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ABSTRAKT
Práce pojednává o využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, zejména z pohybu lidského těla,
pro napájení mobilních senzorů u aplikací, kde je připojení do elektrické sítě nepraktické nebo nemožné.
Jako vhodný pohyb pro Energy Harvesting byla shledána chůze, a to pak zejména pohyb zad člověka
při chůzi, při které se přenáší tato energie na Energy Harvesting batoh. V rámci diplomové práce bylo
zkonstruováno zařízení, které je tvořeno lineárním vedením, hmotností zavěšenou na pružinách,
generátorem pro výrobu energie a obvodem pro úpravu energie. Hmotnost závaží, respektive obsah
batohu, při vhodné frekvenci pohybu dosahuje rezonanční frekvence a tím i optimální vytěžitelnosti
elektrické energie ze systému. Ta je dále upravena, uložena a připravena pro napájení drobné elektroniky
a mobilních sensorů. Pro nastavení vhodných parametrů jednotlivých komponent zařízení proběhla
při započetí práce analýza kinematiky pohybu lidské chůze pomocí Motion Capture technologie.
Všechna data byla analyzována a výsledky studie byly aplikovány na návrh konstrukce tohoto zařízení
a později při experimentálním zhotovení Energy Harvesting batohu. Experimentální vytěžitelnost
zařízení byla porovnána s výsledky matematické simulace v programu MATLAB i s výsledky ostatních
studií z celého světa na toto téma.
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batoh

ABSTRACT
The thesis deals with usability of renewable sources of energy particularly from human body
motion for supply of mobile sensors in applications where connecting networks is impractical or
impossible. Walking and back movements in particular, when the energy is transferred to the Energy
Harvesting Backpack, was found the most suitable kind of motion for energy harvesting. The device
consists of a linear line hanging on springs, a small generator for producing energy and a circuit for
energy conversion. The weight, more precisely the contents of the backpack during suitable movement
frequency reaches the resonance frequency and thus optimum exploitability of electric power from the
system. It is further converted, stored and ready for supplying tiny electronic devices and mobile sensors.
To set up appropriate specifications of components of the device, analysis of kinematics of human
walking was done using Motion Capture technology at the beginning of work. All data were analysed
and the results of the study were applied to the design and later experimental making of Energy
Harvesting backpack. Experimental exploitability of the device was compared with the results of
mathematical simulation in program MATLAB and with the results of other studies from all over the
world dealing with this topic.
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Renewable Energy Sources, Batteryless Powering, Mobile Sensors, Kinematics, Energy Harvesting
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Seznam použitých zkratek a symbolů
a

zrychlení [m·s-2]

b

koeficient útlumu

E

Intenzita [V·m−1]

E

energie [J]

EH

Energy Harvesting

F

síla [N]

f

frekvence [Hz]

I

proud [A]

IR

infračervené

ISFET

selektivní iontové, popř. všeobecně iontově senzitivní tranzistory s efektem pole

k

tuhost [N·m−1]

l

délka [m]

m

hmotnost [kg]

MEMS

MicroElectroMechanical Systems

NiMH

Nikl-metal hydridový

P

výkon [W]

pH

vodíkový exponent

PVDF

Polyvinylidenfluorid

Q

náboj [C]

SpO2

saturace krve kyslíkem

t

čas [s]

V

napětí [U]

v

rychlost [m·s-1]

α

vlnová délka [m]
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1

Úvod

Většina tradičních zdrojů elektrické energie jsou závislé na fosilních palivech, jako jsou zemní
plyn a uhlí, které se v tepelných elektrárnách přeměňují na elektrickou energii. V dnešní době rostou
požadavky na ekologičtější výrobu energie a zároveň ochranu neobnovitelných zdrojů pro budoucí
generace. Stejně tak důležitá je nezávislost na poskytovatelích těchto surovin. Toto je důvod pro rostoucí
poptávku po zařízeních s nízkou spotřebou energie, které je možno napájet pomocí obnovitelných
zdrojů. Díky rozvoji těchto zařízení se sníženou spotřebou energie se stávají stále oblíbenějšími
technologie pro získávání elektrické energie v menším měřítku. Tyto technologie jsou často výhodně
používány v autonomních systémech, kde odpadá nutnost zajišťovat kontinuální zdroj napájení,
za pomocí elektrické sítě nebo baterií.
Mezi tradiční zdroje energie pro autonomní systémy patří baterie, spalovací mikromotory,
palivové mikročlánky nebo radioaktivní zdroje. Tyto zdroje mají také své nevýhody. Pro dlouhodobý
provoz je nutné skladovat a doplňovat palivo, popřípadě měnit baterie. Výrazné ekologické problémy
s radioaktivními zdroji stojí nemalé finanční prostředky a své opodstatnění mají jen v omezeném počtu
příležitostí.
Proto se začala vyvíjet nová technologie Energy Harvesting systémů, která by měla být jednak
šetrná k životnímu prostředí, protože výrobou této energie nevznikají odpadní látky a zároveň získává
přebytečnou energii, která vzniká při jiném procesu. Například sluneční energii, vibrace, mechanické
vlny způsobené hlukem, rádiové vlny, rozdíly teplot a další druhy energie je možné konvertovat a využít
pro napájení drobné elektroniky. Také z lidského těla se dá vytěžit energie, a to dvěma způsoby.
Vznikají dvě dále užitečné energie – kinetická a tepelná. Tato práce se zabývá kinetickou energií,
zejména pak chůzí člověka.
Kinematika člověka, respektive hmotného bodu, je analyzována a shledána jako dostačující
pro napájení vybraných mobilních senzorů s nízkým příkonem. Je zvolena vhodná Energy
Harvesting aplikace pro získání co největšího množství energie právě z lidské chůze. Jedná se
o Energy Harvesting batoh, který kopíruje pohyby těla při chůzi a tělo mu předává svou kinetickou
energii.
Cílem práce je naměřit reálná data charakterizující lidskou chůzi – respektive pohyb hmotného
bodu a na to aplikovat znalosti o konverzi elektrické energie, její úpravě a uložení pro napájení. Tyto
předpoklady slouží k vytvoření matematického modelu v programu MATLAB Simulink, který počítá
se všemi proměnnými, které vstupují do soustavy, kterou tvoří Energy Harvesting batoh. Jedná se
o tuhost pružin, hmotnost závaží (obsahu batohu) a tlumení. To je způsobené jednak díky tření
v lineárním vedení, ale také kvůli odběru energie pomocí generátorku elektrické energie.
Nejdůležitější části práce je výroba experimentální konstrukce a měření reálných dat o tom, jak
zařízení pracuje a jak je tento systém účinný. Jak zaznělo v Planetáriu Ostrava: „Měřit, znamená vědět.“
a z toho plyne, že podstatnou úlohou praktické části je naměřit data o fungování a správnosti řešení
konstrukční části s ohledem na charakteristiku lidské chůze.
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Za tímto účelem byly použity dvě metody měření parametrů batohu. Jedná se o měření pomocí
technologie Motion Capture, ale také na pístu hydraulického válce, jehož pohyb simuluje pohyb
hmotného bodu těla. O návrhu, konstrukci a experimentální tvorbě, včetně naměřených dat pojednávají
následující kapitoly.
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2

Mobilní senzory

V technickém pojetí je senzor funkční prvek, který tvoří vstupní blok měřícího řetězce, který je
v přímém styku s měřeným prostředím. Pojem senzor je ekvivalentní pojmu snímač, převodník nebo
detektor. Citlivá část senzoru se zřídka označuje i jako čidlo. Senzor, jako primární zdroj informace,
snímá sledovanou chemickou, fyzikální nebo biologickou veličinu a transformuje ji na měřící veličinu
– nejčastěji elektrickou. Také existují senzory, u nichž je neelektrická veličina přímo transformována
na číslicový signál.
Obecně je senzor definován jako zařízení reagující na podnět, stav prostředí (měřenou veličinu)
a převádějící jej na výslednou informaci (výstupní veličinu). Nejčastěji na veličinu elektrickou. Stav
sledované veličiny snímá citlivá část senzoru občas označována jako čidlo a zpracovává vyhodnocovací
obvod senzoru. Výstupní informací z vyhodnocovacího obvodu je kvantitativní elektrický signál, který
se pak dále zpracovává v dalších řídících obvodech. [1]
V souvislosti se senzory je důležité zmínit také termín senzorová pole. Jsou složené ze stejných
nebo podobných senzorových struktur a se stejnou nebo podobnou funkcí (např. ultrazvukové měniče).
Významnou skupinu tvoří zejména polovodičové senzory a z nich pak zejména mikroelektronické
senzory, které jsou často slučitelné s integrovanými obvody. Současný vývoj v tomto oboru je zaměřen
na jednočipové inteligentní senzory označované jako SMART převodníky neboli SMART senzory. [2]

Obrázek 1 Měřící řetězec senzoru [2]

2.1 Rozdělení senzorů
Základní rozdělení senzorů je podle typu napájení na aktivní a pasivní. Aktivní senzor se chová
jako zdroj elektrické energie, pokud na něj působí snímaná veličina. Je tomu tak u senzorů, které fungují
na převodu indukčním, piezoelektrickém a termoelektrickém. Naopak u pasivního senzoru musíme
elektrickou veličinu (odpor, kapacitu, indukci) převádět na proudový nebo analogický signál. Měřící
veličiny jsou fáze, kmitočet, amplituda. Hlavní rozdíl je tedy v napájení. U pasivních je napájení
potřebné, u aktivních senzorů nikoli.
Další možnost rozdělení je podle metody měření vstupní fyzikální veličiny, dále je můžeme
rozdělit podle styku s měřeným prostředím nebo podle technologie výroby. [2]
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2.2 Senzory vhodné pro Energy Harvesting aplikace
Aplikace využívající Energy Harvesting jsou většinou pasivního charakteru a je u nich potřebné
napájení. V případě nízké spotřeby energie takového senzoru lze ho napájet tímto způsobem a bude
dostačující. Samozřejmě lze použít i kombinované nabíjení ve chvíli, kdy nebude energie z Energy
Harvesting zařízení dostačující, například pomocí baterií u solárních panelů ve dnech s nízkým
slunečním svitem.

2.2.1 Senzory tlaku
Senzory tlaku se nejčastěji v biomedicíně používají na měření tlaku, a to zejména neinvazivní
metodou. Tyto metody spočívají v omezení průtoku krve pomocí manžety a porovnáváním tlaku
v ní a v krevním řečišti. Další z možností je měřit tlak v objemu nafouknuté manžety a z toho odvodit
tlak krve. Tato metoda se nazývá oscilometrická. Ostatní metody snímání krevního tlaku jsou založeny
na jiných principech – například na sledování pohybu arteriální stěny pod manžetou nebo určení tlaku
z pletysmografické křivky klasickými SpO2 snímači. [2]

Obrázek 2 Měření krevního tlaku auskultační metodou [2]

Pro měření krevního tlaku v ambulancích, nemocnicích i doma se nejčastěji používá elektrický
tonometr. Ten je nejčastěji konstruován jako samostatný přístroj s bateriovým napájením. Pro klinické
monitorování je nevhodnější neinvazivní tonometr, který bývá součástí monitoru životních funkcí.
Pacient má v tomto případě manžetu nasazenou trvale, aby nedošlo k jejímu uvolnění a posunu na jiné
nevhodné místo pro měření.
Další z možností je měření tlaku pomocí impedanční reografie. Tato metoda využívá změny
impedance mezi třemi elektrodami, které jsou umístěny v manžetě. Vlivem působícího tlaku dochází
k deformaci arterie a tím ke změně průtoku krve a samozřejmě také ke změně impedance na snímacích
elektrodách. Používají se zde tří elektrody, a to distální, společná a proximální. Impedance se mění podle
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rytmu tepové frekvence a na výstupu detekčního obvodu získáváme analogové napětí, jehož okamžitá
hodnota se pohybuje v rytmu tepové frekvence.
Jednou z dalších možností využití měření krevního tlaku je spojitá metoda založena na patentu
prof. Peňáze, která na rozdíl od ostatních metod zjišťuje minimální průtok krve pod pletysmografickou
manžetou. Vyhodnocení měření je založeno na rozdílné absorpci infračerveného záření pro okysličenou
a neokysličenou krev. Princip této metody je založen na poznatcích o využití fotoelektrického
pletysmografu. Servosystém se zpětnovazebním obvodem slouží k tomu, aby tlak v manžetě byl
udržován na konstantní úrovni objemu krve. Tato metoda je hojně používána na jednotkách intenzivní
péče. Její hlavní nevýhodou je velmi velká citlivost na pohyb a lze ji použít jen pro měření na velmi
dobře prokrvené tkáni. [2]

2.2.2 Senzory průtoku
Senzor průtoku tekutin (myšleno kapalin i plynů) určuje jednoduchým principem množství
objemové nebo hmotnostní tekutiny zvoleným průřezem za určitou jednotku času. Ze známé plochy
průřezu a střední rychlosti lze určit průtok.
Zajímavou skupinou jsou dávkovací senzory rozdělující kapalinu na přesně definované díly
a transportující je ve směru proudění. Většina měření je nepřímých a vycházejí z rychlosti nebo změny
kinetické energie.
Přístroje pro měření průtoku jsou nejčastěji založeny na elektromagnetickém principu. Používají
se v medicíně k monitorování průtoku krve v tepnách a žilách při operačních zákrocích. Ty nejsou
vhodné pro Energy Harvesting aplikace, zato senzory s diferenčním manometrem, které se používají
zejména u měření průtoku dýchacích plynů, by mohly být vhodnou aplikací. Tyto senzory pracují
na systému diferenčního manometru, který měří rozdíl tlaku vznikající mezi rozdílem tlaků a objemové
rychlosti průtoku systémem. Takto lze zjistit objemový průtok a sledovat stav dýchacího systému.
Mezi senzory průtoku lze zařadit dávkovací senzory. Tyto senzory se využívají především
v konstrukcích infuzních pump pro dávkování infuzní látky do pacientova těla v přesně nadefinovaném
množství – většinou počet kapek za jednotku času. Takovéto pumpy se používají k dávkování léčiv
při hospitalizaci pacienta v nemocnici i v drobnějším měřítku u lidí s diabetem – inzulínová pumpa. Tu
nosí nemocný v blízkosti těla nejčastěji připevněnou na opasku nebo zastrčenou v kapse. Toto zařízení
se mi jeví jako velmi vhodné a použitelné pro aplikaci Energy Harvesting. [2]

2.2.3 Senzory tepelných veličin
Velmi důležitým indikátorem zdraví, respektive nemoci, je lidská teplota. Patří mezi nejstarší
diagnostické metody v lékařství vůbec. Teplota je obecně označení pro tepelný stav hmoty. Teplotní
stav tělesa souvisí s průměrnou kinetickou energií částic látky. K určení teploty se využívá ostatních
fyzikálních veličin závislých na teplotě. To umožňuje transformaci měřené teploty na jinou fyzikální
veličinu.
Dnes rozlišujeme dva druhy měření teploty lidského těla – kontaktní a bezkontaktní.
U kontaktních metod se měřící přístroj přímo dotýká tkáně, jejichž teplotu měříme. Naopak je tomu
u bezkontaktních teploměrů, kdy přenos tepla z tkáně na teploměr probíhá přes medium, tedy atmosféru.
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Kontaktní měření probíhá nejčastěji v blízkosti velkých arterií, které dobře reflektují teplotu
vnitřního prostředí, a to zejména v podpaží, dutině ústní a konečníku. K tomu se využívá nejčastěji
rtuťových nebo elektronických teploměrů s negastory. Bezkontaktní měření využívá detekce
infračerveného záření. Zdrojem tohoto záření je každá hmota, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula.
Mezi bezkontaktní patří ušní infračervené teploměry.
Bezkontaktním měřením tělesné teploty se zabývá lékařská termografie. V současné době
se v tomto oboru používají zejména termografické kamery s infračervenými či kvantovými senzory
záření. Ty vhodným zařízením pro Energy Harvesting z mého pohledu nejsou, avšak ušní infračervený
teploměr by mohl být tímto způsobem napájen.

