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ABSTRAKT 

 
Tato práce se zabývá řešením generování elektrické energie z vibrací pomocí piezoelektrického 

kompozitního nosníku. Je provedena rešeršní studie piezoelektrických materiálů. Dále pak ur-

čen a popsán analytický model piezoelektrického nosníku, u kterého je dále zkoumán vliv růz-

ných parametrů. Provedena je také případová studie teoretického dimenzování generátoru na 

specifický zdroj vibrací. Poslední částí práce je pak rozšíření modelu o vliv nestejných šířek 

materiálů nosníku.   

 

ABSTRACT 

 
This thesis deals with the generating electrical energy from vibrations from piezoelectric com-

posite cantilever beam. A review of the piezoelectric materials is made. Then the analytical 

model of piezoelectric cantilever beam is presented, then the influence of parameters is inves-

tigated. Case study with theoretic design of parameters on the specific source of vibration is 

also provided. Last part is the extension of model for the variable width of layers at cantilever.  
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1 ÚVOD 
 

Moderní civilizační výdobytky, industrializace a v poslední době tolik skloňovaná robotizace a 

průmysl 4.0 představují výzvu pro aplikaci mnoha elektronických zařízení i tam, kde se dříve 

neuplatňovala. Ačkoli mají mnohá zařízení optimalizovanou svoji energetickou náročnost, po-

třeba získat či přivést energii a napájet tak elektroniku stále trvá. Zajistit přísun elektrické ener-

gie pro cílové aplikace se může jevit jako triviální úkol, ovšem ne vždy tomu tak skutečně je. 

Přívod elektřiny přímo ze zdroje, potažmo z rozvodné sítě pomocí kabelů jako nejjednodušší 

možnost není vždy možný a řešení, jež nevyžaduje kabeláž, může dávat i ekonomický smysl 

(ušetří se materiál kabelů).  

V době rozvoje automatizace, sensoriky, pronikání internetu věcí, tzv. IoT, i do domác-

ností či osobních aut spousta, zejména čidel a sensorů vyžaduje pro svoji činnost poměrně malý 

zdroj energie. Bezdrátové napájení je samozřejmě možné zařídit pomocí baterií, které ale mají 

i omezenou kapacitu a životnost. Energie se vyskytuje všude kolem nás, ať už ve formě záření, 

tepla, či vibrací a nápad využít přeměny ambientní energie prostředí je poměrně starý, i hodinky 

s automatickým nátahem přeměňují energii prostředí (pohyb ruky) na zdroj pro hodinový stro-

jek. Progresivní obor zkoumající možnosti právě využívání energie z rozličných zdrojů se na-

zývá energy harvesting. Jako jeden z nejslibnějších směrů se jeví získávání energie z vibrací, 

což lze provést i s pomocí materiálů z piezoelektrickými vlastnostmi. 
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2  FORMULACE PROBLÉMU A CÍLŮ 
 

Cílem práce je analytický model piezoelektrického generátor, resp. jeho popis a analýza vlivu 

parametrů na teoreticky dosažitelný výkon takového generátoru. Modelování tohoto problému 

je možné jak pomocí MKP, což je vhodné řešení pro komplikovanější generátory, tak i použitím 

analytických rovnic a vztahů, v práci bude využit druhý přístup, tedy analytické rovnice. Zkou-

maný generátor bude v konfiguraci bimorfního vetknutého nosníku. Dále bude provedena re-

šeršní studie, s úvodem do oblasti energy harvestingu, také popsán piezoelektrický jev a běžně 

uváděné veličiny pojící se s touto problematikou, základní rozdělení piezoelektrických materi-

álů, jejich vlastnosti a krátký přehled komerčně dostupných materiálů a výrobků.   
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3  ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE Z PROSTŘEDÍ 
 

3.1 Energy harvesting 
 

Pojmem energy harvesting (nebo také energy scavening, to především v USA) bývá v oblasti 

technologií označováno získávání energie z okolního prostředí, ačkoli i moderní ekologické 

způsoby výroby elektrické energie, např. solární a větrné elektrárny, také čerpají a přeměňují  

energii z okolního  prostředí, energy harvesting v pravém slova smyslu to není, resp. bývá ozna-

čován [1] jako macro-energy harvesting. Energy harvestingem tak spíše rozumíme napájení 

nízkopříjmových aplikací jako jsou například čidla, jelikož harvestery prozatím nejsou schopny 

poskytnout vysoký generovaný výkon. Výhody řešení napájení pomocí autonomního generá-

toru jsou nasnadě, odpadá nutnost fyzického vedení ze zdroje až k cílové aplikaci, což může 

být krajně obtížné až nemožné, navíc s použitím harvestingu není ani nutné u soustavy měnit 

baterie, jelikož životnost harvesteru prakticky odpovídá živostnosti aplikace.  

I přes svoje nevýhody je ale energy harvesting perspektivním odvětvím, zejména díky 

rozšiřování technologií realtime monitorování, jako jsou např. sensory tlaku v pneumatikách, 

IoT nebo MEMS, které představují ideální aplikace energy harvestingu. Energie, již přeměňuje 

generátor může pocházet z rozličných zdrojů [1],[2], nejčastějšími jsou: 

- Mechanická energie 

- Tepelná energie/teplotní gradient 

- Solární energie 

- Elektromagnetická/RF-radiofrekvenční energie 

- Změny tlaku 

- Proudění tekutiny 

- Biologická energie 

 

3.2 Energy harvesting z mechanických vibrací 
 

Zřejmě nejvíce rozšířeným způsobem je energy harvesting z mechanické, potažmo kinetické 

energie. Je možné využívat například energii vibrací či deformaci, ať už ze strojů nebo i napří-

klad z pohybu lidského těla. Přeměna mechanické energie na elektrickou může být uskutečněna 

několika fyzikálními principy a právě podle toho, jakým způsobem generátor transformuje me-

chanickou energii na elektrickou lze harvestery rozdělit [3],[2], většinou se uvádějí čtyři kate-

gorie: 

- Elektromagnetické 

- Piezoelektrické 

- Elektrostatické  

- Magnetostrikční 

 

Elektromagnetické – Pravděpodobně nejznámější a nejrozšířenější typ vibračních generátorů, 

fyzikální podstatu představuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Základní myš-

lenka spočívá v pohyblivé části generátorů (nejčastěji permanentní magnet), která buzením a 

následnou vibrací mění magnetické pole cívky statické části generátoru, a tak indukuje proud. 

Konstrukční řešení může mít vícero podob, ale lze vymezit dělení podle toho, jaký charakter 

má vstupní veličina rezonantní pro vibrace, rotační pro moment a hybridní pro kombinaci po-

hybů [4], viz obrázek 3.1. 
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Obrázek 3.1 Principy elektromechanického generátoru: (a),rezonantní, (b) rotační, (c) hyb-

ridní [4] 

Piezoelektrické – Tento typ generátorů využívá piezoelektrické vlastnosti materiálů a může být 

použit bud jako nosník, čímž se zabývá tato práce nebo stlačován pomocí např. seismické 

hmoty, viz obrázek 3.2.   

 
Obrázek 3.2 Ilustrace principů piezoelektrického generátoru [5] a [6] 

 

Elektrostatické – využít elektrostatického jevu, při kterém se indukuje náboj přiblížením nabi-

tého tělesa, se dá i v energy harvestingu. Elektrody jsou oddělené dielektrikem a jejich pohyb 

generuje náboj. Provedení takového generátoru znázorňuje obrázek 3.3. 

 
Obrázek 3.3 Konstrukce elektrostatického generátoru [2] a [7] 

 

Magnetostrikční – Zajímavý způsob přeměny energie, s pomocí magnetostrikčních vlastností 

materiálu, který při mechanická deformaci mění magnetické pole, právě změna magnetického 

pole při deformaci(pohybu) magnetostrikčního materiálu a následná indukce v cívce generátoru 

vytváří elektrickou energii. Schéma magnetostrikčního generátoru je v obrázku 3.4. 
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Obrázek 3.4 Magnetostrikční generátor, ukázka možné konstrukce [3] 

 

Následující tabulka shrnuje a hlavní klady a zápory používání jednotlivých typů generátorů: 

 

Generátory Plusy Minusy 

Elektromagnetické 

Dostatečný generovaný výkon při 

rozměrově neomezeném generá-

toru 

Nižší napětí 

Obtížná integrace do MEMS 

Piezoelektrické 

Vysoké výstupní napětí 

Kompatibilní s MEMS 

Vhodné pro vyšší frekvence než 

100 Hz (až k jednotkám kHz) 

Vysoká impedance 

Malý proud 

Depolarizace 

Elektrostatické 

Není třeba SMART materiálů 

Vysoce vhodné do MEMS struk-

tur 

Vyžaduje externí zdroj na-

pětí 

Nízký generovaný výkon 

Magnetostrikční 

Flexibilní 

Vhodné pro vysoké frekvence 

 

Nelineární 

Vyžaduje sběrnou cívku 

Špatná integrace do MEMS 

Tabulka 1: Porovnávání výhod a nevýhod základních principů energy  harvestingu [3], [2]. 
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4 PIEZOELEKTRICKÝ JEV V TECHNICKÉ PRAXI 
 

Piezoelektrické látky jsou zástupcem skupiny materiálů, u nichž se projevují tzv. elektrome-

chanické jevy [8]. Tyto jevy propůjčují určitým látkám takové vlastnosti, které představují vzá-

jemné propojení mezi elektrickými a mechanickými veličinami. K piezoelektrickému jevu bý-

vají povětšinou přiřazovány pyroelektrický a feroelektrický jev [8]. Piezoelektrický jev způso-

buje vytvoření náboje v látce působením mechanické deformace. Pyroelektrický charakter ma-

teriál projeví, jestliže se v něm elektrický náboj generuje při změně teploty. Feroelektřina pak 

představuje vlastnost látek, kdy přirozeně existuje v materiálu elektrická polarizace, kterou je 

možné působením vnějšího elektrického pole přeorientovat. Hierarchie jevů je znázorněna na 

obrázku 4.1. 

 
Obrázek 4.1 Hierarchie jevů  [8] 

Vzájemné provázání domén zdařile ilustruje Heckmannův diagram, [9] , provedený na obrázku 

4.2. 

 
Obrázek 4.2 Heckmannův diagram [9] 
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Piezoelektrické látky získaly svůj název z řeckého piezin (stlačit, zmáčknout). Objev piezoelek-

trického jevu je datován k roku 1880 [10] [11] na vrub francouzských vědců, bratrů Pierra a 

Paula-Jacquea Curieových (manželkou staršího z bratrů, Pierra byla Marie Curie Sklodowská), 

kteří zjistili přítomnost náboje při stlačování krystalů turmalínu. K rozvoji a širokému uplatnění 

piezoelektrických materiálů došlo až později, postupně v 20. století. Jako v mnoha oborech, i 

zde představovala podstatný skok ve vývoji výzkumná činnost spojená se zbrojním průmyslem. 

Vůbec první technologickou aplikaci piezoelektrického materiálu, konkrétně krystalu, předsta-

voval SONAR (zaměřování objektů pomocí ultrazvuku), jehož výzkum a vývoj probíhal již 

v dvacátých létech devatenáctého století [10]. V období během a po druhé světové válce piezo-

elektřinu posunuly objevy v oblasti piezoelektrických keramik. Kolem roku 1965 se na výzkum 

a  aplikace piezoelektrických materiálů zaměřili také firmy v Japonsku [12].  Piezoelektrické 

materiály mají širokou škálu praktických využití, jednak v použití přímého jevu (napětí na ná-

boj), tak i nepřímého (náboj na mechanickou doménu), některá využití jsou znázorněno na ob-

rázku 4.3. 

 

 

 
Obrázek 4.3 Rozdělení a využití piezoelektrického jevu v praxi [13] 
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4.1 Piezoelektrický jev 
 

Piezoelektrický jev, tedy schopnost látky vytvořit elektrický proud, projevující se u piezoelek-

trických materiálů je způsoben jejich mikrostrukturou. Jelikož mechanická deformace a elek-

trický náboj jsou u piezoelektrického jevu pevně svázány, lze nejen deformací materiálu získat 

náboj, ale také přivedením náboje ovlivnit jeho deformaci. Díky těmto unikátním vlastnostem 

spadají [12] piezoelektrické látky mezi tzv. SMART materiály. Piezoelektrický jev dělíme na 

přímý, tedy deformace ovlivňující náboj a nepřímý, kdy náboj ovlivní deformaci. 

 

4.1.1 Přímý piezoelektrický jev 

 

Piezoelektrický jev se projevuje, a lze ho dobře ilustrovat, v látkách, jejichž krystalická struk-

tura nemá střed symetrie. Prostorové uspořádání kladných a záporných iontů v krystalové 

mřížce zaručuje, že bez mechanického namáhaní je látka elektricky neutrální. Díky nesyme-

trické struktuře se pak ionty v látce při namáhání přesouvají, resp. mění se jejich elektrické 

těžiště, díky čemuž dochází ke vzniku elektrického náboje, jehož polarita se liší pro namáhaní 

tlakem a tahem, tento mechanismus je znázorněn na obrázku 4.4. 

