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SUMMARY 
This paper deals with quality and reliability of bent multilayer modules for electronics based on LTCC (Low 

Temperature Cofired Ceramic). It refers to the method of the bent multilayer ceramic modules preparation with built-in thick 
film conductors for electronics with number of layers 7, 9, and 11 and with bent angle 0 , 20  and 40 . It is oriented on 
measurement of basic electrical parameters of thick film conductors in bent multilayer ceramic modules, which contain 
resistivity (R), conductivity (G), capacitance (C) and inductance (L). The experiments have been concentrated on the effects 
of reliability tests and on the measurements of electrical properties of bent multilayer modules. The achieved results of 
accelerated aging stress confirm the influence of temperature as an important factor to the technical life and reliability of 
electronic systems in working conditions. These tests show the expressive influence of temperature, which limits operation 
life and reliability of systems applied in electronics. Along with these analyses of characteristics is demonstrated the impact 
of frequency on the stability of electrical properties. The higher frequency more increases the stability of properties of bent 
modules. 
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1. ÚVOD 

 
LTCC je vysokopevný sklo/keramický flexibilný 

pás obsahujúci 40% Al2O3, 45% SiO2 a 15% 
organickej zlo�ky [10]. Zavedenie nízkoteplotne 
vypa ovanej keramiky (Low Temperature Co-fired 
Ceramic - LTCC) do hrubovrstvovej technológie  
priná�a novú kvalitu, ktorá umo� uje jednoduchú 
výrobu trojdimenzionálnych (3D) �truktúr. LTCC 
keramika poskytuje teda výhody nielen pre vyu�itie 
v elektronike, ale stále astej�ie aj v ne�tandardných 
aplikáciách v oblasti hrubovrstvových senzorov. 
LTCC keramika ako  vysoko atraktívny elektronický 
materiál je asto vyu�ívaný v aka svojej flexibilite, 
mo�nosti tvorby rôznych tvarov a schopnosti 
vytvára  mnohovrstvové �truktúry po izostatickom 
laminovaní. Oblas  pozornosti zaberá hlavne rozvoj 
substrátovej technológie pre mikroelektroniku 
a nové viacvrstvové 3D �truktúry pou�ívané 
v senzorovej technike. V oblasti hrubých vrstiev 
zjednodu�uje technológia LTCC puzdrenie 
elektronických obvodov  alebo sníma ov. Green 
TapeTM LTCC materiálové systémy umo� ujú 
v porovnaní s klasickou hrubovrstvovou 
technológiou, pou�ívanou pri tvorbe hybridných 
integrovaných obvodov, budova  cenovo 
priaznivej�ie viacvrstvové �truktúry. Technologický 
postup spracovania LTCC keramiky spo íva vo 
vyrezaní modulu keramiky vo ve kosti potrebného 
substrátu (berúc do úvahy zmen�enie rozmerov po 
výpale), jeho dierovaní a  vytvorení vodivých 
prepojení sie otla ovou pastou a napokon vo 
vytvorení potrebných vodivých iar  na nevypálenej 
fólii. Celý tento proces sa opakuje na ka�dej 

nevyspekanej LTCC fólii v závislosti od po tu 
potrebných vrstiev. Oddelené samostatné moduly 
LTCC keramiky sa napokon naukladajú v správnom 
poradí, orientácii i polohe na seba a v procese 
izostatického laminovania sa zlaminujú do �green� 
viacvrstvového celku. Nasleduje výpal viacvrstvovej 
�truktúry a osadenie vrchnej vrstvy �truktúry 
rezistormi.  

Pre experimenty uvedené v tomto lánku bola 
pou�itá keramika Low Temperature 951 Cofired 
GreenTapeTM firmy DuPont o hrúbke 114 m.  

