
 

Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Milan Neubert 
 

 

Relaxační, zejména dielektrické chování polymerních 

kompozitů a kapalně krystalických polymerů 

 

 

Katedra makromolekulární fyziky 

 

 

Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. 

 

Studijní program: FYZIKA 

Studijní obor: F4, Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 

 

Praha 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci vypracoval samostatně a výhradně 

s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

 

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 

že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této 

práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. 

 

V Praze dne 17. 8. 2016       podpis 

 



Poděkování 

 

Tato práce pro mne znamenala návrat k základnímu výzkumu po dvaceti letech 

strávených ve výzkumu aplikovaném. Vnějšímu pozorovateli by se mohlo zdát, že 

v tom není žádný velký rozdíl. Pletl by se. 

Není naštěstí otázkou pro mne, zda se tento návrat podařil. Rozhodně ale vím, že by 

to bez některých lidí a bez jejich pomoci nebylo vůbec možné. Těmto lidem chci 

za tuto pomoc, a vlastně i možnost, poděkovat. 

Prvním na řadě je vedoucí práce a školitel doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. Myslím, že 

to byl on, kdo mi nejvíce pomohl překlenout ono období dvaceti let. Cením si jak 

odborného vedení, tak hádek nad výsledky, cením si věnovaného času, který šel 

evidentně nad rámec jeho pracovních povinností. 

Hned vzápětí musím jmenovat doc. RNDr. Jaromíra Fähnricha, CSc., jehož pohledy 

na fyzikální problémy jsou snad vždycky jiné než očekávané, a tudíž inspirativní. 

Stěží si umím představit onen návrat bez jím kladených otázek. 

Dále chci vyjádřit svou věčnost těm, jejichž syntetizované materiály byly předmětem 

této práce. Je to RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. a jeho kolektiv z ÚMCH AV ČR, 

kterým vděčím nejen za vzorky vodivých kompozitů, ale i poskytnuté rady a 

inspirativní připomínky. V případě semiaromatických poly(ester amidů) bych chtěl 

podobné poděkování poslat na Slovensko Mgr. Juraji Kronekovi, PhD. z ÚP SAV. 

Konečně chci moc poděkovat své rodině a blízkým, že to se mnou vůbec vydrželi. 

Chodit do práce a věnovat se současně vědě, to stojí čas, který bylo někde třeba 

ukrást… 

 

Děkuji. 

mn 

 

 



Název práce: Relaxační, zejména dielektrické chování polymerních kompozitů a 

kapalně krystalických polymerů 

Autor: Milan Neubert 

Katedra / Ústav: Katedra makromolekulární fyziky 

Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc., 

                                          Katedra makromolekulární fyziky 

Abstrakt: Předmětem práce bylo studium relaxačních elektrických vlastností poly-

merních kompozitů a kapalně krystalických polymerů. Práce se soustředila na dosud 

hlouběji nezkoumané, nové polymerní materiály – na semiaromatické poly(ester 

amidy) a kompozity poly(vinyl alkoholu) s polyanilinem. V případě poly(ester 

amidů) se jednalo o tři série s různou aromatickou skupinou a různou délkou alifatic-

ké části řetězce, v případě kompozitů o materiály připravené jako kryogely. Základní 

experimentální metodou byla dielektrická spektroskopie, doplněná o přístupy elek-

trochemické impedanční spektroskopie. Nově byla vyvinuta bezkontaktní měřicí 

metoda, založená na využití vířivých proudů, která je schopna poskytnout informaci 

jak o vodivosti, tak o permitivitě vzorků, a byla zkonstruována měřicí cela, na níž 

byla provedena i část experimentální práce. 

Klíčová slova: permitivita, vodivost, dielektrická spektroskopie, kapalně krystalické 

polymery, vodivé polymerní kompozity 

Title: Relaxation, especially dielectric behaviour of polymer composites and liquid 

crystalline polymers 

Author: Milan Neubert 

Department: Department of Macromolecular Physics 

Supervisor: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc., Department of Macromolecular Physics 

Abstract: The subject of the work was to study the relaxation electrical properties of 

polymer composites and liquid crystalline polymers. Work focused on till now not 

deeply explored new polymeric materials - on semi-aromatic poly (ester amides) and 

on composites of poly(vinyl alcohol) with polyaniline. In the case of poly(ester 

amides), we had three series with different aromatic groups and different length of 

the aliphatic chain, in the case of composite materials, we studied composites 

prepared as cryogels. Basic experimental method was dielectric spectroscopy, 

supplemented by approaches of electrochemical impedance spectroscopy. A non-

contact measuring method based on eddy currents was newly developed, that is able 

to provide information about both the conductivity and permittivity of samples, and a 

measuring cell was constructed, later used to perform part of the experimental work. 

Keywords: permittivity, conductivity, dielectric spectroscopy, liquid crystalline 

polymers, conducting polymer composites 



Obsah 

Úvod 1 

1. Teoretický přehled 3 

1.1. Dielektrická spektroskopie 3 

1.1.1. Základní fyzikální vztahy dielektrické spektroskopie 3 

1.1.2. Metodika dielektrické spektroskopie 11 

1.1.2.1. Interpretace statické permitivity 12 

1.1.2.2. Interpretace dielektrických spekter 13 

1.1.2.3. Teplotní závislosti dielektrických spekter 18 

1.2. Nehomogenita a jevy na rozhraních 22 

1.2.1. Difúze 22 

1.2.2. Transfer náboje na rozhraních – základní kinetická rovnice 24 

1.2.3. Dielektrické jevy v látkách s rozhraními 25 

1.3. Vybrané otázky elektrochemie 29 

1.3.1. Chemická aktivita a chemický potenciál 29 

1.3.2. Elektrochemické jevy na rozhraních vodivých pevných látek 30 

1.3.2.1. Elektrická dvojvrstva na rozhraní látky s elektrodou 31 

1.3.2.2. Odpor elektrické dvojvrstvy vůči transferu náboje 32 

1.3.2.3. Kapacita elektrické dvojvrstvy 35 

1.3.2.4. Řízení transferu náboje koncentracemi zúčastněných nosičů 35 

1.3.3. Teorie kyselin a zásad 36 

1.4. Impedanční spektroskopie 39 

1.4.1. Základní charakteristika impedanční spektroskopie 39 

1.4.2. Randlesova cela 42 

1.4.3. Rozšířená Randlesova cela 44 

1.4.4. Prvek konstantního fázového posunu 46 

1.4.5. Warburgova impedance 48 

2. Experimentální a modelové metody 51 

2.1. Studované materiály 51 

2.1.1. Mezogenní poly(ester-amidy) 51 

2.1.2. Kompozity PVAL – PANI 53 



  

2.2. Frekvenční analýza 63 

2.2.1. Analyzátor Novocontrol Alpha 11 63 

2.2.2. Vzorky, elektrody, výpočty 64 

2.3. Bezkontaktní měření dielektrických a vodivostních charakteristik látek 66 

2.3.1. Bezkontaktní konduktometrie 66 

2.3.2. Vířivé proudy ve vzorku 66 

2.3.3. Širokopásmová a rezonanční měření 70 

2.3.4. Vodivé vzorky se zanedbatelným posuvným proudem 73 

2.3.5. Vodivé vzorky s výrazným vlivem permitivity 74 

2.3.6. Modelování solenoidu měřicí cely 75 

2.3.7. Měřicí cela pro bezkontaktní experimenty 77 

3. Experimentální výsledky a jejich interpretace 79 

3.1. Měření poly(ester-amidů) 79 

3.1.1. Doprovodná měření poly(ester-amidů) 79 

3.1.2. Základní charakteristika dielektrického chování poly(ester-amidů) 84 

3.1.3. Dielektrického chování poly(ester-amidů) podrobně 87 

3.2. Měření kompozitů PVAL-PANI 93 

3.2.1. Doprovodné charakteristiky kompozitů PVAL – PANI 93 

3.2.2. Měření frekvenčních spekter PVAL-PANI 95 

3.2.3. Bezkontaktní měření vodivosti PVAL-PANI 108 

Závěr 113 

Závěry k bezkontaktní metodě měření dielektrických charakteristik 113 

Závěry ke studiu poly(ester-amidů) 114 

Závěry ke studiu kompozitů PVAL-PANI 116 

Seznam použité literatury 118 

Seznam tabulek 127 

Seznam použitých symbolů a zkratek 128 

 



 1 

Úvod 

Cílem této práce bylo přispět ke studiu relaxačních elektrických vlastností nových, 

dosud hlouběji nezkoumaných perspektivních polymerních materiálů.  

První skupinu těchto látek tvořily semiaromatické poly(ester amidy) o třech sériích 

s různou aromatickou skupinou a různou délkou alifatické části řetězce. Poly(ester 

amidy) všeobecně jsou vyhledávány a studovány s ohledem na jejich biokompati-

bilitu a biodegradovatelnost. Předností zkoumané řady je její mezogenita, tedy 

schopnost tvořit kapalně krystalickou fázi zabudováním aromatických skupi do 

lineárního řetězce. 

Druhou skupinu materiálů tvořily kompozity poly(vinyl alkoholu) s intrinsicky 

vodivým polyanilinem, připravené jako kryogely, tedy polymerací ve vodném 

roztoku hluboko pod bodem tání ledu. Kompozit slučuje vlastnosti obou svých 

složek – je flexibilní při slušné mechanické integritě, je vodivý, netoxický a 

biokompatibilní, má velkou povrchovou plochu a je makroskopicky homogenní. 

Obě skupiny materiálů se primárně vyvíjejí pro potřeby průmyslu – namátkou 

jmenujme průmysl elektrochemický a farmaceutický. 

Elektrické vlastnosti těchto nově vyvíjených látek jsou důležité v obou případech, 

u kompozitů poly(vinyl alkoholu) s polyanilinem jsou dokonce klíčové. Důležitá jsou 

proto všechna zjištění, týkající se jak volného, tak vázaného elektrického náboje. 

Použití dielektrické relaxační spektroskopie pro stanovení fyzikálního chování 

kapalně krystalických látek je běžné a ve vědecké literatuře existuje celá řada prací 

zabývajících se touto problematikou. Naproti tomu měření elektrické vodivosti 

střídavými metodami je již méně používané. Přitom taková měření mohou dát mnoho 

dalších informací o elektrických vlastnostech materiálů. 

Základní experimentální metodou této práce byla dielektrická spektroskopie, kterou 

jsme však záhy metodicky doplňovali ve fyzikální praxi méně provozovanou 

elektrochemickou impedanční spektroskopií. 
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V průběhu prací se ukázalo, že v případě vodivých polymerních kompozitů hrají 

důležitou roli jevy na měřicích elektrodách – ostatně právě tvorba nových elektrod je 

jedním z cílů vývoje těchto kompozitů. Proto jsme se zabývali možností, jak problém 

elektrod při měření elektrických vlastností obejít. Nápad využít vířivých proudů se 

nám podařilo dovést teoreticky i prakticky do stádia, že jsme byli schopni navrhnout 

a zkonstruovat měřicí celu, na níž byla provedena i část experimentálních prací. 

