pre rôzne výrobné podmienky. 

Ing. Somer v tejto etape overil priepustnosť LTCC materiálov pre plyny a tiež bola overená ich poréznosť.   

Ďalším cieľom dizertačnej práce bol výskum a analýza faktorov definujúcich technologický postup pre 

kontrolu rozmerov laminovanej štruktúry po výpale, s nerovnomerne aplikovaným tlakom na laminovanú 

štruktúru. Ing, Somer v týchto experimentoch dokázal, že na zmenu rozmerov keramiky LTCC v osiach 
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x a y nemá výrazný vplyv proces tepelného spracovania, ale vplyv má predovšetkým proces 

laminácie. Pre zmenu rozmerov v smere osi z bolo dokázané, že pri vyšších laminačných tlakoch došlo 

k väčšej zmene rozmerov v smere osi Z. Pri vyšších teplotách výpalu dochádzalo k menším zmenám 

rozmerov v osi Z po procese výpalu. Na základe výsledkov experimentov Ing. Somer vypracoval model 

pre predikciu zmeny veľkosti rozmerov pri zadaní vstupných parametrov. Tento model je využiteľný 

pri výrobe ľubovoľného výrobku. Považujem túto etapu riešenia dizertačnej práce za veľmi dôležitú, 

využiteľnú v praxi. Okrem toho, z analýzy vplyvu procesných parametrov na mechanické vlastnosti LTCC 

štruktúr dospel Ing. Somer k dôležitému záveru, že Youngov modul pružnosti s vyšším laminačným 

tlakom rastie a naopak, s maximálnou teplotou výpalu klesá. Tento fakt si autor vysvetľuje vyššou 

výslednou hustotou materiálu. 

Cieľom práce bolo tiež stanovenie technologických postupov pre výrobu presných deformačných 

štruktúr v technológii LTCC laserovým obrábaním na základe výskumu jednotlivých vplyvov metódou 

optimalizácie parametrov procesu. Ing. Somer v rámci experimentov skúmal tiež možnosť obrábania 

vypálených pások LTCC  laserom s ultrakrátkymi pulzami. Praktickým výsledkom tohto bádania je 

zistenie, že pre príliš vysoké hustoty pulzov dochádza nielen k zahriatiu materiálu ale aj k jeho 

nataveniu, pričom nedochádza k odstráneniu samotného materiálu.  

Ďalším praktickým výsledkom práce je návrh a realizácia tenkých membrán s odrazivou vrstvou. Ing. 

Somer experimentálne overil niekoľko metód výroby štruktúr s tenkou membránou určenou na 

mechanické zaťaženie okolitými podmienkami. Ako najľahšie aplikovateľná metóda v zmysle 

procesnej náročnosti bola deklarovaná nekonvenčná metóda laminácie s podporami z oboch strán 

štruktúry. Tento typ konštrukcie zaručuje pri dodržaní správneho technologického postupu, parametrov 

laminácie, kvalitu a opakovateľnosť vyrobenej deformačnej membrány. Realizácia voľne stojacich 

hrubovrstvých nosníkov pre použitie v senzorike má oproti základným páskam LTCC materiálu výhodu v 

podstatne nižšej hrúbke a vyššej ohybnosti.  

 

c) Postup riešenia problému a výsledky dizertačnej práce s uvedením konkrétneho prínosu 

doktoranda 

Ing. Somer spracoval tému dizertačnej práce štandardným spôsobom, t.j. od literárnej rešerše až po 

realizáciu navrhovaných riešení s hlavným zameraním na zmapovanie faktorov ovplyvňujúcich výrobný 

proces. Pre splnenie cieľov dizertačnej práce aplikoval Ing. Somer prevažne metódy založené na 

empirických skúsenostiach, ktoré často dopĺňal poznatkami z naštudovanej vedeckej literatúry. 

Doktorand v svojej práci navrhol a vytvoril teoretický základ pre výrobu funkčných vzoriek pre 

konkrétne optoelektronické aplikácie. V svojej práci prakticky overil poznatky zamerané na využitie 

a aplikáciu senzorov fyzikálnych veličín. Išlo o senzory, ktoré využívajú optické princípy vyhodnocovania 

meraných veličín:  

1. Optické senzory tlaku. Senzory boli vyhodnocované na princípe FP rezonátora, ktorým bola 

meraná dĺžka optickej dutiny tvorenej optickým vláknom a odrazivou plochou na membráne. 

2. Senzory deformácie. Miera deformácie bola opäť vyhodnocovaná na optickom princípe meraním 

vlnovej dĺžky FBG štruktúr. Vyrobená bola sada senzorov na meranie deformácie s rôzne 

posunutým východiskovým bodom na úpravu rozsahu merania kompresie alebo ťahu.  
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3. Tretí typ vyrobených prototypov senzora boli senzory náklonu s optickým vyhodnotením 

vložného útlmu na optickej trase. Vysoko náročný výrobný postup zameraný na presnosť 

a opakovatenosť.   

4. Senzor teploty s priebežným optickým vláknom a FBG mriežkou. Pre výrobu nosného prvku 

bol zvolený LTCC materiál predovšetkým z dôvodu možnosti výroby 3D štruktúry s malým 

prierezom. 

d) Význam pre prax alebo rozvoj odboru 

Význam dosiahnutých výsledkov práce pre prax  je evidentný a bol uvedený v predchádzajúcej kapitole. Za 

inšpiratívne pre rozvoj vednej disciplíny možno považovať, že Ing. Somer vypracoval model pre 

predikciu zmeny veľkosti rozmerov pri zadaní vstupných parametrov. 

