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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu deformačních 

elementů vyrobených technologií LTCC, určených pro použití v 

optoelektronických aplikacích. Je zde provedeno studium technologických 

postupů, přičemž je kladen důraz na dosažení přesné a opakovatelné výroby 

mechanických komponent tak, aby tyto byly využitelné na standardních 

LTCC substrátech v komerční sféře. Proto jsou využívány dostupné 

standardní tlustovrstvé materiály. Součástí práce je také nezbytné testování 

vhodnosti použití standardních LTCC materiálů pro vybrané senzorické 

aplikace, v nichž je používána vláknová optika, aby byla potvrzena 

využitelnost dosažených výsledků v praxi. Disertabilní jádro práce 

představuje výzkum a vývoj technologie využívající nové principy a 

možnosti skryté v mechanických parametrech LTCC struktur, které jsou 

určeny a využívány pro realizaci deformačních prvků. Součástí práce je také 

nezbytné testování vhodnosti použití standardních LTCC materiálů pro 

vybrané senzorické aplikace, v nichž je používána vláknová optika, aby byly 

potvrzena využitelnost dosažených výsledků v praxi. 
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ÚVOD 

Technologie LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic), jejíž základ 

tvoří keramika s nízkou teplotou výpalu, je dnes již používaná v moderní 

mikroelektronice v mnoha konvenčních aplikacích.  Jednou z hlavních 

oblastí použití jsou vícevrstvé obvody pro pásmo vysokých frekvencí, kde je 

požadavek na miniaturní provedení. LTCC je rovněž používána pro celou 

řadu nekonvenčních aplikací, jako jsou realizace nestandardních pouzder, a 

především také široká škála senzorů i další speciální aplikace. Poněkud 

novou a doposud ne příliš využívanou oblastí je kombinace LTCC 

technologie a vláknové optiky. Tato kombinace umožňuje využití v 

aplikacích pracujících ve ztížených podmínkách, například v prostředích, 

které jsou výbušná nebo korozivní. Deformační členy realizované 

technologií LTCC lze pak použít například pro konstrukci originálních 

senzorů síly, tlaku a dalších veličin. Nové aplikační možnosti pak bezesporu 

nabízí oblast integrace a pouzdření optoelektronických prvků. 

Myšlenka využití technologie LTCC v kombinaci s optickými prvky 

otvírá nové možnosti, které spojují miniaturizaci a vysokou spolehlivost s 

relativně nízkými náklady. Optické a optoelektronické prvky mohou být 

umístěny na povrchu, a případně i začleněny do LTCC substrátu, což po 

výpalu umožňuje realizovat struktury v trojrozměrném uspořádání (3D). 

Umístění těchto prvků musí být ve většině případů velmi přesné, nebo je 

třeba zajistit přesné podpůrné struktury, do kterých se umístí další části 

systému. Proto je zapotřebí vyřešit řadu požadavků, jako je velmi přesné 

obrábění keramických pásek v surovém stavu, přesnost sesazení vrstev a 

kontrolované smrštění celku v průběhu výpalu. To navazuje na některé 

současné oblasti využití LTCC keramiky, jako jsou například mikrofluidní 

aplikace s optickou detekcí. 

V této práci jsou řešeny mechanické deformační členy vytvořené 

technologií LTCC, u nichž je třeba zkoumat a vyřešit jejich chování pro 

použití v senzorické technice v kombinaci s vláknovou optikou. Proto je 

pozornost zaměřena na výzkum deformačních členů, jako jsou membrány, 

nosníky a další složitější konstrukce. Jedná se především o pasivní 

deformační členy, které jsou využívány jako převodníky fyzikální veličiny. 

Příkladem jsou deformační členy zaznamenávající změnu odražené vlnové 

délky na Braggově vláknové mřížce (FBG) nebo změnu délky Fabry-

Perotova (FP) rezonátoru.  

Tato práce byla inspirována výsledky diplomové práce „Využití tlustých 

vrstev v moderní elektronice, kde byla stručně rozebrána možnost použití 

kombinace LTCC keramiky a vláknové optiky pro konstrukci senzoru tlaku. 

Zmíněný senzor byl tvořen optickým vláknem pro přivedení světelného 
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signálu a tělem z LTCC keramiky, které obsahuje membránu s odrazivou 

vrstvou. Taková konstrukce senzoru tlaku je ověřená, jednoduchá a lze ji 

upravit pro snímání tlaků v širokém rozsahu s velmi dobrou citlivostí. Pro 

další vývoj je nutné nejen popsat chování mechanického deformačního členu 

(membrány) z mechanického hlediska, ale i z hlediska prostupnosti 

materiálu pro vzduch, což je důležitý parametr pro použití membrán v 

senzorech tlaku. 

Nezbytnou součástí výzkumu a vývoje je testování LTCC deformačních 

členů pro zjištění protažení nosné struktury, na kterou je senzor připevněn. 

K tomu je použita Braggova vláknová mřížka, která je upevněna na 

keramickém těle ve tvaru meandrového deformačního členu. V této aplikaci 

je důležité kontrolované smrštění keramického celku pro zachování 

požadované deformace při určitém zatížení. Také je důležité dbát na 

dodržení procesních parametrů, aby struktura byla schopna odolat zatížení. 

Jednou z nových inovačních aplikací technologie LTCC je její využití 

jako nosný substrát pro senzor náklonu, založený na měnícím se útlumu mezi 

optickými vlákny oddělenými vzduchovou mezerou. Vzhledem k tomu, že v 

této konkrétní aplikaci je nutné zachovat kompaktní rozměry senzoru při 

zachování vysoké citlivosti, i jedna vrstva keramického materiálu standardní 

tloušťky má příliš velkou tuhost. Proto je třeba použít tlustovrstvé pasty jako 

mechanický člen. Pomocí speciální techniky využití dočasných výplní lze 

pak realizovat velmi tenké nosníky, na kterých je umístěno závaží senzoru 

náklonu. 

Protože doposud není v dostupné literatuře popsáno chování 

mechanických konstant v závislosti na procesních parametrech u jemných 

struktur z LTCC i tlusté vrstvy, je třeba se zaměřit právě na oblast procesních 

parametrů keramiky. 

Je zřejmé, že využití LTCC technologie v optoelektronických aplikacích 

má své opodstatnění, avšak je třeba vyřešit celou řadu požadavků, u nichž se 

spojuje a prolíná technologie s teoretickými fyzikálními zákonitostmi a 

předpoklady. Přitom musí zůstat zachována spolehlivost a ekonomická 

rentabilnost. 

1  SOUČASNÝ STAV A VYMEZENÍ OBLASTI TÉTO 

PRÁCE 

Jednou z důležitých oblastí použití keramických substrátů LTCC v 

moderní mikroelektronice je pouzdření, které nabývá na významu téměř pro 

všechny aplikace, nevyjímaje vysoce spolehlivé elektronické obvody včetně 

vysokofrekvenčních. Zde jsou preferovány především výhodné vlastnosti 

LTCC substrátů z hlediska jak elektrických vlastností, tak také velmi 

dobrých teplotních vlastností. To vše ve spojení s miniaturizací, která 



 

 

umožňuje zvyšování integrace, podporuje skutečnost, že technologie LTCC 

má své nezastupitelné místo mezi moderními mikroelektronickými 

technologiemi. [1-4]  

Problematika vícevrstvých keramických struktur je v oblasti elektronické 

výroby součástek, elektronických obvodů a pouzder již delší dobu ve světě 

předmětem výzkumu. První zmínky o vývoji vícevrstvých keramických 

struktur pochází již ze 70. let 20. Století. [5, 6] V této době vznikla poptávka 

na nový typ keramických kondenzátorů, které by splňovaly požadavky na 

miniaturní rozměry při zachování vysokých hodnot kapacity a dalších 

elektrických vlastností. 

