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Výzkumné skupiny
Fotovoltaika

Tým se zabývá problematikou fyziky, konstrukce a technologie fotovoltaických #lánk#, diagnostiky polovodi#ových
#lánk# a problematikou optimalizace fotovoltaických systém#. Dále tým zajiš#uje provoz demonstra#ního
fotovoltaického systému 3 kWp instalovaného na #VUT FEL, na kterém provádí on-line monitorování
a vyhodnocování vlivu provozních podmínek na #innost systému. Provozní údaje systému jsou zobrazovány na
internetu.

Diagnostika materiál#

Tým je zam##en na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typ# ekologických spojovacích materiál#
pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Sou#ástí práce
týmu je vývoj nových typ# elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikro#ástic
a nano#ástic.

Sou#ástky pro elektrotechniku
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Skupina rozvíjí všechny dostupné metody umož#ující exaktní stanovení parametr# zejména pasivních
elektronických sou#ástek. Výzkum je zam##en na identifikaci typ# poruch, stanovení možných mechanizm# jejich
vzniku a nalezení testovacích metod, které umož#ují odhalit možnost budoucího vzniku poruchy. Sledovány jsou
zejména metody širokopásmové impedan#ní spektroskopie, m##ení nelinearity nomináln# lineárních sou#ástek,
m##ení šumu, který je sou#ástkami generován, a vyhodnocení odolnosti sou#ástek v##i impulznímu p#etížení.

Výroba a komercializace biologicky inspirovaného aktuátoru

Projekt je zam##en na vývoj technologie výroby biologicky inspirovaného aktuátoru (um#lého svalu), jehož
konstrukce je chrán#na patentem #VUT, v USA patentem US7994685 a v Japonsku 5380076. #ešení t#íletého
projektu OP VaVpI (#íslo InovaSEED #VUT 13113/541/5411301U109) obsahuje experimentální vývoj technologie
výroby aktuátoru (první rok), optimalizace technologie a její patentování (druhý rok) a komercializace prodejem
licence nebo založením spin-off #VUT (t#etí rok). Rozpo#et na první rok je 1,32 mil. K#. Projektovým manažerem
je Ing. Kessler (InovaCENTRUM #VUT), odpov#dný #ešitel je Prof. Bouda, spolu#ešitelé jsou Ing. Choura,
R. Havelková a A. Pospíšilová (katedra elektrotechnologie FEL). Na #ešení je uzav#ena vnitroorganiza#ní smlouva
mezi rektorátem #VUT, vedoucím katedry elektrotechnologie Ing. Duškem a odpov#dným #ešitelem. Pro vývoj
speciálního 3D tisku a zpracování nanovláken je uzav#ena Rámcová smlouva mezi #VUT v Praze a Technickou
univerzitou v Liberci o spolupráci a ochran# d#v#rných informací.

Starší, již neaktivní skupiny
Kvalita elektrické energie

Tým se zabývá výzkumem zam##eným na aktuální problematiku zajišt#ní bezpe#nosti a spolehlivosti elektrických
za#ízení s respektováním vliv# elektromagnetického rušení, zlepšování kvality odb#ru elektrické energie
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v systémech nízkého nap#tí zejména pro výkonové polovodi#ové m#ni#e i jiné nelineární zát#že, a dále
na zvyšování efektivnosti využívání elektrické energie napájecími zdroji.

Diagnostika materiál# - kompozity

Výzkumný tým se zabývá procesy samovolného vytvá#ení a diagnostikou nanostruktur. Zajímá se o procesy jejich
samovolného r#stu z nano#ástic uhlíku, kov# nebo keramiky na tuhých podložkách nebo v roztocích a taveninách
polymer# v závislosti na experimentálních podmínkách jako teplota, elektrické pole, koncentrace iont# atd. Sleduje
se jejich morfologie, elektrické, tepelné, optické, mechanické a další fyzikální vlastnosti. Cílem je jejich využití ve
form# elektricky vodivých kompozit#, polovodi## pro elektroniku a optoelektroniku jako nap#. organické solární
#lánky, nebo elektromechanické systémy, inspirované biologickými materiály, jako nap#. svalové bu#ky.

Environmentální zkušebnictví

Environmentální inženýrství je interdisciplinární technický a v#decký obor, který zahrnuje #innosti, jako je ur#ení
degrada#ních #initel# prost#edí a jejich parametr#, simulaci environmentálních ú#ink# za #ízených podmínek,
stanovení ú#ink# prost#edí na systémy, výrobky, prvky a materiály. Cílem této #innosti je získat kvalitní a spolehlivý
výrobek. V sou#asném období je tento cíl rozší#en o sledování charakteristik výrobku, které jsou v p#ímém vztahu
k technickým a ekonomickým #i ekologickým aspekt#m výrobku. Nejvíce je tento trend patrný v automobilovém
a elektrotechnickém pr#myslu. Náš výzkumný tým se zam##uje zejména na degrada#ní p#sobení provozního
prost#edí na elektrotechnický výrobek a jeho ekologický dopad na životní prost#edí.

Vliv magnetického pole na látkové systémy
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Tým se zabývá zejména výzkumem, vývojem a realizací metod a za#ízení, které jsou ur#eny pro p#esn#jší
posouzení ú#ink# vn#jších magnetických polí na biologické tkán#, jejich modely #i n#které další látky a systémy.
V této souvislosti je též provád#n vývoj a realizace nových, terapeuticky ú#inn#jších za#ízení pro magnetoterapii.
V rámci tzv. specifického výzkumu se dále zabýváme n#kterými dalšími perspektivními technologiemi
a za#ízeními, nap#. návrhem a realizací elektromagnetických levita#ních za#ízení, bezfrik#ních ložisek s využitím
vysokoteplotních supravodi## a výzkumem d#j# ve vým#nících tepla p#i p#sobení magnetokalorického jevu.
Do výzkumného týmu jsou zapojováni studenti FEL doktorského i ostatního studia.
.
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