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Grafie CZ a NGP 
- mapují toto téma již od roku 2015 
- každoroční série článků 
- návaznost na odbornou konferenci a 
veletrh IdTechEx v Berlíně 
 
Tištěná a flexibilní elektronika 
- množství oblastí výzkumu 
- relativně málo aplikací 
- vysoký potenciál vzhledem k IoT, 
smarthomes, Industry 4.0 apod. 
- vysoká poptávka po aplikacích 
 
Supply Chain 
- tištěná elektronika je částí procesu 
- embedded produkty 
- hlavní (použitelné) tiskové techniky 
 - sítotisk, inkjet, 3D tisk 
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Tištěná a flexibilní elektronika 
5 hlavních trendů pro rok 2018 

1. Libovolný design nové elektroniky:  
 Značky zvyšují svůj podíl na trhu tím, že se odlišují 
 

2. Péče o zdraví a nositelné lékařské přístroje:  
 Trh s miliardovým potenciálem, který potřebuje TE 
 

3. Energetická nezávislost:  
Cíl téměř každého na Zemi 
 

4. Hybridní elektronika:  
Nejlepší možná technologie pro funkční aplikace 
 

5. Chytré obaly a systémy tištěné elektroniky:  
První produkty právě přicházejí na trh 
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Tištěná a flexibilní elektronika 
1. libovolný design nové elektroniky 

Značky zvyšují svůj podíl na trhu tím, že se odlišují 
- flexibilní a mačkavá elektronika (FE a SE) 
- zasahuje mnoho odvětví od konzumní elektroniky  

 a oblečení až po automotive 
- aktivní textílie, LED fólie, pružné materiály 
- tisk umožňuje minimalizaci nákladů 

 a uspokojení čím dál vyšší poptávky 
 
 

- Firmy: 
 Panasonic, Visionox, Huawei, Seoul National University 
 Geely Design, Lynk & Co., Plastic Omnium, Beko a Nokia 
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Tištěná a flexibilní elektronika 
2. Péče o zdraví a nositelné lékařské přístroje 

Trh s miliardovým potenciálem, který potřebuje TE 
- Nositelné lékařské přístroje potřebují TE a FE 

- tištěné kožní nálepky již nyní měří např. tep 
- Jeden příklad z mnoha komerčních projektů: 

- tištěný těhotenský pás na měření směru a síly kontrakcí 
 
 
 

 
 
 

- Firmy: 
Johnson & Johnson, GSK, GE Healthcare, Galvani Bioelectronics 
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Tištěná a flexibilní elektronika 
3. Energetická nezávislost 

Sběr/uchování energie je cíl téměř každého 
- komerční dostupnost solárních panelů 

 při maximalizace účinnosti a s využitím TE 
- ploché (tištěné) baterie či bateriové články 
- velký důraz na energ.nezávislost „uličního nábytku“ 

- osvětlení, značení, reklamní panely, auta a domy 
- Skanska CEE – povrchy budov tištěné inkjetem 

- hlavní oblasti výzkumu a aplikací: 
- fotovoltaika 
- termoelektrika 

- Firmy: 
NASA, NREL, Sonnenrepublic 
Saule a mnoho dalších 
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Tištěná a flexibilní elektronika 
4. Hybridní elektronika 

Nejlepší možná technologie pro funkční aplikace 
- většina aplikací ještě ve fázi laboratorní nebo testovací 
- ale stále více TE a FE integrováno  

 do „starých“ postupů výroby elektroniky 
- aplikace rigidních součástek, miniaturizace 

 a bezchybná funkčnost ještě vyžaduje testování/zkušenosti 
- oblasti výzkumu a aplikací: 

- výroba hybridní elektroniky 
- strukturální elektronika 
- 3D TE 

- Firmy: 
 Xerox Parc, Multek, Holst Center 
 Muehlbauer, Neotec, TactoTec 



První produkty již na trhu: 
- Komerční materiály jsou k dispozici 

- Vodivé barvy, aktivní/pasivní potiskovatelné materiály 
- Výrobce komponent se změnily poskytovatele řešení 
- K dispozici jsou senzory na 

-  dotek, tlak, teplota, chemikálie/plyny apod. 
- Hybridní RFID etikety 
- RFID etikety bez použití křemíku 

 

- Firmy: 
- OTK a.s., PragmatIC, IMEC, Interlink Electronics, 

Ynvisible, TenFlecs, BlueSpark, Nanomade 
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Tištěná a flexibilní elektronika 
5. Chytré obaly a systémy TE 