 
2. MERANIE ELEKTRICKÝCH 

PARAMETROV HRUBOVRSTVOVÝCH  
VODI OV  

 
Testovacia �truktúra pre meranie elektrických 

vlastností hrubovrstvových vodi ov zabudovaných 
do viacvrstvových keramických modulov mala tvar 
plo�ných vodi ov usporiadaných viacvrstvovo na 
jednotlivých vrstvách keramiky LTCC 
usporiadaných do pyramídy. Plo�né hrubovrstvové 
vodi e boli nanesené hrubovrstvovou technológiou 
(Obr. 1). Hrubovrstvové vodi e na báze pasty AgPd 
mali tvar priamo iarych dráh, ktoré sú na oboch 
koncoch zakon ené roz�írenými spájkovacími 
plô�kami. Parametre hrubovrstvových vodi ov sú 
uvedené v tab. 1. 

 
D �ka vodivých 
dráh  [mm] 

 
48.5   44.5   40.5   36.5 

Hrúbka vodivých 
dráh [µm]  

 
            30 
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�írka vodivých 
dráh [µm]  

 
           250 

Plocha spájkovacích 
plôch [mm * mm] 

 
           4*4 

Tab. 1  Parametre hrubovrstvových vodi ov 
Tab. 1  Parameters of thick film conductors 

Aby bolo mo�né realizova  pripojenie vodi ov 
pri meraní elektrických parametrov, boli d �ky 
vrchných vrstiev postupne skracované (prekrývanie 
vrstiev). D �ky jednotlivých keramík so 
zabudovanými vodi mi na báze keramiky LTCC 
o hrúbke 114 m sa pohybovali v rozpätí od 33 do 
49 mm. �írka keramík 5 mm bola u v�etkých 
vzoriek kon�tantná. Pre porovnávanie 
a vyhodnocovanie vlastností tvarovaných modulov 
na báze LTCC, boli vytvorené tri typy �truktúr 
s po tom vrstiev LTCC 7, 9, a 11 a s uhlom ohybu 
0°, 20° a 40°, pozostávajúce z podlo�ných vrstiev 
(1), krycej vrstvy (2) a nanesených hrubovrstvových 
vodi ov (3) (Obr. 1).  
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Obr. 1  �Pyramídový tvar� viacvrstvovej 

(sedemvrstvovej) �truktúry pred tvarovaním: 
1) podlo�né vrstvy, 2) krycia vrstva, 3) 

hrubovrstvové vodi e 
Fig. 1  �Pyramid form� of multilayer (seven layers) 
structure before bending: 1) bottom layers, 2) top 

layers, 3) thick film conductors 

Na ohýbaných tvarovaných viacvrstvových 
moduloch (Obr. 2) s nanesenými hrubovrstvovými 
vodi mi na báze keramiky LTCC boli realizované 
merania elektrických parametrov a testy 
spo ahlivosti. Medzi základné elektrické parametre 
patria odpor, induk nos , vodivos  a kapacita.  

Na meranie parametrov testovaných �truktúr bol 
pou�itý vektorový mera  imitancie, ktorý pracuje na 
princípe merania absolútnej hodnoty impedancie 
a jej fázového posunu. TESLA BM595 je fázorový 
mera  imitancií, vyzna ujúci sa alfanumerickým 
zobrazením jednotiek, ktorý bol pou�itý na meranie 
frekven ných závislostí základných elektrických 
parametrov hrubovrstvových vodi ov zabudovaných 
do viacvrstvových tvarovaných keramických 
modulov. Meraný objekt sa pripája k prístroju 
�tvorbodovo. Piata zemniaca svorka slú�i 
k pripojeniu tienenia, v prípade, ak ním objekt 
disponuje. �tvorbodové pripojenie meraného objektu 
eliminuje vplyv prívodných vodi ov. Samostatné 
vyvedenie a pripojenie svoriek vylu uje ich vplyv na 
presnos  merania. Na základe týchto zistených 
hodnôt, pova�ovaných za referen né, sa potom 
ur ovali zmeny elektrických vlastností tvarovaných 

modulov a zabudovaných hrubovrstvových vodi ov 
po vykonaní testov spo ahlivosti. 
 