Jako nejvhodnější metoda byla vyhodnocena metoda vrstvení a 

následného výpalu keramických pásek, které jsou proloženy vodivými 

elektrodami do tzv. multivrstvé struktury. Dnes jsou rozšířeny oblasti použití 

keramických substrátů LTCC nejen na pasivní obvodové prvky, ale i na 

pouzdření, vysoce spolehlivé elektronické obvody, vysokofrekvenční 

obvody a v neposlední řadě i na senzorické aplikace. [8 - 10] Výše zmíněné 

aplikace jsou preferovány především pro výhodné vlastnosti LTCC substrátů 

nejen z hlediska elektrických, a i tepelných vlastností, kde dobrá tepelná 

vodivost může být ještě zvýšena použitím tepelně vodivých tlustovrstvých 

past. [11] 

Požadavky na LTCC struktury jsou ve většině případů obdobné, jako u 

klasických keramických substrátů (např. korundová keramika) používaných 

pro konvenční aplikace v elektrotechnice. Typů LTCC základních materiálů 

je velké množství, ale je možné vyrábět i LTCC materiály s vlastním 

unikátním složením. U všech těchto materiálů je potřeba při výrobě LTCC 

struktur dodržovat oproti standardní tlustovrstvé technologii přesněji 

požadavky na výrobní parametry a zaměřit se přitom na požadavky pro 

specifické použití výsledné struktury. Tyto požadavky se týkají jak 

ekonomičnosti výroby, tak hlavně zlepšení parametrů pro výslednou 

aplikaci. Jsou to především: 

• Nízká teplota výpalu – největším problémem při výrobě LTCC 

materiálů je viskózní chování materiálu a chemická kompatibilita 

během procesu výpalu. Vzhledem k tomu, že jako hlavní funkční 

složka vodivých past jsou použity kovy jako stříbro, zlato, měď a 

další, je potřeba dodržet teplotu výpalu pod bodem tání těchto kovů, 

to znamená pod 900 °C. 

• Nízké dielektrické ztráty – Vzhledem k tomu, že velká část LTCC 

struktur nachází uplatnění ve vysokofrekvenční technice, je potřeba 

dbát na co nejnižší dielektrické ztráty. 

• Nízká teplotní roztažnost, dobrá teplotní odolnost a vysoká 

mechanická pevnost – Tyto vlastnosti jsou klíčové pro LTCC 
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struktury, které slouží jako pouzdra, základní substráty nebo 

senzory. Každá z těchto struktur je vystavena vyšším teplotám a 

teplotním šokům během dalších výrobních procesů, a také dalším 

provozním podmínkám. 

Mezi další výhodné vlastnosti technologie LTCC patří dobrá chemická 

odolnost a v neposlední řadě nízké náklady při výrobě středních a středně 

velkých sérií výrobků. [2, 8] 

1.1 ZÁKLADY TECHNOLOGIE LTCC 

Výhodou LTCC je souběžný výpal substrátů, které tvoří mechanické části 

systému pro konstrukční, nosné nebo senzorické použití, společně s 

nanesenými tlustovrstvými pastami. Materiály označované jako LTCC jsou 

výsledkem kombinace rozprostřených částic keramického materiálu ve 

skelné tavenině. Díky této kombinaci drobných keramických částic 

rozprostřených ve skelné matrici je možné dosáhnout materiálových 

charakteristik, které se ve výsledku budou blížit čistému keramickému 

materiálu. Výhodou oproti keramickým materiálům High Temperature Co 

fired Ceramics (Vysokoteplotní souběžně vypalovaná keramika, HTCC) a 

klasickým substrátům pro tlustovrstvou technologii je potřeba nižší teploty 

výpalu, protože nedochází ke spojení jednotlivých částic sintrací, ale právě 

pomocí roztaveného skelného materiálu. [1, 2, 8] 

 Složení základního materiálu jednotlivých výrobců LTCC materiálů se 

liší a od toho se odvíjejí také základní vlastnosti vypáleného materiálu. Jako 

hlavní složka se uvádí keramická složka, kterou tvoří v drtivé většině případů 

oxid hlinitý (Al2O3) neboli korundová keramika v její krystalické alfa fázi. 

Korundová keramika je také obecně hlavním používaným materiálem pro 

výrobu substrátů pro klasickou tlustovrstvou technologii. Tento materiál se 

vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi, vysokou tepelnou vodivostí, 

nízkými dielektrickými ztrátami. V LTCC technologii slouží korundová 

keramika především jako plnivo, které je rovnoměrně rozprostřeno ve skelné 

tavenině. Skelná složka je tvořena nejčastěji borosilikátovým sklem, 

křemenným sklem a dalšími skelnými materiály. Tato složka má hlavní 

funkci jako pojivo keramických částic, skelná složka ale také slouží jako 

tavidlo během výpalu LTCC materiálů. Sklo, které tvoří hlavní pojivovou 

složku, musí mít dostatečně nízkou teplotu měknutí. Nízká teplota měknutí 

je důležitá především z hlediska použitých vodivých materiálů (stříbro, 

zlato) a také nízké energetické náročnosti. 

Proces výpalu sklokeramického materiálu neboli zhuštění materiálu za 

zvýšené teploty sestává z rozpouštění skelné složky a uspořádání ostatních 

částic, precipitace a sintrace pevné fáze materiálu. Výběr skelné složky je 

velmi důležitý především proto, že na přechodu skelné složky do tekutého 



 

 

stavu pak záleží tok a mísení dalších složek. Keramické částice se taví a 

rozpouštějí pouze na povrchu, přičemž k tomuto jevu dochází vlivem 

interakce skelné taveniny s keramickým materiálem za zvýšené teploty. Celé 

keramické částice se netaví vzhledem k tomu, že je pouze povrch těchto 

částic v kontaktu s taveninou a keramický materiál má podstatně vyšší bod 

tání, než je běžně dosahován během procesu výpalu. V kompozitech 

skládajících se z kombinace skel a částic korundové keramiky může právě 

částečně natavený keramický materiál ovlivňovat krystalizační procesy v 

použitých sklech. [1, 12] 

Příprava LTCC materiálu začíná vhodnou volbou a kombinací 

keramického materiálu v práškové formě a skelné frity. Pro dosažení 

optimálních parametrů finálního substrátu je potřeba kontrolovat řadu 

parametrů již při přípravě těchto základních surovin ve formě prášku. 

Kontroluje se především velikost částic, jejich tvar, čistota základního 

materiálu, ale i chemické složení. V prvním kroku výroby základního 

materiálu jsou výchozí pevné látky rozemlety v kulovém mlýnu na částice o 

požadované velikosti, v řádu několika jednotek mikrometrů. Tyto dvě 

základní složky jsou dále míchány s dalšími organickými látkami 

(rozpouštědly, pojivy, plasticizéry, disperzanty a dalšími), které zaručují 

spojení předešlých dvou složek, zlepšení výrobního procesu a další úpravu 

výsledných vlastností nevypálené pásky jako jsou stálost v čase, ohebnost 

nebo mechanická pevnost. Pasta ze všech částí nevypálené pásky je míchána 

nejčastěji pomocí tříválcové míchačky, která je také kromě dalších aplikací 

používána pro míchání tlustovrstvých past určených pro sítotisk. Z takto 

připravené a promíchané výrobní směsi, je pak dalšími postupy vytvořena 

páska nevypáleného LTCC substrátu. [2] 

Schématické zobrazení výrobního procesu nevypálené pásky LTCC 

materiálu je na Obrázek 1. Metoda pro přípravu nevypálené pásky LTCC 

materiálu je v drtivé většině případů volena na principu „roll-to-roll“. Jako 

nosná fólie je nejčastěji používána ~100 µm tlustá PET fólie. Metoda spočívá 

v odmotávání nosné fólie v místě aplikace výrobní směsi, a na straně druhé 

je pak zase na roli namotávána nosná fólie s již naneseným LTCC 

materiálem. Pro nanášení základního nevypáleného LTCC materiálu je 

použita technologie nanášení na nosnou fólii, která je využívána pro celou 

řadu výrobních procesů, ve kterých je potřeba nanést definovaně tlustou 

vrstvu materiálu na podkladní nosnou folii. Výška nanesené vrstvy je určena 

vzdáleností nože od nosné fólie. Materiál, který vytéká ze zásobníku, je tak 

oříznut na stanovenou tloušťku a dále zpracován. Tento materiál je pak 

unášen pohybem nosné fólie, nanesený materiál pak prochází 

horkovzdušnou pecí, kde dochází k sušení vrstvy na nosné fólii. Během 

zahřívání materiál opouštějí některé podpůrné organické materiály, 
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především rozpouštědla, které byly do původní směsi přidány, právě kvůli 

tekutosti během výroby pásky. Po zasušení je na pásce označen směr, kterým 

byla páska nanášena. Směr, kterým je páska základního materiálu nanášena 

na podkladní materiál, v malé míře ovlivňuje během výpalu smrštění vrstev 

materiálu ve směru nanášení pásky a ve směru kolmém ke směru nanášení 

pásky. Během výpalu nastává rozdílné smrštění pásky pro oba směry, ve 

směru tažení pásky a ve směru kolmém, v řádech pouze desetin procent z 

celkového smrštění. 

