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• Výzkumný projekt „Flexibilní tištěná mikroelektronika s 

využitím organických a hybridních materiálů“, poskytovatel 

TAČR, program Centra kompetence, 8 let, řešen od 2012, 

konsorcium vědeckých a průmyslových partnerů

Projekt FLEXPRINT
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TAČR
• Technologická agentura České republiky



Definice

• Soubor tiskových metod používaných pro výrobu elektronických zařízení na různých 

tiskových substrátech

• Obor, který zahrnuje aplikaci funkčních materiálů pomocí tisku na různé tiskové 

substráty

Postupy známé z konvenční elektroniky (fotolitografie, leptání…) jsou zde 

nahrazeny tiskem

Typické vlastnosti: Nižší výkonností parametry připravovaných zařízení, velké plochy, flexibilní 

substráty, jednodušší výroba, R2R, nízká cena (low-end)

Tištěná elektronika
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A. Dostupné ihned nebo velmi rychle, možnost testování…

B. Středně až dlouhodobý horizont

C. Vize

Produkty
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• Flexibilní NFC chytré štítky zaznamenávající zvolené parametry prostředí v čase

• Volitelný design, potisk či zušlechtění štítku dle potřeb zákazníka

• Ovládání štítku a čtení naměřených hodnot pomocí bezdrátové NFC komunikace, 

prostřednictvím chytrého telefonu či tabletu s odpovídajícím softwarem (OS 

Android)

• Výdrž řádově až desítky dní dle zvoleného způsobu záznamu

• Záznam je možný v kontinuálním režimu nebo lze zaznamenat pouze překročení 

nastavených mezních hodnot

OTK SmartLabely
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OTK SmartLabely
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OTK SmartLabel Baterie Čip Parametry Záznam v čase Cloud Poznámka

V1 ne ano T ne ne

V2 ano ano T ano ano lze dlouhý senzor

V2.2 ano ano, nový T ano ano lze dlouhý senzor

V3 ano ano T, RH ano ano vývoj pozastaven

V4 ano ano T, RH ano ano koncept, HW řešení



Měřitelné veličiny:

• Teplota (standardní, prodloužený)

• Vlhkost (standardní, velkoplošné…)

• Záření (UV, VIS)

• Koncentrace plynů (NH3, SO2, NO2, 

H2S, etylén)

• Proudění plynu, kapaliny

Tištěné senzory
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• Více způsobů (VIS, odpor, tlak/hmotnost)

• Podrobnosti Alan Fabik

SmartShelf – senzor naplněnosti regálu
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• Zajímavý představitel tzv. funkčního 

(materiálového) tisku

• Plně tištěný senzor indikující nasycení obvazového 

materiálu, zlepšuje proces hojení rány, šetří 

obvazový materiál a práci zdravotního personálu

• Stav nasycení obvazu je možné sledovat vizuálně 

bez dalších elektronických zařízení

• Možnost sterilizace senzoru

Autonomní senzor pro detekci nasycení 
krytu ran
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• RFID antény

• HF (13,56 MHz) – Cu, Ag

• UHF (823 MHz) - Ag

• Vodivé cesty

• Odpory

• Kondenzátory

• Tranzistory

Tištěné „komponenty“
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Konvenční / tištěný odpor

Konvenční / tištěný kondenzátor

Konvenční / tištěný tranzistor



• Primární (Zn/C) – nyní výdrž řádově 

měsíce

• Sekundární (akumulátory – Zn/C, Li) –

výdrž řádově týdny

Tištěné baterie
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• LEC (Light Emitting Capacitor) – velkoplošné displeje, 

oboustranně aktivně vyzařující plochy – 300 cd/m2; 

mohou být napájeny přímo ze zásuvky, či přes invertor 

z baterie 

• ECD – elektrochromní displeje, lze napájet tištěnou 

baterií (nízkonapěťový zdroj)

Tištěné zobrazovací displeje

12



• SmartLabely pro sledování podmínek při přepravě chlazených potravin, citlivého 

zboží, monitoring aklimatizačního režimu

• SmartLabely pro potřeby památkářů (přeprava obrazů, monitoring expozic)

• Velkoplošné senzory vlhkosti pod střešní krytiny

• Senzory pro automotive

• Senzory teploty pro IML aplikace

• Senzor tlaku spouštějící lokálně aktivní vyhřívání textilie

Oblasti aktivní činnosti
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Poděkování:
Projekt FLEXPRINT je realizován za 
finanční podpory Technologické 
agentury ČR

jan.bourek@otk.cz

Děkuji za pozornost


