
 



 

 

 

 



 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za 

předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve 

kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž dochází k přeměnám energie 

z jedné na druhou, aniž bychom potřebovali dodávat umělé napájení ze sítě či jiného 

příslušenství. V reálné aplikaci se počítá se zdroji přirozeně se vyskytujícími, bez 

nutnosti řídit jejich stavový moment, který se reguluje právě specifickou dochvilností 

daného prostředí, v závislosti na charakteru aktuální dynamiky jevů vybraného 

působiště. Výsledný nábojový dipól se odvíjí od mechanismu zelektrování přítomnými 

vnějšími faktory, jejichž četnost a intenzita nejsou předem stanoveny, pouze statisticky 

předvídatelné, ale ne zaručeny. Proto se řadí mezi oblast tzv. energy harvesting, jejíž 

koncept vývoje generátorů energie alternativního původu postupně nahrazuje 

v přijatelné míře běžně užívané a zatěžující prostředky získávání elektrické energie – 

alespoň tam, kde je to místně uskutečnitelné a více než komfortní a vhodné. 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on actual research part of energy harvesting technologies 

– flexible electrical generators, which mean the special generating of electricity using 

specific flexible materials. The net charge result is affected by the incidental mechanism 

to transform certain energy form into electrical power and is influenced of material 

range, which determines what will be harnessed as a source of energy. The energy 

harvesting is aiming at producing alternative and efficient ways instead of harmful and 

strained manufacture processing. 
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Symboly: 

U  napětí        [V] 

I  proud        [A] 

R  odpor        [] 

P  výkon        [W] 

P0  příkon        [W] 

  účinnost       [%] 

t  čas          [s] 
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Úvod 

Žijeme v době elektrické, s pozvolným nápřahem do éry robotické, a to se nemá na 

mysli návrat pojmu robota 17. století, i když v některých odvětvích by se k tomu stále 

jistě našel příklon přirovnání, a v některých zemích zcela opodstatněný.   

Od Tháleta z Milétu prodělaly elektrotechnologie historický vývoj – po dlouhé 

pomlce od objevu přitažlivých sil zelektrizovaného jantaru před naším letopočtem se 

zejména v 17. a 18., 19. století začaly utvářet hlavní zákony elektřiny, které prakticky 

uplatňujeme i dnes.  

Zajímavé je, že i po celá staletí zůstávají principy zachovány, aniž by se změnil 

jejich původní význam. Pouze se zdokonaluje funkce procesu a míří se na co největší 

efektivitu a účinnost, která se odráží především ve výtěžnosti elektrické energie, či v její 

přeměně na energii jinou.  

Ovlivňuje však často i konečný výsledek práce a jednotlivé výstupy z ní vycházející 

– ve formě technologických pokroků i vymožeností byla zabudována a ukotvena do 

softwarové výbavy a mozku počítače či paralyzována do konstrukce účelově 

zamýšlených přístrojů.  

Nově oživená doména – elektromobilita – v podobě vývoje elektromobilů pomalu 

rozkvétá, urychluje svůj vzrůst k hospodárnějšímu užitku a celkovému zamezení 

hromadění emisí znečištěného ovzduší.  

Zkrátka a jednoduše – elektřina zastupuje klíčovou roli ve složení veškeré hmoty 

kolem, a dokonce i v nás, viditelně zejména v makroskopickém měřítku, proto doba 

elektrická. Robotům se elektřinu zastínit zatím nepovedlo a bez ní by hnací prvek pro 

energii a výkon ani nezískali, co je krev pro člověka, je čirá elektřina pro robota. 

Klíčový charakter pro existenci elektřiny hraje nejen její úschova, úchova, přenos, 

ale hlavně její původ a generace, která může být jak uměle navozeného charakteru, tak i 

zcela přírodního zdroje. Není řeč jen o blesku, ale v přírodě nacházíme elektrické 

generátory, které mají přímo živoucí podstatu, neboť jsou generovány samotnými 

živočichy.  

Každý živý organismus vysílá určitou intenzitu elektrického pole v důsledku 

působících iontů, jejichž výsledné signály dokáží přístroje v konkrétní formě zachytit a 

dále analyzovat k posouzení vitality a vnitřní výstavby zkoumaného tvora.  

 A někteří dokáží elektrické pole rozeznávat a detekovat, či vysílat elektrické 

výboje, což uplatní zejména v potravním řetězci při získávání potravy nebo v obraně a 

ochraně před predátory.  



 2 

Vše je to důsledek pohybu iontů určitým prostředím nebo odpovědí na již existující 

potenciál, proto nejsofistikovanější živočichy s elektrogenezí nalézáme právě ve vodě, 

která vede elektrický proud nadmíru výborně, na souši se setkáváme s působením 

elektrických sil zejména při dobře známém tření mezi dvěma vhodně zvolenými 

materiály. 

Zaměření bakalářské práce se orientuje na funkčnost převodu elektrické energie 

z jednoho povrchu na druhý, respektive v účinnosti přenosu elektrických nábojů mezi 

vybranými kontaktními materiály, tzv. tribomateriály.  

Jedná se o triboelektrický jev, jehož konstrukcí do účelně provedené tribosérie 

získáváme energii generovanou ve formě přebytečných elektronů zelektrovaných ploch, 

nejčastěji právě třených. Jejich náboj na povrchu určuje směr toku elektrického proudu 

při připojení příslušných elektrod a měřícího zařízení. 

Pro sledované jevy byla z oblasti nanotechnologií takzvanými testovanými 

tribomateriály – nanovlákna ze směsi PVDF. Tato vlákna mohou být neuspořádaná 

nebo se ustálí do jednoho směru, vyskytují se i v jiných kombinacích. 

Výsledný výkon sestrojeného triboelektrického generátoru poukazuje na účinnost 

přeměny budící energie k produkci elektrické sestavenou tribosérií zvolených 

tribomateriálů. Čím bude konverze primární počáteční síly pro elektrický obrat vyšší a 

spolehlivější, tím se také zvýší výsledný energetický zisk pro možné napájení 

odpovídajícího spotřebiče. 

Na celkový efekt a výtěžnost elektrické energie působí nejen samotný charakter 

použitých materiálů, ale i velikost třecí plochy, její struktura a chemické složení. Dále 

také frekvence a intenzita tření, míra kontaktu určují vzniklé množství přenášeného 

náboje. Na posílení účinku vnější působící síly, či cíleného elektrického toku, se může 

podílet i konstrukce celého tribogenerátoru v závislosti na předmětné realizaci a záměru 

použití.  

Přesnější zhodnocení však vyžaduje komplexnější rozbor, který si zakládá na 

soustavném prozkoumání a testování řady vědeckých experimentů, které prozatím 

zůstávají stále předmětem postupujícího vývoje. Definitivní závěry leží v otázkách 

probíhajících výzkumů. 
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1 Elektřina a elektrický náboj  

Elektřina, elektrický proud, elektrony jako malé záporně nabité elementární částice, 

jejichž pohyb mezi atomy má za následek souvislý tok elektrického proudu, v 

makroskopickém a obecném pojetí se stává jistou formou elektřiny. 

Z Ohmova zákona platí, že elektrický proud roste se zvyšujícím se napětí a naopak 

klesá se zvyšujícím se odporem. Elementární náboj představuje nejmenší množství 

elektrického náboje přenášeného elementární částicí – kladným protonem (kladný 

elementární náboj) nebo záporným elektronem (záporný elementární náboj).  

Při zkoumání elektrického náboje rozlišujeme dva základní okruhy – elektrostatiku a 

elektrodynamiku.  Elektrostatika zkoumá náboje v relativním klidu, elektrodynamika 

důsledky pohybujících se nábojů. 

Elektrostatika uvažuje klidový stav nosičů elektrického náboje [15], žádná 

skutečnost zatím nepředpokládá existenci vyloženě samostatného elektrického náboje, 

proto se pojí vždy na částici nebo těleso, které tak získávají svůj potenciál elektrického 

pole.  

1.1 Elektřina a elektrostatické síly 

Vzduch plný iontů těsně před bouřkou má za následek kaskádu blesků, které jsou 

jiskrami skákajícími mezi opačně nabitými mraky nebo mezi mrakem a zemí. Jejich 

přiblížení demonstruje vzrůstající napětí, které vyvrcholí přeskokem jiskry ve formě 

mohutného elektrostatického výboje. Směr vybití závisí na nábojovém charakteru 

jednotlivých mračen, přičemž se vzniklé napětí pohybuje kolem desítek až stovek 

miliónů voltů. Proudová hodnota blesku činí průměrně 20 000 ampérů. 

Víme, že nesouhlasně nabité ionty se přitahují přitažlivými elektrostatickými silami, 

naopak souhlasné se odpuzují. Základní předpoklad statické elektřiny. Ale také víme, že 

téměř veškerá navenek elektricky neutrální hmota může být zelektrována třením, či 

pouhým dotykem, přemístěním elektronů nebo rozrušením hmoty materiálu. Působením 

elektrického pole lze vyvolat polarizaci nevodičů a u vodičů elektrostatickou indukci. 

[3] 

Hustota elektrostatických nábojů bývá malá, proto i při vysokém napětí 

nepředstavují hrozbu pro své okolí, nicméně při elektrostatických výbojích většího rázu 

je už potřeba mít se více na pozoru, vzniklé jiskry mohou zažehnout prostředí náchylné 

ke vznícení. Bez uvážlivého jednání dokáží způsobit rozsáhlou kalamitu, nebezpečným 

situacím se předchází správným uzemněním, Faradayovou klecí, izolací.  
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1.2 Elektrický náboj na atomární úrovni 

Všechny látky se skládají z menších celků, kterými se postupným dělením 

jednotlivých částic dostaneme až k samotnému jádru atomu. Navenek elektricky 

neutrální atom obsahuje stejné množství elektronů jako protonů v jádře, neboť záporný 

náboj elektronového obalu dorovnává kladně nabité jádro, elektricky neutrální neutrony 

v jádře náboj nijak neovlivňují.  

Pokud dojde ke změně počtu některé z nabitých částic, poruší se i ustálená 

elektrická rovnováha a atom přijme stav nabitého iontu – při převaze kladného náboje 

se stává kladně nabitým kationtem, v opačném stavu přebírá záporný charakter 

elektronů jako aniont.    

Pohyb elektronů kolem atomového jádra se uskutečňuje pomocí sfér, přičemž 

nejvzdálenější vnější se označuje jako valenční, její počet elektronů rozhoduje o 

chemické povaze prvku. Obecně se na valenční dráze nevyskytuje víc jak osm 

elektronů. Právě osm valenčních elektronů mají vzácné plyny (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). 

Atomy prvků inklinují ke sloučení s jiným atomem tak, aby dorovnaly počet 

valenčních elektronů na osm – vzniká iontová vazba, která určuje charakter náboje 

atomu podle převažujícího počtu elektronů (aniont) nebo protonu (kationt), je 

důsledkem působení přitažlivých elektrostatických sil mezi opačně nabitými ionty.  

