
 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Práce je především teoretického rázu a shrnuje základní a rozsáhlejší poznatky vztahující se 

k polymerovým materiálům s elektroreaktivními vlastnostmi. Text se skládá z několik částí, 

kdy v první části textu lze nalézt obecnější pojednání o elektroaktivních polymerech (EAP)         

a jejich různých typech. Čtenář by měl v této části získat základní pohled na problematiku            

a význam těchto materiálů. Následující text se pak konkrétněji věnuje jedné skupině 

elektrických EAP nazývané dielektrické elastomery (DE). Seznámení s DE je pojato 

komplexně tzn. od obecnějších informací a principů funkce po konkrétní a hlubší informace. 

Obsaženy jsou například jednotlivé materiály a rozdíly mezi nimi, konkrétní aplikační oblasti 

apod. Následně je pozornost věnována konkrétním aplikačním odvětvím, kdy je text zaměřen 

především na oblasti senzoriky a generování energie. V úplném závěru je pak popsána metodika 

výběru materiálů, jejich testování a následně i realizace tlakového senzoru. Jsou uvedeny různé 

tipy, jak postupovat a na jaké věci si dát případně pozor, aby získávání výsledků bylo efektivní 

a data kvalitní. Poslední část navazuje na předešlou teorii.  
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Abstract 

The work has mainly theoretical character and summarizes the basic and more extensive 

information related to polymeric materials with electro-reactive properties. The text consists of 

several parts, where in the first part of the text are specified general knowledge about 

electroactive polymers (EAP) and their various types. In this section, the reader should get           

a basic view of the issues and significance of these materials. The following text is more 

specifically focussed on one group of electrical EAPs called dielectric elastomers (DE). 

Introduction to DE is conceived comprehensively, which means from general information and 

principles of function to specific and deeper information. For example, in the text are included 

knowledge about individual materials and differences between them, specific application areas, 

etc. Subsequently, attention is aimed at specific application branches, where the text is focussed 

mainly on the areas of sensorics and energy generation. In the complete conclusion is described 

the methodology of material selection, their testing and subsequently the implementation of the 

pressure sensor. There are described various tips on how to proceed and on what things to take 

care of if the acquisition of results should have been effective and the data should have 

satisfiable quality. The last part builds on the previous theory. 
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1 Úvod  

V první řadě je třeba si uvědomit, že skupina materiálů označovaných jako dielektrické 

elastomery patří mezi poměrně dynamicky se rozvíjející obory. Obecně spadá pod rozsáhlou 

skupinu elektroaktivních polymerů, která zahrnuje několik podskupin a velké množství 

polymerních materiálů. Především v zahraničí byla a jsou zkoumána nejrůznější využití těchto 

materiálů a jejich chování v mnoha aplikacích. Vzhledem k tomu, že tyto materiály představují 

poměrně zajímavý vývojový směr, očekává se, že budou postupně pronikat i do běžných 

aplikací. Právě budoucnost této technologie je důvodem, proč se autor rozhodl pro zpracování 

práce na toto téma.  

Následující text je především zaměřen na oblast věnující se eletroaktivním elastomerům 

a konkrétně se zabývá podskupinou dielektrických elastomerů. Hlavním cílem práce je vytvořit 

souhrn obecnějších i konkrétnějších informací týkajících se této užší skupiny polymerových 

materiálů. Text by měl být koncipován tak, aby i čtenář, který o této oblasti dosud nic 

nezaznamenal, získal určitý přehled a částečně nahlédl do této problematiky a dokázal si 

představit význam těchto materiálů. Zároveň by tento text měl posloužit i náročnějším 

pozorovatelům, kteří již mají obecné povědomí a chtějí si prohloubit své znalosti o hlubší 

souvislosti. Obsažené poznatky by pak měly posloužit jako podklad pro případné navazující 

práce věnující se více praktické stránce věci. Kromě rozsáhlé teorie je uvedena i metodika 

výběru, testování a realizace vzorků běžně dostupných materiálů, u nichž je potencionální 

využití podobné jako u DE. Především se jedná o uplatnění v senzorické oblasti, kdy je uveden 

i popis jak takový senzor v případě vhodného materiálu vytvořit. Obecně existuje velké 

množství dostupných a prodávaných materiálů, které se dosud využívají pouze jako konformní 

povlaky, nicméně i tyto materiály by mohly mít mnohem širší využití. Tento potenciál                   

a vlastnosti je ale potřeba nejdříve odhalit, protože většinou chybí jakákoli bližší specifikace. 

V této práci je uvedena mimo jiné právě jedna z možných cest, jak by se mohlo v takovém 

případě metodicky postupovat.  
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2 Elektroaktivní polymery (EAP) 

Tímto názvem se obecně označuje poměrně rozsáhlá skupina materiálů, kterou spojují společné 

charakteristické znaky. Mezi hlavní rysy patří značná flexibilita a další tvarové vlastnosti 

společně s poměrně nízkou váhou. Napříč podskupinami mají podobnou stavbu, která se 

vesměs skládá z polymerního dielektrika a pružných elektrod. Nejznámější a pravděpodobně     

i nejpoužívanější je ale třívrstvá struktura. Ta připomíná stavbu kondenzátoru, kdy základem je 

polymerní dielektrikum umístěné mezi dvě protilehlé velice pružné elektrody. EAP patří mezi 

tzv. elektroreaktivní polymery (ERP), jejichž základní vlastností je reaktivní chování                    

na přítomnost elektrického pole. V případě EAP má reakce podobu plynulé prostorové změny 

tvaru v závislosti na elektrickém řízení. Právě tento mechanismus je důvodem, proč se tyto 

materiály stále více dostávají do popředí vývoje v mnoha oblastech. Skýtají v sobě totiž 

obrovský potenciál. Do této skupiny spadá celá řada materiálů, které lze dále dělit na iontové   

a elektrické podle základního mechanismu jejich funkce:               [1], [2] 

1. Iontové polymery 

1.1. Vodivé polymery (CP) 

1.1.1. Volná vrstva CP v elektrolytu 

1.1.2. Třívrstvá struktura 

1.2. Iontové kompozity polymer-kov (IPMC) 

1.3. Uhlíkové nanotrubice (CNT) 

1.4. Ostatní iontově elektroaktivní polymery 

2. Elektronické polymery 

2.1. Elastomery s tekutými krystaly (LCE) 

2.2. Piezoelektrické elastomery 

2.3. Dielektrické elastomery (DE) 

Tab.  2.1: Rozdělení EAP na nejhlavnější skupiny materiálů [9] 

Elektronické EAP (EEAP) Iontové polymery (IEAP) 

Dielektrické EAP Iontové polymerové gely (IPG) 

Elektrostrikční transplantované elastomery Iontové polymerové kovové kompozity (IPMC) 

Elektrostrikční Vodivé polymery (CP) 

Elektroviskoelastické elastomery Uhlíkové nanotrubice (CNT) 

Ferroelektrické polymery   

Elastomery z tekutých krystalů (LCE)   
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2.1 Iontové polymery (IEAP) 

Obecně pracují na principu iontového transportu z nebo do napájených elektrod, kdy působící 

elektrické pole zapříčiní migraci iontů nebo molekul. Iontové polymery jsou typicky citlivé      

na mechanické namáhání způsobené migrací iontů způsobující porušení rozložení náboje.             

Na rozdíl od elektronických polymerů obvykle pracují s napětím do 5 V. Mezi iontové 

polymery patří vodivé polymery (CP), iontové kompozity polymer-kov (IPMC) a polymerové 

gely.                   [2] 

2.1.1 Vodivé polymery (CP) 

Základním funkčním mechanismem je u těchto materiálů vkládání a vylučování iontů                 

do a z polymerové struktury za předpokladu, že je vlastní stavba iontově i elektricky vodivá. 

Mezi CP se řadí polymery jako polypyrol (PPy) nebo poly-(3,4-ethylendioxythiofen)(PEDOT). 

Tyto materiály lze využít v senzorické nebo aktuátorové oblasti.  

Celkem máme dvě uspořádání: 

• Volná vrstva CP v elektrolytu 

• Třívrstvá struktura             [2] 

Volná vrstva CP v elektrolytu 

Pro toto provedení je typický mechano-chemo-elektrický jev, při němž vzniká iontový                   

a elektrický proud vlivem mechanické deformace a změny objemu polymeru. Při této změně se 

mění množství iontů v elektrolytu. Potenciál je ale měřen mezi referenční elektrodou a volnou 

vrstvou CP. Při jednom z testů bylo zjištěno, že efektivita přeměny mechanicky indukovaného 

náboje na elektrickou energii se pohybuje kolem 0,01 % při vytvoření napětí v řádu µV. Energie 

je přitom úměrná velikosti zatížení vedoucí ke změně rozměrů vrstvy. Jistým omezením je ale 

typicky dlouhá doba ustalování a tím pádem i odezvy.  

 

Obr. 2.1: Lineární senzor síly s volnou vrstvou CP a) bez namáhání, b) při namáhání v tahu [2] 

Charakteristická elasticita spolu s vysokým tepelným odporem vede k využitelnosti 

těchto materiálů například v nositelné elektronice či e-textiliích. Dále se dají aplikovat               
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při návrhu a výrobě biosenzorů (DNA senzory), senzorů plynu nebo při detekci jiných 

chemických veličin apod.              [2] 

Třívrstvá struktura 

Struktura se skládá ze dvou vrstev CP, mezi kterými je umístěna separační vrstva, jež tvoří 

elektroizolační bariéru a zároveň díky iontové vodivosti funguje jako iontový zásobník. 

Vzniklý potenciál, který může být měřen na nezatíženém elektrickém obvodu nebo měřením 

zkratového proudu, je dán poměrem mechanického zatížení v tahu a elektrického náboje 

vynásobeného působící silou. Pro představu byl proveden pokus, kdy mechanický ohybový 

třívrstvý senzor, kde materiál PPy tvořil obě CP vrstvy, při ohybu o milimetr (namáhání cca      

1 %) vytvořil potenciálový signál na výstupu v řádu jednotek mV. Odezva senzoru je 

ovlivnitelná parametry použitých iontů.            [2] 

 

Obr. 2.2: Struktura třívrstvého senzoru s CP vrstvami při ohybu [2] 

2.1.2 Iontové kompozity polymer-kov (IPMC) 

Jak již název napovídá, tyto produkty využívají třívrstvou strukturu, která se skládá ze dvou 

kovových elektrod v kombinaci s iontovými polymery. Pracují na podobném principu jako 

třívrstvá sktruktura CP, kdy se vlivem ohybu (aplikace síly) změní iontové poměry a vzniká 

potenciálový rozdíl měřitelný naprázdno jako důsledek vzniklého iontového koncentračního 

gradientu mezi elektrodami. S rostoucí velikostí vrstvy polymeru se zvyšuje i mechanická 

pevnost IPMC. Vyrábí se například chemickým pokovováním zlata nebo platiny na membráně 

kyseliny perfluorsulfonové (= membrána s iontovou výměnou). Vstupní řídící napětí je 

omezeno na velikost, při které nedochází k elektrolýze iontového polymeru, což má za následek 

nízkou akční sílu. 
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Obr. 2.3: Ukázková struktura senzoru IPMC [2] 

Pro měření mechanické deformace IPMC lze využít dvou způsobů. První možností je již 

uváděné měření potenciálového rozdílu mezi elektrodami. Druhá metoda spočívá ve snímání 

povrchového odporu elektrod IPMC, který roste s napínáním elektrod při ohybu. Poloměr 

zakřivení se pak vypočte díky rozdílu mezi odpory obou elektrod, kdy jedna je napnuta a má 

vyšší odpor a druhá naopak smrštěna s nižší povrchovou rezistivitou.  

IPMC je jedním z nejperspektivnějších aktuátorů pro praktické využití (aktivní katetr, 

mikropumpy, mikromanipulátory nebo distribuovaná akční zařízení, …). IPMC lze aplikovat    

i jako senzory pro statické i dynamické měření mechanického namáhání (multifunkční taktilní 

senzory, senzory pro snímání pohybu svalů, krevního tlaku, impulzní frekvence a pro sledování 

rytmu), protože při ohybu generují měřitelný náboj.  