 
Obrázek 1: Znázornění postupu výroby pásky pomocí metody nanášení na pásku [2] 

Po nanesení a zasušení pásky základního materiálu je již páska připravena 

k použití a buď je ponechána namotaná na roli, nebo je dále dělena na přířezy 

o požadovaných velikostech. 

Velmi důležitým krokem ve výrobě LTCC struktur je obrábění 

jednotlivých nevypálených pásek základního materiálu, vytváření prokovů a 

dalších funkčních struktur, jakou jsou nosníky nebo dutiny. Charakter 

základního materiálu, velmi tvrdé keramické částice a skelné částice 

dispergované v organickém pojivu, udává potřebu specifických metod pro 

obrábění. Pro obrábění pásek základního materiálu se používají nejčastěji 

dvě hlavní metody, a to metoda mechanického ražení a laserové vrtání.  

Mechanické ražení se provádí pomocí tvrzené kovové raznice 

požadovaného tvaru, jenž má pro vyražení otvoru tvar válce (označovaný 

jako pin). V definované vzdálenosti se pak nachází podkladní deska s 

otvorem pro tento pin. Na podkladní desku je potom umístěna páska 

základního materiálu a pomocí protlačení pinu skrz základní materiál je 

přebytečný materiál vytlačen do otvoru v podkladní matrici, která zároveň 

slouží jako mechanická podpora, aby nedocházelo k deformacím nevypálené 



 

 

pásky základního materiálu. Výhodou mechanického ražení je velmi vysoká 

průchodnost procesu, dobrá kvalita vyražených tvarů, relativně nízká 

nákladnost samotného procesu a malé množství generovaných nečistot 

během procesu ražení. Nevýhodou mechanického ražení je nutnost použití 

zvláštní raznice pro každý nový produkt, případně obměna raznice při změně 

geometrie dutin nebo dalších prvků v obvodu. [13, 14] 

Druhou hlavní metodou pro opracování nevypálených pásek LTCC 

materiálu je řezání pomocí laseru. Pro strukturování se používají dva 

základní principy posunu laserového svazku, a to buď vychylováním 

laserového svazku z jednoho místa nebo přímo posunem celé laserové hlavy, 

nebo také posunem stolku, na němž je umístěn řezaný vzorek. V minulosti 

byl hlavní problém laserového řezání dosažení dobré kvality hrany otvoru v 

důsledku teplotního ovlivnění okolí řezu, což bylo potlačeno kvalitou a 

typem použitého laseru. S nástupem nových technologií studené laserové 

ablace je tento jev do značné míry redukován. Dřív používané CO2 lasery a 

pevnolátkové lasery s délkou pulzu maximálně v řádech nanosekund jsou 

postupně nahrazovány systémy s pevnolátkovými lasery s délkou pulsů od 

stovek pikosekund až po desítky femtosekund. S použitím ultrakrátkých 

laserových pulzů pak dochází pouze k fotoablaci materiálu a okolí řezu pak 

není tepelně ovlivněno. Další nespornou výhodou je značná redukce 

generovaných nečistot během obrábění materiálu. [15, 16] 

Po strukturování nevypálených pásek následuje zpravidla nanášení 

funkčních vrstev, což se děje především s využitím tlustovrstvých 

technologií. Pro vyplnění prokovů se používají dvě základní metody, tisk 

přes šablonu nebo tisk ze zásobníku. V obou případech je použita nerezová 

šablona s volnými aperturami v místech, kde jsou prokovy, které budou 

vyplněny. U šablonového tisku je nerezová šablona o tloušťce kolem 150 µm 

upevněna na hliníkovém rámu a tlustovrstvá pasta pro výplň prokovů je 

natištěna obdobně jako při klasickém sítotisku. [17, 18] 

Velmi důležitým krokem v celém výrobním procesu je sesazení 

jednotlivých vrstev a jejich následná laminace. Sesazení vrstev je možné 

provádět buď pomocí mechanických zarážek, které jsou umístěny v 

laminační matrici, registračních pinů nebo pomocí optického sesazení. 

Zvolená metoda pro sesazení jednotlivých vrstev je také závislá na konkrétní 

použité metodě laminace. [19] 

Metoda mechanických zarážek nebo registračních pinů má nespornou 

výhodu v její jednoduchosti a cenové nákladnosti řešení. Problém metody 

spočívá v nutnosti dodržet rovinnost ploch, jejich hladkost, průhyb a 

celkovou deformaci laminovaného přířezu v celé ploše. Zvláště u jemných 

struktur laminovaných v celých přířezech je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

při laminaci nebo je nutné takovou strukturu opatřit podporami, které budou 
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v dalších krocích po laminaci odstraněny. Výsledná přesnost je dána 

tolerancí umístění pinů nebo mechanických zarážek a přesností obrobení 

samotné nevypálené LTCC pásky. Po umístění jednotlivých pásek na sebe 

je potřeba sesazení zkontrolovat, aby se předešlo posunutí vrstev. [19, 20] 

Druhou metodou pro sesazení vrstev základního materiálu je použití 

strojového zobrazování, které je následováno částečnou laminací vrstev na 

sebe. Tato metoda je přesnější, spolehlivější a podstatně lépe ji lze 

automatizovat. Pomocí vakuového držáku je nejprve laminovaná vrstva 

uchycena, následně je pomocí dvojice kamer sesazena do správné pozice 

vzhledem k předchozí vrstvě a pak je za nižšího tlaku částečně laminována 

k této vrstvě. Sesazené vrstvy je pak potřeba k sobě laminovat a vytvořit tak 

dočasný kontakt před samotným výpalem celé struktury. [21, 22] 

Zamezení deformace laminované struktury s velkým množstvím vnitřních 

dutin je možné zajistit pomocí dočasných výplní, které jsou buď během 

výpalu úplně odstraněny, nebo jsou odstraněny po výpalu leptáním nebo 

oplachem po výpalu. Pro dočasné výplně, které jsou odstraněny během 

výpalu a se používají výplně na bázi uhlíku s dalšími příměsemi. Uhlíková 

pasta je složena z uhlíkového prášku a pojivové organické složky, například 

z terpineolu, nebo dalších látek použitých v klasických tlustovrstvých 

pastách. Výplně, které jsou odstraňovány po procesu výpalu většinou na bázi 

minerálních látek, které mají teplotu tání vyšší, než je teplota výpalu. 

[23 - 26] 

Výpal LTCC substrátů 

Po laminaci může následovat dělení celého laminovaného přířezu na 

jednotlivé výrobky, které budou pak vypalovány každý zvlášť. Dělení před 

výpalem se provádí zpravidla zahřátým nožem. Pro výpal LTCC materiálů 

se používají buď vsázkové pece nebo pece průběžné. U obou typů zařízení 

je potřeba zajistit nastavitelný teplotní profil, rovnoměrné rozložení teploty 

a možnost výpalu materiálů v atmosféře, například v inertní dusíkové. 