 

Obr. 2 Ohýbané viacvrstvové moduly na báze 
LTCC s vonkaj�ími a vnútornými uhlami ohybu 

Fig. 2  Bent multilayer modules based on LTCC by 
external and internal bent angles 

 
 
3. ZRÝCHLENÉ TEPELNÉ STARNUTIE 

HRUBOVRSTVOVÝCH VODI OV 
VNÚTRI VIACVRSTVOVÝCH 
KERAMICKÝCH MODULOV 
 
Pojem skú�ky spo ahlivosti zah a ve ké 

mno�stvo náro ných testov a metód. Medzi základné 
patria skú�ky bezporuchovosti, skladovate nosti 
a �ivotnosti [5]. Ich poslaním je predov�etkým 
preukáza , �e skú�ané moduly budú v danom 
prostredí a pri stanovených prevádzkových 
podmienkach pracova  ur itú dobu bez poruchy. 
Skú�ky sú asovo a finan ne náro né, o si vy�aduje 
dôkladné plánovanie testov, precíznu prípravu, 
realizáciu, vyhodnotenie výsledkov, analýzu porúch 
a ich prí in, a následné opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov.  

Ú elom skú�ok spo ahlivosti je odhali  vznik 
porúch z h adiska ich druhu, mechanizmu, asového 
postupu a� po dominantné prí iny a následky porúch 
a stanovi  �ivotnos  elektronických systémov, resp. 
výrobkov. Z toho vyplýva nutnos  prispôsobi  
skú�ky konkrétnemu druhu výrobku, ur i  optimálny 
po et vzoriek v skúmanom súbore, výrobnej 
kapacite a úrovni technického zabezpe enia 
skú�obne. 

Skú�ky spo ahlivosti sledujú hlavne elektrické 
vlastnosti, príp. iné vlastnosti v závislosti na ase pri 
napodob ovaní vplyvov prostredia. Tieto vlastnosti 
sa zis ujú na za iatku skú�ky a alej vo vopred 
stanovených asových intervaloch [5]. 

Dlhodobým vykonávaním testov sa zistila 
závislos  mno�stva vyskytujúcich sa porúch na ase. 
Táto závislos  má tvar tzv. va ovej krivky (Obr. 3).  

Va ová krivka v interpretovanej závislosti na 
ase vo vz ahu k analýze spo ahlivosti 

elektronických sú iastok v�etkých úrovní (po núc 
diskrétnymi sú iastkami - tj. sú iastky prvej a druhej 
úrovne, a� po elektronické zariadenia- tj. sú iastky 
vy��ích úrovní) pozostáva z troch oblastí: 
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Obr. 3 Va ová krivka vyjadrujúca asovú závislos  

intenzity porúch elektronických sú iastok 
Fig. 3  Bathtub curve represent time dependence on 

failures rate of electronic components 
 
I oblas  ranných porúch � na za iatku 
pou�ívania je intenzita porúch najvä �ia 
(trvajúca do 102 h) 
II oblas  náhodných  porúch � intenzita porúch 
minimálna (v rozmedzí 102 a� 105-6 h) 
III oblas  opotrebovania prvku � pri do�ívaní 
výrobku poruchovos  narastá (106 h vy��ie) [2]. 

 
Ranné poruchy vznikajú v dôsledku 

nedokonalého technologického spracovania alebo 
pou�itím nevhodného materiálu, resp. jeho vadami. 
Intrinzické poruchy sú náhodné poruchy, ktorých 
po et za ur itý asový interval je po celú dobu 
�ivota systému, resp. výrobku pribli�ne kon�tantný. 
Poruchy opotrebovaním prvku vznikajú dlhodobým 
pou�ívaním zariadenia, jeho starnutím. 
S narastajúcim asom sa po et porúch 
opotrebovaním zvy�uje [7]. 

asová náro nos  vä �iny testov viedla 
k zavedeniu zrýchlených skú�ok spo ahlivosti. 
Dlhodobé skú�ky spo ahlivosti trvajú pribli�ne 106

h, zatia o zrýchlené skú�ky �starnutím� tepelným 
namáhaním sa  v závislosti na zvolenej teplote 
pohybujú rádovo okolo 103 h [1].  