 
Obrázek 4.4 Znázornění tvorby náboje při působení tlaku (tahu) na materiál [14] 

4.1.2 Nepřímý piezoelektrický jev 

 

Nepřímý piezoelektrický jev je jevem inverzním, tedy díky působení elektrického pole mění 

materiál svůj tvar. V roce 1881 existenci tohoto jevu nejprve dedukoval Gabriel Lippmann, 

bratři Curieové správnost jeho úsudku potvrdili ještě téhož roku [11].   
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4.2 Vlastnosti piezoelektrických materiálů 
 

4.2.1 Curieova teplota 

  

Orientaci atomů v látce ovlivňuje i její teplota. Existuje i tzv. Curieho bod, resp. Curieho tep-

lota, což je označení pro teplotu, kterou když materiál přesáhne, tak ztratí své piezoelektrické 

vlastnosti. Pokud teplota látky nepřesáhne Curieovu teplotu, pak obsahuje dipólový moment, 

viz obrázek 4.5 vlevo, pokud naopak Curieho teploty dosáhne či ji přesáhne, upořádání je sy-

metrické, obrázek 4.5 vlevo a látka ztratí svoje piezoelektrické vlastnosti.  

 

 
Obrázek 4.5 Struktura piezoelektrické látky.  Vlevo struktura nad Curieho teplotou, vpravo 

struktura pod Curieho teplotou [15] 

4.2.2 Rezonanční a antirezonanční frekvence 

 

Vibrace piezoelektrického materiálu a přeměna energie souvisí s tím, na jaké frekvenci je piezo-

elektrický materiál buzen. Na budící frekvenci pak závisí také impedance piezoelektrického 

materiálu. Na obrázku 4.6 je znázorněn graf závislosti impedance a budící frekvence, při rezo-

nanční frekvenci (fr v obrazku) impedance nabývá nejnižší hodnoty – přeměna elektrické ener-

gie na mechanickou má nejvyšší účinnost. Pro frekvenci nazývanou antirezonanční (fa) platí 

přesný opak -  impedance je nevyšší. Hodnoty resonanční a antirezonanční frekvence lze využít 

[16] k výpočtu couplingu. 

 
Obrázek 4.6 Resonanční a antirezonanční frekvence [16] 
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4.3 Model piezoelektrického jevu 
 

Pro popis piezoelektrického jevu v látkách jsou zásadní tzv. konstitutivní vztahy. Pomocí těchto 

rovnic je možné popsat chování piezoelektrického materiálu, neboť propojují elektrické a me-

chanické chování. Postupem času se ukázalo, že by bylo vhodné sladit tvar rovnic, tak, aby 

nedocházelo k problémům, proto jsou normovány, podle IEE/ANSI 176 (1987) [17]. Značení 

os rovněž podléhá konvenci, ta je znázorněna na obrázku 4.7. 

 
Obrázek 4.7 Systém a konvence značení os [17] 

K popisu materiálu se využívá systém rovnic, konstitutivních vztahů, které popisují vlastnosti 

a chování piezoelektrického materiálu, ty lze napsat ve tvaru: 

 𝐒 = 𝐬𝐄𝐓 + 𝒅𝑬𝑬 (4.1) 

 𝐃 = 𝐝𝐓 + 𝜺𝑬𝑬 (4.2) 

Rozepsání do maticové podoby podle norem pak vypadá následovně: 

 

[
 
 
 
 
 
S1
S2
S3
S4
S5
S6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
𝑠11
𝐸 𝑠12

𝐸 𝑠13
𝐸 0 0 0

𝑠21
𝐸 𝑠22

𝐸 𝑠23
𝐸 0 0 0

𝑠31
𝐸 𝑠32

𝐸 𝑠33
𝐸 0 0 0

0 0 0 𝑠44
𝐸 0 0

0 0 0 0 𝑠55
𝐸 0

0 0 0 0 0 𝑠66
𝐸 ]
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
T1
T2
T3
T4
T5
T6]
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
0
0
0
0
𝑑15
0

0
0
0
𝑑24
0
0

𝑑31
𝑑32
𝑑33
0
0
0 ]
 
 
 
 
 

[
E1
E2
E3

] (4.3) 

A druhá rovnice v maticové podobě: 

 

[
D1
D2
D3

] = [
0
0
𝑑31

0
0
𝑑32

0
0
𝑑33

0
𝑑24
0

𝑑15
0
0

0
0
0
]

[
 
 
 
 
 
T1
T2
T3
T4
T5
T6]
 
 
 
 
 

+ [
휀31 0 0
0 휀22 0
0 0 휀33

] [
E1
E2
E3

] (4.4) 

V rovnicích konstitutivních vztahů, se většina prací drží označení dle anglicky psané literatury, 

tedy S označuje přetvoření, s piezoelektrické konstanty, resp. elastickou poddajnost za ne-

měnné intenzity E (rovnice S=sT interpretuje Hookuv zákon). T mechanická napětí v materiálu, 

D elektrickou indukci, d piezoelektrický koeficient, ε permitivitu a E intenzitu elektrického 

pole. 
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K modelování piezoelektrického materiálu slouží také některé [18],[19]  konstanty a veličiny, 

vybrané z nich jsou uvedeny níže. 

 

Piezoelektrická nábojová konstanta 

Piezoelektrická nábojová konstanta popisuje to, jaká hodnota náboje je materiálem generována, 

a to konkrétně v závislosti na mechanickém napětí nebo v opačném směru jako vztah působící 

elektrické intenzity a přetvoření.  Označení bývá udáváno jako d s dvěma číselnými indexy, 

první z indexů udává směr polarizace, bud‘ vlastní nebo generované vnějším polem, druhý in-

dex pak značí směr kterým působí mechanické napětí, resp. směr produkovaného přetvoření. 

 
𝑑 =

𝑝𝑟𝑒𝑡𝑣𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑧𝑛𝑖𝑡𝑎
=

ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑏𝑜𝑗𝑒

𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘𝑒 𝑛𝑎𝑝𝑒𝑡𝑖
 (4.5) 

 

Piezoelektrická napěťová konstanta 

Konstanta označená g s dvěma indexy se nazývá tzv. piezoelektrická napěťová konstanta, jež 

vyjadřuje velikost intenzity elektrického pole na jednotku mechanického napětí, nebo alterna-

tivně přetvoření na jednotku elektrické indukce. 

 
𝑔 =

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é 𝑝𝑜𝑙𝑒

𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘é 𝑛𝑎𝑝𝑒𝑡í
=

𝑝𝑟𝑒𝑡𝑣𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘á 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒
 (4.6) 

 

Permitivita 

Permitivita, nebo též dielektrická konstanta, představuje vztah elektrické indukce a intenzity 

elektrického pole. V piezoelektřině se používá opět označení se dvěma indexy (pro směr elek-

trické indukce a elektrického pole), dále pak označení permitivity ε může mít ještě horní index 

S nebo T podle toho, zda hodnota platí pro konstantní mechanické přetvoření nebo napětí. Po-

měr relativní a absolutní permitivity bývá označován K, tzv. dielektrická konstanta, a je častou 

veličinou v katalogových listech piezoelektrických materiálů. 

 

Elastická poddajnost 

Mechaniku piezoelektrického materiálu definuje i elastická poddajnost, což je konstanta vyja-

dřující přetvoření materiálu na jednotku mechanického napětí. Označuje se jako s s indexy, kde 

opět spodní indexy představují směry, první index přetvoření, druhý mechanické napětí. Horní 

index D či E pak říká, zda je hodnota konstanty platná pro konstantní elektrickou indukci či 

intenzitu elektrického pole.  

 

Elektromechanický coupling factor 

V oblasti piezoelektrických materiálů je pro jejich praktické využítí důležitým parametrem také 

tzv. coupling, či elektromechnický coupling faktor, což je veličina, která představuje to, jak 

účinně materiál přeměňuje elektrickou energii na mechanickou. Bývá označována jako k, čí-

selné indexy značí směr polarizace (první index) a směr mechanického namáhaní (druhý index).    

 

𝑘 = √
𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒
= √

𝑣𝑦𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖
 (4.7) 

Účinnost přeměny energie závisí na frekvenci, pro nízké frekvence umí piezoelektrická kera-

mika dojít k účinnosti 30-75%  [19] v závislosti na přesném materiálu a směru sil. 
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5 PIEZOELEKTRICKÉ LÁTKY 
 

Piezoelektrické látky lze dělit podle nejrůznějších kritérií, jako například. Curieho teplota. Nej-

častěji se ovšem využívá dělení dle struktury, kupříkladu na čtyři základní skupiny: 

- Krystalické 

- Keramiky 

- Piezopolymery 

- Tenké vrstvy 

 

5.1 Krystalické piezoelektrické látky  
 

Piezoelektrické vlastnosti vykazují i některé krystalické látky vyskytující se v přírodě, právě na 

nich byl piezoelektrický jev objeven.  Přestože v moderní době již ve výzkumných i praktických 

aplikacích většinou převládají jiné materiály, mají stále své opodstatnění. Výlučné místo mezi 

krystalickými piezoelektrickými látkami zaujímá křemen/quartz/Si02 [9], jehož vlastností se 

stále využívá v průmyslu např. pro křemenné rezonátory či převodníky mechanických veličin 

[8]  a také v navigačních zařízeních, radarech, již zmíněném sonaru, komunikačních technolo-

giích a v mnohých [20] dalších technických aplikacích.  Krystal křemene je znázorněn na ob-

rázku 5.1  

 
Obrázek 5.1 Ideální krystal křemene  [11] 

Kromě toho, že se křemen vyskytuje v přírodě, lze jej také získávat uměle, výrobní proces umě-

lého křemene, jehož produkce dosahuje 2500 t ročně, využívá techniky hydrotermálního růstu 

při tlaku 50-200 MPa a teplotách 250-500 °C, přírůstek dosahuje asi 1 mm za den [21].  Křemen 

jako piezoelektrická látka neztrácí na významu ani v moderní době zejména díky tomu, že jako 

jeden z mála materiálů v sobě snoubí výhodné vlastnosti – je velice odolný vůči chemikáliím, 

lze ho poměrně dobře zpracovat, dá se integrovat do mikroelektroniky, vydrží i vysoké mecha-

nické namáhání [11] a je stálý také vůči teplotě.  
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5.2 Piezoelektrické keramiky 
 

V přírodě se vyskytující piezoelektrické krystaly sice vykazují piezoelektrické vlastnosti, ale 

s postupem času se ukázalo, že pro některé praktické aplikace bude třeba najít vhodnější mate-

riály, pokrok na poli piezoelektrických materiálů přišel v době druhé světové války a těsně po 

ní [15, 22]. Zejména významný posun na poli piezoelektřiny představuje PZT (zkratka ze 

značky prvků sloučeniny olovo zirkonát titanát), objevený roku 1952. Nepříjemným vedlejším 

efektem olovnaté keramiky je ovšem toxicita olova, proto se v posledních letech vývoj ubírá 

spíše směrem ke sloučeninám bez olova [22], [23], viz  na obrázku 5.2 počet publikací o bezo-

lovnatých sloučeninách. 

 
Obrázek 5.2 Počet publikací o bezolovnatých piezoelektrických materiálech (o typu KNN) [23] 

Výrobní proces piezoelektrické keramiky spočívá ve smíchání oxidu základních látek 

ve správných poměrech, která jsou výrobními a chemickými procesy spojeny a vytvoří krysta-

lickou strukturu, takto získaný polotovar ovšem ještě nemá kýžené piezoelektrické vlastnosti. 

Piezoelektrický charakter keramika získá až při polarizaci, která probíhá působením elektric-

kého pole, obvykle při teplotě o něco málo nižší než Curieho [15].  V průběhu procesu polari-

zace, schematicky znázorněném na obrázku 5.3, se náhodně orientované dipóly působením ex-

terního elektrického pole začnou v látce orientovat ve směru působící polarizace. I po tom, co 

na materiál přestane elektrické pole působit, zůstanou domény seřazeny, díky tzv. zbytkové 

polarizaci [24].  

 

 
Obrázek 5.3 Polarizace piezoelektrického materiálu [24] 
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Právě zbytková, neboli remanentní, polarizace piezoelektrické keramiky je příčinou piezoelek-

trického charakteru výsledného produktu. Pokud se vynese křivka závislosti polarizace a inten-

zity elektrického pole, viz obrázek 5.4, lze získat hysterezní křivku, v podobě podobné, jaká je 

známa z magnetismu.  