2.2.4 Senzory chemických veličin
Chemický senzor je kompozitem zařízení, které obsahuje několik funkčních částí. První je
tzv. aktivní vrstva, kterou bývá většinou vrstvička uměle vytvořená během výroby senzoru nebo
elektrodová dvojvrstva vytvořená na povrchu elektrody při styku s elektrolytem automaticky.
V následující tabulce č. 1 je přehled principů a měřených veličin u chemických senzorů. Jejich propojení
s EH systémy je z mého pohledu komplikovanější. [2]
Tabulka 1 Přehled nejčastějších principů využívaných při realizaci chemických senzorů [2]

2.2.5 Biosenzory
Velkou podkapitolou jsou biosenzory, které se dále dělí na biokatalycké, nebiokatalycké
a biomimetické. Biokatalycké senzory obsahují element, který transformuje analyt při chemických
reakcích. Většinou obsahují jeden, ale i více enzymů celé buňky. Zvýšení selektivy se dosahuje využitím
čistých enzymů. Nejběžněji používané jsou oxidázy, které jsou stabilní a nepotřebují použití dalších
látek – koenzymů nebo kofaktorů. Senzory jsou běžně dostupné a slouží zejména pro detekci
organických sloučenin a pro monitoring změn při respiraci během metabolismu. Nejtypičtějším
biosenzorem je enzymová elektroda pro měření glykémie, která se vkládá do glukometru a díky
biochemické reakci, která trvá 10 s, získáme výsledek sledující hladinu cukru v krvi. [2]
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Obrázek 3 Biologické složky a biosenzory, které se používají ke konstrukci mobilních senzorů [2]

2.2.6 Senzory biomagnetických polí
Senzory magnetických polí neboli magnetometry slouží k měření magnetického pole. Z pohledu
biomedicíny se dá biomagnetismus definovat jako věda o magnetickém jevu sdruženém s elektrickým
nábojem (např. elektrokardiogram a encefalogram). Tato měření jsou neinvazivní a získáváme
informace o magnetickém poli i o elektrickém poli v žádané oblasti.
Většina magnetických senzorů se řadí mezi vektorové senzory, což znamená, že měří složku
magnetického pole jen v jednom směru. Vyjímku tvoří jen rezonanční senzory, které jsou skalární –
nekladou důraz na směr, měří absolutní velikost. Nejčastěji jsou magnetometry založeny na Hallovém
jevu. Hallův senzor je polovodičová součástka, která se umisťuje do magnetického pole tak, aby vektor
magnetické indukce byl kolmý na destičku. Pokud bude destičkou procházet elektrický proud ve směru
její nejdelší strany, bude vznikat elektrické napětí. Příčinou vzniku tohoto napětí je magnetická síla.
Hodnota Hallova napětí je dána rovnováhou mezi magnetickou sílou a elektrickou silou, kterou působí
příčné magnetické pole o intenzitě E a celkovém náboji Q.
Na tomto principu pracuje i magnetopneumografie. Touto metodou se analyzuje funkce plic
s použitím inhalační látky. Vdechovaná látka obsahuje částice, které lze demagnetizovat externím
magnetickým polem. Míra natočení částic je přímo úměrná intenzitě magnetického pole.
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Dalším využitím jsou i indukční snímače objemu žaludku. Snímač tvoří dvojice vysílací a snímací
cívky. Tyto cívky jsou umístěny na různých částech vnější stěny žaludku. S rostoucí vzdálenosti
vysílače od přijímače klesá pole a tím i indukované napětí. [2]

2.2.7 Detektory ionizujícího záření
Detektory ionizujícího záření se jeví jako vhodná aplikace pro napájení pomocí Energy
Harvestingu, protože se od takového zařízení požaduje, aby fungovalo i na místech vzdálených
od elektrické sítě po velmi dlouhou dobu. Měření ionizujícího záření poskytuje kvantitativní informace
o intenzitě, energii a prostorové distribuci záření. Nyní již existuje spousta principů pro detekci
ionizujícího záření. Přístroje, které mají tuto funkci, se často nazývají souhrnným názvem radiometry.
Mezi radiometry patří mnoho druhů detektorů – například spektrometry nebo kalorimetry. Tyto zařízení
umožnují absorbovat veškerou energii záření a jejich výstupní odezva je signál, který je úměrný této
energii.
Mezi tuto techniku patří i zobrazovací kamery. Ty se ve zdravotnictví používají k diagnostickým
vyšetřením. Jejich napájení pomocí Energy Harvestingu není vhodné. Naproti tomu jako energeticky
tolik nenáročné jsou polovodičové detektory. Je to v podstatě dioda zapojena v závěrném směru
s vysokým napětím před velký ohmický odpor v závěrném směru, takže v klidovém stavu obvodem
neprotéká elektrický proud. V případě vniknutí ionizující energie do aktivní vrstvy detektoru vznikne
ve vodivém pásmu pár elektron díra, čímž při přesunu dojde ke krátkému proudovému impulzu, který
je zesílen a zpracován. Amplituda impulzu je přímo úměrná celkové energii ionizujícího záření. [2]

2.2.8 Senzory akustických veličin
Senzory akustických veličin mají v medicíně své uplatnění. Jednak pro fonokardiografii, ale
i pro elektrické fonendoskopy, které umožňují zaznamenávat zvuk vycházející z lidského těla. Senzory
uvnitř těchto zařízení se nazývají mikrofony. Slouží k přeměně zvukového signálu na elektrický, který
se poté dál zesiluje, filtruje a přivádí k zapisovacímu nebo zobrazovacímu zařízení. Většina mikrofonů
obsahují membránu, kterou tvoří tenká vrstva. Ta se pohybuje v závislosti na působícím tlaku. Tento
tlak vyvolává akustická vlna. Vlněním membrány dochází ke konverzi akustického vlnění na elektrický
proud, který je dál analyzován. [2]

Obrázek 4 Elektrický fonendoskop [2]
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2.2.9 Senzory mechanických veličin
Senzory mechanických veličin jsou velmi vhodnými aplikacemi pro Energy Harvesting systémy
zejména z toho důvodu, že snímaná veličina nebo objekt je v pohybu, a proto je napájení ze sítě velmi
limitující. Tyto senzory se používají v mnoha oblastech, včetně medicíny. Jsou často součástí
rehabilitační techniky nebo slouží jako akcelerometry pro snímání statického nebo dynamického
zrychlení, pro měření vibrací, měření odstředivých a setrvačných sil nebo pro určování pozice tělesa.
Senzory kloubních úhlů se používají v rehabilitační technice a slouží ke snímání kloubního úhlu
při rehabilitacích a fyzioterapeutických cvičeních. Těchto rehabilitačních pomůcek by se jednak dalo
přímo využít pro výrobu elektrické energie nebo by mohly být napájeny z jiného Energy Harvesting
zdroje na těle člověka. [2]

Obrázek 5 Senzor s elektrogoniometrem [2]

Základem senzoru na obrázku č. 5 je elektrogoniometr s odporovým potenciometrem, k jehož
oběma částem, pohyblivé i statické, jsou připojena raménka, pomocí kterých je senzor speciálním
obvazem připevněn k dolní končetině. Pohybem dolní končetiny se mění poloha jezdce kruhového
potenciometru a tím se mění odpor elektrogoniometru. Změny polohy se zaznamenávají
a zpracovávají. [2]

2.2.10 Oxymetry
Pulzní oxymetrie využívá dva základní principy: charakteristická absorpční spektra derivátů
hemoglobinu přítomných v krvi v nejvyšší koncentraci (oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin) a kolísání
objemu arteriální krve v průběhu činnosti srdce. Pulzní oxymetry jsou jednoduchá zařízení, která
se připevňují na dobře prokrvená místa, nejčastěji na prst nebo ušní lalůček pacienta.
Hlavní součástí přístroje je sonda, v níž jsou zabudovány zdroje světelného záření a detektor
záření. Světelný zdroj je tvořen dvěmi elektroluminiscenčními diodami (LED) emitujícími světlo při
vlnové délce 660 nm (červené světlo) a 940 nm (blízké infračervené světlo). Volba vlnové délky světla,
při které je měřena absorbance, vychází z absorpčních spekter oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu.
Při těchto dvou vlnových délkách je mezi spektry oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu největší rozdíl.
V oblasti 660 nm výrazněji absorbuje deoxyhemoglobin. Při 940 nm je tomu naopak – více absorbuje
oxyhemoglobin. Dalším důvodem pro výběr těchto vlnových délek je jejich dobrá průchodnost tkáněmi.
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Světlo emitované diodami prochází tkáněmi a prošlé světlo je snímáno fotodiodou. Při průchodu
světla dochází k jeho absorpci, na které se podílejí tkáně, jako je kůže, pojivová tkáň, kosterní svaly,
popř. kost a dále žilní a kapilární krev. Pro výpočet SpO2 je zapotřebí, aby byla rozlišena absorbance,
která je způsobena arteriální krví, od absorbance, na níž se podílí venózní krev a další tkáně. Rozlišení
těchto dvou složek absorbance umožňuje skutečnost, že v důsledku činnosti srdce se pravidelně mění
objem arteriální krve projevující se její pulzací. Přístroj je schopen tyto změny zachytit a změřit tuto
tzv. pulzující složku absorbance. Tvoří asi 1-5 % celkové absorbance. Druhá složka celkové absorbance,
tzv. statická složka absorbance, zůstává v čase konstantní. [1]

2.3 Senzory z pohledu spotřeby elektrické energie
Spotřeba každého zařízení se odvíjí od spotřeby jednotlivých komponentů. Zařízení napájeno
pomocí některého z obnovitelných zdrojů energie musí být vždy již konstruováno s myšlenkou
omezeného množství vytěžené energie pro napájení. Toho jde docílit jednak výběrem jednotlivých
součástí s velmi nízkou spotřebou nebo přepínáním do režimu spánku v době, kdy zařízení nemusí být
aktivní.
S tímto jsou spojeny i nové technologie MEMS (Microelectromechanical systems). V předkladu
Mikroelektromechanické systémy jsou zařízení s mikrorozměry obsahující čidla, ovladače nebo
elektrické obvody integrovány na čipu pomocí polovodičových procesů. Pro zařízení na principu Energy
Harvestingu jsou vhodné pro své malé rozměry i pro nízkou spotřebu.
Mnoho mobilních senzorů se nyní vyrábí už v provedení MEMS. Například spotřeba u takto
vyrobených tříosých akcelerometrů je pouze 2 μA při běžném provozu, 300 nA v tzv. wake-up režimu
a 10 nA v režimu stand-by s napájením 2,5 V. Také senzory akustických veličin jsou velmi vhodné
pro Energy Harvesting implementace. Senzory pro identifikaci lidského hlasu mají spotřebu
pouze 5 až 15 mW. Taky mnohé další senzory jako například senzory neinvazivního EKG nebo
oxymetry mají spotřebu v desítkách až stovkách miliwattů. [1]
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3

Energy Harvesting

Pojem Energy Harvesting, také známý jako Energy Scavenging, můžeme volně přeložit jako
získávání nebo těžení energie. V praxi se používá spíše anglický výraz Energy Harvesting. Označují
se takto techniky získávání malého množství energie z externích zdrojů jako například solární energie,
termální energie, větrná energie nebo kinetická energie.
Nejčastěji je pojem získávání energie používán ve spojení s malými autonomními systémy, jako
jsou snímače, zařízení MEMS, zařízení pro bezdrátový přenos dat, elektromechanické systémy, mobilní
telefony, mikropočítače, hodinky, přehrávače. Tyto systémy jsou specifické nízkou spotřebou energie.
Často jsou v provozním stavu jen po krátkou dobu a zbylý čas jsou přepnuty do stand-by stavu. V době
vypnutí si zařízení vyrábí potřebnou energii a poté ji využije při provozu. Díky absenci vnějšího napájení
jsou vysoce mobilní a zároveň u nich není nutnost častého servisování při umístění na těžko dostupných
místech. Například se tímto způsobem nabíjejí vysílačky, termovize, mobilní senzory a další
elektronické vybavení. Výhodou je omezení těžkých baterií, například u oceánských sond, u snímačů
mostních konstrukcí nebo pro vesmírné sondy. V prostředí, ve kterém jsou umístěna tyto autonomní
zařízení, se často vyskytuje několik druhů alternativní energie vhodné pro získávání elektrické energie.
Velmi často se konstruují zařízení, která kombinují různé možnosti získávání elektrické energie
a vzájemně se doplňují tak, aby získaná energie byla dostačující. Značnou nevýhodou je, že tyto
technologie jsou ze začátku nákladnou záležitostí a je nutné věnovat hodně úsilí pro jejich vývoj, i když
je jejich přínos mnohdy omezený a specifikovaný. [2]

3.1 Rozdělení Energy Harvesting
Zařízení pro Energy Harvesting můžeme všeobecně rozdělit na dva základní typy podle dvou
kritérií. Jednak je možno vzít v úvahu zdroj, ze kterého je energie získána nebo druh energie, který je
využit pro výrobu elektrické energie.
Podle prvního kritéria rozlišujeme dvě základní skupiny. V jedné z nich jsou zařízení, která pro
výrobu elektrické energie využívají energii získanou přímo z uživatele zařízení, z člověka i ze zvířete.
Například senzory monitorující pohyb zvířete přímo umístěné na těle zvířete. Tato zařízení jsou obecně
známa pod pojmem Human Energy Devices. Druhým typem jsou pak zařízení využívající k energetické
přeměně volnou energii z okolního prostředí.
Další způsob klasifikace podle typu konvertované energie pak rozlišuje tři druhy původní energie,
která poslouží ke konverzi na energii elektrickou. Jsou jimi: kinetická energie, energie
elektromagnetického záření (zahrnuje i světelné záření) a tepelná energie.
Tabulka 2 Využitelné zdroje energie pro Energy Harvesting [1]

Zdroj energie
Člověk
Okolní prostředí

Typy využitelné energie
Kinetická, tepelná
Kinetická, tepelná, záření
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Protože tato práce je zaměřena na využití energie lidského těla, budou dále zmiňovány pouze dvě
z uvedených forem energie: kinetická a tepelná. Je však možno dále rozlišit, jestli je tato energie získána
cílenou aktivitou (v takovém případě mluvíme o energii z aktivního lidského zdroje) nebo jestli pochází
z aktivity člověka, která není cíleně zaměřena na zisk energie (pasivní zdroje). Mezi typická zařízení
využívající aktivní lidskou energii patří například známé „natahovací“ rádia a ruční svítilny, které
fungují pouze tehdy, pokud je uživatel nabije točením kliky nebo třepáním.