 Zrýchlenie skú�ok spo ahlivosti sa dosahuje 
pomocou vhodného namáhania vzoriek (teplota, 
mechanické namáhanie, napätie a iné), pri om 
naj astej�ie sa volí tepelné namáhanie. Vo vzorke 
tak dochádza k vyvolaniu poruchového 
mechanizmu, spôsobujúceho poruchu. 

Pri pou�ití zrýchlených testov spo ahlivosti je 
nutné sledova , i týmto procesom nedo�lo 
k urýchleniu degrada ných mechanizmov 
v materiáloch, vyskytujúcich sa pri dlhodobých 
skú�kach, alebo k objaveniu porúch, ktoré sa za 
prevádzky pri menovitom re�ime takmer 
nevyskytujú. Pozitívom zrýchlených skú�ok je, �e 
výsledky dosiahnuté vykonaním týchto testov sú 
ekvivalentné, resp. porovnate né s dlhodobými 
skú�kami za ove a krat�í as a s men�ím po tom 
vzoriek. Aby bolo mo�né pova�ova  získané 
výsledky za objektívne, treba ich overi  dlhodobými 
skú�kami za rovnakých podmienok. 

Vplyv rôznych faktorov prostredia, ich 
krátkodobým alebo dlhodobým pôsobením, 

vyvoláva v materiáloch zmeny vlastností. Týmito 
zmenami sa zaoberá fyzika porúch, opierajúca sa 
o zákony procesov pôsobiacich medzi rôznymi 
látkami a stavmi, za rôznych energetických 
podmienok, o je mo�né vyu�i  pri sledovaní 
degrada ných procesov. Teplota predstavuje jeden z 
faktorov, majúcich zásadný vplyv na prevádzkovú 
spo ahlivos  materiálov. Dlhodobé pôsobenie 
teploty vyvoláva v materiáloch zmeny elektrických, 
mechanických a fyzikálnych vlastností.  

Pôsobením teploty dochádza k únave a starnutiu 
materiálu. Starnutie je definované ako súhrn 
fyzikálnych a chemických procesov prebiehajúcich 
v materiáloch, vyvolávajúce nenávratné zmeny ich 
funk ných vlastností. Zrýchlené tepelné starnutie sa 
robí pod a týchto zásad: 

Zo skú�aného materiálu sa urobí výber vhodných 
vzoriek na zvolené skú�ky. 
Zvolia sa pozorované znaky (sledované 
vlastnosti po as zrýchleného �starnutia� 
tepelným namáhaním). Pri výbere pozorovaných 
znakov sa uprednost ujú znaky s významnou 
funk nou dôle�itos ou v  praktickom pou�ití 
materiálu, resp. výrobku. 
Urobí sa výber kritérií zostarnutia pre jednotlivé 
sledované vlastnosti. Kritériom zostarnutia je 
zvolená hodnota pozorovaného znaku, po 
dosiahnutí ktorej u� materiál, resp. výrobok 
neplní svoju funkciu tak, ako sa pre správnu 
innos  vy�aduje. 

 
Testy zrýchleného tepelného starnutia mo�no 

vykona  dvoma spôsobmi, kontinuálne alebo 
cyklicky. Kontinuálne (nepreru�ované) starnutie sa 
realizuje tak, �e vzorky sa vlo�ia do skú�obného 
prostredia (skú�obnej komory) vopred vyhriateho na 
skú�obnú teplotu. V ur ených asových intervaloch 
sa postupne vyberá ten istý po et vzoriek. Vzorky 
vybraté zo skú�obného prostredia sa nechajú 
aklimatizova  2 h v normálnom prostredí (prostredie 
s teplotou 21°C ± 3°C a s vlhkos ou 65% [4]). 
Potom sa skú�a sledovaný znak. Odskú�ané vzorky 
sa u� nevystavujú al�iemu zvý�enému namáhaniu. 