 
Obrázek 5.4 Hysterezní křivka remanentní polarizace [24] 

 

5.2.1 Stárnutí piezoelektrické keramiky 

 

Problematickou vlastnost piezoelektrické keramiky představuje její stárnutí, což je proces, při 

kterém piezoelektrická látka částečně ztrácí svoje vlastnosti získané při polarizaci. Stárnutí ne-

probíhá, ani se neudává lineárně, ale povětšinou bývá uváděno v logaritmických jednotkách, 

kdy např. stárnutí o procento za dekádu značí, že se daný parametr sníží o 1 % za den, o další 

1% za deset dní atd. Proto se u měřených parametrů udává i to, kdy byl ten který parametr 

měřen (resp. čas od polarizace k měření). Příčinou ztráty piezoelektrických vlastností v čase je 

odchylování molekul od osy polarizace.  Celý proces stárnutí bývá razantnější při vysokých 

teplotách a také pokud není materiál aktivně využíván.   

 

5.2.2 Rozdělení piezoelektrické keramiky 

 

Piezoelektrickou keramiku lze rozlišit na dvě skupiny, na tzv. tvrdou a měkkou, podle toho, 

jaká příměs je do základního materiálu přidávána při výrobě. Volba příměsi samozřejmě ovliv-

ňuji výsledné vlastnosti piezoelektrických keramik. Tvrdou  keramiku lze získat přidáním ak-

ceptoru (prvek, jež má o elektron méně než směs), pro vytvoření měkké keramiky je naopak 

příměs tvořená [25] donorem(prvek, který má o elektron více než základní směs). Obecně lze 

říct, že měkká keramika se vyznačuje především vyššími piezoelektrickými konstantami, per-

mitivitou a je nevhodná pro vysokofrekvenční buzení. Tvrdá keramika má zmiňované parame-

try opačného charakteru. Tabulka 2 podává srovnání některých vlastností měkké a tvrdé kera-

miky  
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Vlastnost Měkká keramika Tvrdá keramika 

Piezoelektrické kon-

stanty 
Vetší Menší 

Permitivita Vyšší Nižší 

Dielektrická konstanta Větší Menší 

Dielektrické ztráty Vyšší Nižší 

Elektromechanický 

coupling faktor 
Větší Menší 

Elektricky odpor Hodně vysoký Nižší 

Mechanicky faktor kva-

lity 
Nízký Vysoký 

Koercivita Nízký Vyšší 

Linearita Slabá Lepší 

Polarizace/Depolarizace Jednodušší Obtížnější 

Tabulka 2: Porovnání vlastností tvrdé a měkké piezoelektrické keramiky [25] 

 

Právě materiálové vlastnosti předurčují využití obou typů keramik, měkká keramika na-

jde uplatnění zejména v senzorických aplikacích [25] a aktuátorech. Tvrdou keramiku je možné 

nasadit tam, kde je kladen důraz na odolnost (snese vysoké mechanické i elektrické napětí) a 

také do vysokofrekvenčních aplikací. 
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5.3 Piezoelektrické polymery 
 

Piezoelektrické polymery představují poměrně nově objevenou oblast piezoelektrických mate-

riálů, k pionýrským krokům do této neprobádané oblasti došlo o téměř století později oproti 

bratrům Curieovým, konkrétně v roce 1969 [8],[26], kdy japonský vědec H. Kawai objevil 

piezoelektrické vlastnosti v látce PVDF (polyvinyldifluoroethylen).  Mechanismus piezoelek-

trického jevu v polymerním řetězci spočívá v anizotropii látky, atomy fluoru v β-fázi jsou ori-

entovány jedním směrem, viz obrázek 5.5. Část materiálu je krystalická a část tvořená amorf-

ními řetězci, jež prochází mezi zrny krystalické fáze, přičemž právě krystalická fáze mu pro-

půjčuje jeho piezoelektrické vlastnosti. 

 

 
Obrázek 5.5 Mechanismus dipólového momentu v β-fázi PVDF [8] 

Poměrně zajímavé rozdělení piezoelektrických polymerních látek lze nalézt v článku [27], kde 

je mimo klasických  jednosložkových látek přidáno ještě více typů, schématické rozdělení je 

znázorněno na obrázku 5.6.  

 
Obrázek 5.6 Znázornění rozdělení piezoelektrických polymerů [27] 

Jednosložkové piezoelektrické polymery (Bulk) za svoje piezoelektrické vlastnosti vděčí své 

struktuře, resp. uspořádání atomů, do této kategorie řadíme i výše zmíněné PVDF. Kategorie 
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Jednosložkové piezoelektrické polymery můžeme dělit podle typu uspořádání řetězců na 

amorfní a polokrystalické (semi-crystalic).  Polykrystalické látky vděčí za své piezoelektrické 

vlastnosti právě přítomnosti krystalických jader a typickým zástupcem je už výše zmíněné 

PVDF. Kromě již zmíněného polykrystalického uskupení mohou materiály mít piezoelektrické 

vlastnosti také díky amorfnímu uspořádání. Pokud látka obsahuje přímo molekulární dipóly, 

které, jak už název napovídá, jsou uspořádány amorfně (nemají pevnou krystalickou strukturu). 

Výroba probíhá podobně jako u keramik, základní materiál, jenž je zahřátý, prochází polarizací 

a po zchlazení v polymeru zůstane tzv. zbytková polarizace, která dává vzniknout piezoelek-

trickým vlastnostem. K amorfním piezoelektrickým polymerům řadíme např. Polyvinyliden-

chlorid (PVDC) či polyamid. 

 

Buněčné polymery – zajímavou skupinou jsou pak polymery buněčné polymery (anglicky 

voided charged), tedy piezoelektrické polymery s plynovými kapsami. Struktura takovéhoto 

materiálu, znázorněná na obrázku 5.6, je tedy kromě základní látky tvořená plynovými bubli-

nami uvnitř. K dosažení kýžených piezoelektrických vlastností musí být opět využito externí 

polarizace. Působením elektrického pole se ionizuje obsah plynových kapes tak, že bublina 

obsahuje záporně i kladně nabité částice (orientace závisí na směru, kterým působí elektrické 

pole). Ionizovaný plyn v kapsách poté při deformaci materiálu způsobuje piezoelektrický jev. 

Tento typ piezopolymerních materiálů byl objeven již sedmdesátých letech  20. století [27] a 

podrobně popsán o dvacet let později. 

 

Piezokompozotity -  Piezoelektrické polymery označované jako kompozitní mají v tomto vý-

znamu slova kromě polymeru ještě příměs dalšího materiálu. V tomto rozdělení se pojmem 

kompozitní piezopolymer rozumí polymer (bez piezoelektrických vlastností) s příměsí piezo-

aktivní látky. Například kombinace piezoelektrické keramiky a polymeru vhodně kombinuje 

silné stránky z obou materiálů [27]. Piezoelektrická látka může být do polymeru zavedena buď 

jako souvislé vrstvy (to se označuje jako tzv. 1-3 kompozity) nebo ve formě piezoelektrických 

částic, viz obrázek 5.6.  

 

5.4 Tenké vrstvy 
 

Mezi další materiály, které se vyznačují piezoelektrickými vlastnostmi se řadí i oxidy hliníku 

či zinku, používané také ve formě tenkých vrstev především v MEMS zařízeních. Nitrid hliníku 

(AlN) je látka, která má díky své vnitřní struktuře (struktura AlN je v anglofonní literatuře 

označována jako tzv. wurtzitová [28]) piezoelektrické vlastnosti. Na rozdíl od např. piezoelek-

trické keramiky závisí piezoelektrické konstanty nitridu hliníku pouze na orientaci vnitřní struk-

tury [29], která vznikne při výrobě, tedy není získána polarizací. Díky tomu, že látka získá svoje 

piezoelektrické vlastnosti již při výrobě, je výsledný materiál poměrně odolný proti změnám 

podmínek (např. teploty). Výrobní postupy jsou většinou řešeny formou depozice z plynné fáze, 

výsledná vrstva tak může mít tloušťku v řádech nanometrů. Nitrid hliníku je pro využití v 

energy garvestingu výhodný díky svým vlastnostem, jako jsou vhodné piezoelektrické koefi-

cienty, coupling, nízká permitivita a vysoký Youngův modul [30].  
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5.5 Komerční výrobci piezoelektrických materiálů 
 

Zde je uveden přehled některých komerčně dostupných piezoelektrických materiálů, produktů 

a jejich výrobků 

 

CERAMTEC1 

Tuzemská společnost CeramTec Czech Republic s.r.o (součást nadnárodního koncernu Cera-

mTec), produkuje keramické materiály a ve svém portfoliu má i piezoelektrickou keramiku. 

Piezokeramické materiály CeramTec nabízí pod řadou SONOX® P. Modelová řada je pak roz-

dělena do tříd podle použití, resp. vlastností., např. materiály pro čidla, pro převodníky, pro 

ovladače…  

 

MIDÉ2 

Midé, firma, kterou založil absolvent MIT a má stále sídlo v Bostonu, produkuje širokou škálu 

piezoelektrických výrobků, ať už pro energy harvesting, sensory či haptickou odezvu. Midé 

nenabízí surové materiály, ale především kompletní řešení, ať už piezogenerátory či aktuátory 

atd. Zajímavým produktem je i chladič, kdy je místo klasického lopatkového větráku využit 

kmitající piezoelektrický prvek. 

 

PI CERAMIC3 

Pi Ceramic, součást německé firmy PI (Physik Instrumente) má v nabídce nejrůznější materiály. 

Kromě piezoelektrické keramiky, kromě PZT také bezolovnaté varianty. Forma nejběžnějších nabí-

zených materiálů je pro ilustraci na obrázku 5.7. 

 
Obrázek 5.7 Piezoelektrické materiály firmy PI Ceramic, převzato z webu výrobce 

                                                 
1 https://www.ceramtec.cz/ceramic-materials/piezo-ceramics/basics/ 
2 https://www.mide.com/collections/piezoelectric-products 
3 https://www.piceramic.com/en/products/piezoceramic-materials/ 
 

https://www.ceramtec.cz/ceramic-materials/piezo-ceramics/basics/
https://www.mide.com/collections/piezoelectric-products
https://www.piceramic.com/en/products/piezoceramic-materials/
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APC4 

Společnost APC, dříve American Piezo Ceramics, je firma produkující mnoho piezoelektric-

kých výrobků a materiálů a příslušenství. At už ve formě surových materiálů nebo piezoelek-

trických přípravků (disky, pláty…). 

 

NOLIAC5 

Firma Noliac označuje svoje materiály NExx, jedná se o tvrdou či měkkou keramiku a výrobky 

jsou založeny na modifikacích PZT.  

 

SPARKLERCERAMICS6 

Indická společnost Sparkler Ceramics, produkuje piezoelektrické materiály, které distribuuje 

po celém světě. Základ jejich portfolia tvoří PZT, PT a z nich odvozené výrobky ve formě ele-

memtů či polotovarů.  

 

SMARTMATERIALS7 

Firma Smartmaterials, z větší části sídlící v Neměcku, nabízí širokou řadu piezoelektrických 

výrobků. Kromě ultrazvukových prvků a piezoelektrických sensorů, resp. aktuátorů., v nabídce 

firmy nalezneme i produktovou řadu pro energy harvesting, kromě vlastních generátorů ve 

formě nosníků a ohybových elementů nabízí i potřebnou elektroniku.  

 

PIEZO KINETICS8 

Severoamerická společnost Piezo Kinetics, produkuje materiály také založené na PZT, přede-

vším ve formě standartních prefabrikátů (válce, prstence, tyče…), ale nabízí také nestandartní 

výrobky. 

 

  

                                                 
4 https://www.americanpiezo.com/products-services.html 
5 http://www.noliac.com/products/materials/ 
6 http://www.sparklerceramics.com/ 
7 https://www.smart-material.com/index.html 
8 http://piezo-kinetics.com/ 
 

https://www.americanpiezo.com/products-services.html
http://www.noliac.com/products/materials/
http://www.sparklerceramics.com/
https://www.smart-material.com/index.html
http://piezo-kinetics.com/
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5.6 Konstrukční uspořádání piezoelektrického nosníku 
 

Konstrukce piezoelektrického vetknutého nosníku může být provedena různými způsoby. Nej-

častější jsou typy unimorfní, bimorfní či polymorfní. Základem je vrstva pomocného materiálu 

neboli substrátu, na kterém jsou poté připevněny další vrstvy piezoelektrického materiálu a 

elektrod. Unimorfní konstrukce je taková, kdy piezoelektrický materiál je pouze na jedné straně 

substrátu, obrázek 5.8 (a). U bimorfní konstrukce je piezoelektrický materiál umístěn z obou 

stran, viz obrázek 5.8 (b). Polymorfní konstrukce je možné dosáhnout přidáním dalších vrstev 

na konstrukci. 