Základní vlastnosti IPMC:  

- nízké řídící napětí (1-2 V), 

- vysoká rychlost odezvy (> 100 Hz), 

- je odolný a chemicky stabilní (možnost ohybu více než 106 krát), 

- flexibilní materiál, 

- může vykonávat akční činnost ve vodě a ve vlhkém prostředí, 

- aktuátory lze miniaturizovat (snížení hmotnosti), 

- činnost je tichá, 

- lze jej použít jako senzor.                [2], [10] 

2.1.3 Uhlíkové nanotrubice (CNT) 

Mechanismus funkce těchto struktur spočívá ve vzniku náboje na elektrodách po přiložení 

napětí na CNT elektrody ponořené v elektrolytu. Vzniklý náboj je následně vyvážen opačnými 

ionty z elektrolytu. CNT mohou vstřebáváním nebo vylučováním iontů generovat pozitivní či 

negativní mechanické napětí, čehož se využívá u aktuátorů. Mimo aktuátorovou oblast lze tyto 

struktury uplatnit i v oblasti snímání, protože jsou schopné ukládat náboje i molekuly, přičemž 

mění svou délku a vytváří mechanické napětí. Velkou výhodou je jejich vynikající vodivost, 

absorpční schopnost a biokompatibilita.            [2] 
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2.1.4 Ostatní iontově elektroaktivní polymery 

Do této skupiny spadají různé hydrogely, které jsou citlivé na některé fyzikální (teplota, pH, 

elektrické napětí, …) i chemické parametry (koncentrace solí, …). S jejich pomocí se například 

realizují senzory chemických látek, biosenzory (detekce DNA a proteinů), apod. Hydrogely 

reagující na stimuly („inteligentní hydrogely“) dokážou měnit svůj objem o více než jeden řád 

a umožňují zpětnou přeměnu chemické energie na energii mechanickou.        [2] 

Tab.  2.2: Tabulka srovnávající hlavní typy IEAP z hlediska jejich vlastností [3] 

Typ IEAP 
Typické 
snímané 
veličiny 

Typický 
rozsah 

snímání 

Typická 
pracovní 

frekvence/  
časová odezva 

Typický signál Poznámka 

Vodivé 
polymery 

Síla nebo 
posuv 

Až několik % 
mechanického 

namáhání 
0,1-100 Hz 

*1 MPa mech. namáhání vytváří 
20-60 µV a 2000-6000 cm-3 
*1000 cm-3 při 1 % mech. 
namáhání vytvoří změnu 
vodivosti a vyvolá změnu        

100 mV 

Potenciální drift v 
důsledku změn 

prostředí 
Molekuly 

plynu 
<10 ppm Několik s 

Iontové 
kompozity 

Posuv 
(mechanické 
namáhání) 

Až do 10 % 
mechanického 

namáhání 

µs až s nebo 
stovky Hz 

přibližně 100 mV při 200 N 
namáhání 

Potenciální drift v 
důsledku změn 

prostředí 

Uhlíkové 
nanotrubice 

Síla nebo 
posuv 

Až několik 
stovek MPa 

ms cca 75 nA při zatížení 200 MPa 
Obvykle zobrazuje 

ostrý špičkový proud 

Molekuly 
plynu 

cca 0,01 ppm 2-10 s Několik µs při detekci NH3 
Obvykle vysoká 

citlivost 

 



20 

 

2.2 Elektronické polymery (EEAP) 

Funkce těchto materiálů je primárně založena na aktivaci elektrickým polem a Coulombových 

sil. Na základě působícího elektrického pole polymer mění svůj tvar a rozměr. Do této skupiny 

patří dielektrické elastomery (DE), elektrostrikční polymery, polymery z tekutých krystalů 

(LCE) a piezoelektrické polymery. Díky odlišnému způsobu aktivace je na rozdíl od iontových 

polymerů jejich předností poměrně rychlá odezva. Jednotlivé materiály se svými vlastnostmi 

liší, proto je potřebné při konkrétních aplikacích přistupovat k výběru polymeru individuálně. 

          [2], [3] 

2.2.1 Elastomery s tekutými krystaly (LCE) 

Obecně tekuté krystaly (LC) chápeme jako mezistupeň mezi krystalickým a tekutým stavem. 

Změna uspořádání může být ovlivněna změnou teploty nebo přidáním rozpouštědla. Tekuté 

krystaly mění svou strukturu z krystalické na tekutou například vlivem tepla. LCE jsou 

kompozitní materiály složené z tekutých krystalů (LC) zasíťovaných s vodivými polymery. 

Dodáním tepla může LCE změnit svou strukturu díky tekutým krystalům na výhodnější 

konformaci. Citlivost LCE na fyzikální vlivy lze do značné míry ovlivnit počátečním 

rozložením a zastoupením jednotlivých složek. LCE kombinují elastické vlastnosti elastomeru 

s výhodami tekutých krystalů a jejich schopností samoorganizace. Pro jejich vlastnosti jsou 

poměrně atraktivní pro použití jako umělé svaly nebo v mikrorobotech. Navíc výroba senzorů 

i aktuátorů je poměrně jednoduchá.           [3], [4], [8] 

2.2.2 Piezoelektrické elastomery 

Pojem „piezoelektrický“, který je uveden v názvu, odkazuje na schopnost těchto materiálů 

generovat náboj na svém povrchu v reakci na deformaci a opačně při přiložení napětí reagovat 

mechanickou deformací. Polymerové piezoelektrické materiály se na rozdíl od běžné 

piezoelektrické keramiky vyznačují elasticitou a relativně levnou zpracovatelností. Vylepšené 

vlastnosti pak umožňují využitelnost těchto struktur například pro výrobu flexibilních senzorů, 

generátorů energie a organických tranzistorů FET pro novou generaci inteligentních 

technologií. 

U běžných materiálů dochází vlivem elektrického pole jen k malé změně rozměrů cca 

0,1 %. Na druhou stranu feroelektrické (piezoelektrické) polymery mohou v reakci na působící 

pole změnit svůj rozměr až o 10 %. Dále se vyznačují poměrnou rychlou změnou s vysokou 

hustotou práce dosahující až 1 MJ.m-3. Nejvyužívanější materiál lze získat z polymerů na bázi 

polyvinylidenfluoridu (PVDF), kdy následnou úpravou vzniká P(VDF-TrFE). 
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Obr. 2.4: Struktura taktilního senzoru s piezoelektrickým elastomerem P(VDF-TrFE) [3] 

 

Obr. 2.5: Závislost výstupního napětí na čase při mechanickém buzení taktilního senzoru f = 5 Hz [3] 

Výše uvedený senzor má typickou třívrstvou strukturu dvou desek (elektrod) s vrstvou 

piezoelektrického elastomeru. Působením tlaku se vytváří elektrický náboj na polymerové 

vrstvě, který je následně snímán na elektrodách buď obvodem zesilovače napětí                         

nebo nábojovým zesilovačem.             [3] 

2.2.3 Dielektrické elastomery (DE) 

Této oblasti se více věnuje kapitola Dielektrické elastomery (DE) uvedená níže. 

Tab.  2.3: Tabulka srovnávající hlavní typy EEAP z hlediska jejich vlastností [3] 

Typ EEAP 
Typické 
snímané 
veličiny 

Typický 
rozsah 

snímání 

Typická pracovní 
frekvence/  časová 

odezva 
Typický signál Poznámka 

Dielektrické 
elastomery 

Mechanické 
namáhání v 

tahu 

Namáhání v 
tahu 300 % 

<50 Hz (potenciálně 
vyšší citlivost snímání 
než aktuální hodnota) 

0-300 nF 

Používané především pro 
snímání mechanického 
namáhání, komerčně 

zavedené 

Elastomery z 
tekutých 
krystalů 

Mechanické 
namáhání v 

tlaku 

Namáhání v 
tlaku >0,6 

cca 10 Hz 10-40 mV 

Zatím pouze ve fázi studií 

Ohyb 
Posuv několik 

mm 
0,3-9 Hz cca 50 nC.m-1 

Piezoelektrické 
polymery 

Tlak <150 MPa 0,001-109 Hz cca 0,013 V.N-1 
Signálový útlum při měření 

statické síly 
Teplo 20-180 °C - cca 8 V.K-1 
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2.3 Porovnání iontových a elektronických EAP z hlediska 

fyzikálních parametrů 

2.3.1 IEAP 

Na rozdíl od EEAP je pro oživení iontových polymerů vyžadováno malé řídící napětí v rozmezí 

1-5 V, kdy opět závisí na konkrétní struktuře. Jako ideální se pro ně jeví aplikace v biomimetice 

(systémy napodobující přírodní struktury a chování v přírodě). Limitující je ale jejich citlivost 

na prostředí, kde je nutné udržovat stanovené podmínky. Pozornost je soustředěna především 

na dodržení stanovené vlhkosti, i když existují i speciálně zapouzdření zástupci schopní 

fungovat i v suchém prostředí. S tím souvisí i poměrně malá elektromechanická vazba IEAP. 

Při aplikacích vykonávají především ohybovou činnost, ale s menší akční silou, než je tomu      

u EEAP. Dále mají oproti druhé třídě EAP pomalejší odezvu. Na druhou stranu mají větší 

účinnost deformace, která více odpovídá biologické deformaci svalů.       [3] 

2.3.2 EEAP 

Při působení stejnosměrného napětí se nachází a setrvávají v aktivní poloze (stlačení), což je 

využitelné v robotických aplikacích. Dále mohou být bez výrazné ztráty výkonu použity                

i v klasickém atmosferickém prostředí, protože mají poměrně silnou elektromechanickou 

vazbu. Pro svou činnost a aktivaci vyžadují vysoké napětí lišící se podle konkrétní struktury     

a tloušťky EEAP, kdy například u DE je potřeba aktivační pole větší než 10 V/µm. Další 

výhodou je i vysoká hustota energie a krátký reakční čas v rozsahu milisekund.           [3], [9] 

Tab.  2.4: Tabulka shrnující výhody a nevýhody hlavních typů EAP [2], [3] 

Iontové EAP Výhody Nevýhody 

Vodivé polymery CP 

Chemická stabilita, miniaturizace, snadná 
výroba, nízká cena, nízká hmotnost, 

biokompatibilita, soft, multiformovatelné (fólie, 
trojvrstva, trubková, …), odezva na 

mechanickou, elektrickou, chemickou a 
tepelnou stimulaci 

Nedostatečná přilnavost k substrátu, 
křehké při mechanickém a tepelném 

zatížení 

Iontové kompozity 
polymer-kov 

IPMC 

Nízká hmotnost, biokompatibilita, 
miniaturizace, soft, velký výstupní signál 

(napětí), citlivé na velkou deformaci v ohybu, 
schopnost pracovat v mokrém prostředí 

Hystereze, citlivé na vlhkost a teplotu 
během provozu, provoz omezený na 

nízkou teplotu kvůli kapalnému 
elektrolytu, pomalá odezva 

Uhlíkové 
nanotrubice 

CNT 
Velký poměr mezi plochou povrchu a objemem, 

vysoká citlivost, miniaturizace, směrovost 
mechanických a elektrických vlastností 

Drahé, pomalá odezva, obtížné 
technologické nastavování intrinsických 

vlastností při výrobě 

Elektronické EAP Výhody Nevýhody 

Dielektrické 
elastomery 

DE 

Velký rozsah snímání, nízké náklady, nízká 
hmotnost, pracovní stabilita v mnoha 

pracovních cyklech, schopnost citlivého akčního 
členu 

Citlivé na závady, vzácné pro měření 
mechanického napětí, necitlivé na tlak v 
normálním směru, mohou být ovlivněny 

teplotou 

Elastomery s 
tekutými krystaly 

LCE 
Velké změny mechanického namáhání, vysoká 

citlivost k mechanickému namáhání 
Komplexní a drahá syntéza a zpracování 

materiálů 

Piezoelektrické 
elastomery 

- 
Velká šířka pásma, rychlá elektromechanická 

odezva, relativně nízká spotřeba, velké 
generované síly 

Relativně malý výstup způsobný 
rozptylem náboje, některé materiály 
potřebují mechanické předpětí pro 

získání většího výstupu 
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Tab.  2.5: Tabulka srovnání hlavních typů EAP s ohledem na parametry [3] 

  
Namáhání 

v tahu 
max. [%] 

Namáhání 
v tlaku 
max. 

[MPa] 

Účinnost 
max. [%] 

Řídící 
elektrické pole 

Rychlost 
jednoho 
cyklu [-] 

DE 
Velmi 

vysoké 
Nízké Střední Velmi vysoké Rychlé 

Piezoelektrické 
elastomery 

Nízké Vysoké Vysoká Střední Rychlé 

LCE Střední Nízké Nízká Vysoké Rychlé 

CP Střední Střední Nízká Nízké Pomalé 

CNT Nízké Nízké Nízká Nízké Střední 

IPMC Střední Nízké Nízká Nízké Střední 
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3 Dielektrické elastomery (DE) 

Hlavní oblastí a motorem vývoje zaměřujícího se na DE, byla a je disciplína věnující se umělým 

svalům, kde DE vystupují jako aktuátory. Myšlenka DE není nová, ale intenzivnější vývoj začal 

až cca od 90. let 20. století právě díky aplikaci v umělých svalech a protetice. Principiálně tato 

skupina spadá mezi EEAP, které se vyznačují elektromechanickým efektem vyvolaným 

v tomto případě elektrickým polem či napětím na elektrodách. Zjednodušeně se může funkce 

DE prezentovat jako pružina zabraňující průchodu elektrického proudu. Typická je třívrstvá 

struktura (= sendvičová) připomínající stavbu kondenzátoru, kterou tvoří dvě elektrody,        

které mohou mít formu nátěru vodivé barvy, uhlíkového maziva či prášku. Podstatnou 

vlastností elektrod je potřeba vysoké elasticity a menší mechanické tuhosti, než má dielektrický 

elastomer umístěný mezi elektrodami. Tloušťka vrstvy závisí na konkrétní aplikaci elastomeru, 

ale obvykle se pohybuje mezi 0,1 až 0,3 mm a někdy i méně.  

 

Obr. 3.1: Ukázka činnosti a podoby dielektrického elastomeru, a) bez napětí, b) s přiloženým napětím [8] 

Jak již bylo řečeno výše, původně byla hnacím motorem vývoje oblast protetiky.              

V posledních desetiletích ale DE pronikají i do jiných oblastí, kde se jim začíná dostávat 

prostoru. Jejich využití totiž přináší nesporné výhody. Celkově lze aplikační oblasti primárně 

rozdělit podle využívaných principů: 

1. Aktuátory (DEA) 

2. Generátory (DEG) 

3. Senzory (DES) 

Každá výše uvedená oblast je podrobněji rozebrána v dalších částech této práce                  

a nelze říct, že toto rozdělení lze považovat za oficiální. Pro DE napříč různými oblastmi je 

společné, že mají vysokou citlivost, rychlou odezvu, jsou schopné velké deformace a mohou 

dramaticky změnit svou velikost. Jejich začlenění do různých struktur je poměrně jednoduché 

a podle konkrétní aplikace může být i jejich výroba relativně levná. Nicméně je třeba se zaměřit 

i na stinné stránky, které se opět odvíjejí od oblastí využití. Například u aktuátorů je nutností 

přítomnost vysokého řídícího napětí (cca 10 kV s proudy menšími než několik mA) a někde 

může být problém i vysoká mechanická pevnost závisející na konkrétním materiálu.  