Pri cyklickom (preru�ovanom) namáhaní sa 
vzorky materiálu vlo�ia do skú�obného prostredia 
vopred vyhriateho na skú�obnú teplotu. Po uplynutí 
ur eného asu namáhania sa vyberú a nechajú 2 h 
aklimatizova  v normálnom prostredí (prostredie 
s teplotou 21°C ± 3°C a s vlhkos ou 65% [4]). 
Potom sa skú�a sledovaný znak a neporu�ené vzorky 
sa opä  vracajú na tepelné namáhanie. Tento postup 
sa opakuje a� do dosiahnutia kritéria zostarnutia 
v sledovaných znakoch. 

asové intervaly �starnutia� tepelným 
namáhaním sú v�eobecne stanovené normou SN 
35 8001 �Zkou�ky spolehlivosti sou ástek pro 
elektroniku� na 0, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 h a pri 
pred �ení skú�ok nad 1000 h, po uplynutí ka�dých 

al�ích 1000 h a� do poru�enia poslednej, resp. 
predposlednej vzorky v testovanom súbore.   

Pri ur ení po tu skú�obných vzoriek je potrebné 
zvoli  súbor s minimálnym po tom 20 vzoriek. 
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Rozmery a tvar skú�obných vzoriek majú by  také, 
aby o mo�no najlep�ie simulovali praktické 
pou�itie skú�aného materiálu. Umiestnenie 
skú�aných vzoriek v skú�obnom prostredí musí 
vylu ova  ich vzájomné pôsobenie [5]. 

V elektronike sa asto vychádza z testovacích 
metód stanovených pre elektronické zariadenia, 
ktoré popisuje americká norma MIL-STD-883 �Test 
Methods and Procedures for Microelectronics�. 
Pod a tejto normy je skú�obná teplota pre testovaný 
materiál (LTCC) stanovená na 125°C [8]. Po as 
skú�ok sa musí teplota okolitého vzduchu udr�ova  
na po�adovanej teplote s odchýlkou maximálne ± 
3°C [5]. Spracovanie nameraných výsledkov, 
ur enie �ivotnosti, a stanovenie doplnkových 
podmienok pre skú�aný materiál sa ur uje normou 

SN 35 8001�Zkou�ky spolehlivosti sou ástek pro 
elektroniku� [4]. 

Meranie elektrických parametrov prebehlo pred 
vykonaním testov zrýchleného tepelného starnutia, 
v ase t = 0, a po realizácií stanoveného po tu 
cyklov, resp. po uplynutí stanoveného asu. 
V�eobecne, pre meranie v�etkých parametrov 
platilo, �e sa merali hodnoty pri rôznych 
frekvenciách, pri om sa vyu�il celý rozsah 
frekvencií, ktoré merací prístroj poskytoval (100 Hz, 
200 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 10 
kHz, 20 kHz). 

Namerané hodnoty elektrických parametrov 
tvarovaných modulov po testoch zrýchleným 
�starnutím� tepelným namáhaním sú v tab. 2. 
V tabu ke je uvedená závislos  po tu vrstiev na uhle 
ohybu pre hodnoty a) odporu spodnej vrstvy (Rsp), 
induk nosti spodnej vrstvy (Lsp), odporu vrchnej 
vrstvy (Rvr), b) induk nosti vrchnej vrstvy (Lvr), 
kapacity (C) a vodivosti (G).  
 
3.1 Kapacita 

Kapacita, ako meraný parameter �truktúry, sa 
pred vykonaním testov pohybovala v rozmedzí 10 a� 
15 pF. Porovnaním nameraných výsledkov mo�no 
skon�tatova , �e po as pôsobenia tepelnej zá a�e 
do�lo k ve kému výkyvu hodnôt, rádovo z jednotiek 
na desatiny a� stotiny pôvodných hodnôt. Táto 
rôznorodos  hodnôt sa prejavuje aj pri porovnávaní 
výsledkov pri rôznych frekvenciách. V prípade 
nízkych frekvencií (100 Hz) sú rozdiely badate né a� 
po 1000 h, ale najvýraznej�ie rozdiely sú 
pozorovate né v oblasti vysokých frekvencií  
(10 kHz) (Graf 1). 
 