 
Obrázek 5.8 Konstrukce nosníku, (a) unimorfní konstrukce; (b) bimorfní konstrukce  [31] 
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6  ANALYTICKÝ MODEL BIMORFNÍHO PIEZOELEKTRIC-

KÉHO NOSNÍKU 
 

Jednu z možných kombinací piezoelektrického nosníku pro energy harvesting představuje 

kompozitní konstrukce skládající se z vrstvy nosného materiálu, někdy označované jako sub-

struktura a dvou piezoelektrických vrstev umístěných z každé strany substruktury. Jedná se tedy 

o bimorfní konstrukci. Obvyklou praxí pak bývá také přidání zátěže na konec nosníku za úče-

lem zlepšení funkčnosti generátoru.  

 

 
Obrázek 6.1 Schematické znázornění nosníku pro harvesting v bimorfním uspořádání 

Schématické zobrazení takovéhoto nosníku je znázorněno na obrázku 6.1, přičemž šířka b je 

stejná pro piezoelektrický materiál i substrát, piezoelektrické vrstvy pak mají shodnou tloušťku 

tp a substrát tloušťku ts (průřez je tedy symetrický), hmotnost koncového závaží je označená 

jako Mt. Stavebními kameny pro model uvedený v dalších podkapitolách jsou práce [32],[33], 

[34],[35],[36].  

 

6.1 Mechanická doména 
 

Pokud je nosník vzat jako vetknutý, potom je rovnice takového vetknutého nosníku s vnějším 

buzením podle teorie dána jako: 

 
−
𝜕2𝑀

𝜕𝑥2
+ 𝑐𝑠𝐼

𝜕5𝑤

𝜕𝑥4𝜕𝑡
+ 𝑚

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= −(𝑚 +𝑀𝑡𝛿(𝑥 − 𝐿))

𝜕2𝑤𝑏
𝜕𝑡2

 (6.1) 

Kde M je vnitřní ohybový moment, m je hmotnost na jednotku délky, Mt je hmotnost zátěže 

umístěné na konci nosníku (ideální bodová zátěž), w je průhyb a wb představuje buzení, resp. 

pohyb základny (kde je nosník vetknut). Součin csI vyjadřuje tlumení. Člen δ představuje Di-

racovu delta funkci. Průhyb označen w je relativní průhyb (k ose nosníku v klidu). Uvedená 

rovnice (6.1) není zcela přesným popisem soustavy, zanedbává tlumení okolního prostředí 
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(vzduchu) a také uvažuje hmotu na konci nosníku pouze jako hmotný bod, tedy není brán v po-

taz moment setrvačnosti koncového zaváží, vliv těchto veličin je ale nízký a lze je tedy zane-

dbat. Sendvičový průřez struktury má tvar obdélníku a hmotnost na jednotku délky je defino-

vána jako: 

 𝑚 = 𝑏𝑡𝑆𝜌𝑆 + 2𝑏𝑡𝑝𝜌𝑝 (6.2) 

Přičemž b je šířka nosníku, ts a tp představuje tloušťku vrstev piezoelektrického materiálu, resp. 

substrátu, 𝜌𝑆 a 𝜌𝑝 je hustota materiálu substrátu, resp. piezoelektrického materiálu. Přetvoření 

materiálu při ohybu nosníku lze napsat jako funkci průhybu w v podobě: 

 
𝑆 = −𝑧

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
 (6.3) 

Kde z je vzdálenost od neutrální osy (konkrétní vrstvy materiálu), přetvoření je tedy funkcí jak 

souřadnice x, času t, tak i vzdálenosti z. Jelikož konstitutivní vztahy uvádějí veličinu E jako 

elektrickou intenzitu, a nikoliv modul pružnosti, je vhodné se této konvence držet i v dalších 

výpočtech. Proto místo toho volíme pro modul pružnosti označení anglické, tedy Y. Napětí 

v nosné substruktuře materiálu je podle Hookova zákona psáno: 

 
𝑇1𝑆 = 𝑌𝑠 ∙ 𝑆1𝑠 (6.4) 

 Kde Ts označuje napětí, Ys Youngův modul/modul pružnosti a S1S přetvoření v substrátu. Po-

kud z konstitutivních vztahů uvedených v předchozí části vyjádříme mechanické napětí pro 

směry v případě nosníku, pak pro mechanické napětí v piezoelektrické vrstvě lze psát rovnici: 

 
𝑇1𝑃 =

𝑆1𝑃

𝑠11
𝐸 −

𝑑31

𝑠11
𝐸 𝐸3 (6.5) 

Kde  𝑑31 a 𝑠11
𝐸  jsou piezoelektrické konstanty, E3 je pak elektrická intenzita ve směru 3. Vztah 

(6.5) představuje tedy vyjádření mechanického napětí ve vrstvě piezoelektrického materiálu 

nosníku, vyjádřené z konstitutivních vztahů, analogicky se vztahem (6.4) první část reprezen-

tuje Hookův zákon (mechanické napětí) a výraz s piezoelektrickou konstantou mechanické na-

pětí od piezoelektrického jevu. Elektrická intenzita E závisí na tom, zda jsou obě aktivní vrstvy 

zapojeny paralelně nebo sériově ve tvaru: 

 𝐸3 = −
𝑢

𝑎𝑡𝑝
 (6.6) 

Kde u je elektrické napětí na piezoelektrickém materiálu a a označuje zapojení sériové nebo 

paralelní (pro sériové zapojení a=2, pro paralelní a=1). Vnitřní ohybový moment M rovnici 

(6.1) lze určit integrací přes celou výšku průřezu nosníku podle následujícího vztahu: 

 

𝑀 = 𝑏(∫ 𝑇1𝑃𝑠 ∙ 𝑧 𝑑𝑧

−𝑡𝑠
2

−𝑡𝑝−
𝑡𝑠
2

+∫ 𝑇1𝑆 ∙ 𝑧 𝑑𝑧

𝑡𝑠
2

−𝑡𝑠
2

+∫ 𝑇1𝑃ℎ ∙ 𝑧 𝑑𝑧
𝑡𝑝+

𝑡𝑠
2

𝑡𝑠
2

) (6.7) 

Kde b je šířka nosníku, T1ps napětí v piezoelektrickém materiálu (6.4), T1S v substruktuře (6.4), 

T1Ph opět v piezoelektrickém materiálu podle (6.5), indexy s a h pro spodní a horní vrstvu. Meze 

integrálu pak představují integraci dle souřadného systému bimorfního nosníku. Kde ts je 

tloušťka substruktury, tp tloušťky obou vrstev piezoelektrického materiálu. Do rovnice (6.7) se 

tedy použijí vztahy z předchozích rovnic (6.3) (6.4), (6.5). 
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Po dosazení a úpravách předchozí rovnice (6.7) je získán tvar rovnice (6.8), použitelný pro 

dosazení do rovnice nosníku. Upravená rovnice momentu má tvar:  

 
𝑀 = −𝑌𝐼

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 𝑉𝑢(𝑡)[𝐻(𝑥) − 𝐻(𝑥 − 𝐿)] (6.8) 

V rovnici (6.8) vystupuje napětí u a pro přehlednost konstanta označená jako V, která obsahuje 

konstantní členy získané při úpravě rovnice. Funkce H je tzv. Heavisidova funkce (nutná pro 

matematickou platnost výrazu). Člen YI pak reprezentuje součin modulu pružnosti a kvadratic-

kého momentu průřezu laminátové struktury nosníku, tzv. ohybovou tuhost, nabývající tvaru: 

 
𝑌𝐼 =

2𝑏

3
(𝑌𝑆
𝑡𝑠
3

8
+
1

𝑠11
𝐸 ((𝑡𝑃 +

𝑡𝑠
2
)
3

−
𝑡𝑠
3

8
)) (6.9) 

Konstanta V po dosazení a vyjádření rovnice (6.8) nabývá tvar: 

 

𝑉 = −
𝑏𝑑31

𝑎𝑡𝑃𝑠11
𝐸 (
𝑡𝑠
2

4
− (𝑡𝑃 +

𝑡𝑠
2
)
2

) (6.10) 

Nyní lze vztah pro druhou derivaci ohybového momentu (6.8) dosadit do rovnice (6.1). Po 

matematické úpravě a dosazení je pak rovnice nosníku (6.1) platná v podobě: 

 
𝑌𝐼
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
+ 𝑐𝑠𝐼

𝜕5𝑤

𝜕𝑥4𝜕𝑡
+ 𝑚

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
− 𝑉𝑢 [

𝑑𝛿(𝑥)

𝑑𝑥
−
𝑑𝛿(𝑥 − 𝐿)

𝑑𝑡
]

= −(𝑚 +𝑀𝑡𝛿(𝑥 − 𝐿))
𝜕2𝑤𝑏
𝜕𝑡2

 

(6.11) 

Rovnice nosníku (6.11) už je diferenciální rovnicí popisující bimorfní nosník s piezoelektric-

kými vrstvami, včetně účinků piezoelektrického jevu (obsahuje i vliv napětí elektrického napětí 

u). Ovšem je třeba brát zřetel na to, že průhyb w je funkce jak souřadnice x, tak i času. 

A právě proto, že průhyb w v rovnici (6.11) je funkcí jak času, tak i polohy, je řešení 

této rovnice a práce s ní poměrně obtížná. Proto je více než vhodné využít tzv. modální koordi-

náty. Převod průhybu s použitím modální souřadnice lze zapsat následujícím vztahem: 

 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝜙𝑟(𝑥)휂𝑟(𝑡) (6.12) 

Kdy průhyb w je dán jako součin vlastního tvaru kmitů (vektoru) 𝜙 a časové funkce η – modální 

souřadnice, index r přestavuje, o který vlastní tvar se jedná. Zcela přesný průhyb je dán sumou 

všech vlastních tvarů, ovšem protože harvester pracuje většinou na prvním vlastním tvaru, není 

nezbytně nutné uvažovat příspěvky od dalších vlastních, jsou zanedbatelné. Rovnice (6.12), jak 

bude ukázáno dále, poměrně značně zjednoduší řešení rovnice (6.11), jelikož separuje funkce 

času t a polohy x. K tomu, aby rovnice (6.11) platila, musí být nosník konstantně proporcionálně 

tlumen, tedy nemůže mít skokovou změnu v parametrech, a to nejen v mechanických, ale i 

v délce elektrod – elektrody tedy musí pokrývat celou délku nosníku. Rovnici (6.11) lze po-

měrně jednoduše matematicky odvodit pro libovolnou délku elektrod (změní se hodnota para-

metrů Heavisidovy funkce v rovnici (6.11), což se promítne i v dalších úpravách), což je na-

značeno i v práci [32], či článku [34], ovšem pro  převod do modálních souřadnic nelze v tomto 

případě použít jednoduchou rovnici (6.12), neboť je porušen předpoklad konstantního tlumení 

nosníku po celé délce. V později vydané knize [35] už se řešení délky elektrod pomocí jed-

nouché změny integračních mezí nevyskytuje. Řešení pomocí modálních souřadnic je možné i 

pro složitější konfigurace nosníku, ale vyžaduje složitější výpočet, jako např. v článku  [37] pro 

dvě závaží na různých místech nosníku.  
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K dalšímu řešení je tedy potřeba znát vlastní frekvence a vlastní tvary nosníku, tedy řešit 

volné, netlumené kmitání nosníku. Rovnice (6.11) se tedy řeší pro případ netlumeného kmitání. 

Okrajové podmínky pro daný případ jsou dány: 

 

𝑤(0, 𝑡) = 0 

𝜕𝑤(0, 𝑡)

𝜕𝑥
= 0 

𝜕2𝑤(𝐿, 𝑡)

𝜕𝑥2
= 0 

𝜕3𝑤(𝐿, 𝑡)

𝜕𝑥3
= −

𝑀𝑡𝜕
2𝑤

𝑌𝐼𝜕𝑡2
 

(6.13) 

Charakteristická rovnice a z ní vycházející vlastní čísla se potom získají vyřešením rovnice ve 

tvaru: 

 
1 + cos 𝜆𝑟 cosh 𝜆𝑟 + 𝜆𝑟

𝑀𝑡
𝑚𝐿
(cos 𝜆𝑟 sinh 𝜆𝑟 − sin 𝜆𝑟 cosh 𝜆𝑟) = 0 (6.14) 

Kde 𝜆𝑟 jsou vlastní čísla, pro příslušný, r-tý vlastní tvar. Předcházející rovnice a celá práce 

uvažuje hmotnost závaží na konci nosníku Mt pouze jako hmotu koncentrovanou do zanedba-

telně malého prostoru, tedy hmotný bod. Pokud je na konec nosníku přidáno reálné závaží, má 

ovšem také moment setrvačnosti, jenž se promítne v rovnici (6.14). Vliv momentu setrvačnosti 

lze většinou zanedbat, proto zde uvažován nebyl. Získaná vlastní čísla lze použít k výpočtu 

příslušné netlumené vlastní frekvence r-tého vlastního tvaru podle vztahu: 

 

Ω𝑟 = 𝜆𝑟
2√
𝑌𝐼

𝑚𝐿4
 (6.15) 

Rovnice pro vlastní tvar příslušného kmitu má podobu: 

 
𝜙𝑟 = 𝐶𝑟 [cos

𝜆𝑟
𝐿
𝑥 − cosh

𝜆𝑟
𝐿
+ 𝐾 (sin

𝜆𝑟
𝐿
𝑥 − sinh

𝜆𝑟
𝐿
𝑥)] = 𝐶𝑟𝜙𝑃𝑟 (6.16) 

Kde K reprezentuje konstantní část rovnice (kvůli přehlednosti) a Cr je tzv. modální amplitu-

dová konstanta získaná normováním. Tedy konstanta K je matematicky vyjádřená dle před-

pisu: 

 

𝐾 =
sin 𝜆𝑟 − sinh 𝜆𝑟 + 𝜆𝑟

𝑀𝑡
𝑚𝐿
(cos 𝜆𝑟 − cosh 𝜆𝑟)

cos 𝜆𝑟 + cosh 𝜆𝑟 − 𝜆𝑟
𝑀𝑡
𝑚𝐿
(sin 𝜆𝑟 − sinh 𝜆𝑟)

 (6.17) 

K výpočtu amplitudové konstanty Cr pro příslušný tvar lze využít podmínku ortogonality. 