Typicky se elastomery protahují v rozsahu až několika set %. Změnou rozměru se            

ale objem polymeru nemění. Při uvolnění se pak velkou rychlostí vrací zpět do výchozího stavu. 
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Elastomery jsou různě síťované polymery, kde se hustotou struktury (vytvářením křížových 

vazeb) zajišťuje konečná odolnost a elasticita.  

 

Obr. 3.2: Znázornění vlivu hustoty zasíťování na konečné vlastnosti polymeru [12] 

Při dobrém návrhu lze dosáhnout účinnosti až 30 % s uspokojivou činností při velkém 

teplotním rozsahu (-100 °C až +250 °C). Provoz pod kritickou teplotou vede ke ztrátě 

elastických vlastností.                 [5], [6], [7], [8] 

Tab.  3.1: Tabulka výhod a nevýhod DE [16] 

Výhody Nevýhody 

Jednoduchá konstrukce Nutnost aktivace vysokým napětím 

Provozuschopnost v širokém rozsahu teplot Nebezpečí vzniku zkratu mezi elektrodami 

Velmi vysoká rychlost aktivace a velká aktivační frekvence Nelineární průběh síly 

Cenově dostupná technologie   

Vynikající poměr mezi výkonem a hmotností   

Vysoká účinnost   

3.1 Princip funkce 

Zaměříme-li se na samotný princip funkce DE, pak se můžeme setkat se dvěma procesy – 

deformace a elektrické polarizace, které jsou neodmyslitelně spjaty. Je třeba upřesnit,                  

že uvažujeme typickou třívrstvou strukturu, kde jsou elektrody tvořeny vodivým a především 

velmi elastickým materiálem (např. uhlíkové mazivo/pasta) s menší mechanickou tuhostí než 

má použitý DE. Přivedením napětí, tj. působením elektrického pole, vznikají na elektrodách 

náboje a mezi nimi Coulombovy síly. Vzniká také typický tzv. Maxwellův stres, který působí 

proti elektrickému poli a brání přibližování elektrod a stlačování dielektrického polymeru. 

Stlačení DE závisí na hodnotě působícího pole a tloušťce DE v základním neaktivovaném 

stavu. Komprese má ale své limity, při jejichž překročení by mohlo dojít k elektrickému průrazu 

anebo mechanickému poškození (trhliny). U DE můžeme z hlediska jejich funkce sledovat 

analogii s „převodníky“, kdy je přivedené napětí/působení elektrického pole převedeno               

na energii mechanickou, kterou po dobu působení ukládá elastickou změnou tvaru (aktuátory). 

Po ukončení působení elektrického pole se elastomer začne postupně vracet do původní podoby 

a uvolní se uložená mechanická energie.  
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Elektromechanické převodníky využívají podobné principy, které se do jisté míry dají 

analogicky převzít z termodynamických procesů. Vše se dá následně shrnout do podoby grafu 

na Obr. 3.3, kde jsou popsány cyklické operace převodníku zahrnující jednotlivé změny stavů. 

Jednotlivé přechody se pak objevují a konkrétně využívají v daných aplikacích.   

 

Obr. 3.3: Cyklické změny stavů pro elektromechanické převodníky [7] 

Graf na Obr. 3.3 představuje jednotlivé stavy, které se dají popsat následujícím způsobem:  

• Přechod ze stavu A do B – snímač připojen k baterii nízkého napětí. Změna aplikované 

síly zmenšuje rozestup mezi elektrodami a způsobuje nárůst náboje na elektrodách. 

• Přechod ze stavu B do C – převodník je ve stavu otevřeného obvodu. Elektrody udržují 

konstantní náboj. Změna aplikované síly zvětšuje mezery mezi elektrodami a napětí se 

zvětšuje. 

• Přechod ze stavu C do D – převodník připojen k baterii vysokého napětí. Změna použité 

síly zvětšuje vzdálenost mezi elektrodami, což má za následek snížení náboje                   

na elektrodách. 

• Přechod ze stavu D do A – převodník je ve stavu otevřeného obvodu, kdy elektrody 

udržují konstantní náboj. Změna aplikované síly zmenšuje rozestup mezi elektrodami, 

což vede ke snížení napětí.  

Když stavy cyklují proti směru hodinových ručiček (viz Obr. 3.3), je převodník 

generátorem. Přijímáním mechanické energie z prostředí pak získává elektrickou energii.       

Pro funkci generátoru by bylo potřeba zdroje s proměnným napětím. V případě, že stavy cyklují 

po směru hodinových ručiček, je převodník aktuátorem a přeměňuje dodanou elektrickou 

energii na mechanickou.             [7] 
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3.2 Rovnice stavů 

Helmholtzova volná energie je sumou práce vykonané působící mechanickou silou a práce 

vykonané napětím viz (3.1). 

 ∆𝐸 = 𝐹 ∙ ∆𝑑 + 𝑈 ∙ ∆𝑄, (3.1) 

kde vystupují znaky E – energie, F - síla, d - vzdálenost elektrod, U - napětí, Q – náboj. 

 𝐹 =
𝜕𝐸(𝑑, 𝑄)

𝜕𝑙
 (3.2) 

 𝑈 =
𝜕𝐸(𝑑, 𝑄)

𝜕𝑄
 (3.3) 

Síla F je funkcí vzdálenosti l (3.2) a napětí U je funkcí náboje Q (3.3). Výše uvedené 

rovnice udávají sílu a napětí potřebné k určitému stlačení a nabíjení. Navíc představují stavy     

a reprezentují přeměny mapující stavy převodníku. 

 𝐸(𝑑, 𝑄) =
𝑑𝑄2

2𝜀0𝑆
 (3.4) 

 𝐹 =
𝑄2

2𝑆𝜀0
, (3.5) 

 𝑈 =
𝑑𝑄

𝜀0𝑆
, (3.6) 

kde se značí F – síla aplikovaná na každou elektrodu, U – dodané napětí do baterie,         

S – plocha, ε0 – permitivita vakua (𝜀0 = 8,854 ∙ 10−12 𝐹/𝑚). 

Struktura podobná kondenzátoru, kde mezi elektrodami je udržováno rozdílové napětí. 

Na jednu elektrodu je obvykle přiváděno pozitivní a na druhou negativní napětí. Obě elektrody 

se pak vzájemně přitahují. Za předpokladu že platí 

 𝐸𝑓 =
𝑈

𝑑
, (3.7) 

 𝜎 =
𝐹

𝑆
, (3.8) 

kde značí σ – Maxwellův stres, můžeme přepsat rovnici (3.5) jako 

 𝜎 =
1

2
𝜀0𝐸𝑓

2. (3.9) 

Zde Ef značí hodnotu elektrostatického pole. Tato rovnice udává potřebnou hodnotu 

Maxwellova stresu aplikovaného na elektrody proti elektrostatickému poli pro zachování 

rovnováhy.                [7] 
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3.3 Režimy selhání a limitní stavy 

Se správnou funkcí převodníku přichází i určitá omezení. Existuje řada režimů, při kterých 

může dojít k poškození či nesprávné funkci zařízení. Při překročení limitů může dojít                                  

k mechanickému prasknutí, elektrickému zhroucení, elektromechanické nestabilitě apod.        

Aby se předešlo těmto komplikacím, používají se grafické metody umožňující vypočítat 

maximální energii a oblast bezpečné funkce. Různé materiály mají odlišný bezpečnostně-

funkční rozsah a maximální deformaci. Typicky se dá zvýšit maximální deformace předepnutím 

elastomeru, což umožňuje zlepšení aplikačních vlastností. Velikost deformace se dá zvýšit            

i dalšími způsoby jako například zasíťováním elastomeru, zvětšením objemu elastomeru 

pomocí rozpouštědla nebo aplikací náboje přímo na elastomer bez přítomnosti elektrod. 

Problém s dosažením velké deformace souvisí s elektrickými poruchami a elektromechanickou 

nestabilitou. Překročením limitů může dojít k možným poškozením, kdy například při působení 

elektrického pole polymer postupně mění své rozměry a snižuje svou tloušťku až do stavu,       

kdy dojde k elektrickému selhání.  

Obecně se mohou mechanismy selhání dělit na dvě skupiny související s materiálem a výrobou: 

• S výrobou souvisí poruchy způsobené nerovnoměrným roztažením materiálu                   

po pracovní ploše, špatné nebo nerovnoměrné rozdělení nábojů po pracovní ploše, ztráta 

kontaktu mezi elektrodami a pracovními povrchy a jiné poruchy elektrod při normálním 

provozu. 

• S materiálem pak souvisí poruchy, které lze dělit do 4 skupin:  

o Prasknutí napnutím – nastává při přílišném natažení membrány, kdy vnitřní 

napětí dosáhne příliš vysoké úrovně. 

o Ztráta napětí membrány – počáteční napětí na membráně je dostatečné 

k odstranění předpětí v konstrukci generátoru.  

o Elektrické zhroucení – je do značné míry ovlivnitelné napínáním materiálu. 

Existuje specifická hranice elektrického pole, kde dojde k elektrickému průrazu, 

DE ztratí své dielektrické vlastnosti a stane se vodičem. 

o Elektromechanická nestabilita – nastává v důsledku nelinearit v chování 

materiálů, kdy při natahování vznikají tenčí a tlustší sekce.       [7] 

3.4 Typy materiálů 

DE patří mezi elektroaktivní polymery (EAP), které mají obecně schopnost měnit tvar 

v závislosti na aplikovaném elektrickém poli. Jednotlivé materiály mají jiné vlastnosti a hodí 

se pro jiné aplikace. Obecně se liší především v mechanické tuhosti, velikosti relativní 

permitivity, odolnosti proti elektrickému poškození, hustotě elastické energie a schopnosti 

deformovat se. Mezi DE materiály patří například různé akryláty (např. akrylátové folie VHB 

4905 a 4910), silikony, polyuretany, kaučuky apod. Krom výše uvedených základních 

vlastností je pak potřeba při výběru materiálu pro konkrétní aplikace vzít v úvahu i nelinearitu 

vztahu napětí-deformace, viskoelasticitu (chování při dynamickém zatěžování), 

elektromechanickou vazbu, závislost na vnějších podmínkách (teplota, …) atd. 
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Například u DEG je důležitou vlastností právě viskoelasticita, která způsobuje rozptyl 

v podobě ztrát mechanické energie snižujících účinnost. Ztráty jsou především spojeny 

s hysterezí. Hysterezní smyčku vytváří velmi obtížně ovladatelné rozpínání DE. Reálný 

materiál se totiž i přes snahu (předepnutím v konkrétním směru) natahuje různými směry. 

Hysteretické chování DE, zejména kaučuků a materiálů podobných kaučuku, a související 

ztráty mechanické energie může být také způsobeno tzv. Mullinsovým efektem. Tento efekt 

způsobuje úbytek elastické tuhosti materiálu při opakovaném napínání a uvolňování,               

které závisí na maximálním natažení typickém pro daný materiál. Vliv na vznik a velikost ztrát 

má    i vnější prostředí jako teplota apod. Pro výběr optimálního materiálu pro konkrétní aplikaci       

za účelem zajištění konkrétních vlastností daného materiálu existují speciální testovací modely 

chování DE. 

 

Obr. 3.4: Konstrukce DEA a) bez působení pole b) s působením pole a ukázka vzniku hystereze [22] 

Konkrétní komerčně používané aktuátorové DE jsou například silikony Dow Corning 

HS3, Dow Corning Sylgard 186, NuSil CF 19-2186 nebo akryláty 3M VHB 4910, 3M VHB 

4905 nebo polyuretany Deefield PT6100S, Estane TPU588. V zájmu zachování elasticity se 

pro realizaci elektrod u DEA často využívají různá vodivá maziva (uhlíkové nebo stříbrné) 

v silikonové matrici jako například mazivo CB silikone. Vzácněji se pak lze setkat                            

i s elektrodami tvořenými vodním roztokem chloridu vápenatého. Ale jak již bylo naznačeno 

výše, tak jednotlivé materiály DE i elektrod jsou obvykle speciálně vybrány nebo dokonce 

vyrobeny pro konkrétní aplikaci.            [5], [8], [15], [22] 

3.5 Využití a aplikace 

Aplikací a oblastí využití je mnoho a potenciál DE je opravdu velký. Na některých aplikacích 

se více či méně pracuje již nyní, avšak stále do značné míry převládá testování v laboratorních 

podmínkách. I přes své limity a omezení má nesporné výhody, které mohou například nejen 

zvýšit efektivitu nebo zlepšit samotnou funkci stávajících zařízení, ale dokonce některá zařízení 

zcela nahradit či umožnit návrh a vývoj nových. Mnoho oblastí již s tímto materiálem 

experimentuje. Jednou z nich je energetika, kde se aplikují především DEG. Další oblastí je 

zdravotnictví, ve kterém se využívá nejen DEA (protetika a umělé svaly), ale i DES pro snímání 

různých tlakových veličin. Dalšími oblastmi pak může být například automatizace, robotika 

apod. V této práci byly ale aplikace rozděleny už výše do tří skupin (DEA x DEG x DES) podle 

funkčních principů. Níže se tedy text věnuje jednotlivým skupinám a konkrétním aplikacím, 

kde se tyto principy uplatňují.  
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4 DE aktuátory 

Tyto akční členy, zjednodušeně aktuátory, přeměňují působící elektrické pole na mechanickou 

energii s velkým mechanickým napětím. Z principiálního hlediska přiložené napětí                      

na elektrodách způsobí, že se náboje začnou přitahovat a tím pádem stlačovat polymerové 

dielektrikum mezi elektrodami, přičemž se v něm vytváří mechanické napětí. Vzniklé 

mechanické napětí je pak úměrné kvadrátu elektrického pole a dielektrické konstanty. Mají 

typickou třívrstvou strukturu, která již byla popisována několikrát výše. Obecně vynikají 

mechanickou deformací až o několik set % (obvykle desítky %), rychlostí odezvy cca 10-3 s, 

velkým mechanickým napětím v řádu několika MPa a vysokou elastickou hustotou energie 

v jednotkách J.g-1. Konkrétní vlastnosti pak samozřejmě závisí na použitém materiálu DE            

a působícím elektrickém poli. Účinnost přeměny je navíc poměrně velká a pohybuje se mezi     

70-90 %. DE jsou za normálních okolností nestlačitelné, ale díky velké elasticitě lze dosáhnout 

vysoké úrovně mechanického napětí. Předpětím se ovlivňuje nejen konečná pružnost                     

a funkčnost aktuátoru, ale je snaha tímto mechanismem řídit směr prodlužování a omezit tak 

hysterezní chování. Předpětí lze tedy považovat za významný prvek při návrhu a pro konečnou 

funkci. Jeho hodnota se může pohybovat až v desítkách %. Obvykle je nutné pro řízení poměrně 

vysokého napětí v řádu kV, kdy toto napětí lze snížit použitím tenčí vrstvy polymeru nebo 

zvýšením dielektrické konstanty třeba dotováním těžkými částicemi (např. TiO2).                          