Elektrické parametre Po et 
vrstiev  

Uhly 
ohybu 
[°] 

Rsp [m ] Lsp [ H] Rvr [m ]

0 630 -513 -4 � 0,25 265 -216
20 390 -506 -5 � 0,22 207 -409

7 

40     300     0 340 -300
0 420 -390 -5 � 0,22 312 -270
20 515 -467 -5 � 0,12 550 -212

9 

40 720 -332 -5 � 3,2 260 -230
11 0 750 -230 -3,9 �0,2 290 -250

20 516 -480 -5 � 0,2 283 -240 
40 440 -370 -4 � 0,22 290 -250

 
Elektrické parametre Po et 

vrstiev  
Uhly 
ohybu 
[°] 

Lvr [ H] C [pF] G [nS] 

0 -5 � 0,23    10,3  0 � 10,8 
20 -5 � 0,2 10,7 - 11  0 � 11,3 

7 

40 -6 � 0,3 14,1 - 13 -0,1 - 15 
0 -6 � 0,2     38,9 u    2,3 S 
20 -6 � 0,3     11,5  0 � 13,5 

9 

40 -6 � 0,2  12 - 13 -0,1 - 16 
0 -4 � 0,2  10 - 13   0,1 - 15 
20 -6 � 0,2     4,6 u 367,8mS 

11 

40 -5 � 0,21  13,4 -12   0,1 �15 
 

Tab. 2  Porovnanie hodnôt parametrov po 1000 
hodinách �starnutia� tepelným namáhaním a) Rsp, 

Lsp, Rvr, b) Lvr, C, G 
Tab. 2  Comparison of value parameters after 1000 
hours of accelerated aging thermal stress a)    Rsp, 

Lsp, Rvr, b) Lvr, C, G 
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Graf 1 Závislos  kapacity na ase pre frekvenciu 

100Hz  vzoriek s uhlom ohybu 40° 
Graph 1  Time dependence of capacity for 

frequency 100 Hz and samples under 40  bent angle 
 
Významnú úlohu pri posudzovaní správania sa 

kapacity zohráva aj uhol ohybu a po et vrstiev 
�truktúr. Najvä �ie výkyvy sú pozorovate né 
u vzoriek s uhlom ohybu 40°, ktoré v kombinácii 
s nízkou frekvenciou (100 Hz) vedú k nestabilným 
priebehom meraných hodnôt.  

3.2 Vodivos  
 

Vodivos  keramiky sa na rozdiel od iných 
parametrov, pohybovala v nízkych hodnotách, 
rádovo jednotky nS. Procesom tepelného starnutia sa 
tieto hodnoty nemenili, a� pri dlhodobej�om 
za a�ení (do 1000 h) bol pozorovaný pokles 
vodivosti na nulu pri nízkych frekvenciách (100 Hz) 
(Graf 2). 
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Graf 2  Závislos  vodivosti na ase starnutia pre 
vzorky s uhlom ohybu 40° (100 Hz) 

Graph 2  Dependence of conductivity on time aging 
for the samples with bent angle 40  (100 Hz) 

 
Tento efekt je preukázate ný aj u vzoriek s iným 

uhlom ohybu, o dokazuje zanedbate ný vplyv ako 
uhla ohybu, tak aj po tu vrstiev testovaných �truktúr.  

 
3.3 Odpor 
 

V prípade odporu je nutné vyhodnoti  správanie 
sa parametrov hrubovrstvových vodi ov na spodnej 
a na hornej vrstve. Spodná vrstva, vykazujúca 
hodnoty v rozmedzí 200 a� 800 m , po vykonaní 
testov tepelného starnutia pri dlhodobej�om za a�ení 
nevykázala výrazné výkyvy. V závislosti na uhle 
ohybu sa  prejavujú nestabilné hodnoty u vzoriek 
ohýbaných pod uhlom 40° (Graf 3). 