Novost této bezkontaktní měřicí metody spočívá především v tom, že je schopna 

poskytnout informaci jak o vodivosti, tak o permitivitě vzorků. 

Předkládaná práce je rozdělena kromě závěru jen do tří kapitol. První kapitola 

představuje teoretický přehled, spojující základní východiska dielektrické 

spektroskopie s elektrochemickými přístupy, a zvláště se zaměřuje na otázky 

rozhraní, existujících jak uvnitř látek, tak při kontaktech s elektrodami. 

Druhá kapitola je věnována experimentálním a modelovým metodám. Zahrnuje 

přípravu studovaných látek, zabývá se jejich očekávatelnými vlastnostmi, popisuje 

měřicí aparaturu a nově vyvinutou bezkontaktně měřicí celu. 

Třetí kapitola pak přináší experimentální výsledky, jichž bylo dosaženo a pokouší se 

tyto výsledky interpretovat. Obě skupiny materiálů zde mají svou podkapitolu. 

Hlavní vývody práce jsou pak shrnuty v závěru. 
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1. Teoretický přehled 

Dielektrická a impedanční spektroskopie jsou dvě historicky vzniklé fyzikální 

metody studia elektrických vlastností materiálů na základě sledování jejich reakce 

na přiložené vnější střídavé elektrické pole. Obě se snaží vysvětlovat účinky tohoto 

pole na materiál jak z teoretického, tak i experimentálního hlediska a hledají vztah 

mezi strukturou látky, která má i své vnitřní chemické příčiny a následky, a jejími 

fyzikálními vlastnostmi, které jsou předmětem zájmu potřeb lidí, a tudíž i technické 

praxe. 

Obě metody překonávají vzdálenost mezi mikrosvětem, v němž dochází k interakci 

elektrického pole se složitě uspořádanými a navzájem působícími stavebními 

jednotkami sledované látky, a makrosvětem, v němž jsou látky charakterizovány 

svými „materiálovými“ vlastnostmi – relativně jednoduchými parametry. Blízkost 

obou metod samozřejmě otevírá otázku jejich možného sjednocení do jediné metody, 

např. do imitanční spektroskopie. 

1.1. Dielektrická spektroskopie 

1.1.1. Základní fyzikální vztahy dielektrické spektroskopie 

Vztah mezi elektromagnetickým polem působícím na studovanou látku a látkou 

samotnou je dlouhodobým zájmem fyziky. Jedním z prvních, kdo se pokusil 

o ucelený pohled na tuto problematiku, byl v roce 1865 Maxwell [1]. V jeho dodnes 

v zásadě akceptovaném pojetí (viz např. [2] [3] [4] [5] [6]) se vychází z toho, že 

elektromagnetické pole je charakterizováno vektorovými veličinami intenzitou 

elektrického pole  𝐄, dielektrickým posunutím 𝐃, intenzitou magnetického pole 𝐇 a 

magnetickou indukci  𝐁 a látka skalární objemovou hustotou volných nábojů 𝜌 a 

vektorem hustoty volného proudu 𝐣. Všechny tyto veličiny jsou jako funkce polohy a 

času propojeny Maxwellovými rovnicemi (1), (2), (3) a (4): 

1. rovnice = zobecněný Ampérův zákon celkového proudu 

 rot 𝐇(𝒓, 𝑡) = 𝐣(𝒓, 𝑡) +
𝜕𝐃(𝒓,𝑡)

𝜕𝑡
 ; (1) 

2. rovnice = Faradayův zákon elektromagnetické indukce 

 rot 𝐄(𝒓, 𝑡) = −
𝜕𝐁(𝒓,𝑡)

𝜕𝑡
 ; (2) 
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3. rovnice = Gaussův zákon elektrostatiky 

 div 𝐃(𝒓, 𝑡) = 𝜌(𝒓, 𝑡) ; (3) 

4. rovnice = zákon spojitosti indukčního toku 

 div 𝐁(𝒓, 𝑡) = 0 . (4) 

Vektory elektromagnetického pole 𝐄 a 𝐁 jsou skutečná pole zodpovědná za změnu 

hybnosti nabitých částic, zatímco vektory D a H jsou užitečné v látkovém prostředí a 

jsou definovány vztahy 

 𝐃 = 휀0𝐄 + 𝐏 ; (5) 

 𝐁 = 𝜇0(𝐇 +𝐌) , (6) 

kde jsou permitivita vakua 휀0 =
107

4𝜋𝑐2
Fm−1 ≈ 8,854 ∙ 10−12Fm−1, permeabilita 

vakua 𝜇0 = 4π ∙ 10
−7Hm−1 ≈ 1,257 ∙ 10−6Hm−1, elektrická polarizace P jako 

objemová hustota elektrického dipólového momentu a hustota magnetizace M jako 

délková hustota plošného proudu. 

Za předpokladu homogenního a izotropního prostředí a malých intenzit elektrického 

a magnetického pole (lineární přiblížení) lze zavést další tři „materiálové“ vztahy, 

určující vztah mezi elektromagnetický polem a vlastnostmi prostředí, tj. materiálu 

látky. První dvě materiálové konstanty (obecně tenzory) jsou elektrická permitivita ε 

a magnetická permeabilita μ. S nimi lze poslední dva vztahy (5) a (6) zapsat ve tvaru 

 𝐃 = 휀𝐄 = 휀𝑟휀0𝐄 ; (7) 

 𝐁 = 𝜇𝐇 = 𝜇𝑟𝜇0𝐇 , (8) 

kde se výrazy vpravo také zavádějí bezrozměrné veličiny relativní permitivity 휀𝑟 a 

relativní permeability 𝜇𝑟, a čtyři Maxwellovy rovnice následně jako 

 rot 𝐇 = 𝐣 + 휀
𝜕𝐄

𝜕𝑡
 ; (9) 

 rot 𝐄 = −𝜇
𝜕𝐇

𝜕𝑡
 ; (10) 

 div 휀𝐄 = 𝜌 ; (11) 

 div 𝜇𝐇 = 0 . (12) 

Třetí materiálovým vztahem a pátou rovnicí je v lineární aproximaci Ohmův zákon 

 𝐣 = 𝜎𝐄 , (13) 

zavádějící měrnou (specifickou) vodivost 𝜎 (rovněž obecně tenzor). 
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Pro úplnost je vhodné dodat, že se vedle relativní permitivity a permeability pracuje 

mnohdy s veličinou zvanou susceptibilita. Například elektrická susceptibilita 𝜒E 

popisuje přímo závislost elektrické polarizace P na intenzitě elektrického pole 𝐄 

 𝐏 = 𝜒E휀0𝐄 , (14) 

přičemž její vztah k relativní permitivitě je jednoduše 

 휀𝑟 = 1 + 𝜒E . (15) 

Z teoretického, experimentálního, ale i technologického hlediska je důležité studium 

chování látek v časově proměnném elektrickém poli. V případě izotropní látky budou 

v lineárním, kvasistatickém přiblížení, tj. v případě, že časová změna elektrického 

pole je pomalejší než pohyby všech mikroskopických částic látky, platit mezi 

vektory 𝐄, 𝐏 a 𝐃  vztahy (5), (7) a (14), přičemž relativní permitivita i elektrická 

susceptibilita budou mít statické hodnoty 

 휀r = 휀S = 1 + 𝜒ES . (16) 

Jakmile začnou být časové změny elektrického pole rychlejší, budou interakce 

mikroskopických částic bránit okamžitému dosažení rovnováhy – látka se nedokáže 

polarizovat okamžitě. Interakci látky s takovým elektrickým polem je třeba studovat 

jako kvazistacionární proces. Pro lineární látky pak platí superpoziční princip, který 

jako první formuloval v roce 1878 Boltzmann. Obecně při něm platí, že celkový 

důsledek řady příčin je roven součtu důsledků jednotlivých příčin. Polarizaci látky 𝐏 

v případě měnícího se elektrického pole pak nevystihuje vztah (14) s hodnotou 

𝜒E = 𝜒ES, ale konvoluční integrál [7] 

 𝐏(𝑡) = 휀0𝜒ES ∫ 𝑓P(𝑡 − 𝑡
′)𝐄(𝑡′)d𝑡′

𝑡

−∞
= 휀0𝜒ES ∫ 𝑓P(𝑡

′)𝐄(𝑡 − 𝑡′)d𝑡′
∞

0
 , (17) 

který zachycuje vliv všech historických hodnot elektrického pole na aktuální hodnotu 

elektrické polarizace. Funkce 𝑓P(𝑡) je funkcí lineární odezvy elektrické polarizace 

na puls elektrického pole a chová se fakticky jako paměťová funkce charakteristická 

pro danou látku, odrážející mikroskopické chování materiálu. Je to klesající funkce, 

protože vliv starších změn elektrického pole je slabší než vliv změn pozdějších, 

v limitě nekonečného času se blíží k nule a ∫ 𝑓P(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
= 1. Funkce 𝑓P(𝑡) je záporně 

vzatou derivací funkce 𝐹P(𝑡) lineární odezvy elektrické polarizace na skok 

elektrického pole 

 𝑓P(𝑡) = −
𝜕𝐹P(𝑡)

𝜕𝑡
 . (18) 



 6 

Příklad odezvy polarizace látky na skokové zvýšení intenzity elektrického pole 

z hodnoty 𝐸1 na hodnotu 𝐸2 je znázorněn na obrázku 1 

 

Obrázek 1 Časová závislost intenzity elektrického pole a elektrické polarizace 

při skokové změně intenzity pole s naznačením indukované polarizace 

(převzato z [7] a doplněno) 

Obrázek 1 ukazuje především zpoždění, s nímž látka reaguje na změnu elektrického 

pole. Ukazuje však také, že v konkrétním časovém měřítku dielektrické a impedanční 

spektroskopie je vhodné rozdělit elektrickou polarizaci 𝐏 na dvě složky – indukova-

nou posuvnou polarizaci 𝐏𝐈𝐍𝐃, reagující na změny intenzity elektrického pole 

okamžitě, a orientační polarizaci 𝐏𝐎𝐑, která se v daném časovém měřítku rozvíjí. 

Důvodem tohoto rozdělení se budeme zabývat později, fenomenologicky však tato 

skutečnost bývá mnohdy zohledněna zavedením dielektrické konstanty 휀∞ 

indukované polarizace 𝐏𝐈𝐍𝐃 = (휀∞ − 1)휀0𝐄 a přepisem rovnice (5) do tvaru 

 𝐃 = 휀∞휀0𝐄 + 𝐏𝐎𝐑 , (19) 

a následným zavedením odpovídajících odezvových funkcí. 