Vsázkové pece mají oproti průběžným výhody v podobě nízké pořizovací 

ceny a nízké náročnosti na prostor. Průběžné pece pro výpal jsou oproti 

vsázkovým prostorově velmi náročné, především kvůli délce samotného 

dopravníku. Také pořizovací cena průběžných pecí je vysoká, proto se hodí 

tyto pece spíše pro sériovou výrobu. Délka vypalovacího profilu se pohybuje 

obvykle od 3 do 18 hodin, což záleží na typu vypalovaného materiálu, na 

tloušťce samotné struktury, a také na případných přidaných materiálech jako 

jsou například dočasné výplně. [27] 

1.2 POUŽITÍ LTCC V OPTOELEKTRONICE 

S ohledem na skutečnost, že tato práce bude zaměřena především na 

použití LTCC v oblasti optoelektroniky, je vhodné zmínit dosavadní 



 

 

aplikační možnosti v této oblasti. V současné době se pro optoelektronické 

aplikace materiál LTCC používá většinou pouze okrajově jako například 

pouzdro laserové diody nebo jako nosný substrát pro integraci optického 

vlákna v měřicím systému. [11] 

Využití však není s použitím moderních LTCC materiálů omezeno pouze 

na pouzdření nebo jemné mechanické podpůrné konstrukce, ale i na oblast 

speciálních aplikací včetně senzoriky. Vhodnou kombinací materiálů LTCC 

a optoelektronických prvků a jejich uspořádáním, lze vytvářet struktury s 

unikátními vlastnostmi. [28] 

Příkladem použití LTCC substrátu pro integraci optoelektronického 

systému je kompletní modul pro příjem a vysílání optického signálu přes 

optické vlákno, jehož celá elektronická část je integrována na vícevrstvém 

LTCC substrátu. Mechanické uspořádání základního substrátu je 

uzpůsobeno tak, aby bylo možné přímo navázat záření z VCSEL diody do 

optického vlákna. Toto řešení poskytuje řadu výhod, především integraci 

všech součástí do jediného systému. 

1.3 POUŽITÍ LTCC V SENZORICKÝCH APLIKACÍCH 

V posledních dvou desetiletích se prosazují senzory vyrobené v 

technologii LTCC, které nalézají uplatnění v mnoha aplikacích. Tyto 

senzory mají celou řadu výhod oproti konkurenčním řešením, ale zároveň je 

při jejich výrobě nutné vyřešit řadu technologických problémů a vyhnout se 

některým nástrahám. 

Jednou z možných aplikací v oblasti senzorů je použití v mikrofluidních 

aplikacích. Toto použití je velmi výhodné především proto, že ve vnitřní 

struktuře je možné vytvořit velmi složité vnitřní uspořádání. [30] 

 Takovéto uspořádání může sloužit například jako mixér pro následnou 

detekci pomocí absorpce optického záření nebo pomocí dalších detekčních 

metod. [31] 

 Použitím LTCC materiálů je možné také vytvořit komplexnější struktury 

pro mikrofluidní aplikace jako například víceúčelový modul pro měření v 

teplotně regulovaném systému, který je určen pro analýzu biologických 

reakcí s nízkou spotřebou analyzovaných vzorků. Modul obsahuje 

mikrokanály pro mixování kapalin, reakční kulovou komoru a další vstupy 

a výstupy pro kapaliny i elektrické a optické signály. V modulu jsou 

integrovány systémy pro měření pH, obsahu kyslíku, teploty, senzory jódu a 

měření absorpce optického signálu nebo fluorescence. Teplota celého 

modulu je regulována pomocí průtoku zahřáté kapaliny speciálními 

kanálky.[32] 

Další často měřenou fyzikální veličinou je tlak. V problematice LTCC 

keramických senzorů je možné realizovat různé konstrukce a principy pro 
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měření tlaku, v dostupné literatuře je publikována celá řada vyrobených 

senzorů na různých principech počínaje použitím tenzometrů, 

piezoelektrických rezonátorů, kapacitního snímání a dalších. 

Konstrukce tlakových senzorů na odporovém principu je zmíněna řadou 

autorů jako je Maeder [33, 34], Zarnik [35]. Příklady kapacitních senzorů 

tlaku vyrobených v technologii LTCC zmiňuje například Belavič [36], další 

je možné uspořádání, které zmiňuje Li Qin. [37] Ten uvádí řešení měření 

tlaku na principu změny rezonanční frekvence LC obvodu, který je 

bezdrátově analyzován. V samotném těle LTCC senzoru je vytvořena dutina 

s deformovatelnou membránou, která tvoří kondenzátor. K tomuto 

kondenzátoru je připojena cívka, která zároveň slouží jako anténa.  

Mezi další senzory, které je možné vyrobit technologií LTCC jsou i 

senzory zrychlení. Tyto senzory jsou většinou založeny na piezorezistivním 

principu nebo jsou realizovány pomocí piezoelektrických materiálů. [38] 

Další možností je využití kapacitního principu, kdy je kondenzátor tvořen 

vzduchovou mezerou mezi substrátem a pohyblivou hmotou, která se 

vychyluje při zrychlení. [39] 

 Výhodou použití LTCC materiálu pro tělo snímače je také možnost přímé 

integrace související vyhodnocovací elektroniky přímo na těle senzoru. 

Možné je tak v jednom výrobku realizovat vyhodnocovací elektroniku na 

vícevrstvém základním substrátu s čidlem. [22, 23] 

2  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

V oblasti použití keramických materiálů LTCC pro mechanické 

deformační členy je v současné době dostupné omezené množství informací, 

které nejsou dostačující pro výrobu struktur, a nezajišťují požadavky na 

zajištění potřebné přesnosti a spolehlivosti. Reprodukovatelnost a přesnost 

přípravy struktur je zde prioritou, která přímo souvisí s možným použitím v 

komerčně dostupném systému, který bude konkurenčně schopný oproti 

stávajícím technologiím, které jsou pro dané aplikace v současné době 

používány.  

Disertační práce je zaměřena na studium postupů výroby přesných LTCC 

struktur, které budou použitelné v optoelektronických aplikacích, jako jsou 

například optické senzory neelektrických veličin (tlak, tah, zrychlení apod.). 

Přitom se očekává, že nové senzory budou spolehlivější a také ekonomicky 

příznivější oproti stávajícím provedením. Výroba takových struktur 

technologií LTCC vyžaduje dosažení definovaného a opakovatelného 

smrštění materiálu, případně vytvoření požadovaného předpětí ve struktuře 

při procesu výpalu. K tomu je nutné vytvoření modelu smrštění keramické 

struktury při aplikaci různých výrobních podmínek, jako jsou laminační 

parametry a různé zhuštění keramiky před výpalem a řada dalších 



 

 

výzkumných prací. Potom bude možné tyto metody a postupy využívat pro 

výrobu jemných struktur v LTCC keramice, které umožní realizaci 

deformačních struktur citlivých na fyzikální veličiny. 

Přehledně lze cíle disertační práce shrnout do následujících bodů: 

1. Charakterizace mechanických parametrů LTCC struktur pro různé 

výrobní podmínky. 

2. Výzkum a analýza faktorů definujících technologický postup pro 

kontrolu rozměrů laminované struktury po výpalu, s nerovnoměrně 

aplikovaným tlakem na laminovanou strukturu. 

3. Stanovení technologických postupů pro výrobu přesných 

deformačních struktur v technologii LTCC laserovým obráběním 

na základě výzkumu jednotlivých vlivů metodou optimalizace 

parametrů procesu. 

4. Výzkum možnosti výroby jemných nosných a deformačních 

struktur v LTCC a tlusté vrstvě. 

5. Návrh a vytvoření teoretického základu pro výrobu funkčních 

vzorků navržených pro konkrétní optoelektronické aplikace. 

Souhrnně lze konstatovat, že finální teoretický výstup s obecnou platností 

je zaměřen na definování technologických postupů pro výrobu pasivních 

deformačních členů na bázi LTCC materiálů. Přitom je kladen důraz na 

výzkum využitelnosti vlastností LTCC materiálů pro optoelektronické 

aplikace. 

Praktickým výstupem je realizace prototypů vybraných 

optoelektronických aplikací, v nichž jsou uplatněny konkrétní nově 

definované výrobní postupy pro reálné struktury optických senzorů. 

3  CHARAKTERIZACE VLASTNOSTÍ KOMERČNĚ 

DOSTUPNÝCH LTCC MATERIÁLŮ 

Pro vytyčené cíle disertační práce je třeba znát detailně vlastnosti a 

možnosti použitých materiálů. Proto je kladen důraz na postupnou 

charakterizaci důležitých vlastností použitých materiálů a zkoumání jejich 

vhodnosti pro aplikace v oblasti senzorů fyzikálních veličin. Během řešení 

disertační práce bylo nutné provést řadu experimentů s LTCC materiály, 

jejichž cílem bylo zjistit dosud neznámé parametry a jejich spojitost s 

procesními podmínkami a ověřit tak vhodnost použití jednotlivých materiálů 

pro dané aplikace. 