Se snižováním tloušťky ale roste riziko elektrického průrazu, proto je nutné najít funkční 

kompromis. Elektrody pak mohou být vyrobeny z vodivých past (uhličitých nebo stříbrných), 

vodivých pryžových vláken, nastříkaných grafitových částic nebo superelastických CNT folií. 

         [11], [12], [17] 

 
Obr. 4.1: Mechanismus DEA [11] 

4.1 Typy materiálů 

Nejčastěji se pro DEA používají akrylátové nebo silikonové materiály. Výběr konkrétního 

materiálu závisí na aplikaci, kdy určující parametry jsou uvedeny výše. Kromě nich je ale nutné 

vzít v potaz i okolní prostředí, jako například provozní teplotu apod. Například akrylátové 

elastomery VHB mají provozní teplotu -10 °C až 90 °C a u silikonových elastomerů se tato 

hodnota pohybuje mezi -100 °C až 250 °C.          [17] 



31 

 

Tab.  4.1: Souhrn základních vlastností běžných elastomerů [12] 

  

εr (-)         
při 1 kHz 

Em          
(MPa) 

Mez 
mech. 

namáhání 
(MPa) 

Mez 
deformace 

(%) 

Polyisopren, přírodní kaučuk (IR) 2,68 1,3 30,7 470 

Poly (chloropren) (CR) 6,5 – 8,1 1,6 22,9 350 

Poly (butadien) (BR) - 1,3 18,6 610 

Poly (izobuten-koizopren) butylkaučuk 2,42 1 17,23 - 

Poly (butadien-koakrylonitril) (NBR, 30 % akrylonitrie) 5,5 (1 MHz) - 22,1 440 

Poly (butadien-kostyren) (SBR, 25 % styren) 2,66 1,6 22,1 440 

Poly (isobutyl-koizoprenový kaučuk) (IIR) 2,1 – 2,4 - 15,7 650 

Chlorosulfonovaný polyethylen (CSM) 7,0 – 10,0 - 24,13 - 

Ethylenpropylenová pryž (EPR) 3,17 – 3,34 - 20,68 - 

Ethylene propylene diene monomer (EPDM) 3,0 – 3,5 2 18,1 420 

Uretan 5 - 8 - 20 - 55 - 

Silikon 3,0 – 3,5 - 2 - 10 80 - 500 

 

 

Obr. 4.2: Porovnání teplotních závislostí relativních permitivit daných materiálů [12] 

 

 

Obr. 4.3: Porovnání závislostí mechanického napětí na působícím elektrickém poli mezi danými materiály [12] 
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4.2 Matematické pozadí DEA 

Elektrostatická energie WE uložená v elastomerové vrstvě o tloušťce d a s plochou S je dána 

základní rovnicí pro energii v kondenzátoru, tzn. lze ji popsat rovnicí 

 𝑊𝐸 =
1

2
𝐶𝑈2 =

1

2

𝑄2

𝐶
=

1

2

𝑄2𝑑

𝜀𝑟𝜀0𝑆
, (4.1) 

kde značí Q – elektrický náboj, C – kapacita, εr – relativní permitivita DE, ε0 – 

permitivita vakua (𝜀0 = 8,854 ∙ 10−12 𝐹/𝑚). Kapacita je přitom definována jako 

 𝐶 =
𝜀𝑆

𝑑
. (4.2) 

Tato rovnice udává, že změna elektrostatické energie je krom permitivity dána změnou 

tloušťky d a plochy S. Celkový objem polymerové vrstvy je ale konstantní tzn. 

 𝑆 ∙ 𝑑 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (4.3) 

Potom lze vypočítat elektrostatický tlak P vytvořený aktuátorem podle vztahu 

 𝑃 = 𝜀𝑟𝜀0𝐸2 = 𝜀𝑟𝜀0 (
𝑈

𝑑
)

2

. (4.4) 

V tomto vzorci vystupuje E – intenzita elektrického pole, U – přiložené elektrické 

napětí.               [12] 

4.3 Aplikace 

Aktuátory jsou většinou součástí nějakého většího celku/zařízení. V poslední době se tedy spíše 

uvažuje nad nahrazováním některých mechanických částí těmito materiály. Důvodem může být 

omezení hlučnosti, snížení počtu mechanických prvků apod. Aplikace se dají dělit na DEA       

s a bez mechanického předpětí. Hlavní oblastí, kde se daří DEA s úspěchem zapracovávat, je 

oblast protetiky a umělých svalů. Dále je poměrně dynamickou rozvojovou skupinou robotika, 

kde se využívá rychlé odezvy a jemného řízení. V souvislosti s robotikou vznikají i aktuátorové 

lineární motory. Protože jsou tyto akční členy poměrně odolné vůči okolnímu prostředí, 

vznikají i čerpadla s elektroaktivními kapalinami. S využitím DEA se dále pracuje                        

na Braillových obrazovkách (taktilní displej) pro nevidomé, kde se elektrickým polem ovládají 

jednotlivé výstupky a dávají dohromady obrazce z Braillova písma. Vedle již zmíněných            

se s DEA experimentuje i v optice v souvislosti s čočkami. Výše popsané aplikace jsou jen      

pro vytvoření malého přehledu a jistě existují i další odvětví, kde se dá s DEA setkat,                     

či ve kterých se tento prvek zatím jen testuje. Podobně jako ostatní aplikační oblasti i DEA 

postupně rozšiřuje své uplatnění. Velkou komplikací při zavádění ale bývá nutnost vysokého 

řídícího napětí v řádu kV, což je někdy značně limitující. Závěrem se ale dá konstatovat,             

že DEA mají i své velké výhody, díky kterým se jim postupně bude dostávat většího prostoru.

                          [11], [13], [14] 
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5 DE generátory 

Energy harvesting (EH), neboli získávání energie, je jednou z významných aplikačních oblastí 

DE. DEG jsou založeny na principu proměnné kapacity, kde je mechanické napětí vzniklé           

v polymeru mechanickým stlačením přeměněno na elektrickou energii. Struktura je obdobná 

jako u DEA tzn. třívrstvá. Opět se využívá specifických vlastností DE včele s flexibilitou. 

Dalšími výhodami jsou účinnost a jednoduchost výroby. Při testování DEG byla zjištěna 

maximální hustota získané energie 3,8 µW/mm3. Zatímco při generovaní energie 

elektromagneticky a piezoelektricky bylo dosaženo 2,21 µW/mm3 a 0,375 µW/mm3. Toto 

porovnání ukazuje, jak významné a poměrně perspektivní je využití DE v této oblasti. EH 

pomocí DEG je principiálně zajištěno více způsoby, které mají své výhody i nevýhody. Hranice 

mezi DEA a DEG je celkem tenká viz Obr. 5.1.  

 

Obr. 5.1: Zóny DEA a DEG [15] 

Zisk energie závisí na rozdílu hodnot mezi maximální a minimální kapacitou. Energie 

běžného kondenzátoru, který se podobá DEG, lze vyjádřit 

 𝐸 =  
1

2
𝐶𝑈2 =

1

2
𝑄𝑈, (5.1) 

kde se značí C – kapacita, U – dodané napětí, Q – náboj, E – energie. 

Pro kapacitu a náboj ve vztahu k třívrstvé struktuře a rozměrům DEG platí 

 𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑈, (5.2) 

 𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑑, (5.3) 

 𝐶 =  
𝜀𝑟𝜀0𝑆

𝑑
=

𝜀𝑟𝜀0𝑉

𝑑2
, (5.4) 

kde představuje Q – udržovaný náboj na elektrodách, U – napětí na kondenzátoru,           

C – kapacitu, εr – relativní permitivitu polymeru, ε0 - permitivitu vakua                                                 

(𝜀0 = 8,854 ∙ 10−12 𝐹/𝑚), S – efektivní plochu desek, d – vzdálenost mezi deskami, V – objem 

DE.               [15] 
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5.1 Cyklus získávání energie 

Je třeba mít na paměti, že DE lze obvykle považovat za nestlačitelný materiál (objem zůstává 

stejný).  

 

Obr. 5.2: Cyklus EH pro DE [15] 

1. DE je roztaženo, čímž se zvětšuje plocha elektrod a snižuje se tloušťka mezi 

elektrodami, což znamená zvýšení kapacity. 

2. Náboj je položen nad DE. 

3. DE se vrací do původního tvaru, který snižuje kapacitu a zvyšuje potenciální napětí       

na elastomeru. 

4. Získaná elektrická energie je odvedena. 

5. Během 1 a 2 fáze působí mechanická síla a DEG se deformuje. Kroky 3 a 4 jsou již       

po ukončení působení mechanické síly. 

Odhad energetického zisku za EH cyklus (Pelrine) 

 𝑒𝑔 =
𝑉𝜀𝑑𝜀0

2
(𝐸𝑐

2 − 𝐸𝑠
2), (5.5) 

kde Ec a Es jsou definované jako 𝐸 =
𝑈

𝑑
 a představují elektrické pole ve smrštěném            

a nataženém stavu.             [15] 

5.2 Schémata pro EH s DE 

V současné době se používají tři schémata:  

• Konstantní napětí – je nejpraktičtější (je potřeba méně spínačů – omezení náročnosti    

na přesné časování pro dosažení maximální účinnosti). 

• Konstantní náboj – používá variabilní kondenzátor jako čerpadlo pro přesun náboje 

z nízkého na vysoké napětí. 

• Konstantní pole 

Pojem „konstantní“ označuje elektrický stav DE během přechodu materiálu                         

z nataženého do uvolněného stavu. První dvě schémata jsou nejvíce zkoumaná a byla už dříve 

použita při elektrostatickém EH.           [15] 
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5.2.1 Konstantní napětí 

Aplikace inicializačního napětí na desky vede ke zmenšení vzdálenosti mezi deskami. Tím se 

zvýší kapacita a množství náboje, který může být sklízen v minimální vzdálenosti mezi 

deskami. 

 

Obr. 5.3: Schéma cyklu pro EH při konstantním napětí [15] 

Na Obr. 5.3 představuje λmin - minimální roztažení, λmax – stav maximálního natažení,              

Qhigh – maximální náboj, Qlow – malý náboj. 

Fáze cyklu s konstantním napětím 

• Linie 1: Nabíjení a napínání DE na jeho maximální stav natažení. 

• Linie 2: Odpojení napájení, materiál se uvolňuje a vrací do neroztaženého tvaru 

s konstantním napětím a poklesem kapacity. Rozdíl vzniklého náboje je odčerpáván       

do baterie obvodem řízeným diodami. 

• Linie 3: Struktura je dále vybíjena do baterie a DE se vrací do původního stavu. 

Z důvodu menšího počtu potřebných spínačů je pro implementaci výhodnější. 

Množství získané energie za jeden cyklus je reprezentováno oblastí mezi liniemi a může 

být vypočteno podle 

 𝑒𝑔
𝑈 =

1

2
∆𝐶𝑈ℎ𝑖𝑔ℎ

2 ,  (5.6) 

kde ΔC je rozdíl hodnoty vysoké a nízké kapacity.        [15] 
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5.2.2 Konstantní náboj 

Zvětšení vzdálenosti mezi deskami snižuje kapacitu a zvyšuje se napětí, které lze odebírat. 

 

Obr. 5.4: Schéma cyklu pro EH při konstantním náboji [15] 

Na Obr. 5.4 představuje λmin - minimální roztažení, λmax – stav maximálního natažení,              

Qhigh – maximální náboj. 

Fáze cyklu s konstantním nábojem 

• Linie 1: Počáteční natažení DE a vložení náboje ve stavu vysokého roztažení DE.  

• Linie 2: Napájení je odpojeno a DE se uvolňuje (návrat do původního stavu),        

přičemž se zvyšuje napětí od nízkého Vlow po vysoké Vhigh vlivem klesající kapacity. 

• Linie 3: Energie je odebírána a DE se vrací do původního stavu. 

Toto schéma může být užitečné a efektivní. Omezení je v potřebě většího počtu spínačů, 

které mohou snížit výkon a zvýšit složitost celého obvodu. Na rozdíl od schématu s konstantním 

napětím, ale tento systém může poskytnout vyšší účinnost u mikroenergetických zařízení,      

kde se pracuje s nízkým napětím a do určité míry snížit potřebu DC-DC měničů napětí.  