Podmínky ortogonality pro řešený případ nabývají tvarů: 

 
∫ 𝜙𝑟(𝑥)𝑚𝜙𝑠(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0

+ 𝜙𝑟(𝐿)𝑀𝑡𝜙𝑠(𝐿) = 𝛿𝑟𝑠 (6.18) 

 
∫ 𝜙𝑟(𝑥)𝑌𝐼

𝑑4𝜙𝑟(𝑥)

𝑑4𝑥
𝑑𝑥

𝐿

0

= Ω𝑟
2𝛿𝑟𝑠 (6.19) 

Kde 𝛿𝑟𝑠 je Kroneckerovo delta.  
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Pokud je modální amplitudová konstanta Cr normována dle podmínky ortogonality, pak nabývá 

tvaru: 

 
𝐶𝑟 = −

1

√𝑚∫ 𝜙𝑝𝑟
2(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0
+ 𝜙𝑝𝑟

2(𝐿)𝑀𝑡

 
(6.20) 

Vlastní tvary pro netlumený nosník s nulovým závažím na konci a pro uvažované řešení bez 

amplitudové konstanty jsou pro ilustraci znázorněny na obrázku 6.2. V drtivé většině případů 

se pro generovaní energie využívá pouze první vlastní tvar, v  celé práci je proto uvažován první 

tvar.   

 
Obrázek 6.2 Vlastní tvary kmitu (bez normování, resp. násobení konstantou Cr). Pro nulovou 

zátěžnou hmotnost. 

Jak už bylo zmíněno, díky tomu, že nosník bývá většinou reálně buzen pouze na prvním vlast-

ním tvaru, viz obrázek 6.2, lze uvažovat rovnici (6.12) ne jako sumu součinu vlastních tvarů a 

modální souřadnice, ale jako součin jednoho vlastního tvaru (pro první vlastní tvar r=1) a mo-

dální koordináty. Dosazením rovnice (6.12) do rovnice (6.11) se obdrží tvar: 

 
𝑌𝐼
𝜕4𝜙𝑟
𝜕𝑥4

휂(𝑡) + 𝑐𝑠𝐼
𝜕4𝜙𝑟
𝜕𝑥4

𝑑휂

𝑑𝑡
+ 𝑚𝜙𝑟

𝜕2휂(𝑡)

𝜕𝑡2
− 𝑉𝑢 [

𝑑𝛿(𝑥)

𝑑𝑥
−
𝑑𝛿(𝑥 − 𝐿)

𝑑𝑡
]

= −(𝑚 +𝑀𝑡𝛿(𝑥 − 𝐿))
𝜕2𝑤𝑏
𝜕𝑡2

 

(6.21) 
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Pokud se provede matematická úprava, použijí podmínky ortogonality a člen s tlumením se 

převede na poměrný útlum, rovnice (6.21) nabude podoby: 

 𝑑2휂

𝑑𝑡2
+ 2휁Ω𝑟

𝑑휂

𝑑𝑡
+ Ω𝑟

2휂 + 𝑛𝑢(𝑡) = 𝑓𝑟 (6.22) 

Kde Ω𝑟 zastupuje vlastní frekvenci kmitání, 휁 poměrný útlum, fr modální budící funkci. Mo-

dální budící funkce fr, pokud je uvažováno buzení pouze pohybem v jednom směru, tedy upra-

vená strana rovnice (6.22) je pak ve tvaru: 

 
𝑓𝑟 = 𝐴𝑉 (𝑚∫ 𝜙𝑟(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0

+𝑀𝑡𝜙𝑟(𝐿)) 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 (6.23) 

Av je amplituda budícího zrychleni a ω frekvence budícího zrychlení. Převodní poměr mezi 

elektrickou a mechanickou doménou (angl. coupling) v rovnici (6.22) vypadá následovně: 

 
𝑛 =  −𝑉∫

𝑑2𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑑𝑥 =

𝑏𝑑31

𝑎𝑡𝑃𝑠11
𝐸 (
𝑡𝑠
2

4
− (𝑡𝑃 +

𝑡𝑠
2
)
2

)
𝐿

0

∫
𝑑2𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

𝐿

0

 (6.24) 

 

Poměrně užívanou veličinou je výchylka konce nosníku, která při výpočtech definuje prosto-

rové omezení generátoru 

 𝑤 = 𝜙𝑟(𝐿)휂𝑟 (6.25) 

 

 

6.2 Elektrická doména 
 

Pokud je uvažován proud, který generuje piezoelektrický materiál harvesteru, proměnný v čase, 

lze ho podle fyzikálních zákonů vyjádřit jako časovou derivaci náboje ve tvaru: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑄 = 𝑖 (6.26) 

Náboj Q, je možné vyjádřit jako integrál elektrické indukce D přes plochu elektrod generátoru 

S, což vychází z Gaussova zákona, rovnici (6.26) tak lze přepsat do následujícího tvaru: 

 𝑑

𝑑𝑡
(∮𝐷 𝑑𝑆) = 𝑖 (6.27) 

Elektrická indukce D integrovaná přes plochu elektrod S. Elektrická indukce D vyjádřená 

z konstitutivních vztahů piezoelektrického materiálu je popsána vzorcem: 

 

𝐷 =
𝑑31

𝑠11
𝐸 𝑆1 + (휀33

𝑇 −
𝑑31

2

𝑠11
𝐸 )𝐸3 (6.28) 

 Elektrická indukce z rovnice (6.28) může být dosazena do rovnice (6.27): 

 𝑑

𝑑𝑡
(∫(

𝑑31

𝑠11
𝐸 𝑆1 + (휀33

𝑇 −
𝑑31

2

𝑠11
𝐸 )𝐸3)  𝑑𝑆) =

𝑢(𝑡)

𝑅𝑧
 (6.29) 

 

 

 

 

 



37 

 

S využitím již zmíněných vztahů pro přetvoření S, rovnice (6.3), lze z rovnice (6.29) dosaze-

ním a výpočtem získat tvar: 

 
𝑑

𝑑𝑡
(−
𝑑31

𝑠11
𝐸 𝑏𝑧∫

𝜕2𝑤𝑟𝑒𝑙(𝑥, 𝑡)

𝜕2𝑥

𝐿

0

𝑑𝑥 + 𝐿𝑏 (휀33
𝑇 −

𝑑31
2

𝑠11
𝐸 )𝐸3) =

𝑢(𝑡)

𝑅𝑧
 (6.30) 

Kde z je vzdálenost neutrální osy piezoelektrického materiálu od středu nosníku (polovina 

součtu výšky vrstev substrátu a piezoelektrického materiálu). Takto získaná rovnice platí 

obecně pro jednu vrstvu piezoelektrického materiálu, když intenzita E3=-u/tp. Rovnici pak lze 

přepsat a upravit do tvaru: 

 𝑢

𝑅𝑍
+
𝑑𝑢

𝑑𝑡

𝐿𝑏

𝑡𝑃
(휀33
𝑇 −

𝑑31
2

𝑠11
𝐸 ) = −

𝑑31

𝑠11
𝐸

𝑡𝑃 + 𝑡𝑆
2

𝑏
𝑑휂

𝑑𝑡
∫
𝑑2𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

𝐿

0

 (6.31) 

Tato rovnice popisuje chování obvodu piezoelektrické vrstvy a z ní vyvedeného napětí u, které 

je připojeno na odpor zátěže Rz. Rovnice (6.31) tedy popisuje pouze jednu vrstvu nosníku, ře-

šení pro bimorfní konfiguraci je vhodné dále řešit jako ekvivalentní obvod, což je provedeno 

dále. 

 

6.3 Analytický model piezoelektrického nosníku  
 

Popis piezoelektrického nosníku lze vztáhnout i na ekvivalentní obvod, tvořený zdrojem, cív-

kou, odporem a kondenzátorem, reprezentujících mechanickou část a kondenzátorem a zátěž-

ným odporem popisujícím elektrickou část. Obě části obvodu jsou spojeny přes transformátor. 

Takovýto ekvivalentní obvod je zobrazen na obrázku 6.3.  

 
Obrázek 6.3 Ekvivalentní obvod piezoelektrického generátoru 

Levou část náhradního schématu lze popsat pomocí Kirchhoffových zákonů následovně: 

 
𝑢𝑧 = 𝐿𝑒

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑒𝑖 +

1

𝐶𝑒
∫𝑖𝑑𝑡 + 𝑛𝑢 (6.32) 

A současně pravá část náhradního schématu: 

 𝑢

𝑅𝑍
+
𝑑𝑢

𝑑𝑡
𝐶𝑒𝑞 = 𝑛𝑖 (6.33) 

Kde uz je napětí ekvivalentního zdroje, Le, Re, Ce, Ceq ekvivalentní veličiny mechanické části, u 

výsledné výstupní napětí generátoru (napětí na zátěžném odporu Rz). 

Rovnice (6.31) z předchozí podkapitoly představuje sice rovnici analogickou k rovnici 

ekvivalentního obvodu (6.33), ale pouze pro jednu vrstvu materiálu. Vztah pro paralelní a séri-

ové zapojení lze získat využitím elektrických rovnic, kdy každá vrstva piezoelektrického ma-

teriálu představuje zdroj proudu a u je výsledné napětí celého sériového či paralelního zapojení 
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obou zdrojů. Rovnice (6.31) pak při uvážení podoby ekvivalentního obvodu vypadá násle-

dovně: 

 𝑢

𝑅𝑧
+
𝑑𝑣

𝑑𝑡
𝐶𝑒𝑞 = 𝑛

𝑑휂

𝑑𝑡
 (6.34) 

Převodní konstanta n odpovídá výsledku rovnice (6.24) z mechanické domény. Ekvivalentní 

kapacita Ceq obvodu je pak: 

 
𝐶𝑒𝑞 =

2𝑏𝐿

𝑎2𝑡𝑃
(휀33
𝑇 −

𝑑31
2

𝑠11
𝐸 ) (6.35) 

Opět se zde vyskytuje parametr a, popisující sériové i paralelní zapojení elektrod (sériové a=2, 

paralelní a =1). Finální rovnice použité pro modelování systému jsou z mechanické domény 

tedy: 

 𝑑2휂

𝑑𝑡2
+ 2휁Ω𝑟

𝑑휂

𝑑𝑡
+ Ω𝑟

2휂 + 𝑛𝑢(𝑡) = 𝑓𝑟 (6.36) 

A z elektrické domény: 

 𝑢

𝑅𝑧
+
𝑑𝑢

𝑑𝑡
𝐶𝑒𝑞 = 𝑛

𝑑휂

𝑑𝑡
 (6.37) 

Jak je zřejmé, rovnice (6.32) ekvivalentního obvodu koresponduje s rovnicí (6.36), přičemž 

stavovou veličinou není proud, ale první derivace modální souřadnice (i=dη/dt). 