Pokud elektrostatické síly pro vznik molekuly působí navzájem mezi jádry a 

elektrony minimálně dvou atomů, mluvíme o kovalentní vazbě. Zapříčiňují vzájemné 

sdílení elektronů, které se odvíjí od změn elektronové hustoty sdružujících se atomů, 

mající tendenci zaujmout stabilnější stav o nižší energii, než tomu bylo v případě 

samostatně izolovaných.  

Za speciální druh kovalentní vazby se považuje vazba koordinačně kovalentní, 

nebo-li také jinak označovaná donor-akceptorová. I iontová vazba nastává jako odnož 

polární kovalentní vazby – při dostatečně velkém rozdílu elektronegativit (min. 1,7) 

mezi atomy. 

Zvláštní situaci pozorujeme u kovů s velkou elektrickou i tepelnou vodivostí díky 

výskytu tzv. kovové vazby. Představa krystalu kovu jako pravidelně prostorové mřížky 

s kationty uvnitř udržovaných nábojem volně pohyblivých valenčních elektronů 

umožňuje volný průchod elektrického proudu vytlačováním elektronů a přitahováním se 

ke kladným místům. Nicméně při uvolnění valenčních elektronů nedochází k přípoji na 

jiný atom, zůstávají v krystalu kovu působením přitažlivých sil. [2] [3] [11] 
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1.3 Vodivost elektrického proudu 

Z chemického hlediska oxidačně-redukční vlastnosti závisí na schopnosti výchozích 

látek vázat nebo odevzdávat elektrony. Oxidačními činidly jsou látky oxidující látky 

jiné, přičemž samy sebe redukují, ve výsledku působí jako akceptory elektronů. Naopak 

redukční činidla se oxidují a předávají své elektrony jiným látkám, které se tak redukují 

příjmem odevzdávaných elektronů od redukčních činidel, jsou donory elektronů. 

Abychom určili oxidační či redukční vlastnosti látek, musíme stanovit jejich 

standardní elektrodové potenciály E°. S nejvíce negativními potenciály se potýkají 

alkalické kovy (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), s nejvíce pozitivními – kovy ušlechtilé (zlato, 

platina). Čím je E° negativnější, tím se také zvyšuje schopnost kovu uvolňovat 

elektrony, proto v roztoku redukuje ionty kovu s pozitivnějším elektrodovým 

potenciálem E°. [2] 

Elektrický proud představuje tok volných elektronů, čím je látka ochotnější dané 

elektrony uvolňovat, odevzdávat, tím je také lepším vodičem elektrického proudu. 

Nevodiče mají téměř všechny elektrony vázany k jádru atomu, nicméně vodivost 

ovlivňuje i teplota a s jejím růstem dochází ke zvyšování odporu vodiče, který dalšímu 

průtoku zabrání. 

Na pomezí vodičů a nevodičů stojí polovodiče – při velmi nízkých teplotách se 

chovají jako izolanty, s dalším zvyšováním teploty však, narozdíl od vodičů, jejich 

odpor klesá a vodivost elektrického proudu je téměř srovnatelná s vodiči za běžných 

teplotních podmínek.  

Dielektrikum se navenek jeví jako elektricky neutrální, leč při vysokém působícím 

napětí může dojít k uvolnění některých elektronů, což se dá považovat i za důležitý 

úkaz při triboelektrickém jevu, jehož aplikace spočívá převážně v práci s nevodivými 

materiály, neboť dokonalé izolanty prakticky neexistují.  

Za zmínku stojí supravodiče, což jsou vodiče mimořádných supravodivostních 

vlastností. Supravodivost se objevuje při velmi nízkých teplotních podmínkách, kdy 

klesá elektrický odpor téměř na nulovou hodnotu a vodivost několikanásobně stoupá. 

Jak už bylo řečeno – odpor vodiče se stoupající teplotou roste, naopak při snížení 

teploty se pohybuje směrem dolů. V supravodivém prstenci by se proud pohyboval jako 

perpetuum mobile bez nutnosti dalšího zdroje energie, elektrický náboj by protékal beze 

ztrát. [3] [11] 
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1.4 Triboelektřina 

Za běžných podmínek dielektrika nevedou elektrický proud. Elektroneutralita látky 

spočívá ve shodném počtu záporných a kladně nabitých částic – jejich vzájemné 

působení je vyrovnáno a navenek zneutralizováno. Vlivem vnějších faktorů může být 

ustálená rovnováha narušena a izolant přejde do stavu elektrického nabití podle 

převažujícího náboje.  

Jedním z takových narušitelů elektrické rovnováhy bývá triboelektrický jev. Laicky 

označovaného jako běžné tření mezi materiály, které přišly do společného kontaktu. 

Proto také triboelektrický jev označuje kontaktní nabíjení. Navozeným kontaktem či 

třením dochází k elektrostatickému nabíjení dotčených materiálů - tribomateriálů, čímž 

se v důsledku navozeného napětí při jejich dotyku přeskupí vzniklé náboje na 

účinkujících površích.  

Po vzájemném oddálení a oddělení zreagovaných ploch - triboploch - dojde 

k nábojové separaci vytvořených potenciálů, kdy každá kontaktní - třená - strana 

získává opačný nábojový charakter než protilehlý materiál, s kterým přišla do styku. 

Avšak při pouhém dotyku je podstata jevu komplikovanější, pokud nelze splnit 

podmínku počáteční elektroneutrality a alespoň jedno z kontaktních těles již určitý 

náboj získalo po předchozí elektrizaci.  

V případě dvou nesouhlasně nabitých materiálů se příliš nezmění, princip zůstává 

obdobný výchozímu stavu elektroneutrálních předmětů. U souhlasně nabitých 

pravděpodobně bude záležet na vnější síle, která je do kontaktu dostane. Pokud bude 

nabit pouze jeden z kontaktních materiálů před uvedením do kontaktu s druhým 

kontaktním materiálem – nejdříve se náboj mezi ně přerozdělí [3], poté se kvůli 

souhlasným nábojům projeví odpudivé elektrostatické síly, konečný výsledek se tak 

opět bude odvíjet od vnějšího zásahu přídatných sil. 

Zmínky o statické elektřině se objevovaly už v dobách antického Řecka, tehdy 

třením jantaru o hedvábnou látku došlo k přesunu elektronů směrem k povrchu jantaru, 

který v důsledku záporného nabití začal hedvábí samovolně přitahovat, neboť se snažil 

o nastolení původní rovnováhy a získané elektrony uvolněné z povrchu hedvábí usiloval 

znovu vybít vzájemným dotykem. Podobný děj zaznamenáváme v případě pročesávání 

vlasů hřebenem.  

I v situaci blesku je to tok záporně nabitých částic, který se snaží vybít v místech, 

kde je tomu naopak – kladně nabité ionty vzduchu přitahují elektrony k vyrovnání 

náboje, dochází k přesunu elektrického proudu z místa o vysoké koncentraci záporných 

iontů do míst s převahou kladně nabitých kvůli nižší koncentraci záporných.       
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2 Flexibilní generátory elektrické energie  

Pokud mluvíme o flexibilních generátorech, je řeč zejména o polymerech, 

piezopolymerech, textilních generátorech, ale třeba i o papíru a speciálně upravených 

nanovláknech s piezoelektrickými příměsi, která se zdají pro generaci úctyhodného 

výkonu nejpřijatelnější. Jejich flexibilita spočívá v ohebnosti tenkého materiálu, který 

navíc poskytuje u mnoha polymerů možnost transparentního provedení rozšiřující 

výhody praktické aplikace téměř do všech dotykových a ochranných vrstev, z nichž by 

pravděpodobně přicházely v potaz dokonce recyklovatelné PET lahve. Materiály jsou 

tak nejen flektivní, ale i poměrně levné a nenákladné. Svou přizpůsobivostí a lehkostí se 

hodí pro různá textilní provedení, čímž bychom je měli neustále při sobě.    

Flexibilní generátory elektrické energie řadíme mezi modely tzv. EH – energy 

harvesting, nebo-li mezi prvky generující elektrickou energii při její předchozí přeměně 

energie odlišného původu vycházející z aktuálního stavu okolního prostředí. Slouží ke 

sběru energie z „neomezených“ zdrojů – za klasických životních podmínek běžně 

obnovitelných. 

 Někdy v označení jako inteligentní systémy (detekční senzory a vyhodnocovací 

čidla [4]), jindy jako budoucí kapesní elektrárny – viz článek [7], v užším pojetí se 

setkáváme s pojmy nano- [4] [5] a mikro- generátorů elektrické energie [5] [16]. 

Nejčastěji se jedná o mechanickou činnost, včetně pohybu člověka a příslušné městské 

mobility, zahrnující vibrace, tlak, tah, ohyb, různé deformace [5]. 

Z ekologického hlediska se jedná o velmi zajímavou alternativu výroby elektrické 

energie namísto běžně používaných baterií, které mnohdy navíc znamenají toxickou 

zátěž pro životní prostředí. Není totiž nutná přítomnost jakéhokoliv napájení, při 

správně načasovaných podmínkách se buzením elektrických nábojů zvenčí ve výsledku 

generuje pravidelný elektrický proud, který napájí generátor tokem elektronů do místa 

určení. 

Mohou posloužit jako tlakové senzory, počítadla, snímače zrychlení, čidla, jejichž 

data putují do mobilních aplikací nebo jako signály putující k cíleným objektům 

s určitou informací, která zapříčiní odezvu systému předem naplánovaného výkonu, 

také pro napájení venkovního osvětlení, i v domácnostech, uložené pod pozemními 

komunikacemi – všude, kde je aspoň trochu více či méně nějakou fyzikálně popsatelnou 

formou rušno. 

U prvotních novodobých konstrukcí se na zhotovené série obou generátorů podílel 

profesor Wang. Sestrojení triboelektrického generátoru (TEG) předcházel návrh 

piezoelektrického (PEG), neboť kvůli nesprávné montáži se triboelektrický přidal 
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náhodně k piezoelektrickému jako důsledek tření dvou polymerních povrchů, které 

navýšily výstupní výkon piezoelektrického. Nicméně historicky první elektrostatický 

generátor vynalezl  již v roce 1672 německý fyzik Otto von Guericke. [1] [3] [7] 

Flexibilní materiály konají práci ohýbáním při působící síle zvenčí, v průběhu tření 

se mění intenzita kontaktu, dotyková plocha a tím elektrostatické nabíjení. Oba typy 

generátorů mají vysoké výstupní napětí, ale TEG ve srovnání s PEG dosahuje převážně 

vyšších výkonů [1] a tím i účinnosti, proto zaměření bakalářské práce směřuje 

především k triboelektrickému jevu.   

 

2.1 Piezoelektrický generátor 

Podstata piezoelektrického generátoru spočívá v deformaci specificky 

piezoelektrických materiálů, při kterých se v závislosti na budícím napětí generuje 

elektrický proud. 