3.2 Druhy alternativních zdrojů energie využívaných pro Energy
Harvesting
Z důvodu vývoje nových moderních zařízení s limitovanou spotřebou energie je možné využít
i zdroje, které nejsou vhodné pro průmyslové použití:
•
•
•
•
•

Větrná energie – větrné mikroturbíny
Energie elektromagnetického záření – fotovoltaika, v malé míře energie rádiových
a televizních vysílačů
Změny tlaku prostředí
Tepelná energie – teplo lidského těla, teplo dopadajících paprsků Slunce
Mechanická energie – nahodilé pohyby, vibrace, kmitání kontinua nebo lidská
činnost [2]

Tabulka 3 Specifikace mnoha druhů zdrojů energie pro systémy Energy Harvesting [3]
Získaná
Energie
Zdroj
Výhody
Nevýhody
energie
Nabíjecí
Odpovídá
Omezená životnost,
Jednoduchost
Baterie
baterie
kapacitě baterie
nenahraditelnost
Lidský
Vysoká
účinnost
4 µW/cm3
pohyb
konverze, hustota
Těžká integrace do
Vibrace
Mechanický
energie
a
vysoké
MEMS systémů
100 mW/cm3
pohyb
výstupní napětí
Sluneční
energie

Sluneční
světlo
Světlo v
budovách

Tepelná
energie

Lidská
teplota
/solárního
panelu

Zvukové
mechanické
vlny

Hluk

10 µW/cm3
10 mW/cm3

30 µW/cm3

0,003 µW/cm3

Aplikace
Vhodné tam, kde
je nízká spotřeba
Hojné zdroje
vibrací

Nevyčerpatelné a
čisté zdroje

Limitovaný čas
slunečního svitu během
dne, rozměry, změny
počasí a ročního období

Místa s větší
hustotou
slunečního
svitu/světla

Malá velikost, nízká
hmotnost, bez vibrací
a hluku, odpovídající
výkon

Velmi nízké napětí,
ovlivňováno prouděním
vzduchu = ochlazení

Stabilní zdroj
tepla

Energie bez
znečištění

Neuspokojivé tlumení
(chlazení) vibrací

Nepravidelné
vibrace

3.3 Srovnání Energy Harvesting a baterie
Z vyjmenovaných druhů Energy Harvesting metod má nejlepší uplatnění pro získání
co největšího množství elektrické energie, energie z vibrací nebo solárních článků. Obě dvě řešení mají
stejný požadavek a tím je zajištění co největší hustoty energie v prostředí, která by byla dostačující
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k přeměně na požadovanou elektrickou energii. Otázkou je, zda je výhodnější užívat baterie s dlouhou
životností, popřípadě znovunabíjející, nebo použít Energy Harvesting technologii.

Obrázek 6 Porovnání hustoty energie z baterií, solární energie a vibrací (µW/cm3) [4]

Graf znázorňuje hustotu energie, které lze dosáhnout pro různé metody napájení po dobu jednoho
roku. Jedná se o energii z baterií, solárních článků a vibrací. Šedá barva znázorňuje rozsah hustoty
energie získatelné ze solární energie a tmavě šedá barva je energie z vibrací. Důvod rozsahu těchto dvou
energií je variabilita podmínek, za kterých tuto energii získáváme. Z grafu je viditelné, že energie
z vibrací je o něco více konzistentní, méně ovlivnitelná podmínkami než energie ze slunečního svitu,
který se během dne i roční doby mění. V porovnání se všemi druhy baterií (NiMH, zinková,
znovunabíjecí lithiová, alkalická a běžná lithiová) je velikost energie získaná z nechemických zdrojů
obdobná a ohromná výhoda je, že není nutná pravidelná výměna baterií. [4]

3.4 Využití v Biomedicíně
Energy Harvesting má už nyní velký potenciál a ještě větší lze očekávat v budoucnu. Lidské tělo
v klidu produkuje výkon asi 100 W. Při běžné aerobní aktivitě tělo vyvine výkon přibližně 400 W
a vrcholoví sportovci dokáží krátkodobě vydat i 2000 W. Pro představu je to zhruba výkon varné
konvice. Většinu energie v těle spotřebuje srdce, mozek, svaly a termoregulace. Právě teplo a pohyb
jsou ty nejlepší možnosti, jak tělesnou energii přeměnit na elektřinu a dál ji využít.
V dnešní době už existují funkční náramky, které monitorují některé biosignály a v budoucnu
se očekává, že tyto senzory budou sloužit i lékařům v nemocnicím. Pacienti budou vybaveni nejen
zařízením, které bude sledovat jejich vitální funkce, ale i energii potřebnou k jejich zásobování.
Nebudou tak muset být připojeni ke zdroji elektrické energie.
Na univerzitě v Southamptonu přišli s myšlenkou, jak využít lidské srdce pro výrobu elektřiny.
Ta se pak využívá dále pro pohon pacientova kardiostimulátoru. Kardiolog Paul Roberts vytvořil
jednoduché zařízení, které přímo do srdce operativně vloží speciální balónek. Ten se každým stahem
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srdce smršťuje a opět nafukuje, přičemž cívka a magnet uvnitř vyrábí energii. Jediný problém je, že
tento systém zatím nedokáže napájet kardiostimulátor stoprocentně.
S příchodem umělých orgánů a implantátů vznikla otázka, jak je napájet. Tato energie však není
v základu kompatibilní s energetickým zásobením těla. Jde to samozřejmě řešit pomocí externích
či interních baterií, ale to skrývá mnoho problémů.
Takové baterie mají omezenou životnost a musí se v pravidelných intervalech vyměňovat.
Příkladem je kardiostimulátor, u kterého je nutné minimálně jednou za 5 let vyměnit baterie, což
znamená „zbytečný“ zásah do těla, případné komplikace a oslabení pacienta.
Dá se očekávat, že během příštích pár let se tento vývoj posune zase o další milníky, největší
pokroky se očekávají především v oblasti efektivity výroby elektrické energie. Testování by mělo začít
i na větších organismech a někdy v budoucnu se tak nejspíše dočkáme i prvních implantátů do lidského
těla.
Ve vývoji je již několik umělých orgánů, které by u lidí dokázaly plně nahradit už nefunkční
orgány i části lidského těla. Jedná se zejména o ledviny, svěrače, močové měchýře, ale i oči a celé prsty
nebo ruce. Nedávno již proběhlo i nahrazení celého srdce speciální pumpou. Ta však spoléhá na zdroje
energie z externích baterií, jež se nacházejí mimo tělo.
S technologií na principu výroby energie přímo z lidského těla by to však bylo mnohem
jednodušší. Takový orgán by mohl nepřetržitě fungovat po celou dobu života člověka bez nutnosti
jakýkoliv dalších operací a zásahů do těla.
Na obrázku č. 7 je znázorněno, která lékařská zařízení uvnitř lidského těla by byly v budoucnu
napájeny zcela jen z lidského tepla nebo pohybu. Jedná se o neurostimulátory, naslouchátka,
kardiostimulátory, inzulínové pumpy, zařízení léčící inkontinenci u žen, růstové stimulátory kostí a další
aplikace. [5]
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Obrázek 7 Znázornění využití EH z lidského těla pro napájení medicínských implantátů [5]
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4

Aplikace Energy Harvesting z lidské chůze

V posledním desetiletí stále stoupá obliba využití energie z lidské chůze. Existují konstrukce
generátorů, které dokáži tuto energii využít a získat z ní elektrickou energii pro napájení celé škály
zařízení. Tato kapitola je shrnutím možných technologií a patentů, které již byly ve světě vyvinuty
a realizovány. Také jsou zde uvedeny výhody i nevýhody konstrukce, které mi dále napomohou
při realizaci praktické části této práce. [6]

4.1 nPower PEG
Jedná se o první nabíječku na světě, kterou pohání lidský pohyb a umožňuje tak napájet drobné
senzory nebo mobilní přístroje. Využívá kinetickou energii, kterou vytváří člověk během chůze, běhu
nebo při jízdě na kole. Princip přeměny kinetické energie člověka v elektřinu spočívá v energetické
přeměně na principu elektromagnetické indukce. Generátor využívá mechanické vibrace a konvertuje
je na elektrické napětí, které je vyvoláno změnou magnetického indukčního toku. Nabíječka má tvar
dutého válce, uvnitř je zavěšený magnet na pružinách, který při pohybu začne kmitat. Vnitřní obvod je
vyplněn vodiči a tvoří cívku, na jejímž konci se při kmitání magnetu indukuje napětí. Takto vytěžená
energie se shromažďuje v akumulátoru. Maximální testovaný výkon je 4 W při výstupním
napětí 5 V a proudu 200 mA. [6,7]

Obrázek 8 Princip konstrukce a vzhled nPower PEG [9]

4.2 Vibrační baterie
Tento typ baterie pracuje na podobném principu jako nPower PEG. Využívá vibracemi poháněný
generátor, který pracuje na principu elektromagnetické konverze podle poznatků M. Faradaye.
Vibracemi se mění poloha magnetu uvnitř generátoru a ve chvíli, kdy se magnet dostane
do bezprostřední blízkosti cívky, začíná cívkou protékat proud. Proud se akumuluje do dvouvrstvého
kondenzátoru, který je součástí těla baterie a zde je uložen pro použití. Tyto baterie jsou zvláště vhodné
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pro zařízení s nízkou spotřebou okolo 100 mW. Firma Brother Industries je vyrábí v provedení
AA i AAA. Průměrná vytěžitelná energie je od 10 do 180 mW s výstupním napětím 3,2 V v závislosti
na intenzitě vibrací. [7]

Obrázek 9 Vibrační baterie nabíjí standartní baterii typu AA. [8]

4.3 Piezoelektrické popruhy batohu
Novým způsobem, jak harvestovat energii z lidského pohybu, je i batoh s popruhy
z piezoelektrické tkaniny. Během chůze dochází k pohybu batohu po zádech a díky tomu
k mechanickému namáhání, které vytváří energii vhodnou pro napájení drobné elektroniky. Popruhy
jsou vyrobeny z polyvinylfloridu (PVDF), který je pevný a zároveň flexibilní, podobný nylonu
a při nošení je stejně komfortní jako běžná tkanina využívající se pro tyto účely. Speciální vlastností
PVDF je, že při namáhání generuje elektrický náboj. Je vhodné, aby popruh byl co nejdelší, tím lze
dosáhnout co nejvyšší vytěžené energie. Proto se používají dva smyčkové popruhy protažené vzadu
skrze rám batohu. Díky takovéto konstrukci bylo dosaženo průměrného výkonu 165 až 200 mW při
chůzi se 40kg závažím v batohu. [8,10,12]

Obrázek 10 Batoh s piezoelektrickými popruhy [10]
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4.4 Piezoelektrická obuv
Další možnost, jak využít lidskou chůzi, je umístit Energy Harvester přímo do obuvi. Tento nápad
se poprvé objevil v roce 2005 na designerské soutěži, kde byl tento vynález nazván Brightwalk.
V podrážce boty je integrována piezokeramika, která při stlačení nebo roztažení – při mechanickém
namáhání během chůze vytváří elektrickou energii. Ta se dál převádí do elektroluminiscenčních svítidel
uložených na boku a patě boty. To umožnuje chodci, aby byl v noci viděn. Polymer byl volen jako zdroj
světla, protože látka nevydává při luminiscenci skoro žádné odpadní teplo. Tento systém je velmi
jednoduchý a nevyžaduje žádné baterie. I proto si tyto boty zachovávají svoji lehkost. Získaný výkon je
přibližně 100 mW. [13]

Obrázek 11 Koncept bot Brightwalk [13]

4.5 Energy Harvesting batoh
Druhý systém využívající Energy Harvestingu, který pracuje s hmotností závaží v batohu, funguje
na principu závaží zavěšeného na pružinách. Během chůze kopíruje batoh pohyby lidského těla a přitom
uvádí do pohybu ozubené kolečko pohánějící elektrický generátorek. Ten převádí lineární pohyb batohu
po vedení na rotační pohyb generátoru. Získaná energie je dále upravena vhodným obvodem a uložena
v bateriích nebo ultrakapacitorech. Zde platí, že čím je těžší obsah batohu, tím je vyšší vytěžená energie.
Výhodou je, že batoh, který se pohybuje po lineárním vedení, je překvapivě pocitově lehčí než batoh
se stejnou váhou. Předchází se také nepříjemnému skákavému pohybu batohu na zádech a tím nejsou
svaly tolik zatěžovány a celkový energetický výdej člověka při chůzi s tímto batohem je nižší. Toho
samozřejmě rádi využijí outdooroví nadšenci a armáda. V laboratorních podmínkách byl naměřen
získaný výkon 7,4 až 14,7 W. [11]
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Obrázek 12 Schéma konstrukce Energy Harvesting batohu [11]

4.6 Biomechanický Energy Harvester
Jednou z dalších možností, jak využít volnou energii z pohybu člověka, je biomechanický Energy
Harvester, který je umístěn na kolenním kloubu. Tento systém využívá ohybu kolena během chůze
a generuje elektrickou energii v pasivní fázi tohoto pohybu (natažení), čímž nevzniká větší zátěž
při chůzi. Zařízení vypadá obdobně jako běžná ortéza. K ortéze je připojen elektromagnetický rotační
generátor, který slouží ke generování elektřiny a zároveň brzdí rotaci nohy a tím dochází k menšímu
namáhání. Využívá se obdobného principu jako při rekuperačním brždění v automobilovém průmyslu.
Výhodou tohoto systému je, že není zde potřeba nosit těžký náklad nebo mohutnou konstrukci jako
například u Energy Harvesting batohu. Experimentálně bylo naměřeno, že výkon takového zařízení
je cca 2,5 W a 6,5 W během běhu. V případě použití ortézy na obou nohách je výkon dvojnásobný.
Nevýhodou může být časem oslabení svalů v oblasti kolena právě z důvodu usnadnění pohybu
při nošení tohoto zařízení. [11,14]

Obrázek 13 Biomechanický Energy Harvester [14]
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4.7 Chytré textilie
O možnost získání elektrické energie z nošení běžného oblečení se pokouší výzkumný tým
z britské univerzity v Southamptonu. Princip spočívá v nanesení aktivního filmu vodivého inkoustu
na běžný textil. To umožní získat elektrickou energii při deformaci oblečení při chůzi. Během výzkumu
je stále největším problémem potřeba praní tohoto materiálu tak, aby nedocházelo k poškození
povrchové vrstvy. V případě vyřešení tohoto problému se nachází široké uplatnění takového patentu.
Vhodný bude například pro napájení zdravotnických monitorovacích přístrojů, ale i ve spotřební sféře.
Bohužel výzkum není u konce a není k němu mnoho informací. [8]

4.8 Samonatahovací hodinky
Jedním z prvních komerčně využívaných způsobů využití Energy Harvestingu z lidského pohybu
jsou právě hodinky. Důvod je zcela jasný, mají nízkou spotřebu a jsou umístěny na lidském těle. První
pokusy o takovéto hodinky byly zaznamenány již v roce 1770, i když tehdy šlo pouze o mechanicky
poháněný strojek. Způsob, jak získat energie z kinetického pohybu lidské chůze se za tu dobu tolik
nezměnil, pouze způsob, jak tuto energii zpracovat a uložit. Stejně jako u kolenní ortézy dochází
u samonatahovacích hodinek k rotaci setrvačné hmoty. Tato hmota je připojena k mikrogenerátorku,
který poté mění získanou kinetickou energii na elektrickou. Jsou dvě možnosti připojení. Jednak může
být realizováno napřímo jako u hodinek značky SEIKO nebo přes mechanickou pružinu, která se
natáhne pohybem závaží a potom po uskladnění získané kinetické energie předá tuto energii do
generátorku. Toho využívá značka hodinek ETA Autoquartz. [8]
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5