Časové změny elektrické polarizace se projevují jako hustota polarizačního proudu 

𝐣𝐏 = ∂𝐏 𝜕𝑡⁄ . Přidáme-li ve smyslu rovnice (9) polarizační proud k proudové hustotě 
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volného náboje, daného Ohmovým zákonem (13), stanovíme celkovou měřitelnou 

proudovou hustotu 𝐣𝐓 vztahem 

 𝐣𝐓(𝑡) = 𝜎𝐄(𝑡) + ∂𝐃 𝜕𝑡⁄ + rot 𝐌 . (20) 

Vztah (20) používá metoda měření nabíjecích, resp. vybíjecích proudů, při níž se 

měří časový průběh polarizačního proudu od okamžiku aplikace konstantního napětí 

na vzorek (s odpovídající intenzitou elektrického pole 𝐸0 uvnitř vzorku) a následně 

depolarizační proud od okamžiku zkratování vzorku. Změřením časové závislosti 

depolarizační proudové hustoty 𝑗T depol(𝑡) získáme funkci lineární odezvy, protože 

ze vztahu (17) a (20) plyne (magnetizační proudy látkou zanedbáme) 

 𝑗T depol(𝑡) = 휀0𝜒ES𝐸0𝑓P(𝑡) . (21) 

I když se tedy o intenzivních fyzikálních veličinách elektrické permitivity ε, 

magnetické permeability μ a měrné vodivosti 𝜎, definovaných vztahy (7), (8) a (13), 

hovoří jako o materiálových konstantách, jedná se o fyzikální veličiny, které obecně 

závisí na frekvenci elektromagnetického pole, v němž se daná látka nachází. 

Dielektrická a impedanční spektroskopie se zabývají především právě touto 

frekvenční závislostí.  

Pro dielektrické posunutí 𝐃 lze napsat konvoluční integrál podobný vztahu (17) pro 

elektrickou polarizaci na základě rovnice (5) 

 𝐃(𝑡) = 휀0𝐄(𝑡) + 휀0𝜒ES ∫ 𝑓P(𝑡 − 𝑡
′)𝐄(𝑡′)d𝑡′

𝑡

−∞
 , (22) 

nebo přímo, zavedením funkce 𝑓D(𝑡) lineární odezvy elektrického posunutí na puls 

elektrického pole 

 𝐃(𝑡) = 휀0휀S ∫ 𝑓D(𝑡 − 𝑡
′)𝐄(𝑡′)d𝑡′

𝑡

−∞
 , (23) 

kde funkce 𝑓D má obdobné chování jako funkce 𝑓P. Porovnáním rovnic (22) a (23) 

dostáváme navíc vztah mezi oběma funkcemi 𝑓P a 𝑓D lineární odezvy 

 𝑓D(𝑡 − 𝑡
′) =

1

S
(𝛿(𝑡 − 𝑡′) + 𝜒ES𝑓P(𝑡 − 𝑡

′)) . (24) 

Vztah (23) umožňuje spočítat chování elektrického posunutí pro jakýkoliv průběh 

intenzity elektrického pole. Předpokládejme nyní její harmonický průběh 

 𝐄(𝑡) = 𝐄𝟎 cos𝜔𝑡 . (25) 



 8 

Směr elektrického pole se nemění, proto budeme dále pracovat pouze se skalárem. 

Dosazením intenzity elektrického pole do vztahu (23) dostaneme 

𝐷(𝑡) = 휀0휀S𝐸0 ∫ 𝑓D(𝑡 − 𝑡
′) cos𝜔𝑡 d𝑡′

𝑡

−∞
= 휀0휀S𝐸0 ∫ 𝑓D(𝑡

′) cos𝜔(𝑡 − 𝑡′) d𝑡′
∞

0
 , (26) 

a následně 

 𝐷(𝑡) = 휀0휀
′(𝜔)𝐸0 cos𝜔𝑡 + 휀0휀

′′(𝜔)𝐸0 sin𝜔𝑡 , (27) 

kde jsme zavedli nové funkce frekvence 

 휀′(𝜔) = 휀S ∫ 𝑓D(𝑡
′) cos𝜔𝑡′ d𝑡′

∞

0
 , (28) 

 휀′′(𝜔) = 휀S ∫ 𝑓D(𝑡
′) sin𝜔𝑡′ d𝑡′

∞

0
 . (29) 

Z rovnice (27) především plyne, že dielektrické posunutí je rovněž harmonické 

se stejnou frekvencí 𝜔 jako budicí pole, s amplitudou 𝐷0 = 휀0휀S𝐸0, shodnou se 

statickým případem. Dále je vidět fázové zpoždění posunutí za intenzitou, přičemž 

pro tento fázový úhel 𝛿(𝜔) lze napsat vztah 

 tan 𝛿(𝜔) =
′′(𝜔)

′(𝜔)
 . (30) 

Reálná část permitivity 휀′ je úměrná energii, která se v látce vratně nahromadí během 

jedné periody, zatímco imaginární část 휀′′ energii, která se v látce nevratně rozptýlí 

(disipuje, tzv. dielektrické ztráty).  

Přejdeme-li ke kompaktnímu komplexnímu zápisu počínaje intenzitou pole 

 𝐸(𝑡) = 𝐸0 𝑒
𝑖𝜔𝑡 , (31) 

a zavedeme-li komplexní permitivitu 휀∗(𝜔) se složkami zavedenými rovnicemi (28) 

a (29), ale v souladu se vztahem (15) i komplexní elektrickou susceptibilitu, jako 

 휀∗(𝜔) = 휀′(𝜔) − 𝑖휀′′(𝜔) = 1 + 𝜒𝐸
∗(𝜔) , (32) 

dostaneme stacionární ekvivalenty statických rovnic (7) a (14) 

 𝐷(𝜔) = 휀∗(𝜔)휀0𝐸(𝜔) , (33) 

 𝑃(𝜔) = 𝜒𝐸
∗(𝜔)휀0𝐸(𝜔) . (34) 

Z rovnic (28) a (29) vyplývá ještě jedna významná vlastnost komplexní permitivity. 

Dosazením do definice komplexní permitivity (32) dostaneme 

 휀∗(𝜔) = 휀S[∫ 𝑓D(𝑡
′) cos𝜔𝑡′ d𝑡′

∞

0
− 𝑖 ∫ 𝑓D(𝑡

′) sin𝜔𝑡′ d𝑡′
∞

0
] , (35) 

 휀∗(𝜔) = 휀S ∫ 𝑓D(𝑡
′) 𝑒−𝑖𝜔𝑡

′
 d𝑡′

∞

0
= 휀Sℒ{𝑓D} , (36) 

znamenající, že komplexní permitivita je až na činitel 휀S rovna Laplaceovu obrazu 

ℒ{𝑓D} funkce lineární odezvy dielektrického posunutí na puls elektrického pole [8]. 
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Funkce 𝑓D(𝑡) je záporně vzatou derivací funkce 𝐹D(𝑡) lineární odezvy elektrické 

polarizace na skok elektrického pole. Pokud v čase 𝑡 = 0 zapneme elektrické pole 

s konstantní intenzitou 𝐸0, bude dán časový vývoj dielektrického posunutí rovnicí 

analogickou rovnici (18), tj. 

 𝐷(𝑡) = 휀0휀S ∫ 𝑓D(𝑡 − 𝑡
′)𝐸(𝑡′)d𝑡′

𝑡

−∞
= 휀0휀S𝐸0 ∫ 𝑓D(𝑡

′)d𝑡′
𝑡

0
= −휀0휀S𝐸0𝐹D(𝑡) (37) 

a časový vývoj sledované permitivity bude roven 

 휀(𝑡) = 𝐷(𝑡) 휀0𝐸0⁄ = 휀S ∫ 𝑓D(𝑡
′)d𝑡′

𝑡

0
 (38) 

s Laplaceovým obrazem 

 ℒ{휀(𝑡)} = 휀Sℒ {∫ 𝑓D(𝑡
′)d𝑡′

𝑡

0
} = 휀S

1

𝑖𝜔
ℒ{𝑓D} =

1

𝑖𝜔
휀∗(𝜔) . (39) 

Komplexní permitivita 휀∗(𝜔) tedy není Laplaceovým obrazem funkce 휀(𝑡) časového 

vývoje dielektrického posunutí při reakci na skok intenzity elektrického pole, ale 

jeho 𝑖𝜔 násobkem (Laplace-Carsonova transformace [9]) 

 휀∗(𝜔) = 𝑖𝜔ℒ{휀(𝑡)} . (40) 

Komplexní permitivita 휀∗(𝜔) i komplexní elektrická susceptibilita 𝜒𝐸
∗(𝜔) vznikly 

Laplaceovou transformací spojité reálné monotónní funkce času 𝑓D(𝑡). Jsou to 

holomorfní funkcí v jedné komplexní polorovině a jejich složky nejsou vzájemně 

nezávislé. Jejich reálná a imaginární složka je vázána integrálními vztahy, zvanými 

Kramers-Kronigovy relace. Pro komplexní permitivitu mají při zavedení 

dielektrického posunutí rovnicí (19) tvar 

 휀′(𝜔) − 휀∞ =
2

𝜋
∫

Ω ′′(Ω)

Ω2−𝜔2
𝑑Ω

∞

0
, (41) 

 휀′′(𝜔) = −
2𝜔

𝜋
∫

′(𝜔)− ∞

Ω2−𝜔2
𝑑Ω

∞

0
, (42) 

Relace (41) a (42) jsou matematickým předpisem, jak ze znalosti průběhu jedné 

složky „rekonstruovat“ složku druhou. Omezení takového použití je dáno především 

konečným frekvenčním oborem, ve kterém je výchozí složka měřena. V rozumné 

míře je však možno relace použít ke dvěma účelům: 

a) Po výpočtu složek z experimentálních dat je možné posoudit, zda je 

předpokládaný impedanční model v pořádku. 

b) Při velkém vlivu stejnosměrné vodivosti 𝜎dc na experimentální hodnoty 

imaginární složky 휀exp
′′ (𝜔) podle vztahu (49) je možné pokusit se o stanovení 휀′′ 
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integrací často přesněji změřené reálné složky 휀′(𝜔) a o určení 𝜎dc z rozdílu 

(휀exp
′′ − 휀′′). 

Při dielektrické i impedanční spektroskopii se reálně vždy zkoumají makroskopické 

vzorky, které se vkládají do měřicího zařízení, často do měrného kondenzátoru, a 

měří se jejich extenzivní (integrální) vlastnosti, obvykle elektrický odpor R a 

kapacita C. Vztah extenzivních a intenzivních vlastností je jednoduchý v případě, že 

rozměry měřicího zařízení jsou podstatně menší než vlnová délka elektromagne-

tického pole, že se tedy na měřený systém můžeme dívat jako na obvod se 

soustředěnými parametry. Dielektrická a impedanční spektroskopie se proto zabývají 

frekvenční doménou, která je shora omezena kmitočtem 108Hz, tedy úhlovou 

rychlostí 𝜔 ≅ 109 rad s⁄ , tedy v oblasti, kde se již neprojevují rezonanční jevy dané 

vibracemi atomů a molekul. 