Množství energie odebrané v cyklu je reprezentováno oblastí ohraničenou třemi liniemi 

 𝑒𝑔
𝑄 =

1

2
∆𝐶𝑈𝑙𝑜𝑤𝑈ℎ𝑖𝑔ℎ. (5.7)     

  [15] 
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5.2.3 Konstantní pole 

 

Obr. 5.5: Schéma cyklu pro EH při konstantním el. poli [15] 

Fáze cyklu s konstantním elektrickým polem 

• Linie 1: Natahování DE na jeho maximální úroveň. 

• Linie 2: DE se nabíjí až do předem stanovené hodnoty elektrického pole. 

• Linie 3: Natažení DE se postupně uvolňuje na původní úroveň při konstantním 

elektrickém poli – podle vzorce 𝐸 =
𝑈

𝑑
 (při konstantním el. poli a zpětném uvolnění DE 

roste napětí) 

• Linie 4: Odebrání energie z DE a navrácení DE do původního stavu. 

Při optimalizaci EH a snaze maximalizovat energetický výkon zvýšením elektrického 

pole může dojít k nepříznivému ovlivnění životnosti generátoru. Z toho důvodu je nutné 

v zájmu zachování funkčnosti generátoru udržovat výkonovou rezervu.      [15] 

5.3 Ověřování a vymezení limitů pro maximalizaci EH 

Maximální získatelná energie je závislá na maximální ploše ohraničené liniemi spojujícími 

maximální a minimální napínací stavy, aniž by došlo k přechodu do poruchových oblastí. 

Rozlišujeme dva poruchové stavy – dielektrické zhroucení (DB) a elektromechanická 

nestabilita (EMI).  
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Obr. 5.6: Schéma optimálního EH ohraničeného poruchovými stavy [15] 

Na Obr. 5.6 se značí černě – optimální cyklus, zeleně – konstantní napětí,                     

modře – konstantní náboj. 

 

Obr. 5.7: Běžný obvod pro výzkum EH u DE [15] 

 

Obr. 5.8: Obvod maximalizující pracovní oblast v mezích stanovených kritérii selhání [15] 

Byla porovnávána ideální schémata konstantního napětí, náboje a elektrického pole         

a bylo zjištěno, že schéma s konstantním elektrickým polem bylo nejúčinnější.     [15] 

5.4 Typy materiálů 

Obdobně jako v případě DEA jsou materiály pro DEG vybírány podle charakteristických 

vlastností, které jsou obecně uvedeny v sekci 3.4. Výběr probíhá tak, aby návrh byl ideálně 

optimalizován pro maximální účinnost a optimální funkci i s ohledem na prostředí, ve kterém 
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bude generátor fungovat. Jednou z podstatných vlastností je schopnost deformace,                   

která ovlivňuje maximální hodnotu aplikovatelného předpětí. Dále je velice důležitým 

parametrem viskoelasticita, která způsobuje rozptyl mechanické energie a tím i snížení 

účinnosti generátoru.             [15] 

Tab.  5.1: Porovnání vybraných DE materiálů pro EH [15] 

  
Mechanické vlastnosti Elektrické vlastnosti 

Tloušťka DE      
(µm) 

Mez deformace 
(%) 

E v 50 % 
(MPa) 

εr (1/8 Hz) 
DBS 

(MV/m) 

PUR 1 50 421 3,36 6 218 

PUR 2 50 252 1,47 7,1 108 

PUR 3-1 49 251 1,96 7,1 132 

PUR 3-2 97 319 1,3 8,0 102 

Silikon 45 422 0,25 2,5 80 

Akrylát 498 879 0,04 4,5 31 

* DBS = dielectric breakdown strength - dielektrická mez pevnosti 

5.5 Samonasávací obvody  

DE generátory potřebují počáteční napětí, kde platí čím vyšší počáteční napětí, tím vyšší je zisk 

energie (ideálně tedy kV). Řešením by mohly být samonasávací obvody, které nevyužitou 

energii při napájení vracejí zpět do zdroje, čímž se postupně zvyšuje příkon systému (McKay). 

Tento systém umožňuje začít s bateriemi nízkého napětí. Po pár cyklech generátor dosáhne 

pracovního napětí a vyššího energetického zisku. V této oblasti má kombinace obou systémů 

(DE + samonasávací obvody) velký potenciál pro budoucí využití při zvýšení předpětí                 

na požadovanou úroveň.            [15] 

5.6 Aplikace a využití 

V této podkapitole jsou uvedeny některé testované aplikace a dosažené výsledky. V případě 

DEG jsou využití stále spíše ve fázi testování a zkoumání. I když dle dosahovaných výsledků 

si lze představit, že v ne až tak vzdálené budoucnosti budou tyto generátory začleňovány            

do reálného použití. 

5.6.1 Laboratorní zkoušky 

• Huang et al. – vyvinuli radiálně natahované DEG s hustotou energie 550 J/kg                      

a s účinností 22,1 %. 

• McKay a kol. – vyvinuli a v laboratorních podmínkách testovali generátor skládající se 

ze 42 membrán nad sebou. Celkový objem zařízení byl 0,86 cm3 a mohl produkovat 

výstupní výkon až 300 µW při frekvenci 0,5 Hz. Dále testovali stejnou strukturu               

se 48 membránami. Byl zachován stejný objem, ale připojili větší napětí, čímž dosáhli 

výstupního výkonu až 1,8 mW při 1,6 Hz. 

• Lai a kol. – testovali jednoduché zařízení pro zisk energie pomocí DE z lidské chůze 

s poměrně nízkým ziskem 10-50 µJ. 
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• Kaltseis a kol. – provedli test na DEG v membránovém režimu s měrnou energií          

102 mJ/g, průměrným výkonem 17 mW/g a s účinností pouze 7,5 %.     [15] 

5.6.2 Měniče pro zisk energie z vln 

• Moretti a kol. – generátor poly-surge připevněný k mořskému dni dle výpočtů může 

poskytovat výkon až 1,56 MW při objemu DE 15 m3. Nebyly brány v potaz žádné ztráty 

způsobené viskoelasticitou materiálu. 

• Moretti a kol. – vyvinuli generátor podobný oscilačnímu vodnímu sloupci (OWC), kde 

místo vzduchové turbíny použili DE s výstupem 0,3 J, což odpovídá 173 J/kg neboli 

0,15 W. 

• Vertechy a kol. – testovali generátor OWC v měřítku 1:50 s produkovaným výkonem 

76,8 mW. Při přepočtu na plnou velikost by tedy výsledný výkon mohl být až 68 kW 

při optimálních vlnových podmínkách (vlny 2 m vysoké s periodou 11,7 s). 

• Binh a kol. – navrhli převodník energie s plovoucí vlnou. Spolu s tím navrhli i řídící 

systém, který pomáhal maximalizovat vyrobenou energii. Tento řídící systém umožnil 

zvýšit účinnost až o 25 % v numerických simulacích.       [15] 

5.6.3 Vibračně nárazový sběrač energie 

Bylo navrženo zařízení pro EH vycházející z vibračního pohybu na bázi DE. Hlavní myšlenka 

se soustředí kolem dutého válce vybuzeného vnější silou a volným pohybem vnitřní koule        

(se zanedbatelným třením). Pohyb koule je omezen na obou koncích válce DE membránami. 

Koule při svém pohybu naráží na membrány a způsobuje deformaci membrán, což vede 

k nárůstu kapacity a zisku energie.           [15]
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6 DE senzory 

Pro současné aplikace vyžadující vysoce citlivá, flexibilní, roztažitelná a levná zařízení byly 

vyvinuty různé typy flexibilních senzorů využívajících různých principů včetně 

piezorezistivity, kapacitance, piezoelektrického jevu, optiky a bezdrátových antén. Z výše 

uvedených principů vykazují kapacitní senzory nejlepší využitelný potenciál. Hlavní přednosti 

jsou jejich vysoká citlivost na napětí, měření statické síly a nízká spotřeba energie. Kapacitní 

senzory měří velikost mechanických sil nebo napětí tím, že převádějí mechanické působení     

na elektrický signál. Senzory dielektrického elastomeru (DE) jsou jedním typem kapacitních 

senzorů. 

Dielektrické elastomery jsou flexibilní měkké hmoty, které mohou svou deformací 

reagovat na mechanické a elektrické podněty. Obdobně jako u DEA a DEG i zde se vyskytuje 

typická třívrstvá struktura. DE senzory pracují na principu měření změny kapacity DE vrstvy. 

Elastomer umístěný mezi dvěma pružnými elektrodami je vybírán s ohledem na jeho aplikaci. 

Klíčovými vlastnostmi jsou permitivita, elasticita a tloušťka. Působením externích sil dochází 

k přibližování elektrod a stlačování elastomeru mezi nimi, což má za následek nárůst kapacity. 

Udává se, že tento nárůst je lineární s namáháním a deformací polymeru. Při kompresi senzoru 

se postupně zvětší tloušťka, zvětší se plocha, a především se zvýší kapacita podle vzorce 

 𝐶 = 𝜀0𝜀𝑟

𝑆

𝑑
, (6.1) 

kde symboly představují C – kapacitu, ε0 – permitivitu vakua(𝜀0 = 8,854 ∙ 10−12 𝐹/𝑚), 

εr – relativní permitivitu, S - plochu elektrod (DES), d – tloušťku DES. 

 

Obr. 6.1: Porovnání rozdílného chování DEA (a) a DES (b) [3] 
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Pro lepší funkci je obvykle aplikováno předpětí předepnutím DE vrstvy nebo napětím. 

Nejedná se však o podmínku. Konkrétně u silového senzoru během činnosti může být toto 

napětí až cca 300 V, což je ve srovnání s řídícím napětím u DEA (kV) poměrně nízká hodnota. 

Na rozdíl od klasických senzorů jsou DES schopné bezpečně monitorovat i jemné pohyby nebo 

tlaky. Dají se využít pro měření napětí, tlaku, síly, světla, vlhkosti, teploty apod. U vyrobeného 

senzoru lze ještě měnit mechanické chování napětím, ale nelze již měnit jeho vlastnosti.            

Na rozdíl od klasických senzorů jsou DES schopné bezpečně monitorovat i jemné pohyby. 

Výroba senzorů je jednoduchá a cenově dostupná. Dalšími výhodami jsou nízká hmotnost, 

stabilita a možnost miniaturních rozměrů při zachování robustnosti a spolehlivosti. Stále se ale 

objevují problémy s nehomogenitou materiálů a teplotní závislostí.       [3], [18], [19], [20], [21] 

6.1 Citlivost a laditelnost senzoru 

Citlivost lze obecně definovat jako změnu výstupu na jednotku změny vstupu. Laditelnost je 

vázána na mechanické vlastnosti DE, které lze měnit pomocí předpětí nebo napětí. Při aplikaci 

elektrického pole se vytváří elektrostatická síla, která tlačí elektrody k sobě. Díky předpětí je 

zapotřebí menší mechanická síla k tomu, aby došlo ke stlačení senzoru a zároveň lze dosáhnout 

větší deformace se stejnou úrovní použité mechanické energie. Citlivost DES je vázána              

na velikost předpětí, které je zajištěno aplikovaným napětím nebo předepnutím, což ve výsledku 

ovlivňuje tuhost elastomeru. Velikost pole ale může vést i k elektromechanické poruše, nesmí 

tedy dojít k překročení limitů snímače. Musí být stanoveno maximální napětí/působící tlak 

zajišťující bezpečnou tloušťku DE vrstvy, která ještě zajišťuje správnou funkci senzoru.  

      [20], [21] 

6.2 Typy senzorů 

Obr. 6.2 - lze využít jednoduchý filmový senzor, kdy se s napínáním film prodlužuje a kapacita 

roste téměř lineárně. Lze dosáhnout velmi vysokého zatížení 100 % a víc.     [18] 

 

Obr. 6.2: Senzor napínání (napětí) [18] 
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Obr. 6.3 - dielektrická membrána je „nafouknuta“ aplikovaným tlakem a mění její 

kapacitu.              [18] 

 

Obr. 6.3: Senzor tlaku [18] 

Obr. 6.4 - pro lepší a komplexnější měření i na flexibilních substrátech byly vyvinuty 

senzorové rohože. V novém přístupu je mechanické zatížení transformováno na deformační 

zatížení elastomerové fólie pomocí profilovaných povrchů poskytujících velmi vysokou 

citlivost. Vlastnosti rohože mohou být přizpůsobovány použitým materiálem či konstrukcí 

profilů.              [18] 

 

Obr. 6.4: Senzorová rohož [18] 

Obr. 6.5 - rozmístěním elektrod na elastomerové fólii lze vytvořit řadu prvků. Elektrody 

se tedy dělí na jedno nebo dvou-rozměrné segmenty, které se aktivují samostatně elektricky. 

Díky tomuto rozmístění lze lokalizovat sílu působící na film nebo rozložení tlaku.       [18], [19] 

 

Obr. 6.5: Senzorické pole [19] 
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6.3 Elektrody 

DE senzor není jen samotný elastomer, ale velkou roli hrají i elektrody, které musí mít 

dostatečně dobrou roztažnost a flexibilitu. Musí stejně jako DE snášet velké deformace různých 

typů (ohyb, kroucení, stlačení a protažení) a vše při zachování vysoké úrovně vodivosti, 

integrace a spolehlivosti. Byly identifikovány dva hlavní typy vodičů z hlediska vodivosti            

i flexibility:              [21] 

• Elektrické vodiče 

• Iontové vodiče  

6.3.1 Elektrické vodiče 

Senzory využívající elektrody založené na elektrické vodivosti (např. uhlíkové mazivo, kovové 

filmy a uhlíkové nanotrubice) využívají pro přenos signálu pohyb elektronů. Materiály, které 

se používají jako elektrody v senzorech, jsou zejména na bázi uhlíku, kovové tenké filmy, 

kompozity vodivých materiálů a elastomerů (nebo rohože z pryžových vláken), vodivé filmy 

(oxid india a cínu (ITO) potažený PET) a tekuté vodiče. 