Piezoelektrický generátor s oscilačním obvodem (Obrázek 2.1) – pokud máme 

v obvodu elektrody a mezi nimi krystalickou destičku z křemene zapojenou do 

oscilačního obvodu, vysíláme na elektrody napětí, jehož směr působení ovlivňuje 

prodloužení nebo zkrácení destičky, se střídavým napětím pak destička kmitá frekvencí 

proudu. Trioda v anodovém obvodu vytváří střídavé napětí, které způsobí rozkmitání 

destičky. [3] 

 

Obrázek 2.1 Schématický nákres jednoduchého piezoelektrického generátoru (převzato a 

upraveno z [3]).  
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2.1.1 Piezoelektrický jev 

Piezoelektřina, piezoelektrický jev, si zakládá na generaci povrchového elektrického 

náboje piezoelektrického materiálu, často po předchozí mechanické deformaci 

krystalické mřížky. Piezoelektrickým materiálem bývá nejčastěji křemíková destička. 

Jednoduchým příkladem k vytvoření zdroje střídavého napětí jsou vibrace 

neustálého pohybu stlačování a natahování konkrétního piezomateriálu, čímž dochází 

ke generování elektrického náboje vnější deformací, která pozměňuje vnitřní strukturu a 

uspořádání materiálu. Pokud umístíme mezi kovové elektrody destičku z krystalického 

křemene, pomocí střídavého tlaku a tahu se generuje působící napětí mezi dvěma 

protilehlými stranami krystalického piezomateriálu, jen vždy opačného směru, než byl 

děj předchozí (Obrázek 2.2). [1] [3] 

 

 

Obrázek 2.2 Piezoelektrický jev při střídavém tlaku (A) a tahu (B) – 

žlutě jsou znázorněny elektrody, 

 černě mezi elektrodami křemíková destička 

 (převzato a upraveno z [3]). 

 

Indukovaný náboj na elektrodách bude mít opačnou polaritu proti orientaci 

elektrického dipólu piezomateriálu. 
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2.1.2 Konstrukce a měření 

Piezoelektrické vlastnosti krystalů zapříčiňuje jejich vnitřní nesymetričnost 

krystalické mřížky, pokud však přesáhnou tzv. Curieho teplotu, dojde k symetrizaci a 

následně i ke ztrátě piezoelektrických vlastností, která bývá nevratná.  

Existují dva způsoby možné polarizace piezomateriálu – přímý (generace 

elektrického náboje mechanickým působením na materiál) a nepřímý piezoelektrický 

jev (vložením materiálu do elektrického pole, které způsobí následnou mechanickou 

deformaci, tzv. metoda obráceného jevu). Mechanická deformace přeskupí iontové 

uspořádání uvnitř krystalu a generuje elektrický náboj směrem k povrchu materiálu, po 

odeznění mechanického účinku se v závislosti na životnosti a opotřebení materiálu vrací 

do původního stavu. [14]  

2.1.3 Použitelné flexibilní materiály 

Existuje víc jak 200 druhů piezoelektrických materiálů [5], které připadají v úvahu 

pro aplikaci v EH. Z nichž po vyřazení dříve hojně využívaných olovnatých zbývá jako 

nejčastěji se vyskytující křemík, BT (BaTiO3, barium titanate – titaničitan barnatý), ST 

(strontium titanate – titaničitan strontnatý), ZnO (zinc oxide – oxid zinečnatý), CdS 

(cadmium sulphide – sulfid kademnatý), PVDF (polyvinylidene fluoride – 

polyvinyliden fluoridu) a PVF (polyvinyl fluorid), PVC (polyvinylchlorid).  

Piezopolymery jsou levné, lehké a velmi dobře se formují, ve srovnání s jinými 

polymery si však PVDF navíc uchovává i přijatelný stupeň piezoelektriky v teplotním 

rozmezí  -40 °C až 100 °C, stejně tak i jeho derivát P(VDF-TrFE) – polyvinyliden 

fluorid-trifluororethylenu, který se však příliš neuplatnil kvůli vyšší pořizovací ceně. 

Pro vylepšení piezoelektrických vlastností se často spojují do keramických 

kompozit polymerního PVDF s příměsi piezokeramik (tj. systém PVDF/keramika), 

příkladem PVDF/BT nebo PVDF/ZnO. BT a ZnO jsou zároveň i ferroelektrickými 

keramikami, mající vyšší míru piezoelektřiny než běžné keramiky, při výrobě 

polymerních keramických struktur potom kombinují dobrou úroveň flexibility a 

nenákladnost zpracování s piezoelektrickými vlastnostmi uvedených keramik. 

Feroelektřina způsobuje spontánní polarizaci i bez působení vnějšího pole. 

Polymerní nanokompozity se nejčastěji uplatňují ve formě PVDF/celulóza, 

PVDF/keramika a PVDF/uhlík, tvoří nanotrubičky, nanodráty i jiné nanočástice nebo 

nanovýplně, které však zároveň musí zajistit potřebnou úroveň biokompatibility či 

biodegradability, odvíjející se od druhu manipulace v rámci lékařského využití nebo 

výskytu v potravinářském průmyslu a kosmetice. [5] [14] 
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PVDF materiál (polyvinyliden (di)fluorid) sestává z uhlíkatého řetězce 

s navázanými molekulami flóru a vodíku (-CH2-CF2-), zastává určité krystalické fáze, 

z nichž nejdůležitější je tzv.  fáze zajišťující díky své řetězcové konfiguraci 

piezoelektrické vlastnosti. Jako čistý nereaktivní termoplastický fluoropolymer se 

vyrábí polymerizací vinyliden (di)fluoridu. Používá se běžně v chemickém, zdravotním, 

obranném i polovodičovém průmyslu nebo v lithiových bateriích. Slouží také jako 

izolace elektrických kabelů. [5]  

2.1.4 Aplikace a využitelnost 

Piezoelektrika byla původně využívána jako sonar k výpočtu vzdálenosti během 

první světové války nebo jako elektromechanický měnič pro generaci elektrické energie 

z jiné formy energie. 

Piezoelektrického jevu se využívá i v lékařství pro ultrazvukové diagnostické 

přístroje, neboť kmitání krystalu vysílá i zvukové vlny, ovšem pro lidské ucho 

neslyšitelné, tj. nad 20 000 Hz, frekvenci tvořených mechanických kmitů potom 

označujeme jako ultrazvuk.  

Jinak známe i piezoelektrické mikrofony, zapalovače, senzory, čidla, snímače 

mechanických veličin – obvykle tlaku, zrychlení a vibrací. Piezoelektřinu objevujeme i 

v hodinkách, radarech, televizi. 

Piezoelektrický jev v pojetí EH se uplatní zejména na urbanizačních místech 

frekventovaného pohybu lidí a všeobecně městské mobility. Vymýšlí se nejrůznější 

modifikace zavádění piezoelektroniky pod taneční parket, pod železnice mohutných 

vibračních a tlakových odezev kolejnic nebo pod dálniční nepřerušovaný hustý provoz 

automobilů během dne i noci, který může být využit pro napájení osvětlení pozemních 

komunikací. Také ve městech často zavádí piezoelektrické generátory přímo pod 

chodníkovou dlažbu, která v závislosti na intenzitě hektického davu lidí produkuje 

elektrický proud, který napájí okolní lampy, signalizace nebo se získaná energie 

uchovává v kondenzátorech a bateriích.    

Počítá se i s implantáty do lidského těla, včetně napájení kardiostimulátorů a 

různých biosensorů. Jako nositelná, přenosná elektronika zaručuje dobíjení 

bezdrátových zařízení – mobil, rádio, tablet, notebook, vysílačky, díky níž by se značně 

zvýšila výdrž baterie a snížila celková spotřeba energie.  

Získaná elektrická energie závisí primárně na piezoelektrických vlastnostech 

materiálu, největší výkon získáme při rezonanční frekvenci, tj. při shodě kmitů 

piezoelektrického generátoru s vnějším budícím jevem. [3] [5] [6] [16] 
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2.2 Triboelektrický generátor 

Triboelektrickému generátoru předchází notoricky známé tření, vědecky 

popsatelného jako triboelektrický jev, ovšem neznamená pouze tření dvou materiálů, ale 

zahrnuje třeba jen pouhý kontakt, hmat či dotek, které na úrovni elementárních částic 

zastupují rozsáhlejší význam, než je tomu u každodenních činností lidského světa. 

S více členitostí povrchu v mikroskopickém měřítku by mělo docházet k intenzivnější 

reakci třecích ploch a přesunu elektronů, popřípadě iontů mezi sebou.    

2.2.1 Triboelektrický jev 

Triboelektrický generátor je založen na triboelektrickém nabíjení pomocí tzv. 

triboelektrického jevu, jinými slovy dochází k zelektrizování předmětů dle vyvolaného 

vzájemného tření mezi materiály určité struktury, jejichž výsledný náboj a polaritu 

ovlivňuje právě použitý materiál, včetně aktuálních podmínek okolí, v nichž k danému 

jevu dochází, za platného předpokladu, že o sebe třeme dvěma různými materiály.  

V práci [1] se však setkáváme s triboplochami stejného rázu (Al elektrody), které se 

vůči sobě nabíjely, i s odkazem na jiné studie, kde je tento jev popsán. Povětšinou však 

zřejmě šlo o narušení geometrického povrchu některého z materiálů, včetně přítomných 

usazenin a nečistot.  

Nejčastěji se jedná o práci s izolanty, které se vůči sobě nabíjí opačnou polaritou 

náboje než ten druhý – stejné velikosti – ale opačného znaménka. Avšak dokud 

nepřijdou do vzájemného kontaktu, nevykazují žádné známky přítomnosti náboje. 

Nejde vůbec o neobvyklý jev – právě naopak. Jediné co chybělo k technickému 

zprovoznění, byl moment oddálení třecích materiálů od sebe, aby se mohl uvolnit 

vzniklý proud ke svému toku nabitých částic, konkrétně elektronů.    

Triboelektrický efekt může zapříčinit už pouhý dotek, proto se také mluví o 

triboelektrifikaci jako o kontaktním nabíjení v režii elektrostatiky. Nemusí se však 

nutně pracovat s pevnými materiály, dá se využít náhodně trhavých pohybů, proudění 

kapalin nebo vzduchu. Výsledná síla pro produkci elektrických nábojů závisí v přímé 

úměře na délce působícího mechanického účinku. [7]  

Jelikož tření potkáváme téměř na každém kroku, bez pochyb půjde o velice 

vynalézavou cestu samonapájení, která se dá využít přímo při chůzi. Nejúčinnější v této 

rovině budou pravděpodobně právě flexibilní polymerní materiály, jejichž vzájemný 

ohyb při působení třecích sil vygeneruje frekventovaný elektrický proud tokem 

vytvořených nábojů. Pro dotykové displeje se hodí jejich ohebnost i transparentnost 

zároveň, která by se mohla zavést jako přídatná ohebná vrstva i jiným zařízením.   
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2.2.2 Konstrukce a měření 

Generace elektrického proudu se pohybuje v řádu A, maximálně mA, příkladem 

zkonstruovaného triboelektrického generátoru může být tření mezi polyesterovým a 

polydimethylsiloxanovým (PDMS) materiálem – polyester se chová jako donor 

elektronů, kdežto PDMS vrstva jako jejich akceptor, přebírá elektrony směrem ke 

svému povrchu, chovají se jako pomyslné elektrody, z nichž polyester představuje 

anodu – přitahuje záporné ionty protějšku po odevzdání svých uvolněných elektronů, a 

PDMS katodu, když se nabíjí záporně přitahováním uvolněných elektronů z polyesteru.  