 
1⏟
𝐿𝑒

𝑑2휂

𝑑𝑡2
+ 2휁Ω𝑟⏟  

𝑅𝑒

𝑑휂

𝑑𝑡
+ Ω𝑟

2
⏟
1
𝐶𝑒

휂 + 𝑛𝑢(𝑡) = 𝑓𝑟⏟
𝑢𝑧

 
(6.38) 

V elektromechanické analogii odpovídá indukčnost Le hmotnosti, odpor Re mechanickému tlu-

mení a kapacita Ce mechanické poddajnosti. Převodní poměr lze ještě matematicky upravit a 

zjednodušit na: 

 
𝑛 =  

𝑏𝑑31

𝑎𝑡𝑃𝑠11
𝐸 (
𝑡𝑠
2

4
− (𝑡𝑃 +

𝑡𝑠
2
)
2

)∫
𝑑2𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑑𝑥 =

𝐿

0

= −
𝑏𝑑31

𝑎𝑠11
𝐸
(𝑡𝑆 + 𝑡𝑃)∫

𝑑2𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

𝐿

0

 

(6.39) 

Výkon obvodu můžeme počítat jako střední výkon na odporu dle rovnice: 

 
𝑃𝑠𝑡ř =

1

𝑇
∫
𝑢2

𝑅𝑧
 𝑑𝑡

𝑇

0

 (6.40) 

Diferenciální rovnice lze také převést do stavového prostoru: 

 

[
휂̈
휂̇
�̇�

] = [
−2휁Ω𝑟 Ω𝑟

2 𝑛
1 0 0

𝑛/𝐶𝑒𝑞 0 −1/𝑅𝐶𝑒𝑞

] [
휂̇
휂
𝑢
] + [

1
0
0
] 𝑓𝑟 (6.41) 
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Možné provedení rovnic pro modelování generátoru v prostředí Matlab/Simulink je pak v ob-

rázku 6.4. 

 
Obrázek 6.4 Schematické provedení rovnic v programu Simulink, modře mechanická část, ze-

leně rovnice elektrická, červeně převodní poměr/coupling, fialovou vstupní buzení, šedou po-

mocné bloky 
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7 ANALÝZA VLIVU PARAMETRŮ VIBRAČNÍHO GENERÁ-

TORU 
 

Analýza modelu byla provedena pomocí softwaru Matlab, a to jak pomocí výpočtových skriptů, 

tak i modelu diferenciálních rovnic v programovém prostředí Simulink. Pro znázornění vlivů 

parametrů modelu byly použity počáteční parametry piezoelektrického generátoru v sériovém 

zapojení, které jsou uvedené v tabulce: 

 

Název: Označení: Hodnota: 

Délka nosníku L 35 mm 

Šířka nosníku b 8 mm 

Hmotnost přidané hmoty Mt 0 g 

Tloušťka piezoelektrických 

vrstev 
tp 0,2 mm 

Tloušťka substrátu ts 0,2 mm 

Odpor zátěže Rz 1 MΩ 

Hustota substrátu 𝜌𝑆 7850 kgm-3 

Hustota piezomateriálu 𝜌𝑃 7800 kgm-3 

Modul pružnosti substrátu Ys 210 GPa 

Piezoelektrická konstanta d31 -1,94·10-10 CN-1 

Poddajnost 𝑠11
𝐸  1,6·10-11 m2N-1 

Relativní permitivita 휀33 1.85·103 

Amplituda buzení AV 10 ms-2 

Poměrný útlum 휁 0,01 

Tabulka 3: Počáteční parametry simulace modelu 

 

Všechny simulace provedené dále jsou vytvořeny tak, že pro každou soustavu parametrů je 

určen maximální možný výkon. Tedy pro každou jednu konkrétní konfiguraci, resp. změnu 

parametrů, je nalezena její rezonanční frekvence a výkon potom určen z buzení, které má pev-

nou amplitudu a frekvenci rovnou právě rezonanční frekvenci konkrétní konfigurace. Tento 

přístup sice poskytuje informaci o vlivu zkoumaného parametru na výkon, ale je nutné zmínit, 

že změnou frekvence buzení dodáváme soustavě jiný mechanický příkon a porovnání výkonů 

tak není zcela korektní, ovšem je dostatečně vypovídající. To, že se při změně parametrů změní 

vlastní frekvence generátoru je dáno multidimenzionálním charakterem úlohy.  
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7.1 Vliv zátěžného odporu 
 

Zátěžný odpor představuje společně s přidáním zátěžné hmoty nejjednodušší možnou úpravu 

generátoru, jak v simulacích, tak i v realitě, velikost zátěžného odporu připojeného k výstupním 

svorkám generátoru je možné i v praxi snadno měnit. Odpor zátěže ovlivňuje celkové chování 

soustavy poměrně výrazně. Jeho velikost nemá vliv pouze na generovaný výkon, ale také na 

resonanční frekvenci celé soustavy. Graf závislosti výkonu na velikosti zátěžného odporu je 

znázorněn na obrázku 7.1.  

 
Obrázek 7.1 Graf výkonu v závislosti na zátěžném odporu 

Z obrázku 7.1 je vidět, že maxima výkonu dosahuje soustava pro dvě hodnoty zátěžného od-

poru, přičemž jedna je poměrně nízká a druhá řádově větší (přibližně 10 kΩ a přibližně 350 

kΩ). Zátěžný odpor také ovlivňuje vlastní frekvenci soustavy, jak je vidět z obrázku 7.2. S vyšší 

hodnotou zátěžného odporu vlastní frekvence roste, přičemž nejstrmější je zvýšení vlastní frek-

vence se zvyšujícím se odporem pro nízké hodnoty odporu, pro vyšší hodnoty zátěžného odporu 

se strmost růstu snižuje. 

 

 
Obrázek 7.2 Graf rezonanční frekvence systému v závislosti na odporu 
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Pro ilustraci vlivu zátěžného odporu a budící frekvence vstupních vibrací na výkon může být 

použit trojrozměrný graf, ten je proveden na obrázku 7.3 a představuje závislost výkonu na 

zátěžném odporu a frekvenci vstupního buzení, která je volená, tak, aby pokrývala rezonanční 

frekvence obou hodnot maximálních výkonů z obrázku 7.1, resp. kopíruje hodnoty z grafu zá-

vislosti frekvence na odporu a pásmo kolem nich. Trojrozměrné provedení odpovídá předcho-

zím zjištěním, hodnota výkonu má teoreticky dvě maxima, kdy lze s danými parametry piezo-

elektrického generátoru dosáhnout nejvyššího možného výkonu pro určitou kombinaci zátěž-

ného odporu a frekvence budících vibrací.   

 

 

 
Obrázek 7.3 Závislost výkonu na budící frekvenci a zátěžném odporu 
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7.2 Vliv délky nosníku 
 

Vyšší celková délka nosníku L je další ze zkoumaných parametrů. Vliv délky piezoelektrického 

nosníku na generovaný výkon popisuje obrázek 7.4. Jak je z grafu patrné, se zvyšující se délkou 

nosníku (a ostatními parametry neměnnými) se teoretický maximální generovaný výkon zvy-

šuje. To, že delší nosník má vyšší výkon, by mohlo být částečně dáno větší plochou piezoelek-

trického materiálu a také menší tuhostí systému (vyšší oscilující hmota). Protože parametr délky 

L je přímo obsažen ve vzorci pro vlastní frekvenci nosníku, ta klesá exponenciálně, jelikož je 

nepřímo úměrná druhé mocnině délky. Rezonanční frekvence systému v závislosti na změně 

délky nosníku je znázorněna v grafu na obrázku 7.5. 

 
Obrázek 7.4 Výkon v závislosti na délce nosníku 

 
Obrázek 7.5 Závislost rezonanční frekvence systému na délce nosníku 
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7.3 Vliv šířky nosníku 
 

7.3.1 Vliv šířky nosníku bez přidané zátěže 

 

Dalším z parametrů generátoru je celková šířka vrstev b. Graf závislosti výstupního výkonu je 

proveden v obrázku 7.6. Šířka nosníku má na výkon generátoru pozitivní vliv, neboť ho zvy-

šuje, ovšem jak je z grafu patrné, růst výkonu není příliš markantní, tak jako u např. při zvyšo-

vání parametru délky nosníku. Růst výkonu lze přisoudit větší ploše namáhaného piezoelek-

trického materiálu.  Na vlastní frekvenci systému pak šířka vliv nemá vůbec, rezonanční frek-

vence zůstává konstantní, jak je patrné z obrázku 7.8. Rezonanční frekvence nosníku se při 

změně šířky nemění, neboť šířka sice ovlivňuje tuhost nosníku, ale také jednotkovou hmotnost 

a jejich vliv se v rovnici pro výpočet vlastní frekvence vzájemně vyruší.  

 
Obrázek 7.6 Závislost výkonu na šířce nosníku při konfiguraci bez závaží 

 
Obrázek 7.7 Závislost rezonanční frekvence na šířce nosníku při konfiguraci bez závaží 
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7.3.2 Vliv šířky nosníku s přidanou zátěží 

 

Je ovšem třeba zmínit, že závěr předchozí podkapitoly, totiž že rezonanční frekvence se při 

změně šířky nosníku nemění, platí pouze pro případ generátoru bez přídavné hmotnosti Mt. 

Pokud přídavná hmotnost Mt umístěná na konci nosníku nulová nebude, v charakteristické rov-

nici se uplatní i člen obsahující právě přídavnou hmotnost, tudíž řešení rovnice a následně vy-

počtená vlastní čísla se pro jiné šířky liší a promítnou se do rezonanční frekvence soustavy. 

Rezonanční frekvence nosníku v závislosti na šířce nosníku pro nosník zatížený hmotností 1 g 

je znázorněna v grafu na obrázku 7.9. Z grafu, z obrázku 7.8, tedy závislosti výkonu na šířce 

nosníku pro zatížený nosník, vyplývá, že pro tuto konfiguraci s rostoucí šířkou nosníku teore-

tický maximální výkon klesá.  Trend poklesu výkonu při rostoucí šířce nosníku může být dán 

tím, že roste jeho tuhost, což snižuje namáhání v piezoelektrickém materiálu a pro zatížený 

nosník už tento úbytek nevykompenzuje vyšší plocha piezoelektrického materiálu jako v před-

chozím případě. 

 

 
Obrázek 7.8 Závislost výkonu na šířce nosníku b pro hmotnost zátěže 1 g 

 
Obrázek 7.9 Závislost rezonanční frekvence na šířce nosníku pro hmotnost zátěže 1 g 
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7.4 Vliv přídavné hmotnosti na konci nosníku 
 

Zátěžná hmotnost ve formě závaží, přidávaná na konec piezoelektrického nosníku, představuje 

i v praxi nejjednodušší možný způsob, jak generátor vyladit na potřebnou frekvenci a ovlivnit 

jeho výkon. Generovaný výkon v závislosti na hmotnosti přidaného závaží Mt je demonstrován 

v grafu na obrázku 7.10. Výkon se zvyšující se hmotností závaží roste. Rezonanční frekvence 

soustavy se zvyšující se zátěžnou hmotnostní klesá, viz obrázek 7.11. Reálný problém při při-

dávání závaží na generátor nosníku představuje mechanické porušení k meznímu stavu materi-

álu, neboť se zvyšující se kmitající hmotností na konci narůstá také napětí v nosníku. 

 

 
Obrázek 7.10 Závislost výkonu na hmotnosti přidané na konci nosníku 

 
Obrázek 7.11 Závislost rezonanční frekvence na hmotnosti přidané na konci nosníku 
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7.5 Vliv tloušťky piezoelektrického materiálu  
 

7.5.1 Vliv tloušťky piezoelektrického materiálu nosníku bez přidané zátěže 

 

Dalším z parametrů bimorfního nosníku je tloušťka piezoelektrického materiálu tp v obou ak-

tivních vrstvách. Vliv tloušťky piezoelektrického materiálu na výkon generátoru popisuje ob-

rázek 7.12. Tloušťka piezoelektrického materiálu, jak ukazuje graf, nemá na výstupní výkon 

v dané konfiguraci příliš velký vliv. Výkon sice s rostoucí tloušťkou piezoelektrického materi-

álu nabývá na hodnotě, ale ne tolik jako např. v případě přídavné zátěže. Dle obrázku 7.13, 

popisujícím vliv tloušťky na rezonanční frekvenci, nabývající tloušťka piezoelektrického ma-

teriálu rapidně zvyšuje rezonanční frekvenci soustavy. Růst vlastní frekvence může být dán 

zvýšením tuhosti nosníku a mírně se zvyšující výkon pak vyšším množstvím namáhaného 

piezoelektrického materiálu. 

 

 
Obrázek 7.12 Výkon v závislosti na tloušťce piezoelektrického materiálu 

 
Obrázek 7.13 Rezonanční frekvence v závislosti na tloušťce piezoelektrického materiálu 
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7.5.2 Vliv tloušťky piezoelektrického materiálu nosníku s přidanou zátěží 

 

Pokud je na konec nosníku umístěno závaží, vliv tloušťky piezoelektrického materiálu je jiný 

než v předchozím případě. Průběh závislosti výkonu na tloušťce piezoelektrického materiálu 

pro nosník s koncovým závažím o hmotnosti 1 g je na obrázku 7.14. S vyšší tloušťkou tedy 

výkon klesá. Pokles výkonu by mohl být dán tím, že vyšší objem piezoelektrického materiálu 

a s ním spojená zvýšená tuhost působí proti vlivu přidaného závaží a úbytek výkonu při vyšší 

tloušťce už nevykompenzuje vliv většího množství aktivního materiálu. Průběh rezonanční 

frekvence v obrázku 7.15 popisuje, že rezonanční frekvence s vyšší tloušťkou piezoelektric-

kého materiálu roste, ačkoli ne tak prudce jako v předchozím případě nosníku bez závaží. 