 

 - 15 - 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERIZACE MATERIÁLOVÝCH 

VLASTNOSTÍ LTCC 

 

Nejprve byly zkoumány, analyzovány a měřeny základní materiálové 

vlastnosti důležité pro použití LTCC materiálů v senzorických aplikacích. 

Mechanické vlastnosti jsou důležité především v aplikacích, kde je LTCC 

materiál použit jako deformační člen. Ukázalo se, že mechanické vlastnosti 

jednotlivých základních materiálů se značně lišily. Testovací metoda byla 

zvolena čtyř bodová metoda ohybu nosníku, která vyházela z normy ASTM 

D790-03. Jako nejvhodnější materiál pro deformační členy, jako jsou 

membrány, byl vyhodnocen na základě testů materiál DP951 s hodnotou 

Youngova modulu pružnosti ~120 GPa a hodnotou síly v ohybu ~230 MPa 

pro testované struktury. Další zkoumaná vlastnost materiálu byla 

propustnost pro plyny a poréznost. Poréznost materiálu DP951 byla 

vyhodnocena na 2,5 %. Propustnost pro plyny byla měřena metodou OTR 

a pro dosažení prostupnosti, která již nebyla měřitelná použitou aparaturou, 

bylo potřeba použít čtyři vrstvy základního materiálu Heraeus HL2000 nebo 

jednu vrstvu DuPont DP951. Další zkoumanou vlastností LTCC materiálu 

byla jeho odolnost na teplotní šoky a změna vlastností po vystavení dalším 

tepelným procesům. Testování bylo prováděno pouze pro materiál DuPont 

DP951 podle normy ASTM C1525-04. Kritický rozdíl teplot během 

šokového chlazení, při kterém poklesla síla materiálu v ohybu o 30 %, byl 

stanoven na 325 °C. Výsledky jednotlivých pokusů jsou uvedeny v grafu na 

Obr. 3.9, kde je vyznačena hranice překročení kritického rozdílu teplot při 

šokovém chlazení. 

 
Obrázek 2: Závislost měřené síly v ohybu LTCC vzorků DP951 v závislosti na velikosti 

rozdílu při šokovém chlazení 



 

 

 

3.2 ZMĚNA VLASTNOSTÍ LTCC MATERIÁLU PO 

ZPRACOVÁNÍ 

K detailnějšímu pochopení změny rozměrů LTCC po výpalu  byla 

provedena analýza chování LTCC materiálů v závislosti na změně 

procesních parametrů. Bylo důležité zjistit, do jaké míry je možné ovlivnit 

parametry struktury v závislosti na procesních parametrech. V prvním kroku 

byla analyzována velikost změny rozměrů v osách X, Y základního 

materiálu po výpalu struktury v závislosti na procesních parametrech. Pro 

doporučené procesní parametry výrobcem byla změřena velikost změny 

rozměrů 12,54 % pro testovací vzorky z dvaceti vrstev, jejichž orientace ve 

struktuře je vždy otočená o 90°. Vzorky pro experimenty zkoumající velikost 

změny rozměrů struktury po výpalu byly navrženy a realizovány tak, aby je 

bylo možné použít i pro experimenty testování mechanických vlastností. 

V případě sledované změny velikosti struktury po výpalu v osách X, Y 

nevykazovaly procesní parametry maximální teplota výpalu a doba výdrže 

na maximální teplotě žádné statisticky významné závislosti. Pro laminační 

tlak byl měřen rozdíl až 1 % ve změně rozměrů po výpalu, a s rostoucím 

tlakem docházelo k menší změně rozměrů. Pro teplotu během laminace byla 

zjištěna závislost na procesních parametrech až o 0,3 %, kdy s vyšší teplotou 

během laminace docházelo k nižší změně rozměrů po výpalu. Změna 

rozměru struktury po výpalu v ose Z je také závislá na laminačním tlaku 

s rozdílem hodnot 0,5 %, kdy s rostoucím laminačním tlakem roste i míra 

změny velikosti po výpalu. Použití vyššího laminačního tlaku znamená vyšší 

hustotu materiálu a také větší změnu rozměrů. Pro maximální teplotu výpalu 

je rozdíl až 0,8 %, s rostoucí teplotou výpalu klesá velikost změny rozměrů 

po výpalu. V případě rostoucí teploty výpalu vzrůstá i poréznost materiálu, 

a to pak způsobí nižší změnu rozměrů po výpalu. 

Vzorky pro určení vlivu procesních parametrů na změnu rozměrů 

struktury po výpalu byly následně použity pro měření mechanických 

parametrů základního materiálu DuPont DP951 pomocí čtyř bodové metody 

ohybu nosníku. Porovnávány byly vždy vzorky se stejnými orientacemi 

základní pásky a ze stejné výrobní dávky základního materiálu. Analyzován 

byl vliv procesních parametrů na Youngův modul pružnosti a na sílu 

materiálu v ohybu. Obě tyto mechanické veličiny jsou ovlivněny procesními 

parametry během výroby.  Youngův modul pružnosti je v nejvyšší míře 

ovlivněn maximální teplotou výpalu struktury. S rostoucí teplotou výpalu 

struktury se významně snižuje Youngův modul pružnosti (Obrázek 3), 

celkový rozdíl je až 5 GPa. Naopak při zvyšujícím se laminačním tlaku 

Youngův modul pružnosti roste, rozdíl v tomto případě činí 2 Gpa. 
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Z naměřených hodnot plyne, že je možné nalézt optimální hodnotu času na 

vrcholové teplotě. Z experimentů jako ideální teplota vychází 60 minut, kdy 

je hodnota Youngova modulu pružnosti maximální s rozdílem 3 GPa. Při 

vyšších teplotách výpalu může docházet ke dvěma efektům, buď roste 

poréznost celé struktury anebo dochází k rozpouštění keramických částic ve 

skelné tavenině, oba případy vedou ke snížení Youngova modulu pružnosti. 

 
Obrázek 3: Závislost Youngova modulu pružnosti na procesních parametrech 

Pro sílu materiálu v ohybu byla zjištěna závislost na laminačním tlaku a na 

čase výdrže na maximální teplotě, viz Obrázek 4. S vyšším laminačním 

tlakem roste i síla v ohybu, opět v důsledku vyšší hustoty materiálu, tento 

nárůst je v extrémním případě až 10 MPa. Síla v ohybu se zvyšuje 

s prodloužením doby výdrže na maximální teplotě. V případě doby výdrže 

na maximální teplotě je rozdíl ještě výraznější, v extrému až 30 MPa. 

 
Obrázek 4: Závislost síly v ohybu na procesních parametrech 

Ověřen byl také vliv orientace základních pásek ve struktuře na výsledné 

mechanické parametry. Měřením byl ověřen výrazný vliv na mechanické 

parametry struktury dle orientace základních pásek. To je dáno především 



 

 

způsobem výroby samotných základních pásek a s tím související orientace 

jednotlivých částic v materiálu pásky. Maximální rozdíl v hodnotách 

Youngova modulu pružnosti je 5 %, v případě síly v ohybu je maximální 

rozdíl dokonce 20 %. Orientace základních pásek ve struktuře je tedy klíčová 

pro rovnoměrné rozložení mechanických parametrů a velikost smrštění. 

Druhý analyzovaný typ degradace struktury teplem byl vliv dalších 

procesů výpalu a vytvrzení po výpalu samotné LTCC struktury na 

mechanické vlastnosti. V případě teplotních šoků dojde k překročení kritické 

hranice dle normy již při 325 °C. V případě zatížení teplotním profilem 

reálného procesu je výsledek odlišný. V případě zatížení vypálené LTCC 

struktury vypalovacím profilem pro materiál DP951, vypalovacím profilem 

pro tlustou vrstvu nebo profilem pro přetavení skelné pájky, nedojde 

k výraznému poklesu sledovaných mechanických parametrů. Ve všech 

případech nedošlo k poklesu mechanických parametrů o více jak 5 %. 

Velikost změny těchto mechanických parametrů je dána především 

pozvolným poklesem teploty během chlazení. 