Dvojice materiálů – vhodně zvolená tribosérie – použitých ke konstrukci tvoří 

základ triboelektrického generátoru, k buzení dochází dle třecího mechanismu určité 

frekvence, což se projevuje vytvářením střídavého proudu. Připnuté elektrody na 

triboplochy snímají vzniklé napětí po oddálení třecích ploch. 

Pracovní režim prochází střídavě dvěma fázemi – nejdříve se uplatní samotné tření, 

poté následuje mechanické oddělení působících vrstev, abychom náboj na povrchu 

PDMS izolovali a nechali formovat dipólový moment, čímž získáme dva od sebe 

oddělené náboje stejné velikosti, ovšem opačné polarity. [4] 

Třecí mechanismy mohou být ve své podstatě dvojího druhu – buď provedeme 

triboelektrifikaci nepřetržitým třením a rychlým oddělením separujeme vzniklé náboje, 

nebo vnější deformace způsobí stlačení dvou materiálů k sobě a plochy od sebe 

oddálíme k vytvoření třecího efektu, délka mechanického působení odpovídá délce 

silového působení produkující elektřinu. [4] [7]  

Separační mezera vytváří úbytek napětí, který zapříčiňuje tok proudu pro vyrovnání 

náboje při zapojení vnějšího zatížení (Obrázek 2.3), slouží k převodu mechanické 

energie na elektrickou, umožňující napájení generátoru elektrickou energií. [7] 

Při vzájemném doteku triboploch se náboje ještě kompenzují, než se oddělí, poté 

zůstávají nabity kladným nebo záporným potenciálem dle povahy náboje. Odpor vodiče 

ovlivňuje délka (zvyšuje) a průřez (snižuje) materiálu [3], u triboelektrického jevu je 

však náboj povrchový, důležitost se přikládá kontaktní ploše tribomateriálů (viz 

Obrázek 2.3). 

Výroba triboelektrického generátoru bývá obvykle levná a jednoduchá, spočívá 

v sendvičovém seskládání zkoumaných vrstev a výsledné konstrukce jsou vysoce 

výkonné v tom ohledu, že dokáží generovat elektrický proud opakovaně s ohledem na 

výdrž materiálu, který v případě flexibility není tak háklivý k vlastnímu opotřebování. 

Pouze zůstává otázkou, jak získanou energii efektivně a ekologicky schraňovat, aby se 

zbytečně nevytrácela, pokud zrovna nezůstává v užitku při převodu do místa určení. 
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Obrázek 2.3 Tok proudu elektronů při zapojeném zatížení po kontaktu tribomateriálu  

(FEP film – fluorinated ethylene propylene – fluorovaný ethylen propylen)  

s plochou nanočástic stříbra, která zároveň slouží jako elektroda: [28] 

 

 

Po dotyku FEP filmu se spodní elektrodou (a) 

– tok elektronů přes odpor směřuje k horní elektrodě. 

 

Po dotyku FEP filmu s horní elektrodou (b) 

– tok elektronů přes odpor směřuje ke spodní elektrodě. 
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Pro zvýšení tření se nejdříve modeluje tzv. wafer (viz ilustrativně Obrázek 2.5) – na 

silikonovou (křemíkovou) formu určitého tvarování pro vylepšení třecího účinku se 

aplikuje za použití fotolitografie a následně mokrého nebo suchého leptání vrstva 

definovaného tribomateriálu – v konkrétním případě vrstva PDMS.  

Před nalitím tekutého elastomeru PDMS – technologií spin-coated – se musí povrch 

nejdříve chemicky ošetřit, aby se nalitá vrstva nepřilepila, poté dojde k nanesení PDMS 

a k tepelnému vytvrzení, kdy se nakonec tenká vrstva se vzorováním sloupne a přichytí 

na povrch elektrody z oxidu india a cínu (ITO), potaženou polyethylentereftalátem 

(PET) – sloužícím jako tenká PDMS spojovací vrstva. K vytvoření sendvičového 

komplexu se vrstva ITO-PET přidala i z druhé strany PDMS materiálu. [4]  

Jednoduchým tribogenerátorem může být také vynález profesora Wanga a jeho 

kolegů, složený ze dvou disků – plastový (d = 10 cm) s připevněnými Au elektrodami 

tenké vrstvy a Cu rotor (Obrázek 2.4). Při otáčkách tření 3000/min byla působící 

rychlostní síla rotace s 24% účinností přeměněna na 1,5 W elektrického výkonu, což 

autoři článku [7] srovnávají s magnetickou indukcí turbín. Materiály se dají vhodně 

testovat a nakombinovat k co nejvyšší produkci elektrické energie. [7]   

Další vylepšení se týkají v rámci užitkových materiálů, včetně speciálně upravených 

kapes, vložek do bot, pedálů, rohožek a koberců, batohů. Navíc i bójek na moři, nebo 

třeba podložka na myš, obaly na sešity, přenosné fólie na dokumenty, bubnující kapky 

deště na triboelektrický deštník či speciálně upravená pláštěnka.  

Možností je bezpočet a každý by jistě přišel s vlastním nápadem, kam by mohl 

účinek triboelektrického jevu vhodně osadit pro konstrukci generátorů lépe 

uchopitelného tvaru.   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4 Rotující triboelektrický generátor 

(převzato z [7]). 
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Obrázek 2.5 Výroba triboelektrického generátoru pro tření vrstev materiálu PDMS a PET  

(převzato a upraveno z [4]). 

 

 

Zmíněné mikrotvarování zvětšuje kontaktní plochu tření speciálním vzorováním 

v mikronovém měřítku, čímž se zvyšuje výkon a účinnost převodu nabitých částic 

jednoho povrchu na druhý. Odlitek speciálního tvaru bývá polymerní materiál. Vědci 

zkoumali vliv vybraného vzoru na generovaný elektrický proud: z linií, krychliček a 

pyramidového vzoru dopadly nejlépe právě pyramidy, jejichž hrot umístěný na jedné 

z triboploch generoval elektrický proud nejvíce – třením triboploch došlo při napětí 18 

V k toku 0,13 A na 1 cm2. [4] [7]  
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Obrázek 2.6 Vlnitý textilní triboelektrický generátor (převzato z [8]). 

Zajímavou aplikaci účinné tribosérie představuje také konstrukce vlnité textilie o 

velikosti 5 x 3 cm2, k její výrobě se vzala pletená (knitted textile) a tkaná (woven 

textile) látka z nylonu potažená v prvním případě stříbrem a v druhém – buď stříbrem, 

cínem nebo mědí. Vrchní část sestávala z hedvábí (d = 16 m) s tkanou verzí 

připevněnou pomocí stehů. Spodní vrstvu tvořila křemíková guma nad vodivou vrstvou 

pletené části, spolu s horní vrstvou formovala kaskádovité uskupení můstků pro vznik 

vzduchových mezer oddělující třecí plošky materiálu při střídavém natahování (napnutí 

materiálu) a uvolňování celé série – názorněji viz Obrázek 2.6 a 2.7. [8]  

 

Obrázek 2.7 Schématický nákres při strečinku tribosérie a vzniklého tření (převzato z [8]). 
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Se zvyšující se frekvencí natahování rostlo i generované napětí, míra tření mezi 

hedvábím (kladně se nabíjející tribomateriál) a křemíkovou gumou (záporný náboj 

v důsledku přesunu elektronů z hedvábí na Si gumu o větší povrchové elektronové 

afinitě) se zintenzivnila a znásobila množství elektrického náboje přilehlých ploch, které 

způsobily i polarizaci vodivých vrstev za nimi.  

Zanesením sestrojeného tribogenerátoru na různé části těla vědci změřili výstupní 

napětí při realizaci jednotlivých výkonů pohybu, nejvyšší účinek zajistila chůze – 

generované napětí dosahovalo i 100 V, časové průběhy lze srovnat na Obrázku 2.8, při 

ohybu zápěstí se maximální hodnota napětí nedostala přes 5 V, naopak při tření paže se 

blížila k 7 V podle získaného napěťového signálu (Obrázek 2.8). [8] 

 

 

 

 

Obrázek 2.8 Výstupní napětí TEG při: a – střídavém ohýbání a uvolňování zápěstí, b – tření 

paže, c – došlapech (převzato z [8]). 
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Ukázka dvoj-tribogenerátoru spojeného paralelně přes PET vrstvu seskládanou do 

písmene S při frekventovaném stlačování poslouží třeba pro napájení digitálního 

teploměru bez zavedené baterie, schématický nákres napájejícího obvodu – viz Obrázek 

2.9. [9]   

 

 

Obrázek 2.9 S-tribogenerátor pro napájení digitálního teploměru (upraveno a převzato z [9]). 

 

 

Obecně sestává z flexibilních substrátů pokrytých polymery rozdílné elektronové 

afinity, vylepšení pomocí nanovláken, nanodrátů, nanokompozit nebo jiných nanočástic 

představuje vychytávku pro zvýšení třecí plochy tribomateriálu. Směs PVDF ve spojení 

s elektretem – dielektrikem schopným si uchovat polarizaci i po zániku vnějšího 

elektrického pole – zvyšuje účinnost přeměněné energie na elektrickou. Třecí plocha 

tribomateriálů jednoho tribogenerátoru pro napájení teploměru z Obrázku 2.9 zaobírala 

rozměr 5 cm x 4 cm.  

Objev SiO2 elektretů umožnil zavedení uskladňovacích plošek přímo na 

tribogenerátoru. Jejich vysoký odpor a schopnost udržení elektrického náboje po delší 

dobu napomohly zvýšit celkový elektrický výtěžek bez zbytečných ztrát způsobených 

předčasným vybitím. V závislosti na konzistenci tribomateriálu a koncentraci elektretů 

se navyšovalo výstupní napětí tribogenerátoru. [9] 
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Pro zobecněné konstrukce byly stanoveny tzv. pracovní módy TEG – viz Obrázek 

2.10 – 2.13. Modrá barva značí záporně se nabíjející materiál, červená kladně, žlutá 

představuje připojené elektrody přes vnější odpor R: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.10 Svislý kontaktní pracovní mód TEG (převzato a upraveno z [1]).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.11 Rovnoběžný klouzavý pracovní mód TEG (převzato a upraveno z [1]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.12 Jednoelektrodový pracovní mód TEG (převzato a upraveno z [1]). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.13 Pracovní mód TEG s volnou tribovrstvou (převzato a upraveno z [1]). 
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Omezení vlivu elektrostatického působení z okolí vyžaduje účelnou izolaci dle 

vyhrané konstrukce tribogenerátoru. Triboefekt může ovlivnit frekvence buzení a 

zvyšující se účinek působící vnější síly, kterou zapříčiní třeba intenzita kmitů závaží, 

setrvačnost definované pružiny, fyzické poklepávání prstem či jiným načiním, 

zacvakávací režim použité svorky.  