Principy zisku energie z jiné formy energie

Kinetická energie je nejdostupnějším zdrojem energie z pohybu lidského těla. Tato kapitola
stručně popisuje realizovatelné způsoby získání a přeměny kinetické energie na energii elektrickou.
Existují dva možné způsoby zachycení kinetické energie. Jeden reaguje na buzení kinetické energie
vibrací nebo posuvem části mechanismu generátoru. Energie, takto získaná k přeměně, přitom závisí
na hmotě mechanismu. Velká část generátorů využívá vibrační rezonanční mechanismus, který je
nejúčinnější v blízkosti rezonanční frekvence. Jiný způsob spočívá ve využití vnějšího zatížení
k vytvoření deformace, která je přeměněna na elektrickou energii pomocí piezoelektrického materiálu.
V tomto případě získaná energie nemusí záviset na hmotnosti mechanismu, nýbrž na velikosti
deformace. [6]
K převodu kinetické energie na elektrickou lze využít následujících fyzikálních principů:
•
•
•

piezoelektrický jev
elektrostatická přeměna
elektromagnetická indukce

5.1 Druhy přeměny
5.1.1 Piezoelektrický jev
Piezoelektrický jev (z řeckého piezo - mačkat, tlačit) byl poprvé pozorován u krystalu turmalínu
v roce 1880 bratry Pierre a Jasques Curierovými. Ti zjistili, že při stlačení krystalu, dojde k výskytu
povrchového elektrického náboje. O rok později objevili opačný jev k piezoelektrickému, u něhož vnější
pole elektrického pole vyvolává deformaci krystalu. Největšího piezoelektrického jevu
docílíme u krystalů, které nejsou středově souměrné. K výrobě takového materiálu se používají
látky, které mají krystalickou mřížku obsahující kladné, tak i záporné ionty a destička se vybrousí
ve vhodném směru tak, aby na jedné ploše byly akumulovány kladné náboje a na druhé záporné. Tím
se tento výbrus stává zdrojem elektrostatického pole. Intenzita i napětí závisí na plošné povrchové
hustotě nábojů a na vzdálenosti nábojů uvnitř materiálu. [15]
Piezoelektický jev je charakteristický tím, že během deformace dochází k posuvu iontů opačných
nábojů ke krystalické mřížce tak, že elektrické těžiště kladných a záporných iontů, které jsou před
deformací totožné, se od sebe vzdalují. Díky tomu se objeví na plochách krystalů elektrický náboj.
Například z 1 cm3 krystalu, na který bude působeno silou 2 kN, může být získáno napětí
až 12 500 V. Spolu s deformací krystalické mřížky souvisí i změna měrného elektrického odporu.
Při působení vysokých teplot dochází u mnoha materiálu ke ztrátě piezoelektrických vlastností
v důsledky nahodilého uspořádání iontů v krystalické mřížce. Tento proces není pozvolný, dochází
k němu nárazově, stejně jako při změně skupenství. Teplota, při které dochází ke ztrátě
piezoelektrických vlastností, se nazývá Curieva teplota. Tato teplota je pro každý materiál jiná. [16]
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5.1.2 Elektrostatická přeměna
Elektrostatická indukce je elektrický jev, během kterého se na povrchu tělesa indukuje elektrický
náboj. Při přiblížení dalšího elektricky nabitého tělesa se značí náboj jako indukovaný. Tento
indukovaný náboj má opačnou polaritu než ten, který tuto indukci započal. U izolantů tento náboj
zůstává na tělese, naproti tomu u vodičů lze indukovaný náboj z tělesa odvést pryč. Tento jev byl
poprvé popsán britským vědcem Johnem Cantonem v roce 1753. Látky, jež obsahují volně nabité
částice, přitahují volné částice s opačným nábojem, než má těleso. Naopak je tomu u částic se stejným
nábojem jako přibližující se těleso. Ty se elektrickou silou odpudí. U látek, které
neobsahujících volné nabité částice (izolanty, dielektrika) dochází působením elektrického pole
přibližujícího se nabitého tělesa k polarizaci. To znamená k natočení elektrických dipólů tak, že
kladný náboj dipólů směruje k zápornému náboji přibližujícího se tělesa a naopak. Hlavní využití
elektrostatické indukce je hlavně u kondenzátorů, kde elektrická pole nabitých desek vzájemně
indukují elektrické náboje opačné polarity. To umožnuje uchovat elektrický náboj na deskách po
určitou dobu. Dielektrikum mezi deskami umožňuje zvětšit množství indukovaného náboje.

5.1.3 Elektromagnetická indukce
Elektromagnetické indukce byla poprvé popsána v roce 1831 Michaelem Faradayem. Ten
vyslovil zákon pojednávající o vzniku elektrického napětí v uzavřeném elektrickém obvodu, které je
způsobeno změnou magnetického indukčního toku. Indukované elektromotorické napětí vytvoříme tak,
že se umístí uzavřený elektrický obvod do magnetického pole. Poté elektrickým obvodem nebude
procházet žádný elektrický proud, a to ani v případě, že magnetické pole je stacionární (nemění se
v čase). Pokud se elektrický obvod nepohybuje, neprochází elektrickým obvodem elektrický proud. To
neplatí pouze tehdy, když nastane jedna z těchto situací: smyčka se začne pohybovat, zdroje
magnetického pole se začnou pohybovat, magnetické pole se začne měnit v důsledku změny
elektrických proudů, které jsou zdrojem magnetického pole. Důsledkem těchto situací je vznik
elektrického proudu v elektrickém obvodu, ačkoliv k tomuto obvodu není připojen žádný zdroj energie.
Ve všech případech vzniká v elektrickém obvodu proud tak, že na nabité částice elektrického obvodu
začnou působit síly, které je uvedou do pohybu. [15]

5.2 Srovnání principů přeměny
Srovnání principů přeměny nám slouží ke správnému použití metody. Výhody a nevýhody každé
metody jsou zobrazeny v tabulce č. 4. Elektromagnetická indukce by mohla být použitelná pro větší
systémy nebo systémy vystavené kmitům o větším zrychlení. Piezoelektrický jev má všechny výhody
elektromagnetické indukce, ale na rozdíl od ní poskytuje užitečný zdroj napětí a vyšší praktické
koncentrace energie. U elektrostatické přeměny jsou výhody totožné jako u piezoelektrického jevu. [17]
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Tabulka 4 Přehled maximální dosažitelné energie u těchto metod [15]

5.3 Generátory
5.3.1 Konstrukce vibračních generátorů
Základním principem vibračního generátoru je rezonanční mechanismus. Vibrace, jakožto relativní
pohyb, se poté přemění na elektrickou energii pomocí některý z principů přeměny elektrické energie.
Rezonanční mechanismus má 3 základní složky – hmotnost, tuhost a je ovlivňován celkovým
tlumením. U resonančního mechanismu je nutné upravit parametry tak, aby byl naladěn na vlastnosti
vibrací, které při buzení mechanismu okolními vibracemi vytvoří relativní pohyb tělesa vzhledem k
pevnému rámu mechanické soustavy, která je připevněna ke zdroji vibrací. [15] [18]

5.3.2 Piezoelektrický vibrační generátor
Piezoelektrické generátory pracují na základě piezoelektrického jevu, kdy piezomateriál
při mechanickém namáhání deformuje strukturu krystalu a generuje elektrické napětí. Při deformaci
dojde k posunutí iontů v krystalové mřížce. Kladné a záporné ionty změní svou vzdálenost oproti
původní struktuře. V určitých místech dojde ke vzniku elektrického náboje. Toho se využívá k výrobě
elektrické energie z mechanického kmitání.
Piezoelektrické generátory jsou konstruovány třemi možnými způsoby. První možnost se nejvíce
používá při výrobě akcelerometrů. Během působení vibrací dochází ke stlačování seismické hmoty a
roztahování materiálu z důvodu setrvačnosti. [19]

Obrázek 14 Princip funkce piezoelektrického generátoru pomocí stlačování seismické hmoty [19]
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Druhá možnost je využít torzních kmitů válečků piezokeramiky. Třetí přístup funguje na principu
ohýbání vetknutého nosníku, na kterém je piezoelektrická vrstva. Při ohybu nosníku dochází k
tahovému napětí nad střednicí a tlakovému napětí pod střednicí. Krystal je tedy periodicky
natahován a stlačován, čímž je vyprodukován elektrický náboj na elektrodách piezokeramiky.

Obrázek 15 Princip piezoelektrického generátoru s ohybným nosníkem

5.3.3 Elektrostatický vibrační generátor
Základem tohoto typu generátoru je proměnný kondenzátor s polarizovaným dielektrikem. Jedna
z elektrod je ve statickém stavu a druhá je pohyblivá. Vibrace rozkmitávají seizmickou hmotu a tak
dochází k periodickým změnám vzdálenosti desek, a tedy i kapacity kondenzátoru. Změnou kapacity
ovšem měníme i velikost impedance obvodu a vzhledem k trvalé polarizaci dielektrika můžeme při
nižší impedanci odebírat větší proud. Generátory jsou založeny na elektromagnetickém útlumu – to
znamená, že čím více protékající proud zesílí, tím jsou více tlumeny vibrace této hmoty. Náboj
v kapacitoru je konstantní pouze tehdy, když jsou desky kondenzátoru v klidu. Tehdy se snižuje
i kapacitní odpor a zvyšuje napětí na výstupu generátoru. Při nestabilním náboji se odpor
kapacitoru zvyšuje a následuje pokles výstupního napětí. [20]
Trvalou polarizaci dielektrika je možno docílit jednak externím napájením nebo využitím
elektretu. Elektrostatické generátory se vyznačují vysokým vnitřním odporem a nízkým výstupním
výkonem. Další podmínkou využití je nutnost zajistit seismickou hmotu proti nadměrným výchylkám.
Hlavní výhodou je možnost miniaturizace a aplikace v MEMS technologiích. [21]

Obrázek 16 Princip elektrostatického vibračního generátoru [20]
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5.3.4 Elektromagnetický vibrační generátor
U těchto typů generátorů se využívá Faradayova zákona o elektromagnetické indukci. Základním
principem je konverze energie z vibrací na elektrickou energii za pomocí magnetů a cívek. Jde o
generování proudu ve vodiči v magnetickém obvodu. Jsou dvě konstrukční možnosti těchto generátorů.
Buď se jedná o pohyblivý magnet uvnitř cívky, nebo o otočnou cívku se statickým magnetem uvnitř.
Při pohybu magnetu v prvním případě nebo cívky v druhém dochází k indukci napětí na výstupu
z cívky. První případ je vhodnější, protože se nemusí řešit problém pohyblivých vodičů. Tyto
generátory jsou vhodné pro nízké frekvence. Obecně dodávají spíše nízké napětí a větší proudy.
Tento princip generátorů je velmi vhodný pro napájení elektroniky. [19]

Obrázek 17 Princip elektromagnetického generátoru [20]

5.4 Zhodnocení principů vibračních generátorů
Každý z výše uvedených typů generátorů má své výhody, ale také nevýhody, které jsou uvedeny
v tabulce č. 5.
Použití piezoelektrického generátoru je vhodné do oblastí, kde chceme vyšší hodnotu napětí a nízkou
hodnotu výkonu. Jeho použití je vhodné převážně tam, kde se nachází amplitudy vibrací.
Elektromagnetický generátor má tu výhodu, že lze vyrobit prakticky v každé velikosti. Tomu pak
odpovídá i dosažený výkon. Použití tohoto generátoru je vhodnější při větších hladinách vibrací,
a nižších frekvencí vibrací, kdy lze očekávat podstatně větší měrný výkon. V případě větších
generovaných výkonů je tato konstrukce nejvýhodnější. Elektrostatický generátor se díky svým
vlastnostem velmi často používá v MEMS (Micro Elektrco Mechanical systems) zařízeních. Jeho
nevýhodou je nutnost použití zdroje napětí.
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Tabulka 5 Zhodnocení jednotlivých druhů generátorů [15]

Princip

Přednosti

Zápory
• Vyžaduje samostatný zdroj
napětí pro inicializaci přeměny
energie
• Použití mechanického přerušení
• Nižší výkon

Elektrostatický

• Snadnější spojení elektroniky
a mikrosystémů (frekvence
zařízení několik kHz)
• Napětí od 2 V do 10 V

Piezoelektrický

• Vhodný jako elektrický zdroj
pro frekvence vibrací 100 Hz až
několik kHz
• Vysoké generované napětí
• Nepotřebuje oddělitelný zdroj
napětí
• Nepotřebuje mechanické
přerušení
• Napětí od 2 do 10 V
• Vyšší energetická hustota

• Vysoký vnitřní odpor a malý
proud
• Tenká vrstva, špatné spojení
• Microfabrication proces není
slučitelný s CMOS procesem

Elektromagnetický

• Vhodný energetický zdroj pro
frekvence od 50 až 100 Hz
• Dostatečné generované napětí
a výkon v případě rozměrově
neomezeného generátoru
• Nepotřebuje oddělitelný zdroj
napětí
• Nepotřebuje mechanické
přerušení

• Maximální napětí do 0,1 V
• Obtížné spojení elektroniky a
mikrosystémů.
• Obecně nízké napětí
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6

Analýza kinematiky lidského těla

Pohyb je změna polohy vyvolána silou. Síla je vždy vázaná na hmotu. Silou na sebe působí dvě
tělesa, která jsou buď ve vzájemném kontaktu, nebo na sebe působí silovými poli, jako je elektrické,
magnetické a gravitační. Pohybem těla se zabývá kineziologie a vyšetřuje pohyb, zejména pak jeho
rozsah, stabilitu a sílu.

6.1 Teoretická analýza lidského pohybu
Lidské tělo je trojrozměrné těleso. Těleso s velmi členitým povrchem a se vzájemně
se pohybujícími články. Analyzovat pohyb těla znamená analyzovat působení sil na tělo jako na celek
i působení sil na jeho jednotlivé části. Na tělo působí tři síly: gravitace, síla svalů a tzv. třecí síla.
Při rozboru jejich působení se neobejdeme bez základních pojmů z mechaniky: těžnice, těžiště,
síla a práce. Nejvšeobecnější silou, která na tělo působí, je zemská tíže neboli gravitace.
Gravitace působí na celé tělo i na každou jeho jednotlivou část – na každý segment těla. Veškerý
náš pohyb na povrchu planety Země (ve vesmíru toto neplatí) probíhá vždy jen ve směru působení
gravitační síly nebo v protisměru jejího působení. Nazýváme je gravitační pohyby a antigravitační
pohyby. Dále existuje ještě pojem „pohyb s vyloučením gravitace“ prováděný v horizontální rovině.
Toto označení je však nesprávné, protože tyto pohyby provádíme samozřejmě také pod vlivem
gravitačních sil. Protože působení gravitace je vystaven každý hmotný prvek tělesa (každý segment
těla), sčítají se tyto síly a výsledná síla působí z určitého bodu, které se nazývá těžiště.
Každé těleso se chová tak, jako by gravitace působila pouze v jeho těžišti. Těžiště je působiště
gravitační síly tělesa a těžnice je přímka procházející těžištěm.
Tělo je článkovité, segmentované těleso. To znamená, že při každé změně polohy končetiny,
trupu, hlavy, se mění nejen poloha těžiště jednotlivého segmentu, ale i poloha těžiště celého těla. [23]
Tabulka 6 Znázorňuje jednotlivé segmenty těla [23]

Segmenty těla
Hlava
Trup
Paže
Předloktí
Ruka
Stehno
Bérec
Noha

Horní končetina

Dolní končetina
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Tabulka 7 Jednotlivé segmenty a procentuální rozložení hmotnosti jednotlivých částí [23]

Segment
Hlava
Trup
Paže
Předloktí
Ruka
Stehno
Bérec
Noha

Podíl segmentů z celkové
hmotnosti člověka
7%
46,4 %
2,7 %
1,4 %
0,6 %
13,4 %
3,7 %
1,5 %

Poloha těžiště rozhoduje o stabilitě těla. Proto je důležité sestrojit Energy Harvesting batoh tak,
aby nebyla narušena stabilita těla a tím nevznikala zbytečná zátěž pro osobu nesoucí toto zařízení.
Jakákoliv nestabilní poloha vyžaduje silovou korekci, tj. aktivní svalové úsilí a tím také příslušnou
spotřebu energie. V případě dlouhého setrvání v nestabilní poloze může dojít k bolestem a namožení
těchto svalů.
Těžiště těla nemá stále místo, jeho poloha se mění podle pohybu jeho částí. Je-li tělo v základní
anatomické poloze, leží těžiště ve střední čáře ve výši S2-S3, asi 4-6 cm před přední plochou obratlových
těl. U žen je těžiště níže (větší hmotnost dolní poloviny těla) než u mužů.
Tyto teoretické předpoklady byly ověřeny pomocí technologie Motion Capture a věnuje se tomu
následující podkapitola. [23]

6.2 Analýza lidského pohybu
Pro získání co největšího množství energie a vhodné nastavení všech parametrů Energy
Harvestingu batohu bylo nutné analyzovat lidský pohyb, hlavně lidskou chůzi. K tomu bylo vybráno
jako nejvhodnější zařízení od značky XSens, zařízení Motion Capture. Tento program připojený
na senzory umístěné na lidském těle dokáže digitálně zaznamenávat lidský pohyb. Tato aplikace
umožňuje mapovat pohyby celého těla na 3D modelu. Tento digitálně vytvořený model lidského těla
se pohybuje jako osoba, na které jsou umístěné senzory.
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Obrázek 18 3D modelace pohybu lidského těla (vlevo), umístění senzorů na lidském těle (vpravo) [32]

Výsledkem měření jsou grafy, které jasně zobrazují zrychlení a pozici různých segmentů těla
v čase. Protože vytvořený Energy Harvesting batoh je přichycený k lidskému tělu popruhy v oblasti
ramen, bylo analyzováno zrychlení při chůzi v této oblasti. V následujících grafech je znázorněno
zrychlení pravého i levého ramene. Křivky se navzájem kopírují, což potvrzuje, že senzory měří správně
a jsou vhodně umístěné.