4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V kapitole jsou zkoumány (analyzovány, navrženy a testovány) 

technologické postupy pro realizaci LTCC struktur pro optoelektronické 

aplikace, na základě dříve uvedeného rozboru a cílů práce. Zvláštní 

pozornost je přitom zaměřena na dosažení potřebné přesnosti 

a reprodukovatelnosti celého procesu výroby. 

4.1 NÁVRH A REALIZACE TENKÝCH MEMBRÁN 

Výroba tenkých membrán je klíčová pro aplikaci senzorů tlaku, proto je 

podstatná část práce věnována výrobě tenkých membrán. Analyzována byla 

celá řada postupů s cílem vybrat metodu, která bude jednoduše použitelná 

v praxi a kvalita struktury bude dostačující. Nejjednodušší přístup je výroba 

struktury bez bočních podpor. Tento postup je sice procesně nenáročný. 

Nicméně ani při použití technologie progresivní laminace nebylo možné 

dosáhnout požadované geometrie tenké membrány o velkém průměru. 

V průběhu experimentů docházelo k deformaci struktury vlivem vysokého 

tlaku nebo dalším defektům spojených s geometrií struktury a typem použité 

laminační metody. V případě použití dočasných uhlíkových výplní nastal 

problém s deformací struktury prohnutím, což je způsobeno nerovnoměrným 

působením laminačního tlaku s následnou nerovnoměrnou změnou rozměrů 

po výpalu, viz Obrázek 5. Prohnutí celé struktury je až 100 µm na straně těla 

senzoru a 20 µm na straně membrány. 
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Obrázek 5: Profil membrány a těla senzoru vypáleného s uhlíkovou dočasnou výplní 

měřený kontaktním profilometrem 

Další metodou pro výrobu tenkých membrán je spojení dvou již 

vypálených LTCC struktur pomocí nevypálené základní pásky a působení 

tlaku během procesu výpalu. Tato metoda je aplikovatelná v případě zatížení 

tlakem minimálně 20 kPa, pro tento tlak dojde ke změně rozměrů 

v ose Z o 35 %. Aplikovaný tlak na strukturu musí být rovnoměrný, aby 

došlo ke spolehlivému spojení v celém průřezu struktury. S dostatečným 

tlakem působícím na strukturu během výpalu nedochází ke změně rozměrů 

v osách X, Y a ani žádným defektům v podobě potrhání vypalované pásky 

(Obrázek 6). 

 
Obrázek 6: Rentgenová analýza LTCC struktury vytvořené metodou PAS   a) pohled 

na vyrobený senzor tlaku   b) zaostření na konkrétní poruchu ve vpálené struktuře 

Jako nejlepší metoda pro výrobu tenkých membrán byla vyhodnocena 

výroba použitím bočních podpor během laminace. Zmíněná metoda zahrnuje 

přidání dalších dvou vrstev, jednu na spodní straně a jednu na vrchní straně, 

které zaručí působení laminačního tlaku pouze na krajích struktury. 

V takovém případě je možné pro finální krok progresivní laminace použít 

vyšší laminační tlak než pro předchozí kroky a zajistit tak předepnutí 

ostatních částí těla senzoru. 



 

 

4.2 NÁVRH A REALIZACE DEFORMAČNÍCH ČLENŮ 

POMOCÍ OBRÁBĚNÍ LASEREM S ULTRAKRÁTKÝMI PULSY 

Zcela nová metoda vytvoření tenkých membrán byla experimentálně 

ověřována za použití laseru s ultrakrátkými pulsy. Principem této metody je 

použití laseru k selektivnímu odstranění vrstvy základní pásky a vytvoření 

membrány o nižší tloušťce, než je samotná základní páska. Nejprve však 

musely být jednotlivé základní materiály charakterizovány 

z hlediska vhodnosti pro obrábění, aby nedocházelo k výskytů defektů jako 

ukazuje Obrázek 7. Charakter nevypáleného LTCC materiálu je u všech 

dostupných materiálů stejný. Ověřován byl jen jeden nevypálený základní 

materiál DP951. Vypálené materiály byly ověřovány již všechny z důvodu 

jejich odlišného složení a poměru keramických a skelných částic. 

 
Obrázek 7: Porovnání výsledných struktur obráběných membrán a) okraj membrány 

s periodickým defektem b) okraj membrány bez defektů 

Pro zjištění prahových hodnot hustot energií pulsu byly použity dvě 

metody, obrobení jedné oblasti a D-scan. První zmiňovaná metoda v případě 

použití na LTCC materiálu není příliš vhodná, protože je náročná na 

správnost vyhodnocení získaných výsledků. Vyhodnocení výsledků je 

obtížné vzhledem k členitosti struktury v porovnání s analyzovanými 

změnami na povrchu. Analýzou velikosti odstraněné oblasti je možné získat 

hodnoty, kde jsou vidět různé režimy obrábění základní pásky. 

Vhodnější metodou je tak D scan, kterou je možné podstatně lépe 

vyhodnotit. Analyzovány byly hodnoty prahových hustot energií pulzů pro 

různé hodnoty superpozice pulzů. Prahové hodnoty hustoty energie pulsů při 

vlnové délce 513 nm, superpozici pulzů 20 a energii pulzu 20 µJ byly 

hodnoty pro materiál CG Ceramtec 2,19 J.cm-2, HL2000 1,71 J.cm-2, 

vypálený DP951 2,7 J.cm-2 a nevypálený DP951 0,47 J.cm-2. V dalších 



 

 - 21 - 

experimentech bylo stanoveno optimální rozmezí parametrů pro obrábění 

povrchu základní pásky pro obě použité vlnové délky. Rozmezí volených 

parametrů pro obrábění je energie od 2 µJ do 15 µJ, hustota pulsů od 500 mm 

1 do 6000 mm-1 s a rozestup jednotlivých čar do 20 µm v závislosti na 

vzájemné kombinaci těchto parametrů. Vhodná volba parametrů obrábění je 

také důležitá pro optimalizaci rychlosti procesu. V takovém případě je 

potřeba sledovat množství odstraněného materiálu jedním pulzem. Graf 

závislosti množství odstraněného materiálu je uveden v grafu na Obrázek 8. 

Pro odstranění co největšího objemu materiálu jedním pulzem je ideální 

použít vyšší energii pulzu při nižší hustotě pulzů na jednotku délky. 

 
Obrázek 8: Závislost odstraněného objemu materiálu na hustotě laserových pulzů pro 

různé procesní parametry 

Během experimentů byl sledován a vyhodnocován celkový čas 

opracování dané struktury. V případě například membrány pro tlakové 

senzory s větší plochou je potřeba dosáhnout optimálních parametrů 

zaručujících kvalitu opracování a dostatečnou rychlost pro možnost sériové 

výroby. 

 

4.3 NÁVRH A REALIZACE PASIVNÍCH TLUSTOVRSTVÝCH 

NOSNÍKŮ 

Dále byla ověřena možnost použití tlustovrstvé pasty jako tenkých 

nosníků pro senzorické aplikace. Během experimentů byl optimalizován 

proces výroby tlustovrstvých nosníků na dvou typech LTCC materiálu, 

příklad je uveden na Obrázek 9. 



 

 

 
Obrázek 9: Vzorek s vytvořenými nosníky z tlustovrstvé pasty během zkoušky pevnosti 

tahem 

V obou případech tyto nosníky splňovaly požadavky na použití 

v senzorických aplikacích. Testována byla také jejich mechanická pevnost, 

která se ukázala být dostatečná i pro trvalé uchycení seismické hmoty. 

Maximální hodnoty zatížení tlustovrstvých nosníků dosahovaly 60 g. 

4.4 APLIKACE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ V PŘÍPRAVĚ 

SENZORŮ 

V předchozích kapitolách byla diskutován a prozkoumána celá řada 

postupů pro přípravu struktur použitelných v oblasti senzorové techniky 

a optoelektroniky. V následujících kapitolách jsou tyto postupy aplikovány 

pro přípravu senzorických struktur použitých v praxi. 