Mimo jiné při použití síly, která hraničí s dotykem a přesahuje limit pouhého 

kontaktního střetu triboploch, může dojít také k neúmyslnému strhnutí části hmoty nebo 

iontů z protilehlého materiálu a tím i k zelektrizování, minimálně část náboje potom 

bude pocházet z přerušeného materiálu v závislosti na míře poškození oddělených 

struktur. Celkový výsledný náboj se pravděpodobně zvýší, ovšem při rozsáhlejším 

opotřebení účinnost převodu mechanické energie na elektrickou poklesne, vždy záleží 

na konkrétní struktuře použitých materiálů, nelze vyvodit zcela zobecněné závěry. 

Uhlídat je třeba i opotřebení elektrod, abychom zamezili snížení přijatého energetického 

zisku.  

Budící síla by měla být jasně vymezená a definovatelná, zároveň dobře uchopitelná 

do zfrekventovaného procesu tření, abychom předešli postupnému vybíjení. 

Z fyzikálního hlediska se určuje sílové působení triboploch ve dvou směrech – pro 

vzájemný kontakt a následné oddálení střídající se v pravidelném rytmu kontakt-

nekontakt.  

Klíčový je náboj na povrchu materiálu, uvnitř nacházíme prakticky nulový 

potenciál, používanými triboplochami bývají převážně vhodně zvolená dielektrika, 

přičemž se na přiléhajících elektrodách indukuje náboj opačného znaménka, než je 

náboj připojeného materiálu. [1] 

 

2.2.3 Použitelné flexibilní materiály 

Použitelnost flexibilních materiálů pro triboelektrické jevy se odvíjí od charakteru 

získaného náboje, která se v závislosti na interakci s protějším materiálem může lišit. 

Tabulka č. 1 převzatá z [1] udává přehled materiálů od nejvíce elektropozitivních 

(červená polovina +++) s tendencí nabíjet se kladně směrem k nejvíce 

elektronegativním (modrá polovina ---), které se orientují na záporné nabití.  

Přesnost stanovení náboje však určuje aktuálnost prováděného experimentu a reakce 

konkrétních materiálů, nábojový status uvedený v Tabulce č. 1 nelze spolehlivě zaručit. 

Výsledný náboj ovlivňuje i charakter navozených podmínek, včetně teploty vzduchu a 

vlhkosti, tlaku a znečištění atmosféry. [1] 
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Tabulka č. 1:  Tabulka kladně (+) a záporně (-) se nabíjejících materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní roli hraje zejména elektronová afinita – s větším rozdílem mezi materiály 

dojde k výraznější reakci a separaci náboje, která zvýší celkový výkon indukovaného 

proudu. 

 K předání elektronů dle zobecněného tvrzení dochází překrytím elektronových 

oblaků atomů působících materiálů – po dostatečně rychlém oddálení se vazba mezi 

atomy mechanicky naruší [1] a atomy si ponechají získaný náboj do stavu opětovného 

vybití nebo neutralizace dodáním potřebného počtu chybějících elektronů.  

 

+ + +  - 

Polyformaldehyd Polyisobutylén 

Polyamid 11 Polyuretanová pěna 

Polyamid 66 Polyethylentereftalát 

Vlna (pletená) Polyvinylbutyral 

Hedvábí (tkané) Chloroprenový kaučuk (Neopren) 

Hliník Kaučuk 

Papír Polyakrylonitril 

Bavlna (tkaná) Akrylonitril-vinylchlorid 

Ocel Polykarbonát 

Dřevo Polychloroether 

Pečetící vosk Polyvinylidenchlorid 

Tvrdá pryž Polystyren 

Nikl, měď Polyethylen 

Síra Polypropylen 

Mosaz, stříbro Polyimid 

Umělé hedvábí Polyvinylchlorid 

Polymethylmethakrylát Polyvinylidenfluorid  

Polyvinylalkohol Polychlorotrifluorethylen 

Polyhydroxybutylvalerát Polytetrafluoroethylen 

+ - - - 
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2.2.4 Aplikace a využitelnost 

Zisk elektrické energie zmíněných elektrických generátorů se zdá poměrně malý, 

své využití mohou nalézt především v optoelektronických systémech nebo jako tlakové 

sensory s autonomním napájením. Účinkem tlaku nepřesahující 13 mPa – kapka vody 

nebo poletující peří – dokážou tlakové senzory identifikovat objekty pomocí 

vygenerovaného proudu způsobený jejich dopadem na povrch generátoru. [4] 

Může se však jednat i o snímače síly, zrychlení nebo vlhkosti, nebo nabíjení 

teploměru a hodinek. [1]  

Užití se dá najít i v dotykových obrazovkách, vytvořený displej by tak nepotřeboval 

napájení z baterie, pouze by čerpal energii vyvolanou silami hmatových doteků na 

transparentní vrstvu triboelektrického generátoru. [4]  

Článek [28] odkazuje rovněž na možnost tribogenerátoru jako samonapájedla pro 

příruční tiskárnu, kterou více rozebírá studie [29].   

V úvahu připadají i tlačítka klávesnice nebo sedátko – speciální polštář na židli, 

unikátní sportovní boty, speciálně upravená mikina, propiska, kalhoty či čidla 

domovních zvonků, prakticky všude, kde v nějaké netušené formě k triboelektrickému 

jevu dochází i bez technické aplikace, pouze čeká na účelné zapracování a zapojení.  
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3 Triboelektrifikace pro bioaplikace 

Pohyb lidského těla, automobilů a mechanické odezvy jiných elementů způsobují 

vibrační stimulace včetně vodních a větrných proudů, dešťových kapek, v závislosti na 

jejich frekvenci a intenzitě tvoří základovou část studií pro vývoj nejen tribogenerátorů, 

ale především i piezogenerátorů, spojením těchto dvou typů můžeme výsledný 

generátor označit za hybridní verzi triboelektrického piezogenerátoru. Ke konverzi 

vibrační energie na užitkovou elektřinu se jich využívá nejčastěji ve formě 

nanogenerátorů TENG a PENG, jejich maximální energetický výtěžek souvisí 

s dosáhnutím rezonanční frekvence vzhledem k budícímu jevu, pokud tak nenastane, 

bude výstupní výkon značně redukován. [25] 

Reálné frekvence však bývají obvykle nízké a nahodilé v závislosti od přítomnosti a 

účinku vyvolávajícího podnětu, ale zároveň celkem snadno obnovitelné, pouze záleží, 

jaký spouštěcí zdroj pro výrobu elektřiny uvažujeme. A souběžně velmi dobře poslouží 

jako vibrační nebo tlakově sensitivní sensory.    

U životaschopných biologických zdrojů je situace jiná, jsou sensory samy o sobě – 

zaručují pravidelně se opakující rytmy bijícího srdce, proudění tělesných tekutin, 

střídání dechové frekvence a přenos elektrických signálů, včetně pohybu celého 

tělesného aparátu, bez pravidelného biorytmu by organismus definitivně skonal – život 

nepočká, cesta ano.  Generace náboje je však automaticky nenastavitelná – závisí na 

budících jevech, plynoucí z komplexity a provázanosti konkrétní biologické schránky. 

Pohybové činnosti jako běh, chůze, cvičení, anaerobní i aerobní aktivity slouží 

poměrně snadno k přeměně kinetické energie na energii elektrickou. Příkladem může 

být i systém pro převod energie z kolenního kloubu – viz Obrázek 3.1. K procesu 

buzení dochází pomocí stabilních zarážek zabudovaných do statoru, které se třou o 

rotující rotor s výčnělky speciálního materiálu – dle [26] piezoelektrický, ale lze 

uvažovat i flexibilní triboelektrické, či kombinaci – v závislosti na míře a frekvenci 

ohybu kolene. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 Mechanismus tvorby elektrické energie v řádu mW při ohybu kolena 

externím zařízením ([26]). 
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Pro srovnání obrácenou konstrukci nabízí sestava pevného sloupcového statoru 

v trubičce rotoru (Obrázek 3.2), ke tření obou částí dochází větrným poryvem, nebo pro 

dechová a motivační cvičení i silným nádechem, výdechem. 

 

Obrázek 3.2  Vzduchem poháněný tribogenerátor ([27]). 

 

Obrázek 3.3  Schématický nákres k Obrázku 3.2 ([27]). 
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Pro produkci vysokého napětí a k získání elektrického pohonu z kterékoliv části těla 

vynalezli vědci bezelektrodový tribogenerátor (Obrázek 3.4), který využívá jako 

přirozenou elektrodu lidské tělo.  

Ke kontaktnímu nabíjení dochází skrz tření mezi podlahou a botovou podrážkou, 

kam byla pro zvýšení výkonu vložena porézní EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer – 

kopolymer ethylenu a vinylacetátu) pěna. Z čeho přesně však byla samotná podrážka, 

zůstává otázkou. 

Při chůzi po mramorové dlažbě dosáhl výstupní výkon i 1142 V – za vstupní 

impedance příručního osciloskopu 100 M. Po naměření a uvolnění 810 V v jednom 

kroku došlo k přesunu 550 nC náboje. Průměrný proudový zisk dělal 21,6 A. [30] 

Obrázek 3.4 Bezelektrodový tribogenerátor:  

a – sendvičové složení tribogenerátoru,  

b – fotografie EVA porézní pěny, 

 c – mikroskopický SEM snímek EVA materiálu ([30]). 
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Elektronegativnější EVA přetáhla elektrony z mramorové podlahy, které dále 

putovaly přes vodivou nohu a při zapojení referenční elektrody po nabití rozsvěcovaly 

zapojenou žárovku k vyrovnání potenciálů. Tok proudu určuje moment zdvihu a sešlapu 

– viz Obrázek 3.5. 

 

Obrázek 3.5 Mechanismus toku elektrického proudu při zapojení referenční 

elektrody k bezelektrodovému tribogenerátoru ([30]). 

 

Zmíněné bioaplikace představují vychytávky pro budoucí vylepšení přenosné 

elektroniky, bezdrátových systémů, i biomedicínských mikrosystémů, včetně aktivních 

sensorů a implantátů.    

3.1 Aplikace pro lékařství 

Mikroelektronika ve zdravotní péči zaujímá zajímavou pozici, přináší výrazné 

odlehčení spoustě variantám současně dostupných zařízení, dají se použít tam, kde 

existuje omezený prostor s nedostatečným napájením, tribogenerátory by mohly 

vystřídat i aplikaci nemalých a ne zrovna bezpečných implantovaných baterií, které 

musí být po určité době z těla pacienta vyjmuty a vyměněny. 
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Jako náhrada baterií do kardiostimulátorů by flexibilní generátory čerpaly energii ze 

srdečního tepu (Obrázek 3.6), využít by také mohly proces dýchání nebo krevního tlaku 

a průtoku krve. [25] 

 

 

 

 

Obrázek 3.6  Ukázka implantabilního TENG (iTENG) pulzujícího srdce ([25]). 