Obrázek 19 Sledování akcelerace levého ramene při chůzi [vlastní]
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Obrázek 20 Sledování akcelerace pravého ramene při chůzi [vlastní]

Jak je patrné z grafu zrychlení ramen při svižné chůzi rychlostí 1,7 m/s je maximální
akcelerace 6 m/s.

Obrázek 21 Graf polohy pravého i levého ramene vůči zemi při chůzi [vlastní]

Obrázek č. 21 znázorňuje polohu obou ramen ve výšce nad zemí při chůzi. Při výšce 175 cm
se ramena při chůzi pohybovala průměrně v rozmezí od 140 cm do 150 cm nad zemí. Z toho vyplývá,
že amplituda pohybu je přibližně 5 cm. Tento poznatek výrazně pomůže k nastavení parametrů Energy
Harvesting batohu.
Také byl sledován hmotný bod celého těla, který se nachází v oblasti S2-S3, což se nám potvrdilo.

Obrázek 22 Zobrazení těžiště těla v programu XSens [vlastní]
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Obrázek 23 Poloha těžiště těla vůči zemi během chůze [vlastní]

Dále byl monitorován i pohyb hmotného bodu vůči zemi, jak je patrné z grafu na obrázku č. 23.
Amplituda byla v rozmezí od 4 do 5 cm. Tyto poznatky posloužily k nadimenzování a výběru vhodného
lineárního vedení a dalších parametrů Energy Harvesting systému.
Při výběru kolejnic i ložisek bylo počítáno s hmotností závaží v batohu, dále pak se vzdáleností
lineárního vedení od trupu těla a zrychlením tělesné soustavy jako celku. Vycházelo se z experimentu
s Motion Capture technologií, aby při testování nedošlo k poškození lineárního vedení. Délka vedení
byla odvozena od délky zad testovaného subjektu.
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7

Volba metod řešení

Procesu realizace zařízení, které umožňuje vyrábět elektrickou energii z lidské chůze s využitím
lidského pohybu, musí předcházet výběr pohybu, jehož energie bude použita. Závisí tedy
na energetickém vyhodnocení vytěžitelnosti, zvolení vhodného fyzikálního principu zařízení,
matematickém popisu jeho funkce, simulaci funkce zařízení, jeho optimalizaci, stanovení dílčích
segmentů řetězce celého přístroje, návrhu jednotlivých subsegmentů, výrobě a testování.
Teoretická část

Rešerše a zjištění výkonů jednotlivých EH metod
Výběr vhodného pohybu
Analýza pohybu lidského těla s Motion Capture
technologií
Matematická analýza pohybu
Návrh zařízení

Návrhová část

Tvorba matematického modelu v MATLAB Simulinku
Výběr lineárního vedení a generátorku
Výběr vhodné váhy závaží a tuhosti pružin
Návrh a tvorba elektrického obvodu pro úpravu získané
energie
Sestavení experimentální konstrukce
Odladění systému

Experimentální ověření

Výběr vhodného měřícího zařízení
Úprava vhodného měřícího zařízení a výroba konzol
Měření výkonu EH batohu
Analýza a zpracování naměřených dat

Obrázek 24 Vývojový diagram Energy Harvesting zařízení [vlastní]

7.1 Analýza pohybu hmotného bodu
Mechanický pohyb, kterého využívá námi zvolená aplikace, je pohyb těžiště lidského těla
při chůzi. Během lidské chůze se těžiště v oblasti L1-L3 v úrovní pasu pohybuje s amplitudou přibližně
5 cm. Pokud budeme počítat s tím, že člověk bude přenášet zátěž ve formě batohu, musíme brát v úvahu
přenos síly mezi tělem a hmotou batohu tak, aby pohyb batohu mohl kopírovat pohyby těla, respektive
těžiště těla v dané vzdálenosti. Pohyb těžiště lidského těla jde zjednodušeně modelovat jako pohyb
hmotného bodu s hmotností těla, který se pohybuje na nehmotných nohách.
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Obrázek 25 Model pohybu těžiště lidského těla při chůzi [26]

Těžiště opisuje při jednotlivých krocích dráhu charakteristickou tvarem kružnicové obvodové
výseče, jak je znázorněno na obrázku č. 25. Těžiště tedy vykonává ve vertikálním směru pohyb nahoru
a dolů, který koresponduje s chůzí. Pokud hmota batohu 𝑚 má vykonat korespondující pohyb, musí tělo
předat zátěži energii 𝐸, aby urazila dráhu Δy. Přenos energie lze z těla do zátěže spočítat jako přírůstek
potencionální energie zátěže na změně výšky Δy. Energie, odpovídající například při použití zátěže
20 kg, která byla testována ve většině přechozích experimentech s touto tématikou, rychlostí chůze
1,7 m/s při zrychlení 5 m/s a úhlem vychýlení nohy z rovnovážné polohy při kroku 30 °, přibližném
vertikálním vychýlení 5 cm, je přibližně 11 J. K potvrzení zde zmíněných předpokladů použijeme
výsledky měření převzaté z programu Motion Capture, kterému se věnuje kapitola 6.2 Analýza
lidského pohybu.
Výsledky prezentují testovanou osobu, která rychlou chůzí po rovné ploše vyvolala rychlost
přibližně 1,7 m/s. Pomocí Motion Capture technologie je zachycen pohyb ramene. Tento pohyb
koresponduje s pohybem těžiště, protože mezi těžištěm a ramenem nedochází při chůzi k signifikantní
deformaci.
Konkrétní hodnoty amplitudy pohybu ramene ve vertikálním směru a rychlosti pohybu v tomto
směru jsou demonstrovány na obrázku č. 21.
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Obrázek 26 Fyzikální model pohybu lidského těla při chůzi [25]

Rozhodující pro odhad mechanické práce konané při chůzi je pohyb těžiště těla, jehož trajektorie
je schematicky znázorněna na obrázku č. 26. Těžiště se pohybuje přibližně po obloukové křivce
a energie nutná k udržení tohoto pohybu je dána prací potřebnou ke zvýšení polohy těžiště ℎ. V každém
kroku tedy musíme dodat energii 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ, kterou při následném poklesu těžiště těla již nezískáme
zpět. Z jednoduchých principů geometrie vyplývá:
𝑑

ℎ = 𝑙 − √𝑙 2 − ( 2 )2

(7.1)

Kde:
h – změna polohy těžiště,
l – délka nohy,
d – délky kroku.
Dosadíme-li hodnoty 𝑙 = 0,95 𝑚, 𝑑 = 0,80 𝑚 dostaneme ℎ = 0,1 𝑚, což je asi desetina délky
kroku. Tzv. biomechanická zásada uvádí, že při chůzi po vodorovné rovině musíme vykonat asi
1/15 mechanické práce nutné pro zvednutí těla ve svislém směru o tutéž vzdálenost. Náš jednoduchý
odhad poskytl přibližně stejnou hodnotu jako naše experimentální sledování s Motion Capture
technologií. [25]
Při chůzi se koordinovaně pohybuje celé tělo, což efektivně vyhlazuje trajektorii těžiště a navíc
rozkládá mechanický výkon do více svalových skupin. K tomu přispívá pak především:
1.) Ohyb chodidla v kotníku. Odrážíme se špičkou nohy, což vede k prodloužení efektivní
délky nohy v závěrečné fázi kroku.
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2.) Natáčení pánve. Pánev natáčíme vždy vzhůru na straně opěrné nohy. Tímto snížíme výšku
těžiště těla a tak zmenšíme převýšení ℎ. Při závodní chůzi se značné vytáčení pánve používá ke snížení
výdeje energie.
3.) Pohyb končetin. Vykročení doprovázené pohybem rukou posouvá těžiště těla vzhůru
vzhledem k trupu. Tímto se zvýší minimální výška těžiště a zase zmenší ℎ. [25]
S využitím biomechanické zásady lze spočíst:
1

1

1

𝑃 = 15 ∗ 𝐹 ∗ 𝑣 = 15 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑣 = 15 ∗ 80 ∗ 10 ∗ 1,1 = 58,7 𝑊

(7.2)

Kde počítáme s rychlostí 1,1 m/s. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty
mechanického výkonu při různém pohybu člověka.
Tabulka 8 Znázorňuje činnosti člověka a potřebný výkon k tomuto pohybu [25]

Činnost člověka

Výkon

Chůze
Běh maraton
Běh 1500 m
Běh 100 m

60 W
300 W
500 W
1200 W

Pohyb těžiště je dostatečně silným pohybem pro využití v aplikacích Energy Harvesting. Z mého
pohledu lze říci, že je to nejvhodnější EH aplikace pro získání tak velkého množství energie z lidské
chůze.
Pokud tento výpočet aplikujeme na váhu, kterou jsme zvolili jako vhodné závaží EH batohu, je
výpočet poté:

1

1

1

𝑃 = 15 ∗ 𝐹 ∗ 𝑣 = 15 ∗ 𝑚𝑏𝑎𝑡𝑜ℎ ∗ 𝑔 ∗ 𝑣 = 15 ∗ 15 ∗ 10 ∗ 1,1 = 11 𝑊
𝑊 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 14,7 ∗ 1 = 14,7 𝑊𝑠 = 11 𝐽

(7.3)
(7.4)

Tento výpočet koresponduje i s výsledky dalších studií věnujících se získávání energie z pohybu
člověka. [25]

7.2 Matematický model batohu a simulace jeho pohybu
Jak již bylo výše uvedeno, při konstrukci batohu hraje hlavní roli tuhost pružin, tlumení, které
vzniká třením lineárního vedení a odběrem energie z generátorku. Dále pak samotná hmotnost batohu,
respektive závaží. S těmito třemi proměnnými se musí počítat, aby se dosáhlo vhodné frekvence pohybu
závaží po lineárním vedení a tím co nejvyššího získaného výkonu batohu. Na obrázku č. 27 lze vidět
zjednodušené schéma jednotlivých hlavních prvků Energy Harvesting batohu.
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Obrázek 27 Matematický model batohu [vlastní]

Následující rovnice popisuje nastavení jednotlivých parametrů batohu tak, aby se pohyboval
rychlostí co nejbližší rezonanční frekvenci.
1
𝑘
∗ √ = 𝑓𝑅
2∗𝜋
𝑚

(7.5)

Kde:
k – tuhost pružiny, soustavy pružin,
m – hmonost závaží,
fR – rezonanční frekvence.
S tímto vzorcem bychom mohli počítat v případě, že by nedocházelo k tlumení soustavy. Během
tohoto experimentu k tomu dochází a to dvěma způsoby. Zmíněným třením ložisek lineárního vedení a
odebíráním energie z generátorku. Proto byl sestaven matematický model, který zahrnuje i tento
koefiecient tlumení 𝑏.
Diferenciální rovnice popisující pohyb Energy Harvesting batohu:
𝑚 ∗ (𝑥´´ − 𝑦´´) + 𝑏 ∗ (𝑥´ − 𝑦´) + 𝑘 ∗ (𝑥 − 𝑦)
Úpravou získáme:
𝑚 ∗ 𝑥´´ − 𝑚 ∗ 𝑦´´ + 𝑏 ∗ 𝑥´ − 𝑏 ∗ 𝑦´ + 𝑘 ∗ 𝑥 − 𝑘 ∗ 𝑦 = 0
𝑚 ∗ 𝑥´´ = 𝑚 ∗ 𝑦´´ − 𝑏 ∗ 𝑥´ + 𝑏 ∗ 𝑦´ − 𝑘 ∗ 𝑥 + 𝑘 ∗ 𝑦 = 0

48

(7.6)

𝑥´´ = 𝑦´´ −

𝑏
𝑚

∗ 𝑥´ +

𝑏
𝑚

∗ 𝑦´ −

𝑘
𝑚

∗𝑥+

𝑘
𝑚

∗𝑦

(7.7)

Kde:
m – hmotnost závaží,
x(t) – je časový průběh polohy závaží,
y(t) – časový průběh polohy konstrukce batohu,
b – koeficient tlumení,
k – tuhost pružin.
Tento matematický model byl poté vytvořen v programu MATLAB Simulink
(viz obrázek č. 28).