4.4.1 Tlakové senzory realizované v technologii LTCC 

Pro konstrukci tlakového senzoru bylo využito poznatků z předchozích 

experimentů. Metoda laminace struktury s bočními podporami, která je 

uvedena v kapitole 4.1, se ukázala jako nejvýhodnější pro výrobu těla 

senzoru. Pro odrazivou vrstvu byl použit zlatý rezinátový roztok, který byl 

aplikován po výpalu LTCC struktury. Byla také ověřena metoda pro fixaci 

keramické kapiláry na tělo senzoru pomocí skelné pájky. Příklad vyrobeného 

senzoru je uveden na Obrázek 10. 

 
Obrázek 10: Senzor tlaku pro testovací aparaturu 
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Výsledné senzory pak byly připraveny pro měření v různých rozsazích 

tlaků a měřeními byla ověřena jejich funkčnost. Senzory byly také měřeny 

při různých teplotách, což je uvedeno v grafu na Obrázek 11. 

 
Obrázek 11: Měření kalibračních křivek senzoru tlaku při ustálených teplotách 

Pro konstrukci senzoru s membránou o průměru 6 mm byla citlivost 

senzoru 5080 Pa/µm v rozsahu 0-600 kPa s přesností měření 0,5 % z celého 

rozsahu. 

 

4.4.2 Tahové senzory z LTCC materiálů 

Konstrukce senzoru deformace s FBG mřížkou vyžadovala použití 

základního materiálu s co největším rozměrem. Základní materiál 

CG Ceramtec se dodává v potřebných přířezech a je možné tak vytvořit 

strukturu o požadované velikosti. Materiál také splňoval požadavky na 

možnou mechanickou deformaci. Během výroby bylo potřeba vyřešit řadu 

technologických problémů, které byly spojeny především s velikostí celé 

struktury. Během výpalu také docházelo k dalším deformacím vlivem 

charakteru struktury deformačního členu a jeho nízké soudržnosti během 

procesu výpalu. Příklad takové deformace je uveden na Obrázek 12. 



 

 

 
Obrázek 12: Příklad rozdílného smrštění LTCC substrátu během výpalu vlivem 

různých laminačních podmínek 

Vyrobené prototypy senzorů byly charakterizovány, kalibrovány 

a několik kusů bylo implementováno do betonového nosníku pro ověření 

funkčnosti, viz Obrázek 13. 

 
Obrázek 13: Celkový pohled na připevněnou sadu optovláknových senzorů 

vytvořených na LTCC substrátu. 

Citlivost vyrobených senzorů s CWL měřicí FBG mřížky 1550 nm je 

70 µm/nm pro oba typy vyrobených senzorů s maximální měřicím rozsahem 

5000 µε. 

4.4.3 Optický senzor náklonu v technologii LTCC 

Pro aplikaci optického senzoru náklonu byly využity poznatky z výroby 

tlustovrstvých nosníků a pomocí těchto nosníků byla uchycena seismická 

hmota v senzoru. Ověřeným postupem bylo vyrobeno tělo senzoru se 

seismickou hmotou uchycenou pomocí tlustovrstvých nosníků. Vyrobený 

prototyp senzoru je na Obrázek 14. 
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Obrázek 14: Optický senzor náklonu během testování 

Ve všech částech senzoru byly vytvořeny drážky pro umístění optických 

vláken. Optická vlákna byla osazena tak, aby byla zajištěna maximální 

citlivost. Nejnáročnější ve výrobě prototypů senzorů bylo přesné umístění 

všech optických vláken na tělo senzoru. Výsledná aplikace se ukázala jako 

velmi náročná na přesnost výroby a pro opakovatelnou výrobu by takový 

postup nebyl aplikovatelný. Citlivost vyrobeného prototypu senzoru byla 

nízká a stejně tak i ostatní charakteristiky, nebyly vhodné pro průmyslové 

použití. 

4.4.4 Optický senzor teploty 

Poslední aplikací jsou optovláknové senzory teploty s možností zapojení 

jednotlivých senzorů do série na jeden fyzický kanál vyhodnocovací 

jednotky. Zde se ukázala jako nesporná výhoda možnost integrace dlouhého 

kanálku s malým průměrem pro umístění optického vlákna. Řez vyrobenou 

strukturou s optickým vláknem umístěným v kanálku je zobrazen na 

Obrázek 15. 



 

 

 
Obrázek 15: Řez vyrobeným senzorem teploty 

Každý prototyp vyrobených senzorů byl kalibrován, ověřen a následně 

bylo deset těchto měřicích prvků integrováno do senzorického systému. 

Vyrobený měřicí člen je zobrazen na Obrázek 16. 

 
Obrázek 16: Část senzoru vyrobeného z LTCC keramiky pro měření teploty 

Výhodou navrženého řešení jsou malé rozměry a možnost snadné 

integrace do dalších částí senzorického systému. Citlivost senzorů v LTCC 

substrátu je 16,1 pm/°C, tato vyšší citlivost je způsobena právě konstrukcí 

senzoru. 
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ZÁVĚR 

Tato práce je zaměřena na výzkum (analýzu a charakterizaci) vlastností 

základních materiálů LTCC z hlediska jejich použití především v senzorech 

pracujících na principu optoelektronických jevů s aplikací optických vláken. 

Z vlastností zkoumaných LTCC materiálů byly analyzovány mechanické 

parametry, které se pro dostupné základní materiály značně vzájemně lišily. 

Na základě těchto mechanických vlastností lze potom určovat možnosti 

použití v konkrétních aplikacích. Jako nejvhodnější materiál pro použití 

v deformačních členech byl na základě testů určen materiál DuPont DP951. 

Dále byla ověřována prostupnost materiálů pro plyny a byla také ověřena 

poréznost vypáleného materiálu. Bylo zjištěno, že při použití dostatečného 

množství vrstev je možné použití všech zkoumaných materiálů, avšak 

nejnižší počet vrstev je možné použít právě u materiálu DP951. Velmi 

důležitou vlastností pro senzory používané v průmyslu je jejich teplotní 

odolnost. Pro reálné aplikace je důležitá i odolnost proti teplotním šokům. 

Měřena byla změna mechanických parametrů v závislosti na gradientu 

teploty, kterému byla testovaná struktura vystavena tak, aby bylo možné 

přímé srovnání jednotlivých materiálů. Velmi důležitým faktorem je také 

změna mechanických vlastností po dalším tepelném zpracování základního 

materiálu, například během následného výpalu tlusté vrstvy. Byl zkoumán 

také vliv na mechanické parametry po zatížení procesem přetavení skelné 

pájky, výpalem tlusté vrstvy a výpalem LTCC struktury. K výraznému 

poklesu nedošlo především proto, že zvolené teplotní profily měly pozvolný 

pokles teploty. Charakterizace vlastností základních materiálů byla klíčová 

část z pohledku volby vhodných materiálů a stanovení provozních podmínek 

budoucích experimentů a připravených vzorků. 

1. Charakterizace mechanických parametrů LTCC struktur pro 

různé výrobní podmínky – Dalším cílem byl výzkum a analýza 

faktorů definujících technologický postup pro kontrolu rozměrů 

laminované struktury po výpalu, s nerovnoměrně aplikovaným 

tlakem na laminovanou strukturu. V prvním kroku byla 

analyzována velikost změny rozměrů v osách X, Y základního 

materiálu po výpalu struktury v závislosti na procesních 

parametrech. Během experimentů se ukázalo, že nemají výrazný 

vliv parametry spojené s procesem samotného výpalu, ale 

především parametry během laminace struktury. Pro parametry 

laminace jako je laminační tlak a teplota během laminace byla 

zjištěna závislost na procesních parametrech. Při působení vyššího 



 

 

laminačního tlaku i vyšší teploty během laminace docházelo k nižší 

změně rozměrů výsledné struktury po výpalu. Pro změnu rozměru 

po výpalu v ose Z byla změřena závislost na velikosti laminačního 

tlaku, kde pro vyšší laminační tlaky došlo k větší změně rozměrů 

v ose Z. V případě změny rozměrů v ose Z byla změřena závislost 

na maximální teplotě výpalu struktury. Při vyšších teplotách výpalu 

docházelo k nižší změně rozměrů v ose Z po procesu výpalu. 

Na základě změřených hodnot změny velikosti rozměrů byl pomocí 

statistického programu Minitab získán model pro predikci velikosti 

změny rozměrů při zadání vstupních procesních parametrů. Tento 

model je pak možné použít při výrobě libovolného typu výrobku.  