Elektrody na bázi uhlíku se široce využívají pro senzory dielektrických elastomerů, 

protože jsou poddajné, snadno vyrobitelné a mají malý dopad na tuhost dielektrika. Tento typ 

elektrod se vyrábí ze sazí, grafitu, uhlíkových nanotrubic (CNT) a jednostěnných uhlíkových 

nanotrubic (SWNT), které ve formě volných částic nebo ve směsi s matricí tvoří viskózní 

médium (uhlíkové mazivo), nebo se vmísí do elastomeru (vodivý elastomer). Vodivé 

elastomery (kompozity vodivých materiálů a elastomeru) nabízejí výhody plynoucí z vytvoření 

integrované dielektrické vrstvy jako je robustnost a trvanlivost. 

Elektrody mohou být vytvořeny i z jediného materiálu (např. Au, Al a Pt), kdy vznikají 

tenké kovové filmy, které jsou vysoce vodivé a lze je vzorovat. Jejich tvrdost ale do značné 

míry omezuje jejich flexibilitu a tím pádem i kapacitu. Tyto filmy vznikají naprašováním 

materiálu na elastomer pomocí elektrického vaporizéru. Tyto elektrody nejsou moc vhodné       

na senzory snímající napínání, ale s výhodou jsou použitelné v senzorech snímajících tlak nebo 

síly. Jiné elektrody používané v kapacitních senzorech například zahrnují vodivé textilie 

složené z vodivých částic a tkanin.           [21] 

6.3.2 Iontové vodiče 

V některých aplikacích je požadováno, aby senzory byly nejen roztažitelné, ale aby splňovaly 

i požadavky na biokompatibilitu a průhlednost. Senzory využívající elektrody s iontovou 

vodivostí používají pro přenos signálů ionty. Iontová vodivost ve vztahu k elektrodám byla 

studována pro použití v aplikacích, které vyžadují větší roztažnost a větší průhlednost, než které 

může být dosaženo s pomocí elektrod založených na elektrické vodivosti. Vodíkové vodiče 

ukázaly velkou odolnost proti mechanickému poškození a velkou elasticitu. Pro použití                 

v senzorech by měla dobrá elektroda v poddajnosti vykazovat nízkou hysterezi odporu vůči 

deformaci tzn. dobře řízený povrchový odpor a omezenou degradaci v závislosti na zátěžovém 

cyklu.               [21] 
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6.4 Typy materiálů 

Protože byly kladeny velké požadavky na deformaci dielektrických senzorů elastomerů, bylo 

zkoumáno mnoho tříd dielektrických materiálů včetně akrylátů, silikonů, polyuretanů (PU), 

kaučuků, latexových kaučuků, akrylonitrilových butadienových kaučuků, olefinických, 

polymerních pěn, fluorovaných a styrenových kopolymerů. Akryláty a silikonové kaučuky, 

jako jsou VHB, polydimethylsiloxan (PDMS) a Ecoflex, se široce používají při výrobě 

flexibilních snímacích zařízení kvůli jejich komerční dostupnosti a dobrému výkonu. Relativní 

dielektrická konstanta a modul pružnosti jsou důležitými vlastnostmi pro konečné vlastnosti 

DES.  

Pro zlepšení citlivosti DES je třeba využívat DE s vysokou relativní permitivitou. 

Obecně existují tři cesty pro zvýšení relativní permitivity elastomeru, které zahrnují přidání 

anorganických částic s vysokou permitivitou, přidání vodivých plniv a úprava chemické 

struktury představující modifikaci polymerního řetězce. Oxid titaničitý (TiO2) a titaničitan 

barnatý (BaTiO3) jsou anorganické částice s vysokou permitivitou pro zlepšení dielektrických 

konstant elastomerů. Vodivá plniva zvyšují dielektrickou konstantu elastomerů zvyšováním 

efektivní elektrodové oblasti nebo usnadněním elektronické polarizace. Vodivými plnivy jsou 

například uhlíkové nanotrubice (CNT), kovové částice a vodivé polymery.   [3], [18], [19], [21] 

6.4.1 Akryláty 

Komerční akrylátový adhezivní film VHB vyrobený společností 3M Company, je komerčně 

dostupný, průhledný a je schopen velké deformace. Může být natažen více než šestkrát oproti 

své počáteční délce. Napínání je téměř lineární s působícím tlakem až do trojnásobku počáteční 

délky filmu. Akryláty VHB mají dielektrickou konstantu vyšší než silikonové kaučuky.  

   [3], [18], [19], [21] 

6.4.2 Silikony 

Komerčně se vyrábí mnoho silikonových materiálů, například Dow Cording Sylgard 184. 

Modul těchto materiálů se obvykle pohybuje od 0,1 do 2 MPa a jejich dielektrické konstanty 

jsou obecně kolem 3. Jejich mez deformace je menší než u filmu VHB. Dow Corning Sylgard 

184 je typ polydimethylsiloxanu (PDMS), který se obvykle používá pro výrobu DES.            

Mezi výhody PDMS patří variabilní mechanické vlastnosti, průhlednost a stabilita v širokém 

rozmezí teplot. Pro připojení elektrických materiálů k jeho povrchu lze definovat potencionální 

adhezivní a nelepivé oblasti vystavením UV záření. 

Dalším komerčním silikonovým materiálem jsou kaučuky Ecoflex široce používané     

pro flexibilní kapacitní senzory. Kaučuky Ecoflex jsou silikony katalyzované platinou,         

které jsou měkké, silné a elastické. Ve srovnání s Ecoflexem je PDMS tvrdý a křehký.  

             [3], [18], [19], [21] 
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Tab.  6.1: Tabulka vlastností používaných DE [21] 

Elastomer εr (-) Youngův modul pružnosti 

VHB 4910 (akrylát) 4,7 1-2 MPa 

Ecoflex 0050 (platinou katalyzovaný silikon) 2,65 83 kPa 

Ecoflex 0050 (platinou katalyzovaný silikon) 2,65 69 kPa 

Ecoflex 0010 (platinou katalyzovaný silikon) 2,65 55 kPa 

Dow Corning, Sylgard 184 (PDMS) 2,75 1,84 MPa 

6.5 Aplikace 

Podobně jako u DEA či DEG se i DES stále nacházejí především ve fázi vývoje, ale v jejich 

případě odpadá hlavní problém s potřebou velkého aplikovaného napětí. Dielektrické 

elastomerní senzory (DES) jsou využitelné k měření deformací, sil a tlaků. Díky jejich velké 

elasticitě mohou tyto senzory najít uplatnění i v náročných prostředích a strukturách 

vystavených silným deformacím. Významnou aplikační oblastí je zdravotnictví pro měření 

respirace, krevního tlaku, pulzu, prevence proleženin (měření rozložení tlaku), apod. Dále je 

možné využít tyto senzory v logistice při kontrole zboží (měření hmotnosti), automatizačních 

technologiích (měření krokovými senzory v podlahách), v automobilovém průmyslu                 

pro sledování obsazení sedadla nebo spínače na volantu, vyhodnocení uchopovacích sil                  

a v mnoha dalších oblastech.               [18], [19] 
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7 Úvod do praktické části 

Existuje velké množství materiálů, které vykazují různé charakteristické vlastnosti. 

Dielektrické elastomery obecně mají být silně flexibilní, měkké a zároveň dostatečné 

mechanicky odolné. Mají mít vysokou mez mechanické pevnosti, aby hranice destrukční 

deformace byla co nejvyšší. Z elektrického hlediska pak tyto materiály mají obvykle vysokou 

dielektrickou konstantu, se kterou pak souvisí i konečná hodnota kapacity. Vzhledem 

k aplikovanému elektrickému napětí je třeba odhalit i mez elektrického průrazu a mez destrukce 

materiálu. Samozřejmě závisí na konkrétní aplikaci, která finálně specifikuje potřebné 

vlastnosti. 

Po mechanické stránce se jako nejslibnější jeví materiály patřící mezi akryláty či 

silikony. Problém je, že běžně dostupné materiály z těchto skupin používané jako krycí 

materiály obvykle nebyly testovány a chybí tedy jejich materiálová specifikace z elektrického 

i mechanického pohledu. 

Vzhledem k tomu, že skupina DE je zatím stále relativně mladou skupinou materiálů, je 

třeba testovat různé již komerčně dostupné materiály, které by se daly do této skupiny zařadit. 

Testované materiály by tedy měly obecně vykazovat aktivitu v závislosti na působícím 

elektrickém poli. V ideálním případě by aplikované pole mělo způsobit změnu rozměrů 

testovaného vzorku. 

V rámci této práce byly vybrány dva běžně komerčně dostupné materiály ve snaze 

otestovat jejich charakteristické vlastnosti. V případě, že by se prokázaly požadované 

vlastnosti, by se pak ze vzorků realizovaly prototypy tlakových senzorů.   
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8 Praktická část 

8.1 Vybrané materiály – HumiSeal 

Výrobce HumiSeal je zavedeným producentem a inovátorem konformních povlaků a řady 

materiálů viz tabulky uvedené níže. Mezi produkty spadají především silikony a akryláty 

s různými vlastnostmi. Tento výrobce ve specifikacích materiálů udává nejen mechanické,            

ale i jejich elektrické charakteristické vlastnosti. Právě z toho důvodu byl pro testování vybrán 

jeden materiál od tohoto výrobce v očekávání, že právě může díky uvedeným vlastnostem 

spadat mezi DE a bude možné vzorek použít pro realizaci tlakového senzoru.     [25] 

Tab.  8.1: Akrylátové konformní povlaky – HumiSeal [26] 

Materiál 
Hustota 
[g/cm3] 

Průrazné napětí 
[V] 

Dielektrická konstanta 
[-] [1 MHz, 25 °C] 

Izolační odpor 
[Ω] 

Modul pružnosti 
[MPa20°C] 

1B31 0,91 ± 0,02 7500 2,5 8,0 x 1014 1050 

1B73 0,92 ± 0,02 6300 2,6 5,5 x 1014 11,1 

1R32 0,91 ± 0,02 7500 2,5 8,0 x 1014 1050 

Acrylic Gel 0,95 ± 0,02 --- --- 5,5 x 1014 --- 

1B15 0,91 ± 0,02 --- 2,03 3,5 x 1014 69,5 

1B18 0,92 ± 0,02 6300 2,6 5,5 x 1014 11,1 

1B66 0,91 ± 0,02 7500 2,5 8,0 x 1012 --- 

 

Tab.  8.2: Silikonové konformní povlaky – HumiSeal [27] 

Materiál 
Hustota 
[g/cm3] 

Průrazné napětí 
[V] 

Dielektrická konstanta    
[-] [1 MHz, 25 °C] 

Izolační odpor 
[Ω] 

Modul pružnosti 
[MPa20°C] 

1C48 1,01 ± 0,03 --- --- 5,0 x 1013 --- 

1C49 0,97 ± 0,03 7000 2,5 5,0 x 1014 1,6 

1C51 0,99 ± 0,01 7000 2,4 5,0 x 1014 3,9 

1C55 0,98 ± 0,02 7000 2,4 5,0 x 1014 0,6 

1C63 1,04 ± 0,06 --- --- 1,1 x 1012 --- 

2C51 0,97 ± 0,03 --- --- --- --- 

 

Tab.  8.3: Uretanové konformní povlaky – HumiSeal [28] 

Materiál 
Hustota 
[g/cm3] 

Průrazné napětí 
[V] 

Dielektrická konstanta   
[-] [1 MHz, 25 °C] 

Izolační odpor 
[Ω] 

Modul pružnosti 
[MPa20°C] 

1A20 1,02 ± 0,02 --- 3,5 3,0 x 1014 89,6 

1A20R 1,02 ± 0,02 --- 3,5 3,0 x 1014 89,6 

1A27 0,96 ± 0,02 7500 3,6 2,0 x 1014 18,1 

1A33 0,95 ± 0,02 7500 3,6 2,0 x 1014 27,2 

1A34 0,95 ± 0,02 --- 3,5 1,7 x 1014 51,3 

2A64 1,07 ± 0,02 3500 3,5 4,5 x 1014 2777 

1A65 --- --- --- --- --- 

1A67 0,92 ± 0,02 --- --- 6,93 x 1012 --- 
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Tab.  8.4: Konformní povlaky na bázi vody – HumiSeal [29] 

Materiál 
Hustota 
[g/cm3] 

Průrazné napětí 
[V] 

Dielektrická konstanta   
[-] [1 MHz, 25 °C] 

Izolační odpor 
[Ω] 

Modul pružnosti 
[MPa20°C] 

1H20AR3-D 1,05 ± 0,05 6925 2,5 2,3 x 1013 --- 

1122 1,05 ± 0,02 3200 3,6 2,5 x 1014 --- 

 

8.1.1 Popis vzorku – HumiSeal 1H20AR3/D 

HumiSeal 1H2OAR3/D je akrylát na vodní bázi, který fluoreskuje pod UV světlem.              

Tento materiál se používá k tvorbě konformních povlaků. Neobsahuje žádné VOC ani 

rozpouštědla  a vykazuje pouze nízkou toxicitu. Zároveň vykazuje vysokou odolnost vůči 

vnějšímu prostředí a vlhkosti. Látka je navíc v souladu se směrnicí RoHS 2002/95/ES. 