Odpor hrubovrstvového vodi a vrchnej vrstvy 
mal v porovnaní so spodnou vrstvou hodnotu ni��iu, 
v priemere 200 a� 300 m . Vplyv tepelného 
starnutia výrazne neovplyvnil správanie sa 
parametra, aj ke  na za iatku starnutia sú vidite né 
ur ité výkyvy (Graf 4).  
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Graf 3  Závislos  odporu spodnej vrstvy na ase 
vzoriek ohýbaných pod uhlom 40° (100 Hz) 

Graph 3  Resistance dependence on time of  bottom 
layer for samples under 40  angle bent (100 Hz) 
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Graf 4  Závislos  odporu na ase vrchnej vrstvy 

vzoriek ohýbaných pod uhlom 40° (100 Hz) 
Graph 4 Dependence of top layer resistance  on 
time for samples with bent angle 40  (100 Hz) 

 
 
3.4 Induk nos  
 

Najvýraznej�ie rozdiely mo�no pozorova  
v prípade induk nosti. Pri analýze je potrebné opä  
rozli�ova , i sa jedná o parameter spodnej, alebo 
vrchnej vrstvy. Spodná vrstva vykazuje hodnoty, 
meniace sa v závislosti na frekvencii. Pri nízkych 
frekvenciách (100 Hz) vykazovala indukcia záporné 
hodnoty. Najvýraznej�ie sa prejavil výskyt 
záporných hodnôt induk nosti u vzoriek ohýbaných 
pod uhlom 40° (Graf 5). 
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Graf 5  Závislos  induk nosti spodnej vrstvy na 
ase starnutia u vzoriek ohýbaných pod uhlom 40°  

(100 Hz) 
Graph 5 Inductance dependence on time aging 
(bottom layer) for samples under 40  bent angle  

(100 Hz) 

Aj v prípade vrchnej vrstvy sa hodnoty 
induk nosti pre frekvenciu 100 Hz udr�ujú 
v záporných hodnotách. Tento jav je pozorovate ný 
u v�etkých uhlov ohybu (0°, 20° a 40° (graf . 6)). 
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Graf 6  Závislos  induk nosti vrchnej vrstvy na ase 
starnutia u vzoriek ohýbaných pod uhlom 40°  

(100 Hz) 
Graph 6  Inductance dependence on time aging (top 

layer) for samples under 40° bent angle (100 Hz) 
 
 

4. DISKUSIA VÝSLEDKOV 
 

K zmenám elektrických parametrov do�lo na 
základe pôsobenia poruchových mechanizmov 
spôsobených teplotou. Teplota má zásadný vplyv na 
nosný materiál na báze keramiky LTCC, a tie� aj na 
vnútorné hrubovrstvové vodi e zabudované do 
tvarovaných viacvrstvových modulov. Test 
zrýchleným �starnutím� tepelným namáhaním 
ovplyvnil nielen elektrické parametre modulov, ale 
skrátil tie� �ivotnos  a prevádzkovú schopnos  
modulov. Tieto závery mo�no vyvodi  na základe 
meraní, ako aj výpo tov súvisiacich s odhadom 
technického �ivota daného výrobku. Treba  
zdôrazni , �e týmito meraniami mo�no odhadnú  len 
dolnú hranicu technického �ivota, preto�e testy boli 
z asových dôvodov ukon ené pred poru�ením 
poslednej, resp. predposlednej vzorky.  

Pri hodnotení správania sa elektrických 
parametrov mo�no skon�tatova , �e vystavením 
modulov dlhodobej�iemu pôsobeniu teploty 
v procese zrýchleného �starnutia� tepelným 
namáhaním, do�lo k ustáleniu parametrov v ur itom 
rozsahu hodnôt, i ke  na za iatku sú pozorovate né 
výrazné výkyvy hodnôt. 