Běžně se napěťová a proudová úroveň biomedicínských signálů pohybuje řádově 

přibližně okolo mV a pA. Testované implantáty však mají zatím příliš malý výkon na 

to, aby byly zavedeny do praxe, zároveň by se měly prokazatelně prozkoumat vlivy na 

biologické prostředí a obráceně. [25] 

Z materiálové škály lze vhodně zvolit takové tribogenerátory, které krom generace 

elektrického náboje budou splňovat podmínku biodegradability a biokompatibility, 

flexibility, dobré tvarovatelnosti, pružnosti a především ne-toxicity. [31] 

V biomedicínských aplikacích se hojně uplatňuje titaničitan barnatý (BaTiO3) díky 

dobré biokompatibilitě a vynikajícím ferroelektrickým vlastnostem, u flexibilních 

generátorů v podobě nano- a polymerních kompozit zvyšuje celkový elektrický výtěžek. 

Také PVDF nanogenerátory splňují značnou dávku biokompatibility, flexibility a 

elasticity, chemickou odolnost, transparentnost. [25] [31] 

Díky lehkosti, nízkým nákladům a pružnosti, ohebnosti, se flexibilní tribogenerátory 

experimentálně objevují i ve sportovním oblečení a obuvi, na těle v podobě přilnavých 

fólií, speciálních záplat (přehledově – Obr. 3.7) nebo chytrého náramku (Obr. 3.8). [31] 

 

Obrázek 3.7 Nositelné TENG jako: 

 a. – pleťová náplast/fólie, 

b. - speciální oděv, c. - podrážka bot ([31]). 
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Obrázek 3.8 Náramkový TENG v podobě senzorového analyzátoru potu 

pro monitoring zdravotního stavu ([31]). 

 

Tribo-piezoelektrické nanogenerátory po rozšíření aplikačních možností 

bioelektroniky výzkumně zasahují i do oblasti elektroléčby k stimulaci živých buněk, 

tkání, orgánů, léčbě chronické bolesti, urychlení zhojení a regeneraci poškozených 

tkání, včetně neuronové, která může vést až k vývoji umělého nervového systému 

([31]).  

Kromě uplatnění pro terapii nalézají své místo i pro diagnostiku a sběr dat 

z vnějšího i vnitřního prostředí. Pomocí sensorů detekují glukózu v potu i slze pro 

určení přibližné hodnoty glykémie při diabetu nebo mohou zachytit koncentraci různých 

iontů či laktátu. Jako sensor očního tlaku nebo glukósy můžou posloužit i speciálně 

upravené kontaktní čočky (Obrázek 3.9). [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.9 Kontaktní čočky pro detekci glukósy ze slzy ([31]).  

 

Na základě biomolekulárních triboelektrických sensorů (TENS – triboelektrické 

nano-sensory) lze z přítomnosti, zachycení, koncentrace, množství určitých biomolekul 

diagnostikovat různé vytipované nemoci. Monitoring cílených molekul probíhá na 

povrchu sensoru fyzikální adsorpcí, vazebními interakcemi nebo změnou potenciálu 

měřenou elektrometrem. [31]  
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Příklad kapkového sensoru – viz Obrázek 3.10, použit může být i jako odebírač 

vzorků krve k následné analýze. Rychlá odezva a propojení dat na dálku znamenají řadu 

výhod i pro spousty sportovních aplikací, včetně tlakových a teplotních čidel, 

monitoringu životních funkcí a pohybu, vlhkosti, rychlosti, zrychlení. [31]  

Obrázek 3.10 Kapkový triboelektrický sensor ([31]). 

 

Ukázka obličejové TENG masky poháněné přirozenou ventilací (Obrázek 3.11) je 

složena z ohebného silikonového filmu a z nanovláknové fólie směsi PVDF vláken. 

Kontaktní triboelektrifikaci zprostředkovává přívodní a vývodní odtok vzduchu 

korespondující s nádechem a výdechem, případně větrným nárazem, či s vlastnostmi 

atmosféry. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.11 Návrh respiračního TENG pro EH ([31]). 
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3.2 Aplikace během doby pandemické 

Eskalace působení koronaviru SARS-CoV-2, vyvolávající onemocnění COVID-19, 

po celém světě donutila k vyburcování činností mimořádného významu u většinové 

populace. Kdo zaváhal, vzápětí byl strhnut okolnostmi, aby sám svou dávkou 

pozornosti přispěl k celosvětovému dění, byť jen třeba malou obezřetností, která často 

pomohla k jeho značné minimalizaci a utlumení v co největší možně přijatelné míře.  

Začátkem dubna dle obecných statistik a veřejných médií postihlo onemocnění 

COVID-19 jeden milión lidí, přičemž první potvrzené případy onemocnění v České 

republice se objevovaly začátkem března a dále rostly.  

Po ukončení nouzového stavu v ČR ke dni 18. 5. 2020 nejvíce zasaženými státy na 

celkový počet nakažených zůstávaly: USA, Rusko, Španělsko, UK, Brazílie, Itálie, 

Francie, Německo, Turecko, Írán, Indie, Peru, Čína – odkud nemoc propukla a postupně 

se rozšířila do oblastí ostatních kontinentů. V uvedených částech světa onemocnění 

postihlo v každé z těchto zemích víc jak 80 000 lidí. [33] 

Česko obsadilo 48. místo s počtem 8 527 případů – podle světového tachometru, ke 

kterému odkazuje na svých stránkách [35] Ministerstvo zdravotnictví ČR, světové 

měřítko 215 sledovaných zemích kalkulovalo na 4 853 436. [33] 

Ačkoliv ovzduší zásah pandemie výrazně pomohl a došlo k znatelnému pročištění 

od emisí zejména leteckého průmyslu a propadu světové trhu, na zdraví a ekonomické 

stránce některých lidí se to rozhodně kladně nepodepsalo.  

Zahaleni rouškami na českém území jsme museli vstřebávat vlastní tělesnou 

atmosféru v kupoli roušky, ale i respirátorů, štítů, speciálních obleků, vlastních 

vychytávek a jiného náčiní, chránit nás měly především před možnými kapénkami 

kolemjdoucích s možným nebezpečím na výskyt virových částic nového typu 

koronaviru. Spousta iniciativ v boji proti virovému onemocnění začala vlastní výrobu 

ochranných štítů, respirátorů, ústenek a roušek, sem tam i výroby ventilátorů pro 

nejhorší případy.    

Podle některých roušky chrání a pomohou, pokud je v daný moment budou nosit 

všichni, protože ne každý o své infekčnosti zrovna ví, příznaky se nemusí navenek 

nutně projevit, pro další zůstávají velice skeptické a sporadické, u ostatních tvoří 

především známku kompromisu. K tomu aby daná ochrana zajistila bezpečnost a 

účinnost proti respiračnímu viru, musí počítat s parametry a vlastnostmi, které 

zkoumaný virus má. Způsob jeho chování, přežívání, struktura a existence jsou klíčové 

pro všechny probíhající studie a nelze je opomenout. 
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Ze všeobecného hlediska - každá ochrana dobrá, pokud plní svůj záměr a má 

kupředu nakročeno, alespoň jsme svědky vývoje nejrůznějších vychytávek, které leckdy 

mohou podchytit i kreativního ducha a nadále postupovat a vyvíjet se v nový prototyp 

záchranné, i zábavné – pokud v dohlednu zůstává šťastný konec nebo začátek, mise.   

Jednou ze slibných variant ke zvýšení odolnosti vůči viru jsou také nanovlákna, 

která dokáží virus zachytit i bez většího omezení přísunu kyslíku – molekulární rozměr 

O2 činí zhruba 0,36 nm [18] v porovnání s viry o průměru okolo 100 nm [32] [34]. 

V kombinaci s antibakteriálním postříbřením nebo s nanočásticemi stříbra [17] [28] a 

mědi by mohla aktivně účinkovat při přímém styku s virem, totiž na povrchu z Cu 

pravděpodobně přežívá kolem čtyř hodin [19].  

I u jednoduchých domácích bavlněných roušek s vytvořenou kapsou se aplikování 

speciálních nanovláken jako přídatného filtru navíc stává velmi ocenitelnou výhodou, za 

pomoci elektrostatického zvlákňování vznikaly na Technické univerzitě v Liberci 

nanofiltry nanesením nanovlákenné vrstvy na netkanou textilii [22].  

Ale i když nejsou nanovlákna zrovna k mání a jejich výroba lítá v časovém nebo 

materiálovém nedohlednu, lze si vypomoct s přídavkem jiných materiálů, které navíc 

dokáží posloužit jako vhodný tribomateriál při dýchavičném kontaktu s bavlněnou 

látkou.  

Vloženým filtrem ve funkci tribomateriálu dojde k triboelektrifikaci mezi bavlnou a 

filtrem po vzájemném tření střídavým nádechem a výdechem, či neustálou mluvou, 

určitý vliv zde může mít i kontakt vydechovaného vzduchu na bavlnu, nebo část vnější 

při působícím ovzduší zvenčí.  

Navíc s přidaným měděným drátkem po obvodu pro vytvarování a výztuž může mít 

na svých koncích vhodně zabudovány i kondenzátory pro sběr energie vzniklých 

nábojů. Ovšem, protože se jedná o citlivou oblast kolem tváří a očí, je nutné zohlednit 

možná rizika, aby nedošlo například k přehřátí kondenzátorů a jejich vyhoření, která by 

tak mohla svému nositeli způsobit nechtěnou újmu. 

Zajímavé řešení připadá pro filtr na bázi samotného uhlíku, po styku s bavlnou 

nejspíše převezme v důsledku snazší elektrické vodivosti a vyšší elektronegativitě 

záporný náboj a bavlněná látka se nabije lehce kladným potenciálem. 

Mimořádné vlastnosti uhlíku se odrážejí i v jeho konstrukci mikroskopicky 

vodivých elektrických vláken [20], v útvaru nanostruktur posiluje stabilitu celkového 

materiálu, jsou dobře formovatelné, a tvoří základní stavební jednotku všech 

organických látek.  

Jako nejtvrdší drahokam a nerost diamantu slouží především k oslnivé výzdobě 
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nebo obrušování povrchů v technickém průmyslu, jeho odolnost spočívá v síle 

kovalentních vazeb čtyř sousedících atomů uhlíku, jedná se však o elektrický izolant. 

Naproti stojí měkká forma uhlíku vazeb slabých – grafitu, elektrický proud dokáže vést 

o poznání daleko lépe. Kromě tuhy v tužkách se používá i k zhotovení elektrod. [2] 

Význam uhlíku se projevuje i ve vývoji baterií pro budoucí elektromobily, japonská 

firma vynalezla uhlíkovou baterii, která je nejen levná a bezpečná, ale také 100% 

recyklovatelná, své uplatnění může nalézt i ve zdravotní technice. [24] 

Do filtrů ochranných masek se vkládá konzistence aktivního uhlíku s velkým 

povrchem pro vysokou adsorpční schopnost plynných látek. Živočišné uhlí 

konzumujeme často při potížích s trávicím traktem podle doporučení lékáren. Saze 

technického uhlíku se mohou ukázat ve výplni pneumatik a plastů při jejich výrobě.  