Za těchto podmínek pak bývá většinou základní měřenou extenzivní veličinou 

(komplexní) impedance 𝑍∗(𝜔) měřená jako poměr přiloženého střídavého napětí 

𝑈(𝜔) ku protékajícímu střídavému proudu 𝐼(𝜔) 

 𝑍∗(𝜔) = 𝑍s1 + 𝑖𝑍s2 =
𝑈(𝜔)

𝐼(𝜔)
 , (43) 

popřípadě její převrácená (také komplexní) admitance 𝑌∗(𝜔) = 1 𝑍∗(𝜔)⁄   

 𝑌∗(𝜔) = 𝑌p1 + 𝑖𝑌p2 =
𝐼(𝜔)

𝑈(𝜔)
 . (44) 

Písmena „s“ a „p“ v indexech složek obou veličin připomínají, že přirozeným 

náhradním schématem pro impedanci je sériové zapojení odporu 𝑅(𝜔) a kapacity 

𝐶(𝜔), zatímco pro admitanci je to zapojení paralelní. Vhodnost typu náhradního 

zapojení pro konkrétní měřený systém je právě hlavním rozdílem v předmětech 

zájmu dielektrické spektroskopie oproti spektroskopii impedanční. 
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1.1.2. Metodika dielektrické spektroskopie 

Dielektrická spektroskopie (DS), někdy též dielektrická relaxační spektroskopie, je 

fyzikální měřicí metoda, založená na sledování komplexní permitivity nebo 

komplexního elektrického modulu zkoumané látky ve frekvenční doméně 

za izotermických podmínek. Obvykle se při tom odhlíží od jevů souvisejících 

s pohybem volného náboje – z celkové vodivosti se studuje dielektrická vodivost, 

jejíž interpretace se hledá v lokálních pohybech materiálu zkoumané látky. Podstatou 

metody je měření impedance 𝑍∗(𝜔) látkou vyplněného kondenzátoru, který má 

v prázdném stavu kapacitu 𝐶0. V případě deskového kondenzátoru se vzdáleností 𝑑 

mezi jeho deskami (tloušťka měřeného vzorku) a plochou 𝑆 měrných desek 

kondenzátoru platí za podmínky 𝑑2 ≪ 𝑆 

 𝐶0 = 휀0
𝑆

𝑑
 . (45) 

Můžeme-li zanedbat vliv jevů na elektrodách a parazitní impedance, je impedance, 

tedy poměr přiloženého napětí ku proudu úměrná poměru intenzity elektrického pole 

ku proudové hustotě. Vložením měřené látky bez volného náboje do prostoru 

kondenzátoru dojde ke zvýšení jeho kapacity, které je úměrné velikosti permitivity. 

Ze změřené impedance 𝑍∗(𝜔) při úhlovém kmitočtu ω budicího napětí můžeme 

proto určit komplexní kapacitu 𝐶∗(𝜔) naplněného kondenzátoru 

 𝐶∗(𝜔) =
1

𝑖𝜔𝑍∗(𝜔)
  (46) 

a z ní komplexní dielektrickou permitivitu 

 휀∗(𝜔) = 휀′(𝜔) − 𝑖휀′′(𝜔) =
𝐶∗(𝜔)

𝐶0
 . (47) 

Pokud máme materiál s nenulovou stejnosměrnou specifickou vodivostí 𝜎dc, 

můžeme transformací rovnice (20) získat rovnici 

 𝐣𝐓(𝜔) = 𝜎𝐄(𝜔) + 𝑖𝜔𝐃(𝜔) = 𝑖𝜔휀0 [휀
∗(𝜔) − 𝑖

𝜎

𝜔 0
] 𝐄(𝜔) , (48) 

ze které je dobře vidět, že experimentálně zjištěná komplexní permitivita bude mít 

modifikovanou imaginární složku, tj. ztrátový faktor 휀′′(𝜔) 

 휀exp
′′ (𝜔) = 휀′′(𝜔) +

𝜎dc

𝜔 0
 . (49) 

Ztrátový faktor obsahuje navíc člen se stejnosměrnou vodivostí, jehož význam roste 

směrem k nízkým kmitočtům. Skutečné dielektrické relaxační procesy mohou být 
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u nízkých kmitočtů překryty příspěvkem od stejnosměrné vodivosti. To je hlavní 

důvod, proč se někdy přistupuje k vyhodnocování dielektrické odezvy konverzí 

komplexní permitivity 휀∗(𝜔) na komplexní elektrický modul 𝑀∗(𝜔) 

 𝑀∗(𝜔) =
1
∗(𝜔)

= 𝑀′(𝜔) + 𝑖𝑀′′(𝜔) =
′

′2+ ′′2
+ 𝑖

′′

′2+ ′′2
 . (50) 

Tato reprezentace informace o relaxačních procesech např. v iontově vodivých 

materiálech a v kompozitech polymerů s vodivými nanočásticemi významně 

potlačuje příspěvky polarizace rozhraní a polarizace elektrod [10]. Maximum 

imaginární části 𝑀′′(𝜔) závisí na teplotě, kterou je možné vztáhnout k translačním 

iontovým pohybům. Nachází-li se toto maximum při 𝜔𝑚 = 2𝜋𝑓𝑚, nazývá se 

odpovídající relaxační doba 𝜏𝜎 = 𝜔𝑚
−1 vodivostní relaxační dobou. 

Třetí možností, jak vyjádřit dielektrické spektrum látek, vychází přímo ze vztahu 

(48) vydělením jeho obou stran intenzitou elektrického pole. Tím se získá 

experimentální hodnota komplexní vodivosti 

 𝜎exp
∗ (𝜔) = 𝜎dc + 𝑖𝜔휀0휀

∗(𝜔) = 𝜎dc +𝜔휀0휀
′′(𝜔) + 𝑖𝜔휀0휀

′(𝜔) . (51) 

1.1.2.1. Interpretace statické permitivity 

Ve vztahu (5) jsme použili vektor makroskopické polarizace P jako objemovou 

hustotu elektrického dipólového momentu, protože ho můžeme vyjádřit pomocí 

mikroskopických dipólových momentů 𝐩𝐢 atomů a molekul, vyplňujících objem 

látky V vztahem 

 𝐏 =
1

𝑉
∑ 𝐩𝐢𝑖  , (52) 

kde sčítáme přes všechny dipólové momenty nacházející se v daném objemu. Bude-li 

se jednat o N polárních molekul s permanentním dipólovým momentem 𝛍𝐃, bude pro 

elektrickou polarizaci platit vztah 

 𝐏 =
1

𝑉
∑ 𝛍𝐃𝐢𝑖 + 𝐏𝐈𝐍𝐃 =

N

𝑉
〈𝛍𝐃𝐢〉 + 𝐏𝐈𝐍𝐃 , (53) 

kde jsou 〈𝛍𝐃𝐢〉 střední hodnota dipólového momentu a 𝐏𝐈𝐍𝐃 celkový příspěvek velmi 

rychlé indukované posuvné polarizace, kdy po přiložení vnějšího pole dochází 

k zaujetí nového rovnovážného stavu v rozmezí časů mezi 10−15 s až 10−13 s. 

Střední hodnota dipólového momentu závisí na řadě faktorů, především na jejich 

vzájemné interakci dipólů a na lokální hodnotě elektrického pole v místě dipólu. 
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Nejjednodušší model zředěné látky, kdy mezi sebou dipóly navzájem neinteragují, 

vede na vztah pro střední hodnotu permanentního dipólového momentu ve směru 

elektrického pole 

 〈𝜇D〉 =
𝜇D
2𝐸

3𝑘B𝑇
 , (54) 

kde 𝑘B ≅ 1,38 × 10
−23 J/K je Boltzmannova konstanta, a na vztah pro statickou 

hodnotu permitivity 

 휀S = 휀∞ +
1

3 0
 
𝜇D
2

𝑘B𝑇
 
𝑁

𝑉
 , (55) 

kde 휀∞ je příspěvek indukované elektronové a atomové posuvné polarizace, 

probíhající frekvenčně vysoko nad rozsahem dielektrické spektroskopie. Ze vztahu 

(55) je vidět, že v tomto jednoduchém případě se s narůstající teplotou uspořádávací 

vliv pole zmenšuje, a že proto hodnota permitivity klesá. 

Modely zahrnující interakci dipólů částic se postupně zdokonalovaly. Významný 

pokrok přinesla roku 1936 Onsagerova teorie reakčního pole [11], vedoucí na rovnici 

 휀S − 휀∞ =
1

3 0
 S( ∞+2)

2

3(2 S+ ∞)
 
𝜇D
2

𝑘B𝑇
 
𝑁

𝑉
 . (56) 

1.1.2.2. Interpretace dielektrických spekter 

Otázku interpretace dielektrických spekter, tj. výpovědi o struktuře a vlastnostech 

látky na základě znalosti frekvenční závislosti permitivity řešila fyzika jako obvykle 

počátečním studiem opačné úlohy. Debye ( [12], str. 77 a následující) začal modelem 

brownovského pohybu polárních molekul, jednoduchým předpokladem, že 

dielektricky aktivní soustava přechází při změně působícího pole do nového 

rovnovážného stavu rychlostí úměrnou velikosti výchylky z rovnovážného stavu, 

odpovídajícího nové velikosti elektrického pole. Permitivita jako intenzivní stavová 

veličina pak musí splňovat rovnici 

 
𝑑

𝑑𝑡
= −

1

𝜏
 (휀 − 휀S) , (57) 

kde je 1 𝜏⁄  konstantou, určující rychlost ustavování rovnováhy. Řešením této rovnice 

s počáteční podmínkou 휀(0) = 휀∞ je 

 휀(𝑡) = 휀S − (휀S − 휀∞) 𝑒
−𝑡 𝜏⁄  , (58) 

tj. exponenciála nabíhající z počáteční hodnoty 휀∞ asymptoticky v čase k hodnotě 휀S. 
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Laplace-Carsonovou transformací (40) rovnice (58) získáme frekvenční závislost 

komplexní permitivity jako obraz časové odezvy 휀(𝑡) na skok intenzity elektrického 

pole 

 휀∗(𝜔) = 휀∞ +
S− ∞

1+𝑖𝜔𝜏
  , (59) 

tedy ve složkách 

  휀′(𝜔) − 휀∞ = S− ∞

1+𝜔2𝜏2
 ;  휀′′(𝜔) = S− ∞

1+𝜔2𝜏2
𝜔𝜏 . (60) 

Vztahy (60) poukazují na základní rysy chování složek permitivity: reálná složka 

s rostoucí frekvencí monotónně klesá, zatímco imaginární složka má zvonovitý tvar 

s maximem u frekvence 𝜔m = 1 𝜏⁄  a nulové limitní hodnoty. Reálná složka vykazuje 

kolem frekvence 𝜔m výrazný pokles. V logaritmickém frekvenčním měřítku je 

imaginární složka permitivity symetrická kolem log𝜔m, přičemž pološířka zvonu je 

1,144 frekvenční dekády. Dosazením 𝜔m = 1 𝜏⁄  do rovnic (60) dostaneme pro 

hodnoty složek uprostřed disperzní oblasti 

  휀′(𝜔) = S+ ∞

2
 ;  휀′′(𝜔) = S− ∞

2
 . (61) 

 

Obrázek 2 Frekvenční průběh složek komplexní permitivity Debyeova modelu 

pro hodnoty 휀S = 22, 휀∞ = 2, 𝜏 = 10−4 s 

Debyeův model dává experimentálně pozorovatelný popis dielektrického chování 

orientační polarizace, např. pro silně ředěné roztoky polárních látek, u nichž lze 

zanedbat vzájemnou interakci dipólů. Platnost modelu je fakticky omezena 

podmínkou, že statická hodnota permitivity 휀S se příliš neliší od vysokofrekvenční 
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hodnoty 휀∞. Pro kapaliny a pevné látky s větším dipólovým momentem interakci 

dipólů zanedbat nelze, měřené křivky frekvenční závislosti složek komplexní 

permitivity jsou podstatně širší. 