2. Výzkum a analýza faktorů definujících technologický postup 

pro kontrolu rozměrů laminované struktury po výpalu – 

Charakterizace mechanických parametrů LTCC struktur pro různé 

výrobní podmínky byl další cíl disertační práce. Se stejnou sadou 

vzorků jako byly použity pro analýzu změny rozměrů, byly 

prováděny testy mechanických parametrů. Účelem těchto testů bylo 

zjištění, jestli jsou mechanické parametry ovlivněny procesními 

parametry během výroby LTCC struktury. Dle získaných výsledků 

je patrné, že výsledné mechanické parametry jsou do značné míry 

ovlivněny procesními parametry. Bylo zjištěno, že Youngův modul 

pružnosti s vyšším laminačním tlakem roste a s maximální teplotou 

výpalu naopak klesá. V případě Youngova modulu pružnosti je 

spojitost s vyšší hustotou materiálu při vyšším laminačním tlaku. 

Vyšší maximální teplota výpalu je zase spojena s vyšší mírou 

rozpouštění keramických částic ve skelné složce a s tím souvisí 

snížení tuhosti materiálu. V případě síly v ohybu je patrné, že 

s rostoucím laminačním tlakem roste i síla v ohybu. Tento fakt je 

spojen s vyšší výslednou hustotou materiálu. V případě síly v ohybu 

je zjištěna její rostoucí hodnota v závislosti na době výdrže na 

maximální teplotě výpalu. V neposlední řadě byl analyzován známý 

fakt změny mechanických parametrů v závislosti na orientaci 

základní pásky ve struktuře. Bylo potvrzeno, že vlivem různé 

orientace základních pásek ve výsledné struktuře je možné měnit 

mechanické parametry. To je dáno především způsobem výroby 

samotných základních pásek a s tím související orientace 
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jednotlivých částic v materiálu pásky. Orientace základních pásek 

ve struktuře je tedy klíčová pro rovnoměrné rozložení 

mechanických parametrů a velikost smrštění. 

3. Stanovení technologických postupů pro výrobu přesných 

deformačních struktur – V rámci disertační práce byla zkoumána 

dále možnost obrábění základních pásek LTCC i již vypálených 

struktur lasem s ultrakrátkými pulsy. V prvních experimentech byla 

ověřována prahová hustota energie potřebná pro obrobení 

použitých základních materiálů. Základní materiál vykazoval 

chování srovnatelné s ostatními dielektrickými materiály. Na rozdíl 

od klasických dielektrických materiálů byly v některých případech 

zjištěny odlišné metody pro odstranění materiálu základních pásek. 

Tyto odlišnosti jsou způsobeny především charakterem 

nevypáleného LTCC základního materiálu, který obsahuje pevné 

částice korundu a skelné složky rozprostřené v organickém pojivu. 

Proto je potřeba při volbě parametrů pro obrábění LTCC struktur 

vycházet z provedených experimentů. Bylo ověřeno, že pro příliš 

vysoké hustoty pulsů dojde k zahřátí materiálu do té míry, že dojde 

k natavení a nedochází pak k odstranění samotného materiálu. Dále 

je také potřeba během obrábění zajistit dostatečný odvod zplodin 

z povrchu materiálu, aby nedocházelo k hromadění odstraněných 

částic na povrchu nebo v místě řezu. Jedním z cílů bylo selektivní 

odstranění vrstvy základního materiálu z povrchu. V rámci 

experimentů byl ověřen rozsah parametrů laserového obrábění pro 

dosažení homogenního povrchu po obrábění. 

Dále byly zkoumány nové postupy pro výrobu struktur použitelných 

především v senzorech fyzikálních veličin. Hlavním cílem zde byl návrh 

a realizace tenkých membrán s odrazivou vrstvou. Bylo experimentálně 

ověřeno několik metod výroby struktur s tenkou membránou určenou pro 

mechanické zatížení okolními podmínkami. Mezi zkoumanými a ověřenými 

metodami byla například metoda spojení dvou již vypálených struktur za 

pomoci jedné nebo více nevypálených pásek základního materiálu, za 

současného působení tlaku během procesu výpalu. Při aplikaci tlaku během 

výpalu o dostatečné velikosti je možné dosáhnout kvalitního spojení dvou 

již vypálených LTCC struktur při současné nulové změně rozměrů v osách 

X, Y použité nevypálené základní pásky. Nejsnáze aplikovatelná metoda ve 

smyslu procesní náročnosti je metoda laminace s podporami z obou stran 



 

 

struktury. Tento typ konstrukce zaručuje při dodržení správného 

technologického postupu, parametrů laminace, kvalitu a opakovatelnost 

vyrobené deformační membrány. 

4. Výzkum možnosti výroby jemných nosných a deformačních 

struktur v LTCC a tlusté vrstvě – Zkoumány byly také 

nekonvenční metody použití tlustovrstvých past v kombinaci 

s LTCC substráty. Pozornost byla zaměřena na realizaci volně 

stojících tlustovrstvých nosníků pro použití v senzorice. 

Tlustovrstvé nosníky mají oproti základním páskám LTCC 

materiálu výhodu v podstatně nižší tloušťce a vyšší ohebnosti. Byly 

ověřeny vhodné materiály a kompatibilní tlustovrstvé pasty vhodné 

pro výrobu nosníků. Byly také navrhnuty a ověřeny postupy vhodné 

pro výrobu struktur minimální mírou deformace výsledného 

nosníku. 

5. Návrh a vytvoření teoretického základu pro výrobu funkčních 

vzorků navržených pro konkrétní optoelektronické aplikace – 

Poslední část disertační práce je zaměřena na využití a aplikaci 

získaných poznatků v praktických aplikacích senzorů fyzikálních 

veličin, jako ověření získaných poznatků. U všech realizovaných 

senzorů byly aplikovány optické principy vyhodnocení měřených 

veličin. Prvním ze zkoumaných typů senzorů byly optické senzory 

tlaku. Senzory byly vyhodnocovány na principu FP rezonátoru, 

kterým byla měřena délka optické dutiny tvořené zavedeným 

optickým vláknem a odrazivou plochou na membráně. Druhým 

typem senzoru v aplikační části byly senzory deformace. Míra 

deformace byla opět vyhodnocována na optickém principu 

měřením vlnové délky FBG struktur. Vyrobena byla sada senzorů 

pro měření deformace s různě posunutým výchozím bodem pro 

úpravu rozsahu měření komprese nebo tahu. Během měření je 

potřeba ještě řešit teplotní kompenzace měřené hodnoty. Třetí typ 

vyrobených prototypů senzoru byly senzory náklonu s optickým 

vyhodnocením vložného útlumu na optické trase. Nejnáročnější ve 

výrobě prototypů senzorů bylo přesné umístění všech optických 

vláken na tělo senzoru. Celý výrobní postup se ukázal jako velmi 

náročný na přesnost výroby a pro opakovatelnou výrobu by takový 

postup nebyl v praxi aplikovatelný. Poslední aplikací LTCC 
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substrátu v oblasti optických senzorů byl senzor teploty 

s průběžným optickým vláknem a FBG mřížkou. Pro výrobu 

nosného prvku byl zvolen LTCC materiál především z důvodu 

možnosti výroby 3D struktury s malým průřezem.  

Závěrem lze konstatovat, že práce splnila cíle a přispěla k bližšímu 

poznání konkrétních vlastností základních LTCC materiálů důležitých pro 

přípravu senzorů fyzikálních veličin. Velký přínos je patrný také v oblasti 

obrábění základních LTCC materiálů, kde byla demonstrována možnost 

výroby jemných a tenkých struktur a další možnosti obrábění i pro použití 

ve výrobě. Klíčovou oblastí je pak sledování vlivu vstupních výrobních 

parametrů nejen na změnu rozměrů struktury během procesu výpalu, ale také 

na mechanické vlastnosti vypálené struktury. K rozšíření možností v oblasti 

zkoumané problematiky přispěli inovativní metody realizace složitějších 3D 

struktur s využitím kombinace LTCC a tlustovrstvých past pro následné 

použití v konkrétních typech optických senzorů. 
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