Amorfní zdroj uhlíku však poskytuje nižší elektrický průtok než elektricky vodivý 

grafit, v závislosti na struktuře – výsledný materiál a jeho vlastnosti určuje vnitřní 

výstavba uspořádání atomů uhlíku. [2] 

Když uvažujeme, že dřevěné uhlí dokáže adsorbovat i Ag a některé jeho soli [21], 

při postříbření bavlněné roušky zvenku dokáže uhlíkový filtr zabudovaný uvnitř po 

značném otestování pravděpodobně zachytit i částice stříbra, čímž by se zároveň 

minimalizovalo riziko vdechnutí dovnitř organismu z nezamýšlené a nežádoucí 

inhalace.  

Příklad vizualizace uhlíkového filtru o rozměru 13 cm x 13 cm x 1 cm – viz 

Obrázek 3.12.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.12 Vysoce absorpční uhlíkový filtr ([23]). 

Pro cílený monitoring viru by mohly posloužit vysoce citlivé TENS sensory 

z analýzy biologických tekutin vylučovaných z těla ven nebo i z krve. Tribogenerátory 

jsou však ve fázi testování a experimentů, předmět vybavení a jejich uchopení do praxe 

signalizuje zatím jen možný nástin cest a aplikací pro budoucí reálné ukotvení.  
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4 Nanovlákenný generátor elektrické energie 

Obor nanotechnologií je z pohledu vědy relativně mladý, zkoumá hmotu na 

atomární i molekulární úrovni, materiály a struktury, jejichž rozměr se pohybuje v řádu 

1 – 100 nm.  

Svůj zápřah postupně rozšiřuje do celé škály oborů, otázkou zůstává, jaký efekt a 

dopad bude mít na lidský organismus a životní prostředí za pár desítek let po jejich 

postupném zavádění a akumulaci živou i neživou přírodou, v kosmetických přípravcích, 

v potravinových zdrojích, v ovzduší, v odpadních vodách, prachových nanočástic, 

v půdní vrstvě, neboť nad nimi nemáme úplnou kontrolu.  

U nanomateriálů je ocenitelnou výhodou velký poměr povrchu ku objemu 

nanočástic, mluvíme o tzv. aktivní ploše. Čím menší částici uvažujeme, tím získáme 

nepřímo úměrně zvětšený povrch, v závislosti na parametru se počet molekul nebo 

atomů na jejím povrchu postupně exponenciálně zvyšuje. Vlastnosti látek celkově závisí 

na vnitřním uspořádání.  

Ve srovnání s materiály větších struktur vykazují lepší otěruvzdornost i celkovou 

trvanlivost díky prostorovému uspořádání a vazebné energie atomů, která se odvíjí od 

podílu povrchových atomů rostoucí se zmenšujícími se rozměry. Termodynamickou 

stabilitu materiálu pravděpodobně ovlivňuje kontrakce meziatomových vzdáleností, 

povrchové napětí a energie. Ve formě atomů jim odpovídá také určitá atomová 

charakteristika použitých prvků. 

Nanomateriály obecně představují nanočástice, nanovlákna a nanofilmy, s určitým 

účinkem na své okolí. Možná toxicita nanomateriálů počítá s dávkou v podobě 

hmotnosti a koncentrace částic, jejich velikostí a strukturou, specifickým povrchem, 

povrchovými modifikacemi a nábojem. Efekt povrchové vrstvy atomů 

v nanomateriálech převažuje nad vlivem částic větších rozměrů v závislosti na 

charakteru složení a konkrétní aplikaci. 

Pro zajímavost molekula glukózy představuje přibližně 1 nm, 10 – 100 nm viry 

(koronavirus 80 – 150 nm [34]), 1 m bakterie, 7 m erytrocyt, 80 m průřez lidského 

vlasu. Řádům nanometrů odpovídá také tloušťka třeba buněčné membrány. 

Zvláštní specializací jsou tzv. nanopóry – otvory s průměrem několika nanometrů, 

které mohou být vyvrtány fokusovaným iontovým svazkem do membrány z nitridu 

křemíku. Podobně jako iontově selektivní elektrody se dají přizpůsobit pro regulaci toku 

iontů nebo molekul, pro detekci procházejících částic v blízkosti nanopórů by se dala 

zaznamenat změna intenzity měřeného proudu. [6] [12] [13]  
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Metodou elektrospinningu – elektrickým zvlákňováním za působení 

elektrostatických sil – získáme nanovlákna, jejichž délka mnohonásobně převyšuje 

průměr, přičemž alespoň jeden rozměr spadá pod 100 nm, proto tvoří v rámci 

nanomateriálů jednu z výjimek, kdy některý z parametrů hraniční rozmezí 100 nm 

přesahuje. Relativní malou hmotnost nanovláken zapříčiňuje jejich polymerní povaha 

s velkou aktivní plochou. Dají se různě modifikovat s příměsi látek a vylepšovat jejich 

vlastnosti dle účelu použití, mohou mít povahu i netkaných textilií. [6] 

Pro měření triboelektrického náboje byla použita nanovlákna ze směsi PVDF 

v různém složení a uspořádání pod očíslovanými vzorky materiálu (118, 119, 124, 125) 

určených pro měření a vyrábějících se pod záštitou Středoevropského technologického 

institutu – CEITEC. 

Se zmenšujícím se průměrem vláken by se měla díky členitější povaze materiálu 

(získáme hustší síť vláken s menšími rozestupy mezi vlákny, drženou při sobě hlavně 

adhezními silami) zvýšit i efektivita tření a přenosu náboje mezi plochami. Ale nesmí 

dojít k poškození nanovlákenných vrstev, které by snížilo účinnost a výsledný výkon. 

Nanovlákenné vrstvy TEG v [1] dosahovaly vyšších výkonů než běžné materiály, 

ovlivňuje jej však i velikost kontaktní plochy. [1] 

 Příklad obecně usměrněných a neusměrněných vláken a vláken s příměsemi lze 

zhlédnout na přilehlých fotografiích (Obrázek 4.1 – 4.3), prozatím však postačovalo 

sledovat odezvu triboelektrického efektu sestrojeného tribogenerátoru na displeji 

osciloskopu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 Vlákna s příměsemi (CEITEC). 
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Obrázek 4.2 Neusměrněná vlákna (CEITEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 Usměrněná vlákna (CEITEC). 
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4.1 Triboelektrický nanovlákenný generátor 

K prvotnímu měření byl sestrojen TEG v sendvičovém módu dvou Cu elektrod, 

které se na vnější straně potáhly izolační vrstvou. Pro vylepšení kontaktního momentu 

tření se navíc ještě propojily z jedné kratší strany izolačními páskami přes plastovou 

kartu pro vytvoření efektu pootevřené knihy se vzájemným úhlem elektrod 

nepřesahujícím 90°. V místě půlení se nachází další izolační vrstva, aby nedošlo 

k vzájemnému kontaktu elektrod při zaklapnutí k sobě. 

 Po stisknutí vnější silou má dojít ke kontaktu tribomateriálu s lícovou stranou 

elektrody a zase se vrátit do původní polohy pootevřené knihy. Vzájemným kontaktem 

a následným opět ne-kontaktem (procesem oddálení do původní polohy) lícové strany 

elektrody a materiálu vzniká triboelektrický jev, který zaznamenáváme na osciloskopu. 

Na spodní elektrodu z vnitřní strany se přiloží testovaný vzorek ze směsi nanovláken 

PVDF a uchytí se pomocí magnetek na šířku mimo kontaktní plochu, která sloužila 

k následnému tření s protější Cu elektrodou, proto daný vzorek musel být vyměřen tak, 

aby přesahoval delší rozměr horní elektrody, ale zároveň aby byl menší než povrch 

spodní větší elektrody, jinak by došlo ke zkratu a ke zkreslení výsledku.  

Umístění generátoru na pevnou rovnou podložku, která ať se skládala z jakéhokoliv 

materiálu, nijak neovlivňovalo probíhající měření, neboť i spodní elektroda ze spodní 

rubové strany se obalila izolační rovnoměrnou vrstvou.    

V zapojení přímo na osciloskop s vnitřním odporem 10 M  se propojil generátor 

přes výčnělky Cu elektrod na kanál 1, z nichž výčnělek vrchní elektrody, která by se 

vzhledem k PVDF materiálu měla nabíjet kladně, se uzemnil přes uzemňovací svorku. 

Pro konstrukci tribogenerátoru – viz ilustrační obrázek níže (Obrázek 4.4).   

 

 

 

Obrázek 4.4 Triboelektrický generátor s efektem pootevřené knihy (úhel  90°) 
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4.2 Experimentální pracoviště na měření výkonu 

Experimentální pracoviště spočívá v připojení tribogenerátoru (Obrázek 4.4) na 

osciloskop (KEYSIGHT TECHOLOGIES, InfiniiVision DSOX2024A, č. 6) pomocí 

sondy a uzemňovací svorky. Vstupní odpor použitého osciloskopu činí 10 M, tedy po 

změření vzniklého napětí jsme schopni vrcholový výkon dopočítat dle vztahu, udávající 

podíl druhé mocniny změřeného napětí v špičce vůči vstupnímu odporu osciloskopu: 

                 P = U2/R        (4.1)   

Kontaktními materiály v konstrukci sestrojené tribosérie jsou PVDF materiál a 

protilehlá Cu elektroda, která by se měla vůči PVDF materiálu nabíjet kladně a PVDF 

materiál záporně, tedy elektroda přiléhající přímo PVDF materiálu by po vzájemném 

kontaktu mezi materiály měla mít kladný indukovaný náboj a jako vodivý materiál 

sloužit k převodu vzniklého elektrického proudu, konkrétně uvolněných elektronů 

z protější Cu elektrody, které na zelektrizovaném PVDF materiálu přebývají, a tím i 

k měření průběhu vzniklého napětí mezi tribomateriály.    

Napětí mezi materiály při přibližování roste, v místě vzájemného kontaktu dosáhne 

nejvyšší hodnoty a poté pozvolna klesá po opětovném vzdálení. Příklad některých 

průběhů z měření – viz přiléhající obrázky (Obrázek  4.5 – 4.8). 

Obrázek 4.5 Časový průběh napětí po frekventovaném stlačování triboploch prstem. 

(PVDF materiál 119, v místě kontaktu se generuje i 2 V napětí.) 
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Obrázek 4.6 Odezva tribogenerátoru po uvolnění scvaknutí triboploch zátěží z kleští. 

(PVDF materiál 119, vrcholová špička po zaokrouhlení 2 V.) 

 

 

 

Obrázek 4.7 Odezva tribogenerátoru po uvolnění scvaknutí triboploch zátěží kleští. 

(PVDF materiál 125, napěťová špička 1,3 V.) 
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Obrázek 4.8 Napěťová špička tribogenerátoru přes 1,3 V 

   po uvolnění scvaknutí triboploch zatížených kleštěmi 

(PVDF materiál 125, x-ová osa – čas, osa y - napětí). 