Obrázek 28 Matematický model simulace parametrů Energy Harvesting batohu [vlastní]

Výsledky této simulace jsou uvedeny v kapitole 9 Analýza experimentálně naměřených dat.
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8

Konstrukce batohu

Pro získávání energie z pohybu lidského těla je třeba vzít v úvahu i charakter pohybu. Jedním
z aspektů tohoto pohybu je, že může vyvinout dostatečnou rychlost ve vertikálním směru v přímé
úměrnosti k rychlosti chůze. Při zrychlení pohybu se zvýší vertikální rychlost. Druhým důležitým
faktem je skutečnost, že tento pohyb nedokáže působit velkou silou přímo. Piezoelektrické metody
vyžadují přímé působení mohutných sil, aby mohly generovat energie, můžeme je tedy vyloučit, protože
pro naši aplikaci nejsou vhodné. Nejvhodnější se jeví využití přístrojů s magnetickým polem –
elektromagnetické generátory. Třetím aspektem je relativně velká dráha pohybů a prostor pro umístění
generátoru. Tyto aspekty umožňují použití lineárních generátorů, které nepotřebují převodníky
lineárního pohybu na rotační. Avšak pro svoje rozměry je vhodnější použít převodník. K tomuto
hodnocení rešerše umístěná v kapitole 5.4 Generátory.
Návrh batohu, kdy batoh sám je pohybující se hmota zavěšená na pružinovém systému, se zdá
být v tomto případě nejvhodnější. Při chůzi nosiče se vhodně přenášená energie nabudí skoro
na rezonanční frekvenci systému. Síla batohu na pružinách bude velká. Lineární pohyb bude přenášen
přes ozubené kolečko na pohyb rotační. Generátor s magnetickým polem může díky tomu pak generovat
elektrickou energii. Studie z Pensylvánie dokonce dokazuje ergonomické výhody pro nosiče. [10]

Obrázek 29 Schéma úpravy získané energie pomocí EH batohu [vlastní]
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Obrázek 30 Popis konstrukce Energy Harvesting batohu [10]

Klíčovým prvkem tohoto systému je elektrický obvod, který konvertuje výstup z generátoru
na užitečnou formu energie. Při prvních pokusech sestrojit podobné zařízení se pokusili vědci použít
lineární generátor, který měl nahrazovat váhu nákladu, aby zvýšili účinnost generátoru. Testováním však
přišli na to, že toto řešení není nejvhodnější a hodí se jen do laboratorních podmínek.
Z tohoto důvodu bude obvod pro úpravu získané energie obsahovat DC/DC konvertor, u něhož
je výhodou, že má neinvertovaný výstup s induktorem na vstupu, který dovoluje regulaci vstupního
proudu. Díky tomu je vstupní proud přímo úměrný vstupnímu napětí. Vstupní svorky konvektoru
simulují odporovou zátěž. Další výhodou je, že výstupní napětí může být i vyšší i nižší než vstupní
napětí. To bude velmi výhodné při rozdílných vstupních i výstupních napětích ovlivněných rychlostí
chůze, respektive rychlostí batohu. Podstata spočívá v umístění nesené užitečné hmotnosti
na konstrukci, která je s rámem a popruhy spojena pomocí pružin. Díky těmto pružinám následuje hmota
batohu přirozený pohyb boků, ovšem s drobným zpožděním. Tím se dosahuje vzájemného relativního
pohybu mezi nákladem a nosičem. Kmitání nákladu je převedeno do generátoru, kde je přeměněno
v elektrickou energii pomocí cívek rotoru v magnetickém poli statoru generátoru. Výstup z konvektoru
je připojený k ultrakapacitoru pro větší účinnost ukládání energie. Tato energie je následně použita
k napájení baterií nebo jako napájení pro elektroniku v batohu. Navíc má batoh přepínatelnou
rezistorovou zátěž, která udržuje napětí na ultrakapacitoru pod horní hranicí a tím spotřebovává
přebytečnou energii, která nemůže být už dále uložena. Díky tomu je obvod energeticky zcela nezávislý.
Návrh zařízení musí být důmyslný, aby dosahoval nejvyšší účinnosti s co možná nejnižší váhou
závaží v batohu a zároveň s co nejlehčí konstrukcí, aby nezatěžovala nosiče. [20]
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8.1 Lineární vedení
Jednou z nejdůležitějších částí Energy Harvesting zařízení je lineární vedení, které slouží k vedení
závaží batohu ve vodorovném směru se zády nosiče. Pomocí Motion Capture senzorů byl zjištěn rozsah
pohybu a vzhledem k délce zad nosiče s výškou 170-180 cm byla navržena délka vedení 70 cm. Ta nijak
neomezuje osobu při chůzi, což je velmi důležité a zároveň umožňuje dostatečný rozsah pohybu závaží
po kolejnicích. K nadimenzování vhodného vedení bylo třeba zjistit i maximální zrychlení a vzdálenost
hmoty od zad nosiče.
Jako vhodné lineární vedení bylo vybráno Drylin řady N od výrobce Hennlich. Pro Energy
Harvesting zařízení je důležité, aby bylo bezúdržbové. To toto vedení plně splňuje. Je samomazné,
vysoce odolné proti nečistotám a korozivzdorné. Důležitá je také malá montážní výška a šířka a s tím
související i nízká váha vedení. Nízké váhy je také dosaženo díky kombinaci hliníku a polymeru. Řada
vedení Drylin N dosahuje i velmi pěkných výsledků co se týče přesnosti a s tím související vysoké
rychlosti a zrychlení při dodržení rovnoběžnosti při konstrukci zařízení. Výhodou jsou i vyměnitelné
iglidur-polymerové kluzné elementy a blok kluzného vozíku z chromovaného zinku s eloxovanými
hliníkovými kolejnicemi, které není třeba nijak promazávat a udržovat.

Obrázek 31 Kolejnice řady Drylin od výrobce Hennlich [vlastní]

8.2 Pružiny
Pružiny umožňují v jednom nebo více směrech elastickou deformaci působením síly. Když síla
přestane působit, vrací se zpátky do původní podoby. Využívá se buď k zachycení, akumulaci sil nebo
k pružnému spojení jiných dvou částí tak, aby se rázy a kmitání neodpružené součásti nepřenášely
na odpruženou část. V případě Energy Harvesting batohu snižují pružiny nárazy, které vyvolává těžké
závaží při pohybu nosiče. Proto je batoh s konstrukcí obsahující pružiny daleko příjemnější na nošení
a nedochází tak brzy k svalové únavě. Toho využívají zejména instituty na výrobu zařízení pro armádu
nebo outdoorové aktivity a jejich studie dokazují, že při vhodném použití takového batohu unese nosič
stejně těžké závaží jako u batohu bez pružinové konstrukce po daleko delší úsek, aniž by docházelo
k svalové únavě nebo bolestem pohybového aparátu.
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Výběr pružin pro Energy Harvesting batoh proběhl dvěma způsoby. Jednak byla vypočtena
vhodná tuhost pružin, dále pak odzkoušeny jednotlivé tuhosti stejného řádu vzhledem k různorodým
závažím od 10 až 20 kg.

Obrázek 32 Graf závislosti síly působící na pružiny v závislosti na jejím prodloužení [33]

Z grafu na obrázku č. 32 je vidět, že v případě zvýšení hmotnosti závaží, respektive síly působící
na pružiny, se pružina ekvivalentně natáhne. To, jak moc se protáhne, určuje tuhost pružiny. Vzhledem
k délce vedení celé konstrukce a pohyblivé části bylo nutné, aby pružiny v nataženém stavu nebyly delší
než 10 cm.
Vzorec pro tuhost pružin:
𝐹

𝑘 = ∆𝑙

(8.1)

Kde:
F – je velikost síly působící na pružinu (těleso),
∆𝑙 − je rozdíl délek (charakteristického rozměru) před deformací (stlačením či roztažením) a
po deformaci.
Po dosazení do rovnice:
𝑘=

14,7 ∗ 9,8
= 437 N · 𝑚−1
0,3

Byly vybrány 2 pružiny o tuhosti 𝑘 = 437 N · 𝑚−1 . Vzhledem k jejich připevnění ke konstrukci
paralelně se počítá celková tuhost jako:
𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2
𝑘 = 873,1 N · 𝑚−1
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(8.2)

Kde:
k – celková tuhost soustavy pružin,
k1,2 – tuhost jedné pružiny.
Při vhodné hmotnosti závaží a správné tuhosti pružin s vhodnou frekvencí pohybu dochází
k oscilačnímu pohybu závaží po lineárním vedení. Díky pružinám je křivka polohy závaží v závislosti
na čase krásně vyhlazená a nedochází k nárazům závaží o okraje konstrukce v horní a dolní maximální
poloze. Tím se nepřenášejí otřesy z batohu na tělo nosiče.

8.3 Generátor
Pohyblivá část nesoucí závaží (užitečný náklad) je připojena ke generátoru prostřednictvím
ozubeného řemenu, který vytváří převod z lineárního pohybu závaží na pohyb rotační hřídele
generátoru. Převodový poměr je dán průměrem řemenice na generátoru, přičemž zmenšování průměru
řemenice zvyšuje otáčky hřídele.
𝜔=

𝑣
𝑟

(8.3)

𝜔 = 2𝜋𝑓

(8.4)

𝑣
𝑟

(8.5)

2𝜋𝑓 =
𝑓=

𝑣
2𝜋𝑟

(8.6)

Kde:
r – je poloměr řemenice,
v – je obvodová rychlost = rychlost řemene,
𝜔 – je úhlová rychlost,
f – je frekvence otáčení hřídele.
Minimální průměr řemenice je omezen vlastnostmi ozubeného řemenu. V tomto případě je limitní
hodnota doporučená výrobcem řemenu 6 mm.
V práci bylo uvažováno s dvěma typy generátoru, a to se stejnosměrným motorem
a bezkartáčovým třífázovým stejnosměrným motorem (BLDC) s rotujícím pláštěm od značky FOXY
s označením G2 C2212-1000, a to zejména z důvodu nedostupnosti vhodného dynama nebo alternátoru.
Motory mají z důvodu odlišné konstrukce magnetického obvodu nižší účinnost než stroje navržené
přímo jako generátory. Samotná konstrukce generátoru nebyla cílem práce.
Z důvodu nízkých rychlostí pohybu závaží (malá frekvence pohybu) jsou i otáčky na hřídeli
motoru relativně nízké. Proto je vhodné použít převodovku. U stejnosměrného motoru s označením
LS 550PX byla využita vícestupňová planetová převodovka FD884 s převodovým poměrem 1:5. Tím
se podařilo zvýšit výstupní napětí generátoru. Problémem při použití motoru bez převodovky je nízké
výstupní napětí motoru a z důvodu vratného pohybu i následné obtíže s usměrňováním.
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U stejnosměrného motoru by se mohl tento problém řešit mechanickým komutováním na základě
směru pohybu, což na druhou stranu zvyšuje počet mechanických částí, ale snižuje spolehlivost řešení
a rovněž toto řešení není běžně komerčně dostupné.
Druhou variantou je synchronní usměrňovač. Ten lze realizovat pomocí unipolárních tranzistorů,
které mají v sepnutém stavu mnohem menší napěťovou ztrátu než usměrňovací diody, respektive
pro napětí menší než 0,4 V je to jediné možné řešení usměrnění.
Třetí variantou v případě použití BLDC motoru je možné použití transformátoru, který by zvýšil
výstupní napětí motoru na úroveň vhodnou pro další úpravu. Nevýhodou tohoto řešení je proměnlivá
frekvence výstupního napětí, která stěžuje optimalizaci transformátoru. Rovněž řešení
s transformátorem je rozměrnější.

Obrázek 33 Pohled na 3D model uchycení pružin a generátorku s řemínkem. [vlastní]

8.4 Obvod pro úpravu získané energie pro napájení
Získaná energie se musí dále upravit, aby byla vhodná pro napájení senzorů nebo drobné
elektroniky. Obvod na úpravu získané energie je velmi důležitý, aby získané střídavé napětí bylo
usměrněno diodami na stejnosměrné a bylo zvýšeno na potřebnou úroveň 3,3 nebo 5 V pro napájení
mobilních senzorů. K usměrnění slouží diody v můstkovém zapojení a pro úpravu napětí je v obvodu
zařazen DC/DC měnič. Vytěžená energie je dále uložena v bateriích nebo superkapacitorech
pro napájení senzorů. Schéma zapojení desky plošného spoje je uvedeno v příloze č. 2.
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Obrázek 34 Zhotovená deska plošného spoje k usměrnění a uložení získané energie [vlastní]

8.5 Energy Harvesting batoh
Po vytvoření celkové konstrukce a připevnění ramenních popruhů vznikne batoh s možností
připojení závaží, respektive obsahu batohu a zařízení, které napájí v podobě mobilního senzoru nebo
drobné elektroniky.
Pro lepší představu bylo vytvořeno toto zařízení v 3D podobě v programu Autodesk Inventor,
poté experimentálně z dostupného materiálu, se kterým se dalo vhodně pracovat, protože byl lehký
a k následujícímu měření dostačující.
Tabulka 9 Parametry konstrukce Energy Harvesting batohu [vlastní]

Celková hmotnost konstrukce
Délka
Šířka
Tloušťka

2,971 kg
750 mm
250 mm
80 mm

Očekávaná váha konstrukce zařízení neměla přesáhnout 3 kg. Toho bylo dosaženo volbou
vhodného materiálu a průřezů v konstrukci, díky kterým došlo k značným úbytkům na hmotnosti
systému. Statická část batohu je konstruována z hliníku, stejně jako lineární vedení, pojezdová část
nesoucí závaží byla modelována z titanu. Obdobných výsledků lze dosáhnout i použitím hliníkových
slitin nebo vysokopevnostních (leteckých) ocelí. Na následujících obrázcích č. 36, 37, 38 a 39 si lze
prohlédnout 3D model podrobněji. Výkresová dokumentace je dále přiložena v sekci Přílohy.
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Obrázek 35 Celkový pohled na konstrukci Energy Harvesting batohu [vlastní]

Obrázek 36 Pohled zezadu na Energy Harvesting batoh [vlastní]
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Obrázek 37 Okótovaný 3D model základní části konstrukce batohu. [vlastní]

Obrázek 38 Okótovaný 3D model části nesoucí závaží batohu. [vlastní]

Reálně zhotovený prototyp Energy Harvesting batohu je z důvodu průběžného odlaďování
vyroben z materiálu velmi jednoduchého pro upevnění jednotlivých prvků systému. Hlavní části, jak
pevná, tak posuvná, jsou z dřevěné překližky. Parametry ostatních součástí batohu jsou popsány
v kapitole č. 8 Konstrukce batohu. Hotový experimentální prototyp zařízení je vyobrazen
na obrázku č. 39.
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Obrázek 39 První experimentální prototyp Energy Harvesting batohu [vlastní]

59

9

Měření vytěžitelnosti zařízení

Měření vlastností a vytěžitelnosti tohoto Energy Harvesting systému bylo provedeno několika
způsoby, aby bylo nalezeno nejvhodnější a co nejpřesnější měření. Za tímto účelem byla vytvořená
mechanická konstrukce, tak jak je popsána v kapitole 8 Konstrukce batohu, založena na pohybu
závaží po lineárním vedení s pružinami a generátorkem odebírajícím energii ze systému pro další
úpravu. Také byla vytvořena simulace v programu MATLAB Simulink, aby mohlo dojít k porovnání
experimentálních výsledků s výsledky matematické simulace soustavy. To přinese reálné a přesné
výsledky vypovídající o kvalitě konstrukce a systému samotném, zejména o vhodnosti navržené
konstrukce, výběru pružin a generátorku.

9.1 Měření pomocí Motion Capture technologie
Měření vytěžitelnosti tohoto systému bylo provedeno experimentálně pomocí Motion Capture
technologie od společnosti XSens na vytvořené konstrukci batohu. Tato technologie byla dostupná
a odzkoušena při sledování kinematiky pohybu člověka a zdála se být vhodná i pro měření oscilujícího
závaží batohu na lineárním vedení.

Obrázek 40 Připravená experimentální konstrukce na měření pomocí Motion Capture technologie [vlastní]

Během analýzy naměřených dat bylo zjištěno, že data nejsou „surová“, ale kalibrována vstupními
daty, které se do systému zadávají před vznikem záznamu, jako např. výška postavy, šířka v ramenou
a délka chodidla. V případě použití senzoru na jiném místě, v tomto případě na pohyblivé části
oscilujícího závaží, dochází k drobným odchylkám. I přesto byly data vyhodnocena jako použitelná,
exportována do programu Excel a zpracována. Následující grafy zobrazují výsledky měření.
Jak již bylo v kapitole o kinematice lidského pohybu řečeno, batoh kopíruje pohyby lidského těla.
Na obrázků č. 41 můžete vidět, že vhodná frekvence pohybu, aby závaží o testovací hmotnosti m=12 kg
bylo buzeno co největší silou, je 3 Hz. To je nezbytná počáteční podmínka, aby systém vhodně fungoval
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a rychlost závaží se blížila rezonanční frekvenci, při které je možné získat největší množství vytěžené
energie. Této pravidelné frekvence se stejnou silou nebylo možné dosáhnout lidskou chůzí, protože
ani přes velkou snahu nelze dlouhodobě udržovat toto přesné tempo, ale z následujícího grafu
na obrázku č. 40 lze vidět, že se při tomto experimentu frekvence hodně blížila té ideální. Proto, aby
bylo dosaženo pohybu o přesné frekvenci a síle je nutno použít jiné testovací zařízení. Toto měření je
dále uvedeno v kapitole 9.3 – Měření s pomocí hydraulické konstrukce.