 

Obr. 8.1: Snímek použitého balení – HumiSeal 1H2OAR3/D 

V základním stavu má HumiSeal 1H2OAR3/D mléčně bílý vzhled. Vzhled se následně během 

vytvrzování mění, kdy bílá barva mizí a postupně se povrch stává čirým. Bílá barva usnadňuje 

kontrolu pokrytí a zároveň změna barvy slouží jako indikátor toho, že povlak je suchý na dotek 

a vytvrzený.              [30] 
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Obr. 8.2: Udávané vlastnosti a specifikace – HumiSeal 1H2OAR3/D [30] 

8.2 Vybrané materiály – LAKSIL 

LAKSIL je bezbarvý silikon-akrylátový lak určený k účinné ochraně povrchů, u nichž je 

žádoucí zachování jejich původního vzhledu. Lak dobře odolává působení vnějších vlivů                

a vytvrzený dobře odolává vybraným anorganickým a organickým kyselinám a slabým 

zásadám. Zároveň má velice dobrou přilnavost k celé řadě povrchů. Hlavní výhodou                       

a důvodem, proč byl tento materiál vybrán pro testování, jsou jeho atesty, které dokazují 

zdravotní nezávadnost této látky. Zároveň se jedná o běžně dostupný český výrobek.  

 

Obr. 8.3: Snímek použitého balení – LAKSIL 

Výrobce v případě tohoto materiálu neuvádí takovou specifikační tabulku jako je tomu 

u výrobce HumiSeal. Dostupné jsou pouze informace o vlastnostech nátěru, které slouží 
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především pro uživatele a aplikace jako ochranné vrstvy pro různé povrchy. Tyto informace 

jsou dostupné z technického listu viz [31]. Testováním tedy měla vzniknout charakteristická 

specifikace tohoto materiálu.            [31] 

8.3 Příprava vzorků 

V první fázi je potřeba vybrat vhodný materiál, u kterého je předpoklad hledaných vlastností. 

V další fázi je nutné zvolit metodu zhotovení, podobu vzorku a s tím související formu. 

Konkrétní metoda závisí na hustotě a tixotropních vlastnostech materiálu v základním stavu. 

Mezi použitelné postupy patří například sítotisk, šablonový tisk, kde lze podobou síta či šablony 

určit konečné parametry vzorku. Materiály v základním stavu ale bývají velmi tekuté, proto se 

jako nejvhodnější metoda jeví vylévání do formy. V tomto případě je třeba zvolit kvalitní formu 

z vhodného materiálu a s definovanou podobou (hladké stěny). Je třeba brát v potaz vlastnosti 

vylévaného substrátu a jeho adhesi k materiálu formy, aby byl vzorek po svém vytvrzení dobře 

vyjímatelný.  

Když je vybrán materiál a je znám i způsob, jakým bude vyráběn testovací vzorek,         

pak se musí vytvořit více vzorků o stejných parametrech, aby byla vzájemným porovnáním 

výsledných dat z testování zajištěna větší věrohodnost výsledků. Snahou je vytvoření ideálně 

rovinného povrchu se stejnou tloušťkou ve všech místech. Pro následné testování se jako ideální 

jeví kruhový tvar, protože při rovnoměrném stlačování dochází k vytlačování a změně plochy 

vzorku rovnoměrně všemi směry. Při odlévání je nutné brát v potaz i pokles výšky vzorku díky 

vytvrzování, kdy se postupně odpaří těkavé složky zajišťující tekutost a další vlastnosti 

základního materiálu. Vytvoření stejně velkých vzorků lze zajistit použitím stejných forem         

a odměřením přesně stejného množství látky aplikované do každé z nádob pomocí váhy. 

Množství hmoty a konečná velikost vzorku má přímý dopad na velikost měřených výsledků. 

V rámci této práce byly vybrány dva materiály, které budu označovat                       

LAKSIL – materiál 1 a HumiSeal 1H2OAR3/D – materiál 2. Obě suroviny jsou v základu 

tekuté, proto připadala v úvahu metoda odlévání pro realizaci testovacích vzorků. Ideálními 

formami se jevily skleněné laboratorní misky se stejnými parametry. V zájmu získání kvalitních 

hodnot byly vytvořeny 3 vzorky od každé látky. Hustoty obou materiálů stejně jako množství 

těkavých látek, které se během vytvrzení vypaří, se liší. Do misek se aplikoval zhruba stejný 

objem látek a následně se množství duplikovalo pomocí naměření stejné čisté váhy hmoty. 

Výsledné podoby vzorků před a po vytvrzení jsou zobrazeny na Obr. 8.4 a Obr. 8.5. 
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Obr. 8.4: Vzorky po aplikaci – 1-3 jsou vzorky LAKSILu a 4-6 jsou vzorky HumiSeal 1H2OAR3/D 

 

 

Obr. 8.5: Vzorky po vytvrzení – 1-3 jsou vzorky LAKSILu a 4-6 jsou vzorky HumiSeal 1H2OAR3/D 



53 

 

 

Obr. 8.6: Vzorky po extrakci z forem – 1-3 jsou vzorky LAKSILu a 4-6 jsou vzorky HumiSeal 1H2OAR3/D 

 

Na Obr. 8.4 jsou znázorněny dvě série vzorků po aplikaci do skleněných misek. 

Skleněné misky se vzhledem k menší přilnavosti obou materiálů ke skleněnému povrchu hodí 

nejlépe. Na snímku je zřejmé, že LAKSIL je v miskách 1-3 a HumiSeal v miskách 4-6. 

HumiSeal má po vylití mléčně bílou barvu a je tekutější konzistence oproti LAKSILu.                 

Na snímku Obr. 8.5 jsou pak oba vzorky již po vytvrzení, které probíhalo minimálně 24 hodin. 

Je patrné, že oba vzorky jsou průhledné nicméně HumiSeal má mírně nažloutlou barvu,   

zatímco LAKSIL je čirý. Následně byly všechny vzorky extrahovány z forem, což nebylo úplně 

snadné. Oba materiály sice nebyly pevně přichyceny k podkladu, ale stále zde byla poměrně 

silná adhese. Pro snazší vyjmutí vzorků z misek je možné využít nějakého separátoru,        

kterým se povrch formy vymaže před aplikací látky. Je ale nutné vzít v potaz, že aplikací 

separátoru dojde k určité kontaminaci testované látky a pravděpodobně i ovlivnění vlastností. 

Prakticky je ale význam separátoru sporný, protože je testovanou hmotou vstřebán a vliv            

na adhesi k formě je pravděpodobně menší než konečný dopad na především elektrické 

vlastnosti testovaných vytvrzených vzorků. Všechny extrahované testovací i prvotní zkušební 

vzorky jsou uvedeny na Obr. 8.6. Po celou dobu výroby je nutné brát velký pozor na případnou 

nežádoucí kontaminaci a tím i možné znehodnocení materiálů, což by mohlo vést k ovlivnění 

měřených výsledků. Riziko znečištění je vysoké právě při extrakci vzorků z forem. V zájmu 

zlepšení především elektrických vlastností materiálu je ale možné vzorek záměrně 

kontaminovat například přidáním definovaného množství TiO2. Připravené vzorky již ale 

nebylo možné otestovat vzhledem k uzavření laboratoří z důvodu pandemie. 

8.4 Měřící zařízení 

Pro měření elektrických a mechanických vlastností je velice vhodný přístroj nacházející se 

v laboratořích VUT – Tettex 2830/2831 s Tettex 2914. Tento přístroj umožňuje měření                 

a výpočet kapacity, dielektrické konstanty, rezistivity, přítlaku elektrod apod. při různých 
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teplotách a frekvencích a s možností aplikace omezeného napětí. U dielektrických elastomerů 

je charakteristická reakce na stejnosměrné napětí změnou tvaru, proto pro měření mělo být 

využito především definované změny teploty s aplikací stejnosměrného napětí. Aplikace 

střídavého napětí o různých frekvencích je tedy možné a pro odhalení dalších charakteristik 

materiálů doporučené. Nicméně v rámci této práce je cílem odhalit příslušnost ke skupině DE 

a možné uplatnění testovaných materiálů v tlakových senzorech, kde informace o frekvenční 

charakteristice nemají takový význam. Jsou měřeny víceméně všechny parametry, které jsou 

podstatné pro odhalení potenciálu využití daného materiálu pro aplikaci v dielektrických 

elastomerových senzorech tlaku. Jediným nedostatkem přístroje je manuální změna přítlaku 

pomocí mikrošroubu bez znalosti vzdálenosti elektrod. Z toho důvodu se měla vytvořit 

kalibrační křivka, kdy při definovaném pootočení mikrošroubu měla být zaznamenána změna 

přítlačné síly a kapacita vzduchu spolu s dielektrickou konstantou. Následně se měla z této 

křivky dopočítávat s pomocí vzorce na výpočet kapacity viz (5.4) vzdálenost obou elektrod. 

Tímto způsobem se pak měla zpětně získat závislost mezi pootočením mikrošroubu                         

a vzdáleností elektrod. Uskutečnění tohoto měření se ale zkomplikovalo, protože elektrody 

nejsou vzájemně zcela paralelní, což by zanášelo chybu a hodnoty by nebyly korektní                 

pro realizaci kalibrační křivky. Z toho důvodu byl navržen a vyroben přípravek pomocí 3D 

tiskárny, který měl tuto paralelnost zajistit. Prototyp modelu přípravku je uveden na Obr. 8.7. 

 

Obr. 8.7: Prototyp přípravku pro zajištění paralelnosti elektrod 

 

K proměření a vytvoření kalibrační křivky již z důvodu uzavření laboratoří nedošlo. 

Testovaný prototyp přípravku totiž stále nesplňoval potřebné parametry a na další testování již 

nebyl prostor. Měla být provedena série měření, z nichž měla vzniknout zmiňovaná křivka, 

s jejíž pomocí by bylo možné odhadnout šířku vzorku při otáčení mikrošroubu měnící 

vzdálenost elektrod. Mechanické vlastnosti vzorku lze charakterizovat na základě měření 

změny vnějších rozměrů v závislosti na aplikovaném napětí a přítlačné síle. Měření změny 

vnějších rozměrů by bylo možné provést například pomocí posuvného měřidla.  

Měřící cela je citlivá na kontaminaci, která by mohla ovlivnit přesnost měření. Z toho 

důvodu je třeba brát v potaz velikost měřících elektrod a vytvářet vzorky o něco větší, aby při 

manipulaci nedošlo nejen ke kontaminaci měřených povrchů ale právě i elektrod. 
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8.4.1 Tettex 2830/2831  

Jedná se o dielektrický analyzátor pro testování olejů a pevných materiálů. Zařízení umožňuje 

měření kapacit, ztrátového činitele (disipačního faktoru), rezistivity a relativní permitivity 

kapalných nebo pevných izolačních materiálů. Systém se skládá z části 2830, kde je měřící 

můstek a řídící jednotka, a části 2831, což je rozšiřující jednotka, která obsahuje standartní 

kondenzátor, 2,5 kV AC a DC napájecí zdroj a jednotku pro regulaci teploty. Pro správnou 

funkci zařízení je nutná ještě testovací cela. Jako testovací prostředky slouží buď dvě olejové 

zkušební komory (typ 2903) nebo zkušební cela na pevné izolátory (typ 2914). 

 

Obr. 8.8: Měřící sestava – Tettex 2830/2831 [33] 

Funkce 

• Měření kapacity, ztrátového činitele (tanδ), odporu a relativní permitivity tekutých            

i pevných izolačních materiálů 

• Plné grafické zobrazení testu na 12″ TFT displeji 

• Programovatelné sekvence a manuální mód 

• Integrovaný AC zdroj 5-2500 V a 40-65 Hz nastavitelná regulace 

• 2 nezávislé integrované regulátory teploty 

• Integrovaný snímač okolní teploty a vlhkosti 

• Dvě zkušební cely – pro tekuté nebo pevné izolátory 

• Možnost přenosu dat přes USB 

Aplikace 

• Měření kapacity, ztrátového činitele, odporu u kapalných a pevných materiálů: 

o Tekuté materiály – minerální, přírodní nebo syntetické oleje 

o Pevné materiály – izolační papír, silikon, guma atd.        [32], [33] 
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Obr. 8.9: Specifikace a charakteristika měřící sestavy Tettex 2830/2831 [33] 

 

8.4.2 Tettex 2914  

Je měřící celou k dielektrickému analyzátoru Tettex 2830/2831 pro měření pevných materiálů. 

Zkušební buňka je opatřena stíněnou měřící elektrodou, která eliminuje zbytečné kapacity, 

které by mohly ovlivňovat výsledky měření (ochranný kroužek). Používá se pro dielektrické 

testy. Soustava je velice citlivá na jakoukoliv kontaminaci, která může ovlivnit výsledky 

měření. Zkušební buňka 2914 se skládá ze stíněné elektrody měřicí desky (s ochranným krytem) 

a izolované elektrody VN namontované na základní desce. Obě elektrody mohou být vyhřívány. 

Manuální vnější hydraulický systém pohybuje svislou elektrodou s jejíž pomocí může být 

zvýšen tlak mezi elektrodami a vzorkem.  Indukovaný tlak je snímán vestavěným manometrem. 

Soustava elektrod je chráněna ochranným krytem a vnitřní prostor může být vakuován           

nebo naplněn ochranným plynem prostřednictvím dostupného připojení. Zkušební cela je 
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vybavena bezpečnostním spínačem připojitelným k napájecímu zdroji Tettex 2830/2831. 

Základní deska obsahuje zásuvky pro měřící můstek, napájecí zdroj i výstup pro indikaci 

teploty. 