 

 
Obrázek 7.14 Výkon v závislosti na tloušťce piezoelektrického materiálu pro přídavnou hmot-

nost 1 g 

 
Obrázek 7.15 Rezonanční frekvence v zavilosti na tloušťce piezoelektrického materiálu pro 

přídavnou hmotnost 1 g   
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7.6 Vliv tloušťky substrátu 
 

Tloušťka substrátu ts představuje další z veličin ovlivňující výkon generátoru. Závislost výkonu 

na tloušťce substrátu popisuje obrázek 7.1. Graf ukazuje, že vyšší tloušťka pomocné vrstvy má 

na výkon negativní vliv, ten téměř lineárně klesá. Oproti tomu průběh rezonanční frekvence, 

vyvedený v obrázku 7.17, ukazuje, že rezonanční frekvence s rostoucí tloušťkou materiálu sub-

strátu roste. Je nasnadě, že mezivrstva se na generování energie nijak nepodílí a její tloušťka 

zvyšuje tuhost systému, posouvá vlastní frekvenci k vyšším hodnotám a snižuje výkon generá-

toru. Svůj nezastupitelný význam ovšem substrát v konstrukci generátorů má, a to zejména tím, 

že jeho dobrým dimenzováním lze ochránit piezoelektrický materiál před mechanickým poru-

šením.  

 
Obrázek 7.16 Výkon v závislosti na tloušťce substrátu 

 
Obrázek 7.17 Rezonanční frekvence v závislosti na tloušťce substrátu 
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7.7 Vliv použitého piezoelektrického materiálu 
 

Vliv na výstupní výkon generátoru má bezesporu také použitý piezoelektrický materiál. Me-

chanické, piezoelektrické vlastnosti a materiálové konstanty velikost harvestovaného výkonu 

mění. V tabulce 4 jsou uvedeny tři materiály a jejich parametry. 

 

 NCE51 Pz29 Pz54 

𝜌𝑃[kg·m-3] 7800 7460 7760 

d31 [CN-1] -1,94·10-11 -2,43·10-10 -2,01·10-10 

𝑠11
𝐸  [m2N-1] 1,6·10-11 1,7·10-11 1,38·10-11 

휀33 [-] 1,85·103 2,44·103 2,87·103 

Tabulka 4: Materiálové konstanty pro piezoelektrické materiály 

 

K porovnání byla pro názornost vybrána závislost výkonu na odporu. Výsledek porovnání uka-

zuje obrázek 7.18. Je vidět, že materiál má vliv na výstupní výkon a také, viz obrázek 7.19, na 

rezonanční frekvenci soustavy. Závislost rezonanční frekvence na odporu sice zachovává cha-

rakteristický tvar, ale podle materiálu se liší její velikost. 

 
Obrázek 7.18 Závislost výkonu na odporu pro různé materiály 

 
Obrázek 7.19 Závislost rezonančních frekvencí na odporu pro různé materiály 
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8  NÁVRH GENERÁTORU PRO KONKRÉTNÍ VIBRACE 
 

Případová studie dimenzování generátoru na konkrétní vibrace představuje poměrně složitou 

úlohu optimalizace, neboť možných parametrů, jak bylo znázorněno pomocí citlivostní analýzy 

v předchozí kapitole, je velké množství. Pokud návrh rozměrů umožnuje více kombinací para-

metrů, je pouhé náhodné kombinování výpočetně náročné a zdlouhavé. Pro přesný návrh gene-

rátoru se nabízí využít některou z optimalizačních metod, jako je např. genetický algoritmus, 

simulované žíhání atd., což není předmětem této práce, a proto následující návrh parametrů 

generátoru algoritmickou optimalizační metodu nepoužívá. 

 Piezoelektrický vibrační generátor může být využit v mnoha rozličných aplikacích, mo-

delové vibrace jsou znázorněny v časové oblasti na obrázku 8.1. 

 
Obrázek 8.1 Data pro dimenzovaní generátoru v časové oblasti 

 

Pro design energy harvesteru je stěžejní znát frekvenci budících vibrací, proto byla použita 

Fourierova transformace do frekvenční oblasti. K provedení Fourierovy transformace byla vy-

užita funkce FFT (fast Fourier transform) v programu Matlab. Konvenční praxe při dimenzo-

vání generátoru je taková, že se jako frekvence, na kterou se harvester ladí, bere nízká frek-

vence, přibližně do 100 Hz.  
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Obrázek 8.2 Data pro dimenzovaní generátoru, frekvenční oblast 

 Frekvenční spektrum signálu znázorňuje obrázek 8.2. Jak je na obrázku 8.2 Fourierovy trans-

formace označeno, nejvyšší amplitudy, konkrétně 3,11 m·s-2, dosahuje spektrum pro frekvenci 

28,8 Hz. Pro tuto frekvenci se tedy budou navrhovat parametry generátoru. 

 Při postupu návrhu generátoru lze vyjít z předchozí kapitoly. Uvedený nosník (defino-

vaný parametry v tabulce), jenž byl použit pro analýzu vlivu parametrů může být uvažován jako 

výchozí soubor parametrů. Je patrné, že takto dimenzovaný harvester má vlastní frekvence po-

měrně hodně vysoké téměř ve všech případech analýzy. Frekvenci je nutné snížit na požadova-

ných 28,8 Hz, čehož už u nosníku nelze dosáhnout pouhým přidáváním zátěže (vlastní frek-

vence se nesníží na požadovanou hodnotu). Možnost snížení frekvence naskýtá prodloužení 

nosníku, čímž nejen že klesne vlastní frekvence, ale také se zvýší výkon, toto řešení je tedy 

ideální. 

 Po testovacích simulacích bylo zvoleno prodloužení nosníku na 55 mm oproti parame-

trům uvedeným v tabulce č.3. Takto koncipovaný generátor lze pak už doladit pomocí zátěžné 

hmoty, což je také vhodný postup (zátěž sníží frekvenci a zároveň razantně roste výstupní vý-

kon). Ze zjištění v předchozí kapitole také vyplývá, že frekvence soustavy generátoru je také 

ovlivněna zátěžným odporem. Pro všechny další výpočty v této kapitole je pevně zvolen zá-

těžný odpor 300 kΩ.  

 Při návrhu lze zkoumat nespočet kombinací parametrů piezoelektrického generátoru. 

V následující části bude porovnáno několik možností, jak k návrhu přistoupit. Úlohu dimenzo-

vání piezoelektrického nosníku pro reálnou aplikaci definují také omezení, ať už prostorová 

(maximální rozměry či výchylka), materiálová (mechanická životnost) či ekonomická (náklady 

na výrobu).   

 První z možností je vzít již zmíněný prodloužený nosník v konfiguraci s ostatními pa-

rametry z předchozí kapitoly a pouze hledat správnou velikost zátěžné hmoty.  
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Obrázek 8.3 Průběh rezonanční frekvence v závislosti na zátěžné hmotnosti 

V obrázku 8.3 je ukázána závislost rezonanční frekvence soustavy na přídavné hmotnosti a 

hledání průniku s požadovanou frekvencí. Optimální hmotnost, pro takový soubor parametrů 

nalezená dle vlastní frekvence v obrázku 8.3, je 6,8 g, přičemž pro tuto hodnotu závaží vlastní 

frekvence odpovídá frekvenci vibrací a střední výkon v ustáleném stavu je 2,6 mW. 

 Další možnou úpravou může být snaha zvýšit tuhost nosníku pomocí změny parametrů 

tak, aby přídavná hmotnost mohla být vyšší, ale celková rezonanční frekvence soustavy zůstala 

zachována na hodnotě budících vibrací. Po několika iteracích pokusů byla zvolena úprava zvý-

šením tloušťky substrátu na 0,25 mm. Vliv zátěžné hmotnosti na frekvenci pro tento případ je 

zobrazen na obrázku 8.4.  

 
Obrázek 8.4 Průběh rezonanční frekvence v závislosti na zátěžné hmotnosti pro zvětšenou 

tloušťku substrátu 

Optimální hmotnost pro takovouto konfiguraci nalezená dle vlastní frekvence v obrázku 8.4 je 

10,2 g, přičemž pro tuto hodnotu závaží vlastní frekvence odpovídá frekvenci vibrací a střední 
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výkon v ustáleném stavu je 3,9 mW. Takovouto úpravou parametrů je tedy možné dosáhnout 

vyššího výkonu než v předchozím případě.   

 Jednou z dalších cest naladění generátoru na požadovanou frekvenci může být i použití 

určité zvolené hmotnosti a zvyšování délky celého nosníku. Je-li uvažovaná pevná hmotnost 

zátěže 3 g, pak graf závislosti frekvence systému a žádané hodnoty je v obrázku 8.5.  

 
Obrázek 8.5 Průběh rezonanční frekvence v závislosti na zátěžné hmotnosti pro rostoucí délku 

nosníku 

 Optimální délka nosníku pro takovouto konfiguraci parametrů podle obrázku 8.5 je pro 

zvolenou hmotnost 65,5 mm. Výkon poskytovaný soustavou pak 1,2 mW. Výkon tedy nedosa-

huje velikosti předchozích konfigurací.  
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9 ANALYTICKÝ MODEL BIMORFNÍHO NOSNÍKU S VARIA-

BILNÍ ŠÍŘKOU VRSTEV 
 

V předchozích kapitolách uvedený a analyzovaný model piezoelektrického generátoru byl uva-

žován jako bimorfní nosník se stejnou šířkou všech vrstev.  Poměrně častým případem bývá 

ovšem konfigurace, kdy šířka piezoelektrických vrstev a substrátu není shodná, přičemž sub-

strát většinou přesahuje piezoelektrický materiál. Následující analytický model popisuje právě 

takový generátor.  

 
Obrázek 9.1 Schematické znázornění nosníku s rozdílem v šířkách vrstev 

Na obrázku 9.1 vyvedené schéma nosníku ukazuje konstrukci piezoelektrického generátoru ve 

formě bimorfního nosníku s rozdílem v šířce vrstev. Proto, aby byly stále zachovány předpo-

klady pro řešení rovnice, je profil uvažován stále symetrický. Tedy obě vrstvy piezoelektric-

kého materiálu mají shodnou tloušťku tp, šířku bp a jejich umístění na širším substrátu je syme-

trické (řez A-A v obrázku 9.1 je symetrický ve dvou osách). Vrstva substrátu má tloušťku ts a 

šířku bs. Na konci nosníku je umístěna zátěžná hmotnost Mt, která je při výpočtech brána jako 

bodová (bez momentu setrvačnosti). Všechny předpoklady a řešení rovnice pro nosník s varia-

bilní šířkou vrstev korespondují s modelem uvedeným v kapitole 6. Proto zde budou uvedeny 

pouze nejdůležitější části a změny analytického modelu oproti případu z kapitoly 6. Rovnice 

nosníku pro změněný průřez zůstává shodná, tedy: 

 

−
𝜕2𝑀

𝜕𝑥2
+ 𝑐𝑠𝐼

𝜕5𝑤

𝜕𝑥4𝜕𝑡
+ 𝑚

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= −(𝑚 +𝑀𝑡𝛿(𝑥 − 𝐿))

𝜕2𝑤𝑏
𝜕𝑡2

 (9.1) 

 Hmotnost na jednotku délky reflektuje odlišnou šířku materiálů a lze ji zapsat ve tvaru: 

 𝑚 = 𝑏𝑆𝑡𝑆𝜌𝑆 + 2𝑏𝑝𝑡𝑝𝜌𝑝 (9.2) 
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Vnitřní ohybový moment v rovnici (9.1) pak nabývá podoby: 

 𝑀 = 𝑏𝑝∫ 𝑇1𝑃𝑠 ∙ 𝑧 𝑑𝑧

−𝑡𝑠
2

−𝑡𝑝−
𝑡𝑠
2

+ 𝑏𝑆∫ 𝑇1𝑆 ∙ 𝑧 𝑑𝑧

𝑡𝑠
2

−𝑡𝑠
2

+ 𝑏𝑝∫ 𝑇1𝑃ℎ ∙ 𝑧 𝑑𝑧
𝑡𝑝+

𝑡𝑠
2

𝑡𝑠
2

 (9.3) 

Kde T jsou napětí ve vrstvách piezoelektrického materiálu či substrátu, indexy s a h pro spodní 

a horní vrstvu, stejně jako v předchozím řešení. Rovnice (9.3) po dosazení vztahů pro mecha-

nické napětí opět jako v kapitole 6 nabývá tvaru: 