 

4.3 Elektrická charakterizace tribogenerátoru 

Elektrická charakterizace tribogenerátoru se odvíjí od změření napěťových špiček 

během kontaktního buzení, které se nakonec provádělo pomocí plastové pipety, která 

zajistila rychlejší proces uvolnění kontaktu. Došlo nejdříve ke stlačení přítlakem pinzety 

na vrchní deskovou elektrodu, která stlačila měřený vzorek PVDF materiálu ke spodní 

elektrodě. Po uvolnění přítlaku pinzety se od sebe měřené vrstvy oddálily a došlo 

k uvolnění navozeného napětí. 

Ze změřených dat napětí lze dopočítat hodnotu výkonu dle vzorce (4.1) při 10 M 

vnitřním odporu osciloskopu. Plošnou hustotu výkonu získáme přepočtem změřeného 

výkonu na jednotkovou plochu. Šířka vrchní elektrody odpovídala 7,3 cm, délka 8,6 cm, 

rozměr 8,6 cm x 7,3 cm pak zahrnuje plochu 62,78 cm2, která zároveň tvořila kontaktní 

plochu během tření. Výsledky měření pro jednotlivé testované materiály – viz níže. 

 

Tabulka č. 2:  Napěťové špičky měřených materiálů dle pořadí nejlepších výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo materiálu Napěťová špička v absolutní hodnotě [V] 

118 19,70 

118 17,49 

118 14,07 

124 3,02 

124 2,93 

124 2,55 

119 2,53 

119 2,33 

119 2,09 

125 1,45 

125 1,43 

125 1,41 
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Tabulka č. 3:  Výsledné napěťové špičky změřených materiálů 

 s ohledem na možný výskyt soustavných chyb. 

Materiál Interval 95 % spolehlivosti [V] 

118 17,09 + 7,41 

124 2,83 + 0,65 

119 2,32 + 0,58 

125 1,43 + 0,05 

 

4.4 Generovaný výkon 

Dopočítávaný špičkový výkon ze změřených dat vrcholového napětí dle vzorce 

(4.1) dosáhl nejvyšší hodnoty u materiálu 118, výsledky z proběhlých měření, i 

s ohledem na přítomnost soustavných chyb, jsou patrné v Tabulkách č. 4 a č. 5.  

  

Tabulka č. 4:  Vypočtený špičkový výkon měřených materiálů 

 dle pořadí nejlepších výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5:  Špičkový výkon proměřených materiálů 

 s ohledem na možný výskyt soustavných chyb. 

Materiál Interval 95 % spolehlivosti [W]  : 

118 29,20 + 12,67 

124 0,80 + 0,18 

119 0,54 + 0,13 

125 0,20 + 0,01 

 

Číslo materiálu Přepočtený výkon při R = 10 M  [W]   

118 38,80900 

118 30,59001 

118 19,79649 

124 0,91204 

124 0,85849 

124 0,65025 

119 0,64009 

119 0,54289 

119 0,43681 

125 0,21025 

125 0,20449 

125 0,19881 
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Pokud máme kontaktní plochu tření o obsahu 62,78 cm2, můžeme dopočítat i 

hustotu výkonu na 1 cm2 (W/cm2): 

 

Tabulka č. 6:  Přepočet dosaženého výkonu na jednotkovou plochu 

 s ohledem na možný výskyt soustavných chyb. 

 

 

 

 

 

4.5 Shrnutí výsledků z měření 

Z měření napětí při vrcholovém triboelektrickém jevu jsme získali nejlepší výsledky 

pro materiál 118, jehož naměřené hodnoty napětí přesahovaly i 15 V, nejvyšší naměřená 

hodnota 19,7 V znamenala špičkový výkon o 38,8 W. Při přepočtu na jednotkovou 

plochu jsme tak získali 0,618 W/cm2. Nejnižšího napětí dosáhl materiál 125 (1,41 V), 

materiály 119 a 124 se pohybovaly na velmi podobné napěťové hladině (materiál 119: 

(2,83 + 0,65) V a materiál 124: (2,32 + 0,58) V). 

Odhad soustavných chyb měření byl proveden výpočtem průměru hodnot měření a 

jejich odklonění od střední hodnoty pomocí výběrové směrodatné odchylky 

aritmetického průměru, s doplněním násobení koeficientem Studentova rozdělení pro 

95% hladinu spolehlivosti – při třech odměřených hodnotách s tabelovanou hodnotou t 

= 4,526 [15].  

Soustavné, systematické chyby měření mohly být zapříčiněny nesprávným 

nastavením přístroje nebo chybně zvolenou metodikou buzeného tření mezi kontaktními 

plochami. Jednotlivé chyby výsledku se však pohybovaly v řádu podjednotek (v 

závislosti na zvolené jednotce veličiny), u zmíněného materiálu 118 větší odchylky 

pravděpodobně způsobil charakter buzení, který se projevoval znatelněji než u ostatních 

materiálů, tedy i výsledné uvolněné napětí odráželo účinek stlačení kontaktní plochy Cu 

elektrody s PVDF materiálem a efekt přenosu náboje mezi plochami k vygenerování 

elektrického proudu. Relativní chyba u proběhlých měření nepřekročila hranici 44 %.  

Výsledky měření jsou patrné v Tabulkách č. 2 – 6. Některé grafy závislosti napětí na 

čase odpovídajících měření – viz Příloha 2 – Naměřené průběhy – grafy, tabulky 

naměřených hodnot se nachází v přiloženém souboru tereza_tesarova_BP_prilohy.zip.  

Materiál Interval 95 % spolehlivosti [W/cm2] : 

118 0,4650 + 0,2017 

124 0,0128 + 0,0029 

119 0,0085 + 0,0021 

125 0,0033 + 0,0001 
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5 Závěr 

Bakalářská práce spočívá v obeznámení s problematikou flexibilních generátorů 

elektrické energie a zdokumentování jejich současného stavu s možnou využitelností po 

praktické stránce v každodenním životě.  

Účinnost převodu elektrické energie sestrojených generátorů se odvíjí od druhu 

použitých materiálů, v případě piezoelektrických se využívá účinek mechanické 

deformace krystalu k produkci povrchového náboje a jeho převedení do místa spotřeby 

nebo uskladnění pro budoucí napájení, využit může být i jako čidlo pro zaznamenání 

určitého děje mechanického původu. K deformaci piezoelektrických materiálů dochází i 

vlivem působení vnějšího elektrického pole.  

Na základě působení elektrostatických sil pracuje triboelektrický generátor, který ve 

srovnání s piezoelektrickými pravděpodobně dosahuje vyšší účinnosti při přeměně 

mechanické energie na elektrickou, nicméně výsledný zisk elektrické energie závisí na 

struktuře a složení aplikovaných materiálů vybraných pro přímé kontaktní nabíjení. 

Zároveň nepodléhají tak silné opotřebovanosti materiálu, jak je tomu v případě 

některých běžně využívaných piezokeramik, které se odvíjí od data výroby, teplotních 

limitů a frekvence aktivního budícího efektu.   

Pro zvýšení triboelektrifikace lze apelovat na vhodné uspořádání jednotlivých 

tribosérií pro co největší preciznost přenosu elektrického náboje bez nepředvídatelných 

ztrát a zajistit veškeré kontakty vodivých cest bez vnějšího zásahu, abychom zamezili 

zkreslení nábojové charakteristiky testovaného generátoru a dosáhli reálných hodnot 

měření. Velmi účelná je i povrchová úprava snímaných triboploch, která rovněž 

ovlivňuje intenzitu působení elektrostatických sil a zlepšuje kontakt třecí plochy mezi 

materiály. Úroveň mechanické odolnosti konstrukce zajistí dlouhotrvající účinek a 

neopotřebovanost materiálů při frekventovaném režimu kontakt-nekontakt adekvátně 

navozeného buzení.  

Jako součást EH představují úsporné řešení energetické dodávky. Energie přichází 

přirozeně z blízce se vyskytujících zdrojů a je pravidelně obnovována v závislosti na 

budícím efektu účinkujícího mechanismu napájení. Vychytané konstrukce si generují 

energii samy, což zaručuje co nejnižší nákladnou spotřebu, která se rychle sama 

vyrovná a dobije přímo z dostupnosti svého okolí. 

V porovnání s klasickými bateriemi zaručují menší nákladnost jak v dodávce 

energie, tak v objemovém měřítku, kdy běžně používané baterie zbytečně zaobírají další 

úložný prostor nebo zatěžují zařízení svou hmotností, čímž konstruktérům tenkých a 

chytrých lehkých zařízení moc nevyhovují. A navíc po chemické stránce vypouští do 
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životního prostředí značnou dávku nebezpečných látek, odvíjející se od konkrétního 

složení článku akumulátoru, čímž ekologové také bijí na poplach, neboť hromadění 

škodlivin v celkové oběhové akumulaci životnímu prostředí vůbec neprospívá, rtuť se 

hromadí už i v některých mořských rybách.  

V návaznosti na teoretický úvod do dané problematiky bakalářská práce dále 

rozšiřuje a testuje poznatky flexibilních elektrických generátorů zejména prováděným 

měřením se zamyšlením pro aplikaci a vylepšení konstrukce jednotlivých generátorů, 

samotná generace elektrického náboje má za cíl celý proces co nejvíce zefektivnit a 

mířit k 100% účinnosti pro zajištění maximální výtěžnosti zkonstruovaných generátorů 

v závislosti na účelnosti a provedení elektrické série použitých materiálů určených 

k převodu uvolněných elektronů po vykonaném ději určitého typu zelektrizování 

s ohledem na produkci náboje vybranými materiály.  

Pro zhodnocení proběhlých mechanismů se definuje elektrická charakterizace 

generátoru, která se odvíjí od vzniklého napětí mezi tribomateriály nebo změření náboje 

na povrchu testovaných vzorků pomocí přiléhajících elektrod, výsledný výkon lze 

porovnat s výkony běžně dostupných spotřebičů, které připadají v úvahu jako budoucí 

konzumenti elektrické energie napájené právě z generátorů výše popsaných jevů, 

prozatím se však jedná především o odběr elektrické energie pro nízkoenergetická 

zařízení – jako jsou teploměry, LED diody, čidla, detektory, náramkové hodinky nebo 

bezdrátová sluchátka. Užití naleznou také ve formě monitoringu a cílených detekcí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.1  Rozsvícení LED diod na cestu napájených za pomoci TENG ([25]). 
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Graf č. 1  Graf časové závislosti napětí – materiál 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2  Graf časové závislosti napětí – materiál 118. 
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Graf č. 3  Graf časové závislosti napětí – materiál 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Graf časové závislosti napětí – materiál 118. 
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Graf č. 5 Graf časové závislosti napětí – materiál 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 Graf časové závislosti napětí – materiál 119. 
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Graf č. 7  Graf časové závislosti napětí – materiál 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 Graf časové závislosti napětí – materiál 124. 
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Graf č. 11  Graf časové závislosti napětí – materiál 124. 
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