Obrázek 41 Graf znázorňující polohu hmotného bodu člověka při chůzi s frekvencí 3 Hz [vlastní]

Na následujících grafech na obrázcích č. 42 a 43 je viditelné, že batoh opravdu kopíruje pohyby
lidského těla. Toho bylo dosaženo pevným upevněním k tělu popruhy v oblasti ramen, hrudníku
a břicha.

Obrázek 42 Graf zobrazuje polohu senzoru umístěného v místě hmotného bodu na těle nosiče [vlastní]
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Počet vzorků měření
Obrázek 43 Graf znázorňuje polohu senzoru umístěného na nepohyblivé konstrukci batohu [vlastní]

Velmi zajímavé srovnání přichází od senzoru umístěného na oscilujícím závaží pohybujícím se
po lineárním vedení. Pružiny umožnily daleko hladší průběh, proto je výsledná křivka bez větších špiček
a batoh, respektive závaží batohu na zádech, nepříjemně neskáče a při nesení je daleko příjemnější než
batoh se stejnou váhou a s běžnou konstrukci. Na grafu na obrázku č. 44 je i patrné zmenšení amplitudy
pohybu závaží po lineárním vedení způsobené tlumením. To vzniká odebíráním energie generátorem
a také drobným třením ve vedení.

1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.1
1.09

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501

Poloha závaží nad zemí [m]

Pohyb oscilující hmotnosti batohu ve výšce nad
zemí

Počet naměřených vzorků v čase
Obrázek 44 Graf znázorňující pohyb závaží po lineárním vedení při chůzi [vlastní]

Jak je z grafu na obrázku č. 44 patrné, závaží batohu chodí na lineárním vedení v průměru o 3 cm.
Amplituda pohybu je závislá na hmotnosti závaží a tuhosti pružin. Ideální rozmezí pohybu je 5 až 10 cm,
na které je dimenzováno lineární vedení.
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9.2 Simulace v programu MATLAB Simulink
Pro porovnání experimentálního řešení s matematickým modelem byla vytvořena simulace
v programu MATLAB Simulink, do které byly jako vstupní data naimportovány hodnoty získané
z měření pohybu programem technologie Motion Capture od společnosti XSens. Výsledkem simulace
jsou grafy, které znázorňují pohyb batohu jednak po lineárním vedení v poloze x, pohyb celého batohu
vůči zemi – poloha y, zrychlení a simulovaný očekávaný výkon rezonujícího závaží batohu.

Obrázek 45 Schéma zapojení jednotlivých funkčních bloků systému v programu MATLAB [vlastní]

Po naimportování dat a vložení vhodných funkčních bloků do prostředí MATLAB Simulink,
které odpovídají rovnicím v kapitole 7.2 Matematický model batohu a simulace jeho pohybu, bylo
nutné vložit do integrátorů počáteční hodnoty rychlosti a polohy. Z toho důvodu, že začátek měření
nebyl zaznamenán při počátku pohybu, ale v průběhu, kdy má pro tuto práci vyšší vypovídající hodnotu.
Stejně jako u dat naměřených experimentálně dochází při simulaci k vyhlazení průběhu grafu a
i zde se projevuje tlumení soustavy zapříčiněné odběrem energie a třením v lineárním vedení.

Obrázek 46 Graf zobrazující simulaci pohybu hmotnosti batohu po lineárním vedení [vlastní]
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Pro získání informace o výkonu soustavy bylo nutné odvodit vzorce, které se pak pomocí dalších
funkčních bloků přidaly do matematické simulace.
Vzorec pro výpočet síly:
(𝑣𝑦 − 𝑣𝑥 ) ∙ 𝑏 = 𝐹

(9.1)

Kde:
vy – je rychlost pohybu konstrukce baťohu při chůzi,
vx – je rychlost pohybu batohu po lineárním vedení,
b – je koeficient tlumení od zátěže,
F – je síla v ozubeném řemenu.
Vzorec pro výpočet výkonu:
𝐹 ∙ (𝑣𝑦 − 𝑣𝑥 ) = 𝑃

(9.2)

Kde:
vy – je rychlost pohybu konstrukce batohu při chůzi,
vx – je rychlost pohybu batohu po lineárním vedení,
t – je čas,
F – je síla v ozubeném řemenu.
P – je výkon soustavy.
Rozdílem rychlosti konstrukce soustavy a závaží soustavy vynásobené sílou, jakou působí závaží
s danou rychlostí v čase, byl vypočten okamžitý výkon zařízení. Ten se dále pomocí bloku RMS upravil
na efektivní výkon. Celkovou skladbu funkčních bloků lze vidět v příloze č. 6.
V případě sinusového vstupního signálu dosahuje amplituda pohybu během rezonanční
frekvence 1,7 Hz přibližně 6,89 cm, jak je patrné na obrázku č. 48. Výkon rezonujícího závaží
o hmotnosti 7,5 kg po lineárním vedení je průměrně 9,86 W (viz obrázek č. 49).
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Obrázek 47 Změna polohy závaží na pružinách během rezonance [vlastní]

Obrázek 48 Výkon rezonující závaží po lineárním vedení [vlastní]

9.3 Měření pomocí hydraulické konstrukce
Uvádím jeden citát, jehož autor není znám „Měřit, znamená vědět“. Je tedy velmi důležité najít
vhodnou metodu pro naměření reálných dat s experimentální konstrukcí batohu, aby bylo možné jasně
stanovit, jak systém funguje, zda je vhodně konstruován a jak velká je získaná energie. Nejdříve se jako
vhodný prvek pro vyvolání pravidelné frekvence o zdvihu, jakým se pohybuje hmotný bod člověka,
jevil vibrační generátor. Bohužel po ukotvení tříkilové konstrukce batohu a závaží o hmotnosti 7,5 kg se
zjistilo, že je to i na tak silný mechanický vibrátor velké závaží.
Z tohoto důvodu byl hledán vhodnější způsob měření. Další možnost bylo využít hydraulického
válce, kterým disponuje naše univerzita a z horizontální polohy jej přetočit do vertikální. To bohužel
v původní konstrukci nešlo, a proto bylo nutné navrhnout velmi pevnou a stabilní konstrukci pro válec
i modul pro ukotvení batohu na píst. Problém byl hlavně ve váze hydraulického válce a také v síle jakou
působí. Konstrukce včetně hydraulického válce musí být velmi stabilní a nesmí také přenášet vibrace.
Z mnoha možných způsobu ukotvení byl zvolen ten pomocí závitových tyčí a „U“ profilu. Vše bylo
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navrženo a vyrobeno přesně na rozměry hydraulického válce. Po umístění a správném ukotvení obou
hlavních částí se zvyšovala frekvence pohybu do doby, než batoh dosáhnul frekvence blízké rezonanci,
kdy vytěžitelnost energie z tohoto systému je nejvyšší. Měření akcelerometry proběhlo jak se sinusovým
vstupním signálem, tak s daty získanými experimentálním měřením pomocí technologie Motion
Capture. Reálná data mají pro nás větší přidanou hodnotou, avšak ostatní experimenty jiných
výzkumných skupin probíhaly vždy v laboratořích se vstupním sinusovým signálem.

Obrázek 49 Hydraulické zařízení původně zapojené v horizontální poloze [vlastní]

Obrázek 50 Ukotvení válce a Energy Harvesting zařízení do vertikální polohy [vlastní]

Jak již bylo zmíněno, k měření pohybu závaží po lineárním vedení posloužily akcelerometry.

66

Pro získání informací o rychlosti pohybu závaží a jeho poloze byly použity tyto vzorce:
Analogicky, známe-li zrychlení, které je definováno jako derivace rychlosti podle času, získáme
rychlost jako integrál zrychlení přes čas.
𝑣 = ∫ 𝑎 ∙ 𝑑𝑡

(9.3)

Kde:
𝑣 – je rychlost,
𝑎 – je zrychlení.
Na stejném principu funguje i výpočet polohy. Polohu získáme jako integrál rychlosti přes čas.
ℎ = ∫ 𝑣 ∙ 𝑑𝑡

(9.4)

Kde:
𝑣 − je rychlost,
ℎ − je poloha.

Samotné měření se skládá ze tří hlavních částí – z měření pohybu pod rezonanční frekvenci,
během rezonanční frekvence a s frekvencí překračující rezonanční.
Experimentálně bylo potvrzeno to, co bylo očekáváno na základě teoretické analýzy.
Při frekvenci nižší než je rezonanční se pohybuje závaží se stejnou amplitudou, frekvencí i fází jako
hlava válce. Závaží tudíž po lineárním vedení nejezdí, spíš jen slabě kmitá. Získaný výkon ze zařízení
je blízký nule. Při dosažení rezonanční frekvence má závaží největší energii, pohybuje se s daleko vyšší
amplitudou než píst. Amplituda se s dobou experimentu zvyšuje stejně jako zrychlení. Při překročení
rezonanční frekvence závaží kmitá s menší amplitudou a vytěžitelnost zařízení klesá.
Jako zdroj vstupních dat byl použit generátor sinusového signálu. Tato harmonická křivka
s pravidelnou frekvencí nejvíce připomíná pohyb, který člověk vykonává během chůze. Zároveň bylo
nezbytně nutné dbát na technické omezení hydraulického válce. Při zvýšení frekvence musela být
snížena amplituda, jinak by místo generování sinusovky vznikala pila, která by toto měření nepříjemně
ovlivnila.

9.3.1 Chování batohu pod rezonanční frekvencí
Měření provádějící se na hydraulickém zařízení jsou limitována technickými parametry válce.
Pro měření pod rezonanční frekvencí byla vybrána frekvence 1 Hz s amplitudou pohybu 2 cm. Zrychlení
závaží se pohybovalo v širokém rozmezí s amplitudou pohybu přibližně 4 cm. Tudíž se proti sobě záda
batohu a závaží posunovaly pouze o 2 cm. Toto není příliš efektivní a vytěžitelnost zařízení se pak
pohybuje v řádech miliwattů.
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Obrázek 51 Graf znázorňující polohu batohu v čase pod rezonanční frekvencí [vlastní]

Obrázek 52 Graf znázorňující změny rychlosti batohu pod rezonanční frekvencí [vlastní]

Obrázek 53 Graf znázorňující zrychlení závaží batohu pod rezonanční frekvencí [vlastní]

9.3.2 Chování batohu při rezonanční frekvenci
Nejdříve výpočtem a poté postupným měřením s různými frekvencemi byla zjištěna rezonanční
frekvence. Jako vstupní data sloužil opět sinusový signál s frekvencí 1,7 Hz a amplitudou 1,4 cm.
Z grafu na obrázku č. 56 je patrné, že se rychlost závaží při buzení rezonanční frekvencí postupně
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zvyšovala a bylo dosaženo ve velmi krátkém čase zrychlení přibližně 10 až 12 ms-1 s amplitudou
pohybu 6 až 8 cm.

Obrázek 54 Graf polohy závaží batohu v čase během rezonanční frekvence [vlastní]

Obrázek 55 Graf rychlosti závaží během rezonanční frekvence [vlastní]

Obrázek 56 Graf znázorňující zrychlení závaží během rezonanční frekvence [vlastní]
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9.3.3 Chování batohu nad rezonanční frekvencí
Nad rezonanční frekvencí proběhlo měření s frekvencí 3 Hz a amplitudou 0,9 cm. Jak je z grafu
na obrázku č. 58 a č. 60 vidět, amplituda pohybu je okolo 1 cm a zrychlení se několikanásobně zmenšilo.
Pro tuto hmotnost a tuhost pružin je už tak vysoká frekvence chůze nežádoucí, vytěžitelnost zařízení
prudce klesá.

Obrázek 57 Graf znázorňující polohu závaží v čase nad rezonanční frekvencí [vlastní]

Obrázek 58 Graf znázorňující rychlost závaží batohu při vyšší než rezonanční frekvence [vlastní]

Obrázek 59 Graf znázorňující zrychlení závaží při frekvenci vyšší než rezonanční [vlastní]
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9.4 Zhodnocení výsledků měření
Očekávaného výkonu v jednotkách wattů bylo dosaženo. Aktuální průměrný výkon prvního
prototypu batohu se závažím pouze 7,5 kg je 2,7 W s frekvencí kroku 1,8 Hz (viz. obrázek 62).
Lze očekávat, že výkon může stoupnout až několikanásobně přidáním hmotnosti závaží. Ostatní
studie na toto téma vždy pracovaly s hmotností závaží vyšším než 36 kg. Z toho důvodu byl vytvořen
v programu Autodesk Inventor druhý model z jiného materiálu, který si zachovává svou lehkou
konstrukci s hmotností pod 3 kg a umožňuje nosnost okolo 35 kg. Tato konstrukce je k nahlédnutí
v kapitole č. 8 Konstrukce batohu. Zatím tento druhý prototyp Energy Harvesting batohu nebyl
experimentálně ověřen.
Modelovaný výkon v simulaci nezahrnuje ztráty v převodovce a účinnost motoru, čímž je podle
očekávání oproti reálně naměřeným hodnotám více než dvojnásobný. To zejména z důvodu, že použitý
motor ve funkci generátoru není pro tento řežim navržen.
Přesné ověření účinnosti převodovky a generátoru by vyžadovalo měřícího vybavení, které není
na pracovišti v současné době dostupné.
Simulace vytvořena v kapitole 9.2 Simulace v programu MATLAB Simulink může být dále
využívaná pro vhodné nastavení Energy Harvesting batohu pro další nosiče s různou výškou postavy
a tím i délkou kroku a dalšími charakteristickými parametry, které ovlivňují rezonanční frekvenci.
Tomuto se věnuje kapitola č. 11 Metodický plán použití.
Je taky nutné zmínit, že s rostoucí hmotností závaží je nutné snížit frekvenci chůze, aby byl
systém buzený rezonanční frekvencí.