 𝑀 = −𝑌𝐼
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 𝑉𝑢(𝑡)[𝐻(𝑥) − 𝐻(𝑥 − 𝐿)] (9.4) 

Kde ohybová tuhost pro nosník s rozdílnou šířkou vrstev je dána jako: 

 
𝑌𝐼 =

2𝑏𝑆
3
(𝑌𝑆
𝑡𝑠
3

8
) +

2𝑏𝑃
3

1

𝑠11
𝐸 ((𝑡𝑃 +

𝑡𝑠
2
)
3

−
𝑡𝑠
3

8
) (9.5) 

Konstanta V po dosazení a vyjádření rovnice (9.3) má tvar: 

 
𝑉 = −

𝑏𝑝𝑑31

𝑎𝑠11
𝐸 𝑡𝑃

(
𝑡𝑠
2

4
− (𝑡𝑃 +

𝑡𝑠
2
)
2

) (9.6) 

Okrajové podmínky pro rovnici a vypočet pro netlumené vlastní frekvence jsou stejné jako 

v případě předchozím, rovnice pro výpočet vlastních čísel zůstává ve tvaru: 

 
1 + cos 𝜆𝑟 cosh 𝜆𝑟 + 𝜆𝑟

𝑀𝑡
𝑚𝐿
(cos 𝜆𝑟 sinh 𝜆𝑟 − sin 𝜆𝑟 cosh 𝜆𝑟) = 0 (9.7) 

Vlastní netlumená frekvence nosníku pak také zůstane ve tvaru shodném s nosníkem bez roz-

dílu v šířkách materiálů:  

 

Ω𝑟 = 𝜆𝑟
2√
𝑌𝐼

𝑚𝐿4
 (9.8) 

Elektrická doména je zcela analogická s výpočtem v kapitole 6, pouze označení šířky b přejde 

v určení šířky piezoelektrického materiálu bp. Přechod na modální souřadnice je taktéž stejný 

jako v případě předchozího modelu bez rozdílu šířek vrstev. Finální rovnice systému generátoru 

s rozdílnými šířkami jsou tedy dány následovně. Mechanická doména jako: 

 𝑑2휂

𝜕𝑡2
+ 2휁Ω𝑟

𝑑휂

𝑑𝑡
+ Ω𝑟

2휂 + 𝑛𝑢(𝑡) = 𝑓𝑟 (9.9) 

Elektrická doména pak ve tvaru: 

 𝑢

𝑅𝑧
+
𝑑𝑢

𝑑𝑡
𝐶𝑒𝑞 = 𝑛

𝑑휂

𝑑𝑡
 (9.10) 

Přičemž ekvivalentní kapacita piezoelektrického materiálu má tvar: 

 
𝐶𝑒𝑞 =

2𝐿𝑏𝑝

𝑎2𝑡𝑝
(휀33
𝑇 −

𝑑31
2

𝑠11
𝐸 ) (9.11) 

A převodní poměr n/coupling faktor pak po úpravě a zjednodušení: 

 
𝑛 =  −𝑉∫

𝑑𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = −

𝑏𝑝𝑑31

𝑎𝑠11
𝐸
(𝑡𝑆 + 𝑡𝑃)

𝐿

0

∫
𝑑2𝜙𝑟(𝑥)

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

𝐿

0

 (9.12) 

Označení všech veličin je shodné s kapitolou 6, opět parametr a je zapojení (sériové a=2, para-

lelní a=1). 
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9.1 Analýza modelu s rozdílem v šířce vrstev 
 

Pro analýzu rozšíření modelu byly použity hodnoty z tabulky č.3, tedy shodné jako v kapitole 

7. Rozdíl představuje pouze variabilní šířka vrstev generátoru. V základní konfiguraci má 

piezoelektrický materiál šířku bp rovnou 8 mm a šířka substrátu bs je 10 mm. V následujících 

podkapitolách provedená analýza demonstruje vliv šířky jednotlivých vrstev na výstupní výkon 

generátoru. 

 

9.1.1 Vliv šířky substrátu 

 

To, jak šířka substrátu při nezměněné šířce piezoelektrického materiálu ovlivňuje výstupní vý-

kon, je znázorněno na obrázku 9.2. Výkon tedy se zvyšující se šířkou substrátu roste, nejspíše 

proto, že se zvyšuje oscilující hmotnost. Vlastní frekvence soustavy naopak klesá, viz obrázek 

9.3, což je dáno změnou průřezových charakteristik nosníku. 

 
Obrázek 9.2 Závislost výkonu na šířce substrátu 

 
Obrázek 9.3 Rezonanční frekvence v závislosti na šířce substrátu 
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9.1.2  Vliv šířky piezoelektrického materiálu 

 

Další možnost analýzy představuje variace šířky vrstvy piezoelektrického materiálu. Závislost 

výstupního výkonu na šířce piezoelektrického materiálu je na obrázku 9.4. Šířka piezoelek-

trické vrstvy v grafu postupně roste, až do úplné šířky substrátu. Již poměrně úzká vrstva piezo-

elektrického materiálu poskytuje téměř maximální výkon a s dalším zvyšování šířky už výkon 

neroste. To může být dáno tím, že s vyšší tuhostí nosníku je pro konstantní amplitudu budícího 

zrychlení namáhání piezoelektrického materiálu menší. Vyšší šířka piezoelektrického materiálu 

zvyšuje rezonanční frekvenci nosníku, jak ukazuje obrázek 9.5. 

 
Obrázek 9.4 Závislost výkonu na šířce piezoelektrického materiálu 

 
Obrázek 9.5 Rezonanční frekvence v závislosti na šířce piezoelektrického materiálu 

 

 

 

 

 



59 

 

Předchozí analýza vlivu šířky piezoelektrického materiálu byla provedena pro nosník s nulovou 

zátěžnou hmotností. Pokud zátěžná hmotnost na konci nosníku nulová není, nabývá závislost 

maximálního výkonu na šířce piezoelektrického materiálu podobu grafu v obrázku 9.6. Volená 

zátěž má hmotnost 1 g. Dle obrázku 9.6 má tedy výkon pro určitou hodnotu šířky piezoelek-

trického materiálu maximum. Tento průběh může být způsoben tím, že v určitém bodě převa-

žuje přírůstek výkonu od širšího piezoelektrického materiálu nad úbytkem způsobeným zvýše-

nou tuhostí nosníku. Rezonanční frekvence soustavy v obrázku 9.7 s rostoucí šířkou piezoelek-

trických vrstev roste. 

 
Obrázek 9.6 Výkon v závislosti na šířce piezoelektrického materiálu pro 1 g zátěž 

 
Obrázek 9.7 Rezonanční frekvence v závislosti na šířce piezoelektrického materiálu pro 1 g 

zátěž  
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10  NÁMĚTY NA DALŠÍ PRÁCI 
 

Tato diplomová práce představuje analytický model piezoelektrického generátoru v podobě 

bimorfního nosníku a provádí základní analýzu vlivu parametrů na výstupní výkon. Navázat na 

tuto práci lze mnoha různými způsoby. Výzvou pro další výzkum je určitě rozšíření analytic-

kého modelu o variabilní délku elektrod. Další možností může být řešení, kdy by nebylo závaží 

na konci nosníku uvažováno pouze jako hmotný bod, tedy rozšíření rovnic o moment setrvač-

nosti závaží a jeho vliv na soustavu.  Předmětem dalšího zkoumání může být také zátěž gene-

rátoru, kdy by zátěž nebyla čistě odporová, ale měla i jiný charakter, což by se do soustavy 

projevilo.  
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11 ZÁVĚR 
 

Tato práce si kladla za primární cíl popsat a analyzovat model piezoelektrického generátoru ve 

formě vetknutého kompozitního nosníku. V rešeršní studii je uveden krátký úvod do problema-

tiky energy harvestingu, představení a srovnání základních přístupů k získávání energie z pro-

středí. Protože je práce zaměřena na piezoelektrický princip generování energie, jsou v rešeršní 

studii obsaženy základní informace o piezoelektrickém jevu a také přehled piezoelektrických 

materiálů, včetně těch komerčně dostupných a jejich výrobců. 

 Analytický přístup k modelování chování piezoelektrického generátoru umožnuje proti 

použití MPK poměrně rychlé výpočty a snadnou změnu parametrů. Přístup použitý v této práci 

vychází z rovnic dynamiky, resp. popisu nosníků analytickými rovnicemi. Základní rovnice 

obecného nosníku je s použitím konstitutivních vztahů pro piezoelektrické materiály rozšířena 

tak, aby bylo možné analyticky popsat piezoelektrický nosník pracující jako generátor. Pomocí 

uvedeného přístupu popsaný analytický model bimorfního piezoelektrického nosníku využívá 

také modelování pomocí ekvivalentního obvodu. Výsledný model systému byl pro účely citli-

vostní analýzy vlivu jednotlivých parametrů vytvořen v programu Matlab, který byl použit také 

k dalším výpočtům s analytickým modelem.  

 Druhým bodem práce bylo provést analýzu parametrů piezoelektrického generátoru 

vzhledem ke generovanému výkonu. Vliv jednotlivých parametrů byl demonstrován na kon-

krétním základním souboru parametrů, přičemž zkoumaný parametr byl vždy variován a byl 

sledován jeho vliv na výstupní výkon. Protože jedním ze stěžejních parametrů každého energy 

harvesteru je jeho vlastní frekvence, byl ke znázornění vlivu parametrů na výkon přidán ještě 

vliv parametrů na rezonanční frekvenci soustavy. Cíl celé analýzy spočíval především v pocho-

pení chování komplexní mechatronické soustavy piezoelektrického generátoru, nikoliv ve 

zkoumání přesných hodnot, proto byly sledovány spíše celkové trendy vlivu parametrů na vý-

kon než přesná čísla.   

 Poznatky získané z analýzy vlivu jednotlivých parametrů byly pak použity pro demon-

straci teoretického postupu návrhu generátoru na konkrétní vibrace. Pro zkoumanou aplikaci, 

definovanou především frekvencí vibrací, byly navrženy a porovnány tři možnosti přizpůsobení 

parametrů generátoru.   

 Vhodným rozšířením základního analytického modelu je také nosník s variabilní šířkou 

vrstev. To, že šířka substrátu přesahuje šířky vrstev piezoelektrického materiálu bimorfního 

nosníku, je velmi častý případ. Uvedený analytický model popisuje případ nosníku s rozdílnými 

šířkami vrstev a byla také provedena základní analýza vlivu těchto úprav na výstupní výkon 

generátoru. 

  Vytvořené modely lze použít pro estimaci výkonu a návrh parametrů piezoelektrických 

generátorů ve formě vetknutých nosníků.  
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Seznam symbolů 
Symbol Rozměr Veličina 

Av [m∙s-2] Budící zrychlení 

b [m] Šířka nosníku 

bs [m] Šířka substrátu 

bp [m] Šířka pieelektrického materiálu 

Ts [m] Výška substrátu 

Tp [m] Výška piezoelektrické vrstvy 

L [m] Délka nosníku 

Mt [kg] Hmotnost závaží 

Y [Pa] Modul pružnosti 

I [N∙m-1] Kvadratický moment průřezu 

m [kg∙m-1] Délková hmotnost 

𝜌𝑃 [kg∙m-3] Hustota piezomateriálu 

𝜌𝑆 [kg∙m-3] Hustota substrátu 

M  Vnitřní ohybový moment 

𝜆𝑟  Vlastní číslo 

𝐶𝑟  Konstanta normování 

𝜙𝑟  Vlastní tvar/vektor/funkce 

𝜙𝑃𝑟  Pomocná funkce vlastního tvaru 

휂 [-] Modální souřadnice 

𝛺 [rad∙s-1] Vlastní frekvence 

휁  [-] Poměrný útlum 

𝜔  Budící frekvence 

𝐴𝑉  Amplituda budícího zrychlení 

𝑛  Převodní poměr/coupling faktor 

𝐷  Elektrická indukce 

E  Elektrická intenzita 

u  Napětí 

𝑑31  Piezoelektrická konstanta 

𝑠11
𝐸   Mechanická poddajnost 

휀33  Permitivita 

Rz  Zátěžný odpor 

𝐶𝑒𝑞 [] Ekvivalentní kapacita 

P W Výkon 

𝑓𝑟  Modální budící funkce 

n - Převodní poměr 

cs  Konstanta tlumení 

w  Průhyb nosníku 

a  Konstanta zapojení 

T  Mechanické napětí 

P  Výkon 

S  Přetvoření 

𝛿  Kroneckerovo delta 

Re  Ekvivalentní mechanický odpor 

𝜎  Mechanické napětí 

Q  Náboj 

Le  Ekvivalentní mechanická indukčnost 

Ce  Ekvivalentní mechanická kapacita 
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