Využiteľnosť pre prax má v podstate celá experimentálna časť dizertačnej práce od návrhu 

a realizácie deformačných členov a nosných štruktúr (návrh membrán, bočných podpôr, membrán 

s dočasnou výplňou, membrán z vypálených substrátov) po nájdenie podmienok pre návrh a realizáciu 

deformačných členov vyrobených laserom, návrh a realizáciu pasívnych hrubovrstvových nosníkov, 

aplikáciu technologických postupov v príprave senzorov. Prakticky významné sú aj čiastkové úlohy 

experimentálnej časti dizertačnej práce  zamerané na potvrdenie vhodnosti technologických postupov pre 

ťahové senzory z LTCC materiálov, optické senzory náklonu a optické senzory teploty.  

Práca splnila ciele a prispela k bližšiemu poznaniu konkrétnych vlastností základných LTCC 

materiálov dôležitých pre prípravu senzorov fyzikálnych veličín. Veľký prínos je viditeľný aj v oblasti 

obrábania základných LTCC materiálov, kde bola demonštrovaná možnosť výroby jemných a tenkých 

štruktúr a ďalšie možnosti obrábania aj na použitie vo výrobe. Kľúčovou oblasťou bolo sledovanie vplyvu 

vstupných výrobných parametrov nielen na zmenu rozmerov štruktúry počas procesu výpalu, ale aj 

na mechanické vlastnosti vypálenej štruktúry. K rozšíreniu možností v oblasti skúmanej problematiky 

prispeli inovatívne metódy realizácie zložitejších 3D štruktúr s využitím kombinácie LTCC a hrubovrstvových 

pást pre následné použitie v konkrétnych typoch optických senzorov.  

e) Formálna úprava dizertačnej práce a jazyková úroveň 

Text dizertácie je formulovaný prevažne jasne, i keď v niektorých častiach pre mňa ťažšie čitateľný. 

Komunita vedecko-technických pracovníkov, ktorým je blízka táto problematika sa určite so mnou zhodnú 

v názore, že doktorand prácu napísal dostatočne erudovane a na zodpovedajúcej úrovni. Doktorand si dal 

na formálnej úprave záležať. V práci sa vyskytlo len málo preklepov a formálnych chýb. 

f) Dizertačná práca splňuje podmienky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona 

Dizertačná práca splňuje / nesplňuje podmienky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. 

o vysokých školách.  Dizertačná práca Ing. Somera splňuje podmienky samostatnej tvorivej 

vedeckej práce a obsahuje všetky atribúty pre dizertáciu. 

 



 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno  

T: 541 141 111 / F: 541 141 111 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz / info@feec.vutbr.cz 
4 / 4 

g) Preukázanie tvorivej schopnosti študenta v danej oblasti výskumu a tiež či práca splňuje alebo 

nesplňuje požiadavky štandardne kladené na dizertačné práce v danom odbore 

Ing. Somer je spoluautorom 8 článkov, ktoré sa vzťahujú k jadru dizertačnej práce a v ktorých je hlavným 

autorom, niektoré z nich sú uvedené v impaktovných časopisoch. Na väčšinu z uvedených článkov bol 

zaznamenaný primeraný medzinárodný citačný ohlas v databázach Web of Science a Scopus.  

 

Celkové hodnotenie 

V predložených materiálov a výsledkov práce vyplýva, že doktorand sa uvedenou problematikou podrobne 

zaoberá viac rokov a že v tejto oblasti dosiahol dobré výsledky práce. V práci sa prelína viacero odborných 

tematík. Je zjavná dostatočná erudícia doktoranda a tiež zápal pre zvládnutie pomerne náročných 

technologických a praktických úloh. Ing. Somer prejavil v práci samostatnosť a technickú zdatnosť, 

pričom niektoré postupy a riešenia sú originálne a inšpiratívne.  

Doktorand realizoval v práci veľké množstvo experimentov. Na základe analýzy a zhrnutia dostupných 

podkladov a faktov, ako aj na základe poznania údajov o odborných aktivitách možno konštatovať, že 

doktorand má predpoklady pre ďalší odborný rast v danej vednej oblasti a že sa jedná o pracovníka 

s dobrou vedeckou erudíciou. 

Otázky oponenta: 

1. Akú rýchlosť zaťažovania vzoriek z LTCC pri skúške  ohybom štvorbodovou metódou ste 

aplikovali a prečo? Zdôvodnite aký má vplyv rýchlosť zaťažovania pri tomto teste na namerané 

výsledky mechanických vlastností viacvrstvových keramických štruktúr.  Nemali ste problém pri 

presnom nastavovaní polohy vzorky vo vzťahu k polohe podpôr pred spustením testu. Táto 

poloha má zásadný vplyv na presnosť merania.  

2. Prečo ste aplikovali v priebehu výpalu LTCC štruktúr v oblasti nižších teplôt vzduch a nie kyslík. 

Kyslík by podporil dokonalejšie vyhorenie organických zvyškov. Aký prietok vzduchu bol 

zabezpečený počas výpalu. Prečo je jeho aplikácia pri výpale z pohľadu mechanických 

vlastností dôležitá.  

3. Pre zabezpečenie stability rozmerov z dôvodu zmršťovania rozmerov LTCC štruktúr odporúčate 

aplikovať striedanie orientácií odberu materiálu. Ktorá kombinácia je podľa Vás pre kontrolované 

zmršťovanie vhodnejšia: xyx alebo yxy. Uveďte zdôvodnenie.  Ide o opakovateľný jav z pohľadu 

technológie prípravy (laminovanie, výpal)?   

4. Ako si vysvetľujete, že Youngov modul pružnosti s nárastom laminačného tlaku rastie.    

 

Dizertačnú prácu k obhajobe  ☒ doporučujem ☐ nedoporučuji. 

 

Dňa: Košiciach 29.3. 2022 

 

Podpis: ……………………………………………………… 