Pri porovnávaní hodnôt z h adiska frekvencií 
mo�no preukáza  frekven nú závislos  parametrov, 
pri om najvýraznej�ie sa táto závislos  prejavila 
v oblasti vysokých frekvencií(10 kHz a� 20 kHz). 

Osobitným prípadom je induk nos , ktorej 
záporné hodnoty sa objavujú pri nízkych 
frekvenciách. Tento jav je mo�né vysvetli  na 
základe toho, �e pri meraní bol zvolený nesprávny 
náhradný model, a prístroj v skuto nosti meral 
hodnotu kapacity. Iný faktor, ktorý mohol ovplyvni  
správnos  merania, bola zlá kalibrácia prístroja pred 
za iatkom merania. Svoju úlohu tu zohral fakt, �e 
pri zmene frekvencie je nutná opätovná kalibrácia 
prístroja, o sa v priebehu merania zanedbalo. 
�tvrtým faktorom, majúcim vplyv na záporné 

hodnoty induk nosti, bola kalibrácia prístroja pri 
pripájaní vzoriek s uhlom ohybu 20° a 40°, preto�e 
ohybom sa vytvára posun parazitných parametrov 
prívodných vodi ov, vná�ajúcich chybu do 
nameraných výsledkov. 

Na základe dosiahnutých výsledkov mo�no 
skon�tatova , �e významnú úlohu pri analýze 
elektrických parametrov tvarovaných modulov 
zohráva nielen frekven ná závislos  parametrov 
a rozmery �truktúr, ale aj vplyv mechanických 
javov. Významne k tomu prispieva faktor, akým je 
uhol ohybu, hrúbka nosného materiálu, hrúbka 
natla ených vodivých vrstiev a mnohé iné, 
vyskytujúce sa v procese technologického 
spracovania. 

 
5. ZÁVER 
 

Úlohou lánku bola analýza vlastností 
hrubovrstvových vodi ov zabudovaných do 
tvarovaných modulov pre elektroniku na báze 
LTCC. Realizácia spo ívala v troch základných 
krokoch. Prvým krokom bola príprava 
viacvrstvových tvarovaných modulov pre 
elektroniku na báze LTCC s uhlom ohybu do 40°. 
Na základe predchádzajúcich výskumov boli 
vyhotovené tvarované moduly s po tom vrstiev 7, 9 
a 11, s uhlom ohybu 0°, 20° a 40°. 

Druhým krokom bolo zmeranie elektrických 
parametrov tvarovaných modulov na báze LTCC. 
Z nameraných výsledkov je zrejmé, �e ve mi dobré 
elektrické parametre vykazujú tvarované 
viacvrstvové moduly ohýbané pod uhlom 
20°, s po tom 9 vrstiev. 

Poslednou úlohou bolo vyhodnotenie vplyvu 
zrýchleného tepelného starnutia na elektrické 
parametre hrubovrstvových vodi ov zabudovaných 
do ohýbaných viacvrstvových modulov na báze 
LTCC. Získané výsledky potvrdzujú vplyv teploty 
ako dôle�itého faktora v prevádzkových 
podmienkach na �ivotnos  a spo ahlivos  
elektronických zariadení. Následkom pôsobenia 
teploty sa výrazne skracuje d �ka technického �ivota 
a spo ahlivos  jednotlivých zariadení, o dokazujú 
aj vykonané výpo ty.  

Pod a zistených výsledkov skú�ok zrýchleného 
starnutia mo�no kon�tatova , �e teplota ako dôle�itý 
faktor v prevádzkových podmienkach má výrazný 
vplyv na �ivotnos  a spo ahlivos  elektronických 
�truktúr na báze keramiky LTCC. Následkom 
pôsobenia teploty sa výrazne skracuje d �ka 
technického �ivota a spo ahlivos  �truktúr 
zabudovaných do ohýbaných viacvrstvových 
modulov na báze keramiky LTCC.  
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