
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

 

Fakulta elektrotechnická 

Katedra elektrotechnologie 

Technická 2, 166 27 Praha 6 

Tel.: +420224352123, Fax: +420224353949 

 

 

ČVUT v Praze 
Fakulta elektrotechnická 
Technická 2 
166 27  Praha 6 

tel.: (+420) 224 351 111 
fax: (+420) 224 310 784 
www.fel.cvut.cz 

IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Bankovní spojení: KB 
Praha 6 
č.ú. 19-5504540257/0100 
 

 

 

 

 

 

 

 
Oponentský posudek disertační práce 

Nekonvenční aplikace keramiky s nízkou teplotou výpalu 
 

Autor:  Ing. Martin Klíma, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a 
komunikačních technologií, Katedra mikroelektroniky 

Recenzent:  doc. Ing. Pavel Mach, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie 

 

 
 

Dizertační práce je zaměřena na studium ne zcela běžných aplikačních možností substrátů 
z keramiky s nízkou teplotou výpalu (LTCC).  Důležitým cílem práce je řada realizací, ke kterým 
náleží návrh, optimalizace a realizace 3D rezistorů v technologii LTCC, experimentální ověření 
techniky kontaktování pro struktury LTCC, experimentální ověření těsnosti keramiky LTCC pro 
konstrukci pouzder elektronických obvodů a studium možností aplikace LTCC substrátů pro 
optické aplikace. 

Sledovanou problematiku považuji za aktuální, protože keramika s nízkou teplotou výpalu 
tvoří oblast, která, podle mého názoru, zatím není v elektronických aplikacích zcela vytěžena. 

Práce má 74 stran základního textu, dále následuje použitá literatura, vlastní publikace 
autora vztahující se k tématu práce, seznam použitých zkratek, seznam použitých symbolů, 
seznam obrázků a tabulek. V práci je 45 obrázků a 11 tabulek. 

Začátek práce je věnován popisu současného stavu problematiky. Jsou uvedeny různé typy 
kondenzátorů a cívek zkonstruovaných s použitím LTCC keramiky, je prezentována struktura 
obvodu se zanořeným čipem, je uveden příklad použití LTCC v senzorice i v prvcích typu MEMS. 
Jsou zmíněny i možné vady, které se objeví při nedokonalé laminaci jednotlivých vrstev. Tato část 
je přiměřeně podrobná a zachycuje  poslední trendy. 

V další části práce je popsán postup výroby elektrických obvodů a struktur na LTCC a 
podrobně jsou zmíněny vlastnosti substrátu Heraeus Hera Lock 2000, který byl použit 
k experimentům. Celou počáteční část práce, která je zaměřena na popis současného stavu, 
považuji za velmi dobře zpracovanou s přiměřenou frekvencí citací použité literatury. 

Následující část práce je již z větší části vlastní prací autora.  

Doktorand se nejprve zabývá vytvářením trojrozměrných rezistorů v LTCC technologii. Cílem 
jeho aktivity v tomto poli bylo vytvořit 3D rezistor s dostatečnou opakovatelností a spolehlivostí. 
Navrhl testovací struktury pro vytváření 3D rezistorů plněním prokovů odporovou pastou. Zde je 
však (obr. 15) uvedena struktura prokovu plněného odporovou pastou, která nebudí pocit 
opakovatelnosti výroby a spolehlivosti odporu. 

V další části práce se autor zabývá testováním spojů vytvářených na LTCC keramice 
wirebondingem. Tento trend je nový a ukazuje možnosti použití LTCC keramiky i v případě 
tohoto typu kontakování. Oceňuji, že doktorand také provedl simulaci podmínek spoje.  
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Následující část práce je věnována použitelnosti LTCC substrátů jako nosiče fotoodrazivých 
vrstev. Zde bylo zjištěno, že použití keramiky s nízkou teplotou výpalu je možné i v těchto 
aplikacích. Kvalita vrstev je dominantně závislá na vyleštění nanesené tlusté vrstvy.  

Poslední část práce je zaměřena na hermetické vlastnosti aplikací realizovaných keramikou 
s nízkou teplotou výpalu. Výzkum byl zaměřen zejména na problém vytvoření pouzdra pro 
polovodičové součástky SiC, které pracují při vysoké teplotě. Byla také zkoumána těsnost 
materiálu LTCC jako takového, těsnost substrátu s maticí prokovů i těsnost mezi prokovy. Byla 
zjištěna přímá úměra mezi těsností pouzdra a četností prokovů i závislost prostupnosti na počtu 
laminovaných vrstev. 

 

K obhajobě práce mám tyto dotazy: 

1. V práci je uvedeno, že bylo užito LTCC substrátu Hera Lock 2000 „pro jeho nízkou 
smrštivost během výpalu“ a s „téměř nulovou smrštivostí v osách x a y“. V tabulce 4 je 
uvedena smrštivost v ose z o více než 30 %. Je tato smrštivost nízká? Jak ovlivní strukturu 
a kvalitu prokovů vytvořenou z odporové pasty v případě 3D rezistorů? 

2. Při plnění prokovu odporovou pastou dochází při zasušení a následném výpalu pasty 
k jejímu smrštění. Jaká byla smrštivost uvedené pasty a jak může ovlivnit výsledek 
uvedené technologie? Jak byly odstraňovány zbytky (opálení v oblasti prokovu) po 
vyřezání otvoru laserem? 

3. Mikrovýbrus na obr. 15 ukazuje velmi porézní a nedefinovanou strukturu pasty v oblasti 
prokovu. Nediskvalifikuje tato skutečnost uvedenou technologii pro reálné použití? 

4. Jak si vysvětlujete změnu odporu propojů realizovaných wirebondingem (Tab. 6) pro 
vícekrát cyklovaný vzorek?  

 

Závěr 

Práce má standardní rozsah, je psána dobrým jazykem s minimem chyb a má kvalitní grafickou 
úpravu.  V práci je velmi dobře zpracována rešeršní část postavená na přiměřeném objemu 
citované literatury i kvalitní experimentální část.  Experimentální výsledky, kterých je značné 
množství, přinášejí nové poznatky. Doktorand vykonal značný objem experimentální práce a 
prokázal, že je schopen úspěšně řešit i náročné problémy. Počet publikací uvedené práce je 
přiměřený. 

Disertace splnila stanovené cíle, doktorand prokázal schopnost práce s literaturou, teoretickou 
erudici i experimentální zručnost. Výsledky, které získal, jsou nové a budou přínosné pro praxi.  

Předloženou doktorskou disertační práci proto 

 

doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
Doc. Ing. Pavel Mach, CSc. 

V Praze dne 30. listopadu 2015  