S první modifikací Debyeova modelu s jedinou relaxační dobou přišel v roce 1907 

von Schweidler [13], který předpokládal, že se na relaxaci podílí více částí s různými 

relaxačními dobami. Tuto představu následně rozšířil Wagner [14] modelem spojité 

distribuce relaxačních dob 𝑔(𝜏) s normovací podmínkou ∫ 𝑔(𝜏)𝑑𝜏
∞

0
= 1, pro kterou 

mají funkce lineární odezvy na skok a puls intenzity elektrického pole tvar 

 𝐹P
OR(𝑡) = ∫ 𝑔(𝜏)𝑒−𝑡 𝜏⁄ 𝑑𝜏

∞

0
 ;  𝑓P

OR(𝑡) = ∫
𝑔(𝜏)

𝜏
𝑒−𝑡 𝜏⁄ 𝑑𝜏

∞

0
 . (62) 

Komplexní permitivita modelu Wagnerovým spektrem relaxačních dob pak bude 

 휀∗(𝜔) = 휀∞ + (휀S − 휀∞) ∫
𝑔(𝜏)

1+𝑖𝜔𝜏
𝑑𝜏

∞

0
  . (63) 

Experimentálně se ukazuje, že je trochu výhodnější používat logaritmickou distribuci 

relaxačních dob 𝐺(ln 𝜏) s normovací podmínkou ∫ 𝐺(ln 𝜏) 𝑑 ln 𝜏
∞

0
= 1, kdy mají 

funkce 𝑓P
OR lineární odezvy puls intenzity elektrického pole a komplexní permitivita 

휀∗ tvar 

 𝑓P
OR(𝑡) = ∫

𝐺(ln 𝜏)

𝜏
𝑒−𝑡 𝜏⁄ 𝑑 ln 𝜏

∞

0
 , (64) 

 휀∗(𝜔) = 휀∞ + (휀S − 휀∞) ∫
𝐺(ln 𝜏)

1+𝑖𝜔𝜏
𝑑 ln 𝜏

∞

0
  . (65) 

Obě distribuční funkce 𝑔(𝜏) a 𝐺(ln 𝜏) jsou schopny dielektrická spektra velmi 

uspokojivě vystihnout. Dodnes však chybí vazba distribučních funkcí na strukturní 

představy o stavbě látky. Proto se bez větší ztráty na pochopení často používají čistě 

empirická vyjádření frekvenčních závislostí komplexní permitivity. 

V roce 1941 navrhli bratři Coleovi [15] grafickou reprezentaci složek komplexní 

permitivity v Argandově (komplexní rovině), z níž je snadno patrné, zda dané 

dielektrické spektrum odpovídá jediné relaxační době či distribuci relaxačních dob. 

Debyeovu modelu (59) v tomto zobrazení („Cole-Coleův graf“) odpovídá půlkruž-

nice. Zároveň tehdy navrhli pro mnoho experimentálních výsledků vhodnou 

empirickou formuli  

 휀∗(𝜔) = 휀∞ +
S− ∞

1+(𝑖𝜔𝜏)1−𝛼
  , (66) 
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kde parametr 𝛼 popisuje symetrické rozšíření složek komplexní permitivity. Pro 

případ 𝛼 = 0 přechází Cole-Coleova formule na Debyeův případ. 

Řada měřených látek však vykazovala asymetrické absorpční oblasti. Proto Davidson 

a Cole [16] [17] přišli s jinou empirickou formulí  

 휀∗(𝜔) = 휀∞ +
S− ∞

(1+𝑖𝜔𝜏)𝛽
  , (67) 

kde parametr 𝛽1 popisuje asymetrické rozšíření složek komplexní permitivity. 

Na nízkofrekvenční straně odpovídá spektrum Debyeovu modelu, zatímco na vyso-

kofrekvenční straně se spektrum rozšiřuje a asymptota 휀′′ svírá s osou 휀′ úhel 𝛽
𝜋

2
 . 

Frekvence dosažení maxima ztrátového faktoru 휀′′ se případě empirického vzorce 

(67) neshoduje s frekvencí odpovídající 1 𝜏⁄ . Té odpovídá průsečík přímky svírající 

s osou 휀′ úhel 𝛽
𝜋

4
 s křivkou závislosti 휀′′ na 휀′. 

Zobecněním empirických vzorců (66) a (67) dostaneme vzorec, který v roce 1968 

navrhli Havriliak a Negami [18] a který používá oba parametry 𝛼 a 𝛽 

 휀∗(𝜔) = 휀∞ +
S− ∞

(1+(𝑖𝜔𝜏)1−𝛼)𝛽
  . (68) 

 

Obrázek 3 Argandův diagram (Cole-Coleův graf) komplexní permitivity modelu 

Havriliak-Negami spočtený pro parametry uvedené v obrázku podle vztahu (68) 

(převzato z [18]) 

Empirický vzorec (68) přejde na Debyeův model pro 𝛼 = 0 a 𝛽 = 1. Vyhodnocení 

základních parametrů je zřejmé z obrázku 3. Úhel ΨL na vysokofrekvenční straně je 

                                                 
1
 V původním článku [13] byl místo parametru 𝛽 psán parametr (1 − 𝛼). 
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roven (1 − 𝛼)𝛽
𝜋

2
, úhel na straně nízkofrekvenční je stejný jako u Cole-Coleova 

vzorce (1 − 𝛼)
𝜋

2
. 

Pro doplnění uveďme, že dalšími dvěma často používanými empirickými vzorci jsou 

vztahy, které navrhli jednak Fuoss a Kirkwood [19] v roce 1941  

 휀′′(𝜔) = 휀m
′′ sech(𝛼 ln𝜔𝜏) = m

′′

(𝜔𝜏)−𝛼+(𝜔𝜏)𝛼
 (69) 

se třemi parametry 휀m
′′ , 𝜏 a 𝛼, jednak Jonscher [20] v roce 1975 jako zobecnění 

předchozího vztahu (69) 

 휀′′(𝜔) =
𝐴

(𝜔𝜏1)−𝑚+(𝜔𝜏2)1−𝑛
 , (70) 

který používá parametrů pět. Parametry 𝑚 a 𝜏1 rozhodují o nízkofrekvenčním 

chování, zatímco parametry 𝑛 a 𝜏2 určují chování vysokofrekvenční. V obou 

případech má frekvenční závislost 휀′′(𝜔) mocninnou asymptotu. Analytické 

vyjádření reálné složky 휀′(𝜔) kromě speciálních hodnot parametrů není možné. 

Naposledy zmíníme přístup, který v roce 1970 zvolili Williams a Watts [21]. Ti vyšli 

z relativně jednoduché odezvové funkce na skok intenzity elektrického pole 

 𝐹P
OR(𝑡) = 𝑒−(𝑡 𝜏0⁄ )𝛽  ; 0 < 𝛽 ≤ 1 (71) 

a spočítali lineární odezvu na puls 

 𝑓P
OR(𝑡) =

𝛽

𝜏0
(
𝑡

𝜏0
)
𝛽−1

𝑒−(𝑡 𝜏0⁄ )𝛽  . (72) 

Autoři vyšli z protažené
2
 exponenciální funkce (stretched exponential function), 

zavedené Kohlrauschem [22] v roce 1854. Proto se funkce zavedená vztahem (71) 

nazývá ve spektroskopickém kontextu funkce Kohlrauch-Williams-Watts (KWW). 

V limitě 𝑡 → 0 jde 𝑓P
OR(𝑡) podle vztahu (72) do nekonečna jako 𝑡𝛽−1 a k nule jde 

rychleji než 𝑡−1. Z toho lze vyvodit, že Cole-Coleův plot protne na vysokofrekvenční 

straně osu 휀′ pod úhlem 𝛽
𝜋

2
 a na nízkofrekvenční straně kolmo. 

Analytické vyjádření komplexní permitivity není obecně možné. S ohledem na 

rovnice (24) a (36) ji lze zapsat vztahem 

                                                 

2
 Stlačená exponenciální funkce s β=2 je Gaussova funkce, popisující normální rozdělení. 
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∗(𝜔)− ∞

S− ∞
= ℒ{𝑓P

OR(𝑡)} , (73) 

který lze vyjádřit pro 𝛽 = 0,5 alespoň pomocí tabelované chybové funkce. 

Příjemnější okolností je, že u funkce KWW lze snadno zapsat vztah pro její 

logaritmickou distribuci relaxačních dob 

 𝐺(ln 𝜏) = (
𝜏

4𝜋𝜏0
)

1

2
𝑒−𝜏 4𝜏0⁄  . (74) 

Dosud jsme uvažovali případ, že se na dielektrickém spektru podílí pouze jen jeden 

dielektricky aktivní proces. U složitějších látek, např. polymerů však v širokém 

frekvenčním spektru pozoruje více absorpčních oblastí. Z velikosti disperze lze 

stanovit dipólový moment polárních skupin, z její polohy odhadovat jejich charakter. 

Problém nastává ve chvíli, když se jednotlivé absorpční oblasti překrývají. V lineární 

aproximaci sice můžeme předpokládat jejich aditivitu na měřeném signálu, ale přesto 

může oddělení jednotlivých příspěvků představovat problém, protože a priori 

neznáme jejich vlastnosti. 

Při dnešních možnostech výpočetní techniky se obvykle postupuje tak, že se odhadne 

počet relaxačních oblastí a pro každou se zvolí vhodná empirická funkce komplexní 

permitivity, často Havriliak-Negami (68) nebo jiná, splňující Kramers-Kronigovy 

relace (41) a (42). 

Poté se z jednotlivých prvků sestaví pracovní model. Následuje fitovací procedura, 

která jednotlivým relaxačním oblastem přiřazuje nejpravděpodobnější hodnoty 

parametrů, aby se dosáhlo nejmenší odchylky mezi modelem a experimentálními 

daty. Sestavení modelu se obvykle opakuje, volí se jiné empirické funkce, ale někdy 

i předpokládaný počet relaxačních oblastí. 

1.1.2.3. Teplotní závislosti dielektrických spekter 

Vlastnosti látek, počínaje materiálovými „konstantami“ zavedenými v (7), (8) a (13), 

jsou závislé na teplotě. Proto jsou na teplotě závislé i frekvenční závislosti 

permitivity, i když je tato závislost jen implicitní jako v případě jednoduchého 

Debyeova modelu (59), jehož parametry 휀S a 𝜏 jsou silně teplotně závislé, 휀∞ slabě. 