 

Obr. 8.10: Měřící cela na měření pevných izolátorů – Tettex 2914 [35] 

Funkce 

• Stíněné měřící elektrody pro vysokou přesnost měření s nízkým ztrátovým činitelem 

• Vysoký výkon (1,3 kW), topný systém (volitelný regulátor), umožňuje krátké doby 

zahřívání 

• Rozsah teploty až 200 °C 

• Ochranný kryt s bezpečnostním spínačem 

• Manuální hydraulické nastavení tlaku 

• Testovací cela umožňuje impregnaci papíru 

• Dva rozdílné typy elektrod: ploché a vyvýšené (pro impregnaci) 

Aplikace 

• Měření kapacity, ztrátového činitele tanδ (disipační faktor), relativní permitivity na 

pevných izolačních materiálech jako papír, silikon, guma apod.         [34], [35] 
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Obr. 8.11: Specifikace a charakteristika měřící sestavy Tettex 2914 [34] 

 

 

Obr. 8.12: Reálná podoba měřící soustavy – Tettex 2830/2831 a Tettex 2914 

 

8.5 Měření vzorků 

Po nachystání všech sérií vzorků následuje jejich testování a měření jejich mechanických             

a především elektrických vlastností. Metodika získávání dat pomocí zařízení popsaného výše 

měla spočívat v nastavení první teploty a přivedení stejnosměrné napětí o konstantní hodnotě. 

Následně by se provedla série měření při postupné změně přítlačné síly mezi elektrodami 

s průběžným zaznamenáváním výstupních hodnot. Toto měření by se pak opakovalo pro ostatní 

vzorky v sérii při stejných podmínkách. Následně by se změnily podmínky nastavením jiné 

teploty či jiného napětí a celé měření by se provedlo znovu. Zvyšování teploty má ale svá 

omezení spojené s testovaným materiálem, který má svou tepelnou odolnost a v zájmu 

prevence znehodnocení vzorku či dokonce znečištění až poškození měřících elektrod je nutné 

teplotu měření omezit a počítat s tepelnou rezervou od udávané hraniční hodnoty. Tímto 

měřením se získají data definující elektrické a částečně i mechanické charakteristiky 
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testovaných materiálů. Při srovnání dat mezi stejnými vzorky při stejných podmínkách,             

lze získat již poměrně věrohodné a prezentovatelné výsledky, na jejichž základě je možné činit 

závěry. U testovaných vzorků se s pomocí zařízení Tettex 2830/2831 s testovací celou Tettex 

2914 při uvedené metodice změří nejen závislosti kapacit na přítlačné síle při stanoveném 

napětí, ale i závislost na změně teploty. Díky těmto měřením již můžeme na základě získaných 

hodnot uvažovat o využití testovaných materiálů pro vytvoření tlakového senzoru. Naším 

cílem, je nalézt vzorek, který bude mít vysokou citlivost změny kapacity na mechanickou 

deformaci – stlačení.  

8.6 Realizace senzoru 

Je-li vybrán vhodný materiál, který po provedeném testování má potencionální využití 

v senzorické oblasti, může se přejít do další fáze návrhu a realizace senzoru. V případě že by se 

u testovaných vzorků popsaných výše prokázaly slibné parametry, následovalo by vytvoření 

elastických a pevně přichycených elektrod z obou plochých stran substrátu. Nejdříve se musí 

vybrat správná metoda a také vhodný materiál elektrod s požadovanými vlastnostmi.                 

Pro správnou funkčnost elektrod je vhodné vytvoření souvislé slabé, symetrické a elastické 

vrstvy nejčastěji uhlíku, který má podobu prášku či maziva. Mezi možné aplikační metody patří 

naprašování, napařování či při vhodných tixotropních vlastnostech lze uvažovat o sítotisku 

nebo šablonovém tisku. Konkrétní technika nanášení závisí vždy na vlastnostech materiálu 

elektrod i DE vrstvy. Při naprašování či napařování je nutné zakrýt hrany dielektrika,                 

aby elektrody pokryly jen požadované plochy. Zároveň se jedná asi o nejvhodnější způsob 

realizace elektrod. Sítotisk či šablonový tisk už je náročnější a komplikovanější metodou,           

ale i tyto by se při vhodných vlastnostech maziva a podmínkách daly využít a povrchy 

realizovat. Klíčové je, aby elektrody pevně přilnuly k materiálu dielektrika. Tloušťka elektrod 

by měla být úměrná uvažovanému zatížení a šířce dielektrika s ohledem na zachování 

maximální elasticity neovlivňující případnou rozměrovou aktivitu senzoru. Na obě elektrody 

by se následně připevnily přívodné dráty pro připojení zařízení na měření kapacity                            

i pro případnou aplikaci napětí pro testování aktivity senzoru při předepnutí. V tuto chvíli by 

již vznikla třívrstvá struktura a prototyp tlakového senzoru. Senzor by se posléze mohl testovat 

například mechanickým zatížením definovanými závažími při odečítání změny kapacity 

nejprve bez předepnutí napětím. Pokud by byla odpověď na zatížení nízká, bylo by možné 

zvýšit velikost odezvy/citlivost tzv. předepnutím, což znamená aplikaci určitého 

stejnosměrného napětí na elektrody. Testovaný senzor by ale vyžadoval rozsáhlejší testování, 

aby byla odhalena ideální provozní oblast a stanovily se ideální a hraniční funkční podmínky. 

Dále by bylo potřeba otestovat reakční čas a zjistit kritické hodnoty bezpečné funkce. U senzoru 

se kritické hodnoty týkají především maximálního možného zatížení bez trvalého poškození 

třívrstvého systému. Systém by se měl ideálně po odstranění zátěže vždy vrátit do původního 

stavu a dosáhnout stejné počáteční hodnoty kapacity bez zatížení.   
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8.7 Aktuátorové aplikace 

Nad rámec této práce by se dalo uvažovat o testování realizovaných vzorků a tříelektrodových 

struktur na aktuátorové aplikace. V tomto případě by se nedetekovala změna kapacity 

v závislosti na mechanickém zatížení, ale aplikovalo by se různě silné stejnosměrné napětí         

na elektrody a měřila by se síla, kterou je systém schopný působit při uvolnění tohoto napětí. 

Dále by bylo vhodné měřit reakční čas potřebný k viditelné změně i hraniční kritické hodnoty 

bezpečné funkce pro danou tloušťku dielektrika. To vše by bylo možné ale pouze v případě,     

že materiál bude mít odpovídají vlastnosti a bude skutečně elektroreaktivní. 

 

8.8 Metodika realizace DE senzoru 

1. Výběr materiálu 

2. Volba metody realizace vzorků 

3. Zhotovení vzorků 

4. Extrakce vzorků 

5. Testování materiálu 

6. Zhodnocení charakteristických vlastností materiálu 

7. Výběr materiálu elektrod 

8. Volba metody realizace elektrod 

9. Kompletní třívrstvá struktura senzoru 

10. Testování tlakového senzoru 

11. Zhodnocení výsledků testování a funkce senzoru 

Závěrem by bylo vhodné shrnout veškeré výsledky a poznatky získané z postupu testování 

a výroby senzoru. Zároveň by došlo k vyhodnocení a odůvodnění výběru daných materiálů. 

Výsledky by bylo nejlepší prezentovat pomocí grafů – křivek závislostí a případně tabulkami 

s uvedenými charakteristickými vlastnostmi materiálů zjištěnými při měření.    
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9 Závěr 

V rámci této práce byl v první části zpracován rozsáhlý teoretický základ potřebný                      

pro pochopení problematiky týkající se dielektrických elastomerů. Zahrnuta byla nejen teorie,         

ale i rešerše k danému tématu. Dále byly uvedeny různé aplikační oblasti a příklady využití. 

Druhá část je praktičtěji zaměřena a popisuje problematiku výběru materiálů, jejich testování    

a následně i popis výroby senzoru na bázi testovaných materiálů. V rámci práce byly splněny   

a zpracovány všechny požadované body ze zadání bakalářské práce. 

V první části textu proběhlo seznámení s tím, do jaké skupiny lze vlastně dielektrické 

elastomery zařadit. V této části jsou uvedeny i ostatní skupiny materiálů spadající                        

pod elektroaktivní polymery a jejich principy funkce, výhody a nevýhody. Tento úsek slouží 

pro získání komplexnějšího přehledu o problematice využití těchto materiálů. Především byly 

vysvětleny rozdíly mezi EEAP a IEAP.  

Další část je již zaměřena konkrétně na skupinu dielektrických elastomerů. Informace 

jsou řazeny logicky postupně od úvodního seznámení přes vysvětlení principu, limity, typy 

materiálů po obecnou aplikovatelnost této skupiny. Tato část je určena pro získání základního 

povědomí o dielektrických elastomerech, jejich vlastnostech a principu funkce. 

Následující sekce už se věnuje dříve rozlišeným principiálním aplikacím. Nejdříve jsou 

uvedeny poznatky k aktuátorovému využití dielektrických elastomerů, kde se aplikuje řízení 

elektrickým polem a využívá se elasticity a mechanické reakce akčního členu s DE. Následně 

je prostor věnován využití DE pro získávání energie. V tomto případě se naopak mechanickým 

stlačením generuje elektrické napětí a náboj, který je následně odsáván. V rámci této aplikace 

jsou již shromážděny hlubší informace. Závěr této části se věnuje senzorickému využití DE.     

U těchto senzorů se využívá kapacitního charakteru DE vrstvy. Napříč všemi aplikacemi se 

využívá nejen elektroaktivity polymeru, ale i jeho výborných elastických vlastností spolu 

s mechanickou pevností.  

Poslední úsek je praktičtěji zaměřený a v úvodu shrnuje základy, co by měly materiály 

spadající do skupiny DE splňovat. Celkově je tato část sestavena tak, aby představila metodiku 

návrhu a realizace tlakového senzoru v podmínkách laboratoří VUT od výběru dostupného 

dosud netestovaného materiálu, přes realizaci vzorků a měření jejich mechanických                        

a elektrických vlastností s následným vyhodnocením příslušnosti k DE po realizaci elektrod       

a testování senzoru. Jsou zde shrnuty dosud získané poznatky z praxe při výběru a realizaci 

vzorků s následným teoretickým popisem další kroků. Byl kladen důraz na zaznamenání chyb, 

problematických bodů a tipů, aby bylo vše provedeno maximálně efektivně a s vypovídající 

hodnotou a kvalitou. Na úplný závěr je jen krátké bodové shrnutí jednotlivých kroků, které jsou 

ale detailněji popsány výše.  

V rámci praktické části byly vybrány dva materiály LAKSIL jako český zástupce běžně 

dostupného silikon-akrylátového laku s certifikacemi bezpečného užívání i na dětské hračky      

a v potravinovém průmyslu bez jakékoli využitelné specifikace a zástupce od firmy HumiSeal 

s označením 1H2OAR3/D, který je na vodní bázi s mechanickou a elektrickou specifikací.           

Ani jeden z uvedených není dosud veden jako DE, ale mají určitý potenciál, proto byly vybrány 
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pro testování s následným možným využitím pro realizaci senzoru. V rámci práce se podařilo 

dosáhnout pouze výběru a vhodné realizace vzorků, které ale již nebylo možné otestovat podle 

původního záměru. Z toho důvodu nejsou zveřejněny naměřené výsledky prokazující                   

či vyvracející příslušnost obou materiálů k DE a zároveň i jejich případná aplikovatelnost 

v senzorické oblasti. Nicméně byl alespoň popsán zamýšlený další postup a testovací zařízení 

vhodná pro měření, která jsou dostupná v laboratořích VUT. 

Závěrem by bylo vhodné zhodnotit, že polymerové materiály ze skupiny DE mají 

opravdu poměrně velký potenciál v budoucích aplikacích napříč různými odvětvími. Tento text 

by mohl posloužit pro získání většího povědomí o technologii elektroaktivních polymerů             

a konkrétně dielektrických elastomerech. Minimálně seznámí zájemce o jejich výhodách              

a nevýhodách. Je nutno konstatovat, že veškeré uvedené informace nemusí být zcela aktuální. 

Jedná se totiž o poměrně dynamickou oblast s velice aktivním vývojem. Současně tato práce 

nastiňuje případný postup testování materiálů, které nejsou oficiálně vedeny ve skupině DE,   

ale které tyto charakteristické vlastnosti mohou mít. Jejich velkou výhodou je, že jsou již běžně 

dostupné na trhu a mají tedy veškeré potřebné certifikace a prošly testováním na závadnost. 

Práce je víceméně teoreticky vedená a může posloužit jako základ pro možné praktičtěji 

zaměřené navazující práce vztahující se k rozebírané problematice dielektrických elastomerů     

a jejich aplikací.    
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Seznam zkratek 
EAP   –  elektroaktivní polymery (Electroactive polymers) 

ERP   –  elektroreaktivní polymery (Electroreactive polymers) 

IEAP   –  iontové elektroaktivní polymery (Ionic electroactive polymers) 

EEAP  –  elektronické elektroaktivní polymery (Electronic electroactive polymers) 

DE   –  dielektrické elastomery (Dielectric elastomers) 

CP  –  vodivé polymery (Conductive polymers) 

IPMC   –  iontové kompozity polymer-kov (Ionic polymer-metal composite) 

CNT   –  uhlíkové nanotrubice (Carbon nanotubes) 

LCE   –  elastomery s tekutými krystaly (Liquid crystalline elastomer) 

DES   –  dielektrické elastomerové senzory (Dielectric elastomer sensors) 

DEG   –  dielektrické elastomerové generátory (Dielectric elastomer generator) 

DEA   –  dielektrické elastomerové aktuátory (Dielectric elastomer actuator) 

EH   –  získávání energie (Energy harvesting) 

DBS   –  dielektrická mez pevnosti (Dielectric breakdown strength) 

OWC   –  oscilační vodní sloupec (Oscillating water column) 

VOC  – těkavá organická látka (Volatile organic compound) 

VN  – vysoké napětí (High voltage) 

aktuátor  –  akční člen 

tzv.   –  tak zvaně 

apod.   –  a podobně 

konst.   –  konstanta 

atd.   –  a tak dále 

 

 

 

 

 

 

 

 