Obrázek 62 Výkon Energy Harvesting batohu při buzení rezonanční frekvencí [vlastní]
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10 Srovnávací studie a výsledky měření
Elektronická zařízení začala být významně důležitá pro turisty, horolezce, záchranné jednotky
a vojenské účely. Všechny tyto obory využívají obrovské baterie, které musí fungovat po velmi dlouhou
dobu. Energy Harvesting batoh mimo jiné pomáhá člověku vnímat těžký náklad v batohu jakoby lehčí
a zajišťuje napájení ke kritickým zařízením a nástrojům.
Tímto tématem se zaobírá článek GRANSTROM, Jonathan, Joel FEENSTRA, Henry A
SODANO a Kevin FARINHOLT. Energy harvesting from a backpack instrumented with
piezoelectric shoulder straps. Autoři v něm pojednávají o nutnosti vytvořit zařízení, které umožňuje
dobíjet baterie z přenosu energie mezi tělem člověka a batohem. Jejich řešením je využití
piezoelektrického polymeru polyvinylidene fluoridu na popruhy batohu. Toto řešení zvolili z důvodu
zachování komfortu nosiče, který se při nesení takového batohu s inovativními popruhy nijak nemění.
Výsledná vytěžená energie při experimentálním měření je bohužel velmi nízká, v řádech stovek
miliwattů. [10]
Článek ELMES, John, Venceslav GAYDARZHIEV, Adje MENSAH, Khalid RUSTOM,
John SHEN a Issa BATARSEH. Maximum Energy Harvesting Control for Oscillating Energy
Harvesting Systems [31] pojednává o energii získané z rezonujícího nákladu zavěšeného na pružinách
a o tom, jak dosáhnout co nejvyšší vytěžitelnosti z Energy Harvesting batohu a obdobných zařízení.
Přicházejí s novým zařízením, které má za účel kontrolovat, zda jsou navozené vhodné podmínky
pro zajištění co nejvyšší vytěžitelnosti zařízení. Systém využívá matematických algoritmů pro nalezení
nevhodnější frekvence pohybu pro zefektivnění použití batohu.
Jejich studie prokázala, že se torzo těla opravdu pohybuje v rozsahu 5 cm a že vhodné buzení
závaží po lineárním vedení vyvolá rezonanční frekvence 2 Hz při odpovídající rychlosti chůze 5-6 km/h.
Tím, že buzení má tvar sinusovky, vzniká z tohoto zařízení tlumený mechanický oscilátor.
Sama konstrukce batohu je jiná oproti dalším zmíněným v této kapitole. Tento batoh obsahuje
konstrukci s lineárním generátorem a permanentním magnetem. O tom, o kolik jejich inovativní řešení
tlumení zvýší vytěžitelnost zařízení, jaký je očekávaný výkon jejich řešení Energy Harvesting batohu
a hmotnosti závaží, se bohužel článek nezmiňuje. [31]
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Obrázek 60 3D návrh konstrukce Energy Harvesting batohu s lineárním generátorem [31]

O obvyklejší design tohoto zařízení v podobě batohu, který slouží jako zátěž zavěšená
na pružinách pohybující se po lineárním vedení s generátorem produkující energii, se pokouší tým
pracovníků kolem Prof. Lawrence Rome. Informace o této studii byly získány z vědeckého článku
GUANGHUI WANG, CHENG LUO, H. HOFMANN a L. ROME. Power electronic circuitry for
energy harvesting backpack [10] a patentu Backpack for harvesting electrical energy during

walking and for minimizing shoulder strain US 7391123 B2 (2008).
Vědci shledali, že tento systém založený na energii produkující člověkem je dostatečně výkonný
k napájení drobného elektrického vybavení. Je dostatečně lehký a ergonomický vhodný pro nositele.
Výsledkem jejich laboratorního testování je prototyp s výkonem až 7,4 W a účinností 82,22 %.
Testování mimo laboratorní podmínky se teprve připravuje. Aby bylo možné takového výsledku
dosáhnout, bylo nutné použít závaží o hmotnosti 36 kg a přizpůsobit tomu celou konstrukci. Bylo třeba
zajistit udržení vhodných vlastností i přes vysokou zátěž a také použít co nejlehčích materiálu, jaké jsou
dostupné. Jejich studie kinematiky člověka dospěla k závěru, že se hmotný bod člověka pohybuje
s amplitudou 4,8 až 5 cm a celkový horizontální pohyb EH batohu po lineárním vedení byl 5,41 cm.
Tento rozdíl je způsoben tlumením pohybu odebíráním energie generátorem, ale také díky
pružinám. [11]
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Obrázek 61 Testování prototypu EH batohu podle L. Rome v laboratorních podmínkách [11]

Americká armáda, jak už bylo zmíněno výše, má také velkou snahu na tom, vytvořit odpovídající
zařízení, které by bylo dostatečně lehké a výkonné, aby přinášelo i ergonomické výhody nosičům.
Pojednává o tom několik odborných článků:
PENTLAND, William. U.S. Army Testing Energy Harvesting Backpack, [26]
BUSHEY, Rosaile. Energy-harvesting backpack to lighten load for U.S. soldiers, [27]
VERGUN, David. Army Research Lab Developing Energy Harvesting Backpack, [28]
BAILEY, Kathryn. Energy harvesting innovations lighten Soldier's load, [29]
MCCANEY, Kevin. Army developing a power-generating backpack. [30]
Oproti výrobkům do soukromé sféry se vývoj zařízení pro vojáky liší hlavně v tom, jak moc
pozornosti je přikládáno tomu, aby během pohybu batohu ve směru nahoru po lineárním vedení
docházelo k pocitu odlehčení a nedocházelo u vojáků k svalovému přetížení. Jejich náklad, který během
svých i 72h výprav nesou, se mnohdy blíží 45 kg. Velkou část této hmotnosti tvoří právě baterie
pro napájení vysílaček, rádií a termovizí a jiné velmi důležité elektroniky při přesunech. EH batoh by
měl umožnit omezení těchto baterií. To vede k snížení hmotnosti a objemu přenášeného zařízení,
popřípadě umožní přenášet více tekutin, zdravotnického materiálu nebo předmětů pro humanitární
pomoc. Zakázku na výrobu takového zařízení získal od U.S Army Lei Zuo a John R. Jones z univerzity
ve Virginii. Získali na to grant ve výši 344 tisíc amerických dolarů, a to je zatím jediná dostupná
informace kromě očekávaného výkonu tohoto zařízení, který se bude odvíjet od rychlosti nosiče a váhy
zátěže v rozmezí 5-20 W. [26,27,28,29,30]
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Obrázek 62 Testování EH batohu na vojácích na univerzitě ve Virginii [26]

Díky bohužel omezeným informacím dostupných z některých studiích je následující srovnání
v tabulce č. 10 velmi omezené.
Tabulka 10 Tabulka srovnání jednotlivých parametrů studií EH batohu [vlastní]

Parametr

Diplomový projekt

Tým
L. Rome

Tým
J. Elmese

U.A Army

Typ generátoru
Váha
konstrukce

rotační

rotační

lineární

rotační

3 kg

6 kg

neuvedeno neuvedeno

36 kg

neuvedeno do 45 kg

7,4 – 14 W

neuvedeno

Nosnost
Výkon
Rozsah pohybu

první prototyp: do 20 kg
druhý prototyp: do 40 kg
první prototyp: 2,76 W
očekávaný u 2. prototypu: 6-8 W
5-7 cm dle hmotnosti závaží

5,4 cm

očekávaný:
5-20 W
neuvedeno neuvedeno

Z pohledu autora této práce bylo dosaženo velmi dobrých výsledků jednak, co se studia lidské
kinematiky týče, tak u tvorby Energy Harvesting zařízení, který má nižší výkon než u Prof. L. Rome,
ale s novou konstrukcí a možností připevnit závaží o vyšší hmotnosti lze očekávat úměrně zvýšení
energie pro napájení mobilních senzorů. Velkým přínosem je taky snížená váha konstrukce prakticky
o polovinu oproti prototypu vytvořenému L. Rome. Co se týče sledování kinematiky lidské chůze jsou
výsledky týkající se rozsahu pohybu srovnatelné. Pouze řešení v této studii dosahuje vyšší amplitudy
pohybu závaží po lineárním vedení a to 5 až 7 cm, oproti 5,4 cm ve studii Prof. Rome.
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11 Metodický plán použití
Metodický plán použití je vytvořen specificky pro první experimentální prototyp batohu, který je
konstruován pro maximální váhu závaží 20 kg. Musel být zvolen materiál, který je dostatečně lehký
a tvárný pro změny konstrukce během úpravy systému pružin a závaží. Nevýhodou je snížená hmotnost
Energy Harvesting batohu a je nutné dávat pozor, aby závaží (obsah batohu) nějak výrazně
nepřevyšovalo tuto hmotnost. V případě přetížení konstrukce by mohlo dojít k poškození velmi
přesného a jinak funkčního lineárního vedení.
Před započetím výkonu je nutné vyzkoušet batoh bez závaží, aby byly vhodně nastaveny popruhy
a zajistil se komfort při dlouhodobém nošení. Poté je nutné rovnoměrně vložit obsah batohu do prostoru
pro závaží. Optimální hmotnost závaží je 15 kg, vyšší váha bude rezonovat při jiné frekvenci. Optimální
buzení je při frekvenci chůze necelé dva kroky za sekundu. Zda závaží jezdí po lineárním vedení s tou
správnou frekvencí, je snadno poznatelné. Během nošení lze cítit daleko větší sílu budící pohyb závaží
po vedení.
Při prvním zkoušení je vhodné usadit konstrukci EH batohu na podložku ve výšce pasu, aby
při manipulaci a nasazení popruhů nedošlo k poškození konstrukce. Nošení batohu, který má
v konstrukci lineární vedení, by mělo být lehčí než klasický batoh se stejným závažím. Ve chvíli, kdy
závaží uvnitř batohu jede po lineárním vedení nahoru, dochází k pocitu odlehčení. Při dlouhodobém
nošení lze očekávat, že svalové partie, které se na nesení nákladu podílejí, nebudou tolik namáhané a
nosič unese stejnou hmotnost po delší úsek s menší únavou.
To, jaké trasy a výkonu lze dosáhnout, ovlivňuje několik parametrů. Jednak zda při chůzi je
dosaženo vhodné rezonanční frekvence, jestli hmotnost batohu je optimální vzhledem k tuhosti pružin,
délka kroku nosiče a taky jeho fyzická výbava. Je možné očekávat snížení výkonu v případě nějaké
abnormality v pohybovém ústrojí nosiče.
Jak moc ovlivňuje výkon Energy Harvesting batohu právě délka nohy se bude věnovat následující
odstavec. Jak již bylo zmíněno v kapitole č. 7 Volba metod řešení, při chůzi a při výpočtu kinetické
energie získané z lidské chůze je velmi důležité, s jakou amplitudou se pohybuje těžiště člověka.
K výpočtu změny polohy těžiště člověka je nutné vědět, jak ovlivňuje výška postavy délku kroku. Tyto
parametry jsou k nahlédnutí v tabulce č. 11.
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Tabulka 11 Znázornění vlivu výšky postavy na délku kroku v centimetrech [34]

Výška postavy [cm]

Délka kroku [cm]

150
160
170
180
190
200

63
67
71
76
80
84

S použitím následujícího vzorce bude znázorněno, jak délky nohy ovlivní změnu polohy těžiště.
𝑑

(11.1)

ℎ = 𝑙 − √𝑙 2 − ( )2
2

Kde:
h – je změna polohy těžiště,
l – je délka nohy,
d – je délka kroku.
Tabulka 12 Závislost změny polohy těžiště na délce nohy a kroku [vlastní]

Výška postavy
[cm]

Délka nohy
[cm]

Délka kroku
[cm]

Změna polohy
těžiště [cm]

190

95

80

10,00

180

90

76

8,42

170

85

71

7,77

160

80

67

7,35

150

75

63

6,94

S pomocí biometrické zásady vypočteme možný výkon:
1

1

𝑃 = 15 ∙ 𝐹 ∙ 𝑣 = 15 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑣
𝑊 =𝑃∙𝑡

(11.2)
(11.3)

V případě nosiče s výškou postavy 190 cm a frekvencí pohybu 1,7 Hz:
1

𝑓=𝑇
1

𝑇=𝑓
T=

1
1,7

= 0,58 s
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(11.4)
(11.5)

∆𝑠

𝑣 = ∆𝑡
𝑣=
𝑃=

0,8
0,58

(11.6)

= 1,37 𝑚 ∙ 𝑠 −1

1
∙ 15 ∙ 10 ∙ 1,37 = 13,70 𝑊
15

V případě nosiče s výškou 170 cm a stejnou frekvencí pohybu:
𝑃=

1
∙ 15 ∙ 10 ∙ 1,22 = 12,2 𝑊
15

V případě nosiče s výškou 150 cm a stejnou frekvencí pohybu:
𝑃=

1
∙ 15 ∙ 10 ∙ 1,086 = 10,86 𝑊
15

Z následujících výpočtů je jasně viditelné, že osoba s výškou 150 cm vyvine se stejnou frekvencí
pohybu jen 62% výkon oproti 190 cm vysoké osobě.
Experimentální měření probíhalo na osobě s výškou 175 cm, čili předaná kinetická energie 15kg
batohu je přibližně 11 W. Energy Harvesting batoh nedokáže využít veškerou energii. V případě
konstrukce prvního prototypu byl vytěžený výkon 2,7 W. V procentuálním zhodnocení je účinnost
batohu 22,41 %.
Z této analýzy vyplývá, že se batoh pro každého nosiče musí přizpůsobit. Prvním problémem je
rozdílná výška postavy a s tím spojená délka nohy a kroku, dále pak každá osoba má jinou rychlost
chůze, od které se dále odvíjí frekvence chůze, která má vliv na frekvenci pohybu závaží batohu. Ta by
se měla blížit rezonanční frekvenci. Jen to zajistí optimální výkon systému. Poté se musí optimalizovat
tuhost pružin v závislosti na hmotnosti zátěže. V případě abnormální výšky postavy je nutné změnit
délku lineárního vedení.
Posledním problémem mohou být poruchy v pohybovém aparátu, které by narušovaly plynulý
pohyb závaží po lineárním vedení a tím snižovaly výkon Energy Harvesting batohu.
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12 Závěr
Práce si kladla za cíl vytvořit experimentální prototyp Energy Harvesting batohu, který
by na nosiči při chůzi generoval elektrickou energii pro napájení mobilních senzorů. Proto, aby mohlo
být toto zařízení zkonstruováno, byly zapotřebí teoretické znalosti – o kinematice lidského pohybu,
technologiích Energy Harvestingu, ale také i o možnostech konverze elektrické energie.
Před započetím práce byla provedena rešerše na téma již existujících zařízení, které využívají
pohybu lidského těla pro generování energie. Jako vhodný pohyb byla zvolena lidská chůze, která je
dostatečně velkým Energy Harvesting zdrojem pro napájení drobné elektroniky a mobilních senzorů.
S těmito znalostmi bylo již možné analyzovat kinematiku lidské chůze, jak pomocí matematické
simulace v programu Simulink, tak pomocí technologie Motion Capture pro sledování parametrů lidské
chůze pomocí senzorů sledujících jednotlivé segmenty těla. Pro tuto práci byla nejdůležitější data
o pohybu ramene, který koresponduje s pohybem hmotného bodu člověka a který kopíruje i konstrukci
batohu. Batoh využívá kinetickou energii člověka a díky tomu se závaží posunuje po lineárním vedení
s amplitudou 6 až 7 cm a zrychlením 10 až 12 m ∙ s-1 za optimálních laboratorních podmínek
a s amplitudou 4 cm a zrychlením do 10 m∙s-1 během reálného testování při chůzi.
Výkon batohu je proměnlivý, stejně jako rychlost chůze člověka. Proto byl tento pokus měřen
i na hydraulickém válci, který dokáže zajistit stabilitu frekvence a amplitudy. Zde byl naměřen průměrný
výkon batohu 2,76 W. Tento výkon je omezený konstrukcí, která má nosnost do 20 kg. Při měření
výkonu byl batoh zatížen váhou pouze 7,5 kg. Z tohoto důvodu byl v programu Inventor vytvořen druhý
prototyp batohu, který si zachovává hmotnost pod 3 kg, ale zároveň bude mít daleko vyšší nosnost okolo
40 kg. Lze očekávat přiměřené zvýšení výkonu.
Metodický pokyn říká, že výkon batohu závisí na mnoha faktorech. Jednak je důležitá frekvence
pohybu, délka kroku, dále váha zvoleného závaží, ale také i různé asymetrie v kloubním aparátu nosiče.
Tomu je nutné přizpůsobit rychlost chůze nebo již zmiňovanou hmotnost závaží, aby bylo možné
co nejkomfortněji dosáhnout frekvence blízké rezonanční frekvenci a tím i největšího buzení a výkonu
batohu. Konstrukce batohu musí být vždy optimalizována pro každého nosiče z důvodu různé rychlosti
chůze, délky kroku i hmotnosti závaží. Tato úprava se provádí změnou tuhosti pružin, popřípadě
úpravou délky lineárního vedení. Experimentálně bylo také ověřeno, že během fáze zdvihu přináší tato
konstrukce jisté výhody pro nosiče, zejména pak pocit odlehčení a tím snížení únavy svalů.
Výsledky práce byly již prezentovány v rámci 14. Mezinárodní studentské konference Obnovitelné
zdroje energie v teorii a praxi, CZ/PL. Články na téma diplomové práce jsou již přijaté k publikaci
na 4. International Scientific Conference New Trends in Management and Production
Engineering – regional, cross-border and global perspective. PL a 41. XL-th IEEE-SPIE Joint
Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics
Experiments, Wilga 2017, PL
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