Teplotní závislost souvisí se strukturou látky a s interakcemi jejích stavebních 



 19 

jednotek. Proto se často studují relaxační vlastnosti látek při konstantní frekvenci, ale 

v širokém oboru teplot. 

Základním strukturním modelem, který vysvětluje existenci absorpčních oblastí a 

jejich teplotní závislost, je bariérový model [4] [5]. Východiskem tohoto modelu je 

představa dielektricky aktivní jednotky (polární skupina, nabitá částice), která může 

zaujímat dvě různé rovnovážné polohy, které jsou bez poruchy energeticky 

rovnocenné a mezi nimiž je energetická bariéra 𝐸a. Pravděpodobnost přechodu přes 

tuto bariéru je teplotně závislá, lze ji vyjádřit jako 

 𝛤(𝑇) = 𝐴𝑒−𝐸a 𝑘B𝑇⁄  , (75) 

kde je A normovací faktor, zahrnující frekvenci vibrací aktivní jednotky a 

entropickou změnu při přeskoku. Vztah (75) je aproximací, která platí za podmínky, 

že energetický rozdíl mezi oběma polohami při poruše je podstatně menší než 𝑘B𝑇. 

Malá změna intenzity elektrického pole se jako porucha projeví tak, že pravdě-

podobnost přechodu jedním směrem nebude stejná jako pravděpodobnost směrem 

druhým. V důsledku toho se statisticky změní populace v obou rovnovážných 

polohách, přičemž nového rovnovážného rozdělení populací je dosahováno s rela-

xační dobou, danou Arrheniovým vztahem 

 𝜏(𝑇) = (2𝛤)−1 = 𝜏0𝑒
𝐸a 𝑘B𝑇⁄  , (76) 

kde předexponenciální faktor 𝜏0 je především určen frekvencí vlastních kmitů 

dielektricky aktivní jednotky a typicky dosahuje hodnoty 10−11 s. Energetická barié-

ra 𝐸a se chápe jako potřebná aktivační energie. 

Chceme-li si udělat představu o teplotní závislosti komplexní permitivity, dosadíme 

relaxační dobu bariérového modelu ze vztahu (76) do složek permitivity Debyeova 

modelu (60). Dostaneme [7] 

  
′(𝜔,𝑇)− ∞

S− ∞
=

1

2
[1 − tanh (

𝐸a

𝑘B𝑇
+ ln𝜔𝜏0)] ; 

′′(𝜔,𝑇)

S− ∞
=

1

2cosh(
𝐸a
𝑘B𝑇

+ln𝜔𝜏0)
 . (77) 

Ztrátový faktor 휀′′(𝑇) dosahuje podle tohoto modelu při pevné frekvenci svého 

maxima při teplotě 𝑇m(𝜔) 

 
1

𝑇m(𝜔)
= −

𝑘B

𝐸a
ln 𝜔𝜏0 , (78) 

kdy je podle definice 

 𝜔𝜏(𝑇m) = 1 . (79) 
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Dosazením z (78) do vztahů (77) získáme teplotní závislosti složek permitivity 

  
′(𝜔,𝑇)− ∞

S− ∞
=

1

2
{1 − tanh [

𝐸a

𝑘B
(
1

𝑇
−

1

𝑇m(𝜔)
)]} ;  

′′(𝜔,𝑇)

S− ∞
=

1

2 cosh[
𝐸a
𝑘B
(
1

𝑇
−

1

𝑇m(𝜔)
)]

 , (80) 

z nichž je patrný důvod, proč se složky graficky vynášejí proti ose 1 𝑇⁄ . V tomto 

zobrazení má křivka 휀′(𝜔, 𝑇) střed symetrie a křivka 휀′′(𝜔, 𝑇) má osovou symetrii. 

Využitím Arrheniova vztahu (76) při odvození modelového teplotního chování 

složek permitivity jsme fakticky předpokládali, že se při změně teploty jednoduše 

posouvá jediný relaxační čas. Zobecnění tohoto chování na celou distribuci 

relaxačních dob, které je experimentálně potvrzováno, se nazývá princip superpozice 

čas-teplota. Nezávisí-li velikost dielektrické disperze, struktura látky a její hustota 

příliš na teplotě, můžeme očekávat, že dielektrické spektrum komplexní permitivity 

휀∗(𝜔, 𝑇0), známé při teplotě 𝑇0, se při změně teploty na blízkou hodnotu 𝑇 posune 

v prvním přiblížení pouze jako celek na frekvenční ose o faktor 

 𝑎𝑇 = 𝑎(𝑇, 𝑇0) = 𝜏(𝑇0) 𝜏(𝑇)⁄  . (81) 

Z Arrheniova chování látky, popsaného vztahem (76) a běžně pozorovaného pod te-

plotou skelného přechodu, je výhodné pracovat s logaritmem faktoru 𝑎𝑇, kdy je 

 ln 𝑎𝑇 =
𝐸a

𝑘B
(
𝟏

𝑇0
−

𝟏

𝑇
) . (82) 

V oblasti skelného přechodu amorfních polymerů se pozoruje složitější chování fak-

toru 𝑎𝑇, které se od r. 1951 popisuje Williams-Landel-Ferryho (WLF) rovnicí [23] 

 ln 𝑎𝑇 =
−𝑐1(𝑇−𝑇0)

𝑐2+𝑇−𝑇0
 , (83) 

kde 𝑐1 a 𝑐2 jsou konstanty závislé na zvolené referenční teplotě 𝑇0. Fyzikálně 

významné je, že tyto konstanty jsou pro většinu polymerů velmi blízké, např. 

referenční teplotě 𝑇0 = 𝑇S~𝑇g + 50 K odpovídají 𝑐1 = 8,86 a 𝑐2 = 101,6 K. 

Obecnou platnost WLF rovnice vysvětluje několik teorií, z nichž nejdůležitější jsou 

Doolittleova volnoobjemová teorie [24], založená na potřebě dostatečného volného 

objemu pro pohyb větších úseků hlavního řetězce polymeru, a termodynamická 

teorie Gibbse a DiMarzia [25], založená na kooperativitě pohybu těchto segmentů. 

Princip superpozice lze použít i na jiné parametry než teplotu. Při studiu polymerů se 

lze setkat např. s dvojicemi čas-tlak nebo čas-stupeň botnání, tedy koncentrace 
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rozpouštědla v nabotnalém vzorku. Také platí, že frekvenční posun daný rovnicemi 

(76)(82) nebo (83) můžeme pozorovat i u jiných veličin, jako jsou vodivost, 

mechanické moduly nebo viskozita. 

Stojí za zmínku, že v chemické literatuře se lze setkat s mnohem starší rovnicí, která 

popisuje chování kapalin, které při ochlazení tvoří sklo. Rovnice pro popis závislosti 

růstu viskozity podchlazené kapaliny, zvaná Vogel-Fulcher-Tammannova (VFT) 

[26] [27], má tvar (norma DIN ISO 7884-1) 

 𝜂(𝑇) = 𝜂0𝑒
𝐵

𝑇−𝑇V , (84) 

kde 𝜂0 a 𝐵 jsou materiálové parametry a 𝑇V Vogelova teplota, která leží zhruba 50 K 

pod teplotou zeskelnění. 
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1.2. Nehomogenita a jevy na rozhraních 

Homogenita látek patří mezi významné fyzikální a chemické abstrakce, které 

většinou umožňují vytvářet jednoduché teorie a modely. Za homogenní považujeme 

látku, jejíž vlastnosti se v celém jejím objemu bez působení vnějších sil nemění. 

Reálný svět je ovšem nehomogenní. Není to pouze otázka prostorového měřítka, je 

tomu tak i ve světě naší běžné zkušenosti. Konečnost objemů látek se projevuje 

existencí hraničních ploch, tj. rozhraní (interface) mezi nimi. 

1.2.1. Difúze 

Difúze je transport hmoty [28] z jednoho místa na druhé vyvolaný tepelným 

pohybem atomů či molekul. Hraje klíčovou roli v řadě nejrůznějších procesů jako je 

mísení tekutin, pronikání atomů membránami, odpařování kapalin, dopování 

křemíku nebo transport tepelných neutronů v jaderných reaktorech. 

Protože difundovat mohou i nosiče náboje, připomeňme, že historicky vznikla 

představa možnosti zapsat vodivost látky v případě jediného typu nosičů náboje jako 

součin velikosti náboje nosiče q, hustoty (koncentrace) nosiče náboje n a jejich 

(driftové) pohyblivosti 𝜇d 

 𝜎 = 𝑞𝑛𝜇d , (85) 

kde pohyblivost 𝜇d je konstantou úměrnosti mezi střední driftovou rychlostí nosiče 

𝑣d a střední intenzitou elektrického pole E 

 𝑣d = 𝜇d𝐸 . (86) 

Difúzi lze chápat jako fyzikální proces samovolného vyrovnávání koncentrace částic 

všeho druhu, rozptýlených (rozpuštěných) v jiné látce, pokud dojde k vytvoření 

gradientu jejich koncentrace. Podle prvního Fickova zákona ustálené difúze v izo-

tropní látce v jednodimenzionálním přiblížení je difúzní tok J částic, tj. množství 

difundující jednotkovou plochou kolmou na směr toku za jednotku času, úměrný 

gradientu koncentrace těchto částic 

 𝐽 = −𝐷d
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 , (87) 

kde c je (molární) koncentrace částic a 𝐷d difúzní koeficient. Difúzní tok J se jako 

koncentrace c vyjadřuje počtem částic nebo počtem molů, takže rozměr difúzního 
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koeficientu (difuzivity) 𝐷d je [m
2
s

-1
]. Difuzivita 𝐷d je teplotně závislá, často jde 

o arrheniovskou závislost s aktivační entalpií difúze. 

Pro trojrozměrné izotropní prostředí můžeme 1. Fickův zákon zapsat ve tvaru 

 𝐉 = −𝐷d𝛁𝑐 , (88) 

kdy je formálně ekvivalentní Fourierovu zákonu vedení tepla 

 𝐪 = −𝜆𝛁𝑇 , (89) 

kde vystupují hustota tepelného toku 𝐪, součinitel tepelné vodivosti 𝜆 a teplota 𝑇, ale 

také Ohmovu zákonu (13), vyjádříme-li intenzitu elektrického pole 𝐄 pomocí jeho 

potenciálu 𝜑 

 𝐣 = −𝜎𝛁𝜑 . (90) 

Platí-li zákon zachování počtu částic, tj. pokud neexistují zřídla a propady a pokud se 

částice neúčastní chemických reakcí, lze formulovat rovnici kontinuity 

 −𝛁 ∙ 𝐉 =
𝜕𝑐

𝜕𝑡
 , (91) 

jejíž kombinací s 1. Fickovým zákonem dostaneme druhý Fickův zákon difúze pro 

neustálený stav 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝛁 ∙ (𝐷d𝛁𝑐) . (92) 

2. Fickův zákon lze chápat jako parciální diferenciální rovnici druhého řádu pro kon-

centraci částic v prostoru a čase. Rovnice je nelineární, pokud difúzní koeficient D 

závisí na koncentraci (případ gradientu chemického složení). Pokud ale difuzivita 

na koncentraci nezávisí, rovnice (92) se zjednoduší na 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷d∆𝑐 , (93) 

tedy na lineární difúzní rovnici. 

Řešením rovnice (93) pro jednoduchou okrajovou podmínku 𝑐(𝑥 = 0, 𝑡) = 𝑐0 a 

počáteční podmínkou 𝑐(𝑥, 𝑡 = 0) = 0 je závislost 

 𝑐(𝑥, 𝑡) = 𝑐0 erfc (
𝑥

2√𝐷d𝑡
) ≅  𝑐0 [1 − 2 (

𝑥

2√𝐷d𝑡
)] , (94) 

kde erfc je komplementární chybová funkce. Veličině 2√𝐷d𝑡 se říká charakteristická 

difúzní délka, je mírou šíření koncentrace. Je to nejpravděpodobnější vzdálenost, 

kterou v jednorozměrném případě částice za dobu t urazí buď vpravo, nebo vlevo. 

K podobnému výsledku lze dospět i statisticky modelem náhodné procházky bez 
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korelace. Střední hodnota čtverce posunutí částice 〈𝑅2〉 za dobu t je pro trojrozměrný 

případ rovna (přišli na to nezávisle v roce 1905 Einstein a Smoluchowski) 

 〈𝑅2〉 = 6𝐷d𝑡 . (95) 

Působí-li na částici externí síla, udělí mu ve viskózním prostředí driftovou rychlost. 

Celkový difúzní tok 𝐽 daný bez pole 1. Fickovým zákonem (87) se např. pro nabitou 

částici v elektrickém poli (86) změní na 

 𝐽 = −𝐷d
𝜕𝑐

𝜕𝑥
+ 𝑣d𝑐 . (96) 

Rozvinutím této představy se dá dokázat [28], že existuje vztah (Nernst-Einstein) 

mezi difuzivitou 𝐷d a pohyblivostí 𝜇d částice s nábojem velikosti 𝑞. Pro vzájemně 

neinteragující částice lze psát zažitý vztah 

 𝐷d =
𝜇d

𝑞
𝑘B𝑇 , (97) 

ale přesnější vztah zahrnuje i změny chemického potenciálu. Pro specifickou 

stejnosměrnou vodivost lze psát 

 𝜎dc =
𝑞2𝑐𝐷d

𝑘B𝑇
 . (98) 

1.2.2. Transfer náboje na rozhraních – základní kinetická rovnice 

Zabývejme se otázkou kinetiky transferu náboje přes rozhraní mezi sousedními 

lokalizovanými místy nejrůznějšího druhu, které jsou pro nosiče náboje odděleny 

obecně entalpickou bariérou. Předpokládejme, že výměna nosičů náboje je založena 

na přeskokovém (hopping) procesu a že je možná jen mezi dvěma místy, které 

nazývejme fázemi. Označíme-li 𝑥i; i ∈ {A, B} zlomkové koncentrace obsazených míst 

ve fázích A a B, lze pro rychlost transferu přes rozhraní napsat obecný vztah 

 
𝑑𝑥i

𝑑𝑡
= −𝑣(𝑥A, 𝑥B) . (99) 

Funkce 𝑣(𝑥A, 𝑥B) popisuje specifický kinetický mechanismus pro překonání 

energetické bariery na rozhraní. Kinetika přechodu mezi stavy, tj. evoluce soustavy 

v čase se často popisuje fenomenologickou rovnicí, která se nazývá základní 

kinetická rovnice (také řídící rovnice, master equation), která se pro markovovské 

procesy (nezávislé na minulosti) dá zapsat [29] ve tvaru 

 
𝑑𝑥B

𝑑𝑡
= −𝑥BΓB,A(1 − 𝑥A) + 𝑥AΓA,B(1 − 𝑥B) , (100) 
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kde 𝑥i a (1 − 𝑥i) jsou zlomkové koncentrace obsazených a volných míst 

jednotlivých fází a Γi,j je rychlost přechodu z obsazeného místa ve fázi i do volného 

místa ve fázi j. 

Tvar rychlostí přechodu Γi,j závisí na mikroskopických detailech procesu, ale 

každopádně musí být splněna podmínka detailní rovnováhy 

 
ΓB,A

ΓA,B
=

𝑥A(1−𝑥B)

𝑥B(1−𝑥A)
 . (101) 

Princip detailní rovnováhy vede obecně v případě izolované soustavy k rovnosti 

ΓB,A = ΓA,B, ale pokud je soustava v kontaktu s termostatem, pak musí platit 

boltzmannovský vztah 

 
ΓB,A

ΓA,B
= exp

𝐸B−𝐸A

𝑘B𝑇
 , (102) 

kde 𝐸A a 𝐸B jsou energetické hladiny obou fází. Budeme-li jednoduše předpokládat, 

že ΓA,B = 𝜈0𝜙(𝐸A, 𝐸B), kde 𝜈0 je konstantní frekvence vystihující časové měřítko 

přechodů, a že jsou oba směry přechodů symetrické, dostaneme pro rychlost 

přechodu 

 ΓA,B = 𝜈0𝜙(𝐸A, 𝐸B) = 𝜈0 exp (−
𝐸B−𝐸A

2𝑘B𝑇
) . (103) 

Rovnice (103) je charakteristická pro procesy hoppingu, který závisí na tepelných 

fluktuacích okolí částice jako při difúzi polaronů [30] [31]. Elektrochemie používá 

podobnou proceduru s tím, že se energetický rozdíl na rozhraní Δ𝐸 = (𝐸B − 𝐸A) dělí 

na dvě části 𝛼Δ𝐸 a (1 − 𝛼)Δ𝐸, kde se zavádí 𝛼 jako „koeficient transferu“ nebo 

„faktor symetrie“. 

1.2.3. Dielektrické jevy v látkách s rozhraními 

Studium nehomogenních látek proto vždy vychází z modelu několika homogenních 

látek, které jsou vzájemně odděleny rozhraním, společným vždy pro dvě látky. 

Prvním heterogenním dielektrikem se zabýval již Maxwell [1] a na jeho práci 

navázal především Wagner [32]. Základním zjištěním bylo, že heterogenní látka má 

obecně frekvenčně závislé dielektrické a vodivostní vlastnosti, které se liší 

od vlastností jednotlivých složek. 
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Nejjednodušší model, popisující heterogenní strukturu, je kondenzátor se dvěma 

homogenními složkami (vrstvami) tloušťky d1 a d2, jejichž materiál se liší 

konstantními hodnotami permitivity a specifické vodivosti podle obrázku 4 (a). 

 

Obrázek 4 Heterogenní systém se dvěma složkami. 

(a) Geometrická reprezentace (b) Náhradní schéma. 

Konstantnost hodnot permitivity a specifické vodivosti znamená, že ani jedna ze 

složek nevykazuje dielektrickou disperzi. Celek se však jako heterogenní systém 

bude nutně chovat jinak. Napíšeme-li vztah pro komplexní kapacitu obou složek 

𝐶𝑗; 𝑗 = 1,2 

 𝐶𝑗 = ε0
𝑆

𝑑𝑗
(휀𝑗 − 𝑖

𝜎𝑗

𝜔 0
) , (104) 

kde ε0 je permitivita vakua a 𝑆 plocha řezu obou vrstev, dostaneme pro celkovou 

komplexní kapacitu soustavy C ze základního vztahu pro sériovou kombinaci  

 
1

𝐶
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
 (105) 

výraz 

 
1

𝐶
=

1

𝑆ε0
(

𝑑1

1−𝑖
𝜎1
𝜔𝜀0

+
𝑑2

2−𝑖
𝜎2
𝜔𝜀0

) . (106) 

Bude-li materiál č. 2 nevodivý, tj. 𝜎2 = 0, zjednoduší se tento výraz na 

 𝐶(𝜔) = 𝑆ε0
( 1−𝑖

𝜎1
𝜔𝜀0

) 2

𝑑1 2+𝑑2( 1−𝑖
𝜎1
𝜔𝜀0

)
 . (107) 

Komplexní kapacita C(𝜔) heterogenní soustavy má v limitě nízkých i vysokých 

frekvencí ryze reálné hodnoty, a to 

 𝐶S = lim𝜔→0 𝐶(𝜔) = ε0휀2
𝑆

𝑑2
= ε0휀2

𝑑1+𝑑2

𝑑2

𝑆

𝑑1+𝑑2
 ; (108) 

 𝐶∞ = lim
𝜔→∞

𝐶(𝜔) = ε0
1 2

𝑑1 2+𝑑2 1
𝑆 = ε0

1 2(𝑑1+𝑑2)

𝑑1 2+𝑑2 1

𝑆

𝑑1+𝑑2
 . (109) 
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Z poměru kapacit především dostaneme 

 
𝐶S

𝐶∞
=

2
𝑆

𝑑2
𝜀1𝜀2

𝑑1𝜀2+𝑑2𝜀1
𝑆
=

𝑑1 2+𝑑2 1

𝑑2 1
= 1 +

𝑑1 2

𝑑2 1
> 1 , (110) 

z čehož lze usoudit, že sledovaná soustava vykazuje dielektrickou disperzi. Ze vztahů 

pro 𝐶S a 𝐶∞ dostaneme vztahy pro nízkofrekvenční permitivitu (dielektrickou 

konstantu) εS a vysokofrekvenční permitivitu ε∞ 

 εS = 휀2
𝑑1+𝑑2

𝑑2
 ; (111) 

 ε∞ = 1 2(𝑑1+𝑑2)

𝑑1 2+𝑑2 1
 . (112) 

Podstata tohoto jevu je dána nehomogenním rozdělením volného náboje kolem 

rozhraní mezi látkami s různou koncentrací a pohyblivostí tohoto náboje. Jedná se 

o dynamické chování tvorby nábojové vrstvy kolem rozhraní. Proto se tento jev 

nazývá Maxwell-Wagnerova polarizace. Oddělení náboje může probíhat na 

vzdálenosti, které podstatně převyšují atomární měřítko. Proto může být tento 

příspěvek k elektrické polarizaci podstatně větší než příspěvek od molekulárních 

fluktuací. 

V minulosti byly samozřejmě studovány i daleko složitější modely než jednoduchý 

model se dvěma vrstvami. Za všechny připomeňme realistický model sferoidních 

částic [33] jedné látky ponořených v jinak homogenním prostředí látky druhé, díky 

němuž se o tomto jevu často hovoří jako o Maxwell-Wagner-Sillarsově polarizaci. 

Výsledky složitějších modelů jsou však kvalitativně identické s jednoduchým 

modelem. Významným přínosem při studiu jevu byly práce Van Beeka [34], který 

mj. ukázal, že dielektrickou disperzi lze vyjádřit ve formě Debyeovy rovnice (59). 

Vraťme se nyní k rovnici (106). Zavedením Maxwellovy doby 𝜏𝑗 = ε0휀𝑗 𝜎𝑗⁄  a odporu 

𝑅𝑗 = 𝑑𝑗 𝑆𝜎𝑗⁄  (fakticky pracujeme s náhradním schématem na obrázku 4 b) 

dostaneme vztah pro (komplexní) kapacitu 

 𝐶∗ =
1

𝑅1+𝑅2

(𝜏1+𝜏2)+𝑖𝜔𝜏1𝜏2−𝑖 𝜔⁄

1+𝑖𝜔
𝑅1𝜏2+𝑅2𝜏1
𝑅1+𝑅2

 . (113) 

Ve shodě s Van Beekem požadujeme debyeovské chování  

 𝐶∗ = 𝐶∞ +
𝐶S−𝐶∞

1+𝑖𝜔𝜏
− 𝑖

𝐺

𝜔
=

𝐶S+𝑖𝜔𝜏𝐶∞

1+𝑖𝜔𝜏
− 𝑖

𝐺

𝜔
 (114) 

s relaxační dobou 

 τ =
𝑅1𝜏2+𝑅2𝜏1

𝑅1+𝑅2
 . (115) 
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Z porovnání dostaneme 

 𝐶S =
𝜏1+𝜏2

𝑅1+𝑅2
 ; (116) 

 𝐶∞ =
𝜏1𝜏2

𝑅1𝜏2+𝑅2𝜏1
 ; (117) 

 𝐺 =
1

𝑅1+𝑅2
 . (118) 

Model se dvěma homogenními vrstvami se tedy bude jevit jako materiál 

s Debyeovou disperzí s časovou konstantou τ, s hodnotami konstant permitivity εS, 

ε∞ a se specifickou vodivostí 𝜎 

 τ = ε0
2𝑑1+ 1𝑑2

𝜎2𝑑1+𝜎1𝑑2
 ; (119) 

 휀S =
1𝜎2+ 2𝜎1

𝑑1𝜎2+𝑑2𝜎1
(𝑑1 + 𝑑2) ; (120) 

 휀∞ =
1 2(𝑑1+𝑑2)

2𝑑1+ 1𝑑2
 ; (121) 

 𝜎 =
𝜎1𝜎2(𝑑1+𝑑2)

𝜎2𝑑1+𝜎1𝑑2
 . (122) 

Je otázkou, zda se bude takto chovat heterogenní látka vždycky. Pro vyšetřovaný 

dvouvrstvový model odpověděl na otázku v roce 1927 Whitehead [35] tak, že 

k dielektrickým ztrátám dochází vždy, když 휀1𝜎2 ≠ 휀2𝜎1, tj. když se liší Maxwellovy 

doby obou složek 𝜏1 ≠ 𝜏2. Poznamenejme, že Maxwellova relaxační doba  

 𝜏M = 𝜎
  (123) 

je mírou rychlosti návratu vodiče do rovnovážného stavu bez nadbytečného 

prostorového náboje. 

Předpokládejme nyní, že je materiál č. 2 téměř nevodivý, tj. 𝜎2 ≈ 0, nebo-li 𝑅1 ≪

𝑅2. Potom  

 τ ≈
𝑅1𝜏2+𝑅2𝜏1

𝑅2
= 𝜏1 +

𝑅1

𝑅2
𝜏2 ≈ 𝜏1 ; (124) 

 𝐶S ≈
𝜏1+𝜏2

𝑅2
= 𝐶2 + 𝐶1

𝑅1

𝑅2
≈ 𝐶2 ; (125) 

 𝐶∞ =
𝜏1𝜏2

𝑅1𝜏2+𝑅2𝜏1
=

1
1

𝐶1
+
1

𝐶2

 . (126) 

Standardním postupem, použijeme-li náhradní schéma uvedené na obrázku 4 (b), 

můžeme spočítat impedanci soustavy 

 𝑍∗ =
1

1

𝑅1
+𝑖𝜔𝐶1

+
1

1

𝑅2
+𝑖𝜔𝐶2

=
𝑅1

1+𝑖𝜔𝑅1𝐶1
+

𝑅2

1+𝑖𝜔𝑅2𝐶2
=

𝑅1(1+𝑖𝜔𝑅2𝐶2)+𝑅2(1+𝑖𝜔𝑅1𝐶1)

(1+𝑖𝜔𝑅1𝐶1)(1+𝑖𝜔𝑅2𝐶2)
 (127) 
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1.3. Vybrané otázky elektrochemie 

1.3.1. Chemická aktivita a chemický potenciál 

Chemická aktivita je veličina, která popisuje míru interakce molekul reálného plynu 

nebo roztoku s okolím. Matematicky je chemická aktivita 𝑎i i-té látky popsána jako 

součin jejího molárního zlomku 𝑥i a aktivitního koeficientu 𝜙i  

 𝑎i = 𝜙i𝑥i  . (128) 

Aktivitní koeficient 𝜙i zavedený v definičním vztahu (128) je přitom obecně sám 

závislý na molárním zlomku 𝑥i. Když se molární zlomek 𝑥i snižuje k nule, aktivitní 

koeficient 𝜙i se většinou přibližuje ke konstantní hodnotě. 

Molární zlomek 𝑥𝑖 je podíl látkového množství 𝑛𝑖 i-té složky a součtu látkového 

množství všech složek směsi 

 𝑥𝑖 =
𝑛𝑖

∑𝑛𝑗
  . (129) 

Látkové množství je podle definice určeno vztahem 

 𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁𝐴
  , (130) 

kde 𝑁𝑖 je počet částic i-té složky a 𝑁𝐴 Avogadrova konstanta (𝑁𝐴 ≅ 6,022 ×

1023 mol−1). 

Aktivita 𝑎𝑖 je v chemické termodynamice mírou „efektivní koncentrace“ látky 

ve směsi v tom smyslu, že chemický potenciál 𝜇𝑖 látky závisí na aktivitě 𝑎𝑖 

v reálném roztoku stejně, jako by závisel na koncentraci v ideálním roztoku. 

Aktivita by měla být správně používána místo koncentrace v chemických výpočtech, 

např. při výpočtu reakční rychlosti, rovnovážné konstanty, atd. Velký rozdíl mezi 

koncentrací a aktivitou můžeme pozorovat u roztoků silných kyselin a hydroxidů. 

Naměřené pH roztoku silné kyseliny je vyšší než by odpovídalo dané koncentraci. 

Chemický potenciál 𝜇𝑖 je intenzivní stavová termodynamická veličina vhodná k 

charakterizování energetických změn termodynamického systému spojených se 

změnou počtu částic jednotlivých složek systému, tedy při chemických reakcích. 

Reakce jsou spojeny se změnou složení a změna složení souvisí s energetickou 
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změnou. Každý druh energie je možné vyjádřit jako součin intenzivního (𝜇𝑖 – 

chemický potenciál) a kapacitního (𝑛𝑖 – počet molů dané složky i) parametru. 

Při konstantním tlaku a teplotě lze chemický potenciál definovat pomocí volné 

entalpie G: 

 𝜇𝑖 = (
𝜕𝐺

𝜕𝑛𝑖
)
𝑇,𝑝,𝑛𝑗≠𝑖

  . (131) 

Chemický potenciál 𝜇𝑖 látky je mírou afinity dané látky. Spolu s množstvím látek 

v systému rozhoduje o tom, jaké reakce budou v systému probíhat a jak rychle. 

Chemický potenciál 𝜇𝑖 látky je dán i v ideální směsi kapalin nebo v ideálním roztoku 

vztahem 

 𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
o + 𝑅𝑇 ln 𝑥𝑖 , (132) 

kde R je plynová konstanta (𝑅 ≅ 8,314 JK−1mol−1) a 𝜇𝑖
o chemický potenciál 

ve standardním stavu (podle doporučení IUPAC při standardním tlaku 𝑝o = 105 Pa). 

Při odchylkách reálných systémů od ideálního chování se místo koncentrace 𝑥𝑖 

(molárního zlomku) používá právě aktivita 𝑎𝑖  

 𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
o + 𝑅𝑇 ln 𝑎𝑖 . (133) 

Aktivita iontu závisí na jeho okolí a je dána jak kovalentními, tak elektrostatickými 

interakcemi. Reaktivita iontu obklopeného molekulami vody bude jiná než iontu 

obklopeného ionty s opačným nábojem.  

1.3.2. Elektrochemické jevy na rozhraních vodivých pevných látek 

Elektroaktivní materiály a zařízení bývají často velmi složité, zejména díky své 

heterogenitě nebo jejich vlastnímu strukturálnímu nepořádku. I v termodynamické 

rovnováze se poblíž rozhraní mění stavové parametry a dynamika soustav je ještě 

komplikovanější. Je také běžné, že na rozhraních heterogenních materiálů probíhají 

chemické reakce, které situaci dále komplikují. Specifická situace pak nastává na 

kovových elektrodách. 
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1.3.2.1. Elektrická dvojvrstva na rozhraní látky s elektrodou 

Na rozhraní mezi kovovou elektrodou a elektroaktivním materiálem (např. 

elektrolytem) vzniká elektrická dvojvrstva (EDL – electric double-layer). Nejčastěji 

se tato dvojvrstva vytváří z iontů elektroaktivního materiálu, které se adsorbují na 

povrchu nabité elektrody natěsno tak, že mezi nejbližšími nabitými ionty a 

elektrodou je izolující vrstva hluboká řádově angströmy. Tento jev je základem pro 

experimentálně zjišťovanou kapacitu velikosti 20 až 60 μF/cm
2
. Velikost kapacity a 

její dynamika závisí na celé řadě faktorů, mezi nimiž jsou významnými především 

potenciál elektrody, teplota, koncentrace a typ iontů, přítomnost vrstvy oxidů, 

hrubost povrchu elektrody, adsorpce nečistot. 

Potenciál elektrody je skutečně klíčovým faktorem pro poměry na rozhraní. 

Experimentální komplikace je však spojena s tím, že toto rozhraní bývá jen jednou 

polovinou obvodu, kterému se často říká elektrochemický článek. Potenciál (kovové) 

elektrody se pak podle dohody IUPAC chápe jako napětí vůči vodíkové elektrodě, 

která by byla druhou polovinou elektrochemického článku. Z tohoto důvodu se často 

potenciál elektrody označuje 𝛥𝜑. 

Elektrochemie ve svých úvahách pracuje s pojmem potenciál otevřeného obvodu 

(OCP – open circuit potential), kdy sledovanou elektrodou neprotéká makroskopický 

elektrický proud. To nikterak neznamená, že žádné proudy neprotékají elektrickou 

dvojvrstvou. Termodynamická rovnováha na rozhraní je totiž rovnováhou dvou 

elektrochemických reakcí – katodické a anodické, které produkují katodický a 

anodický proud, které jsou si při OCP velikostně rovny. 

Protéká-li elektrodou makroskopický proud, hovoří elektrochemie o „polarizaci“ 

elektrody, při níž elektrochemické reakce u povrchu elektrody umožňují vznik 

proudu. Jeho velikost je řízena kinetikou reakcí a difúzí reaktantů od elektrody a k ní. 

Elektrodová reakce je obecně komplex jednodušších dějů, vyjádřitelný schématem: 

1. difúze výchozích látek k elektrodě 

2. (chemická reakce ve vrstvě roztoku u elektrody) 

3. adsorpce výchozích látek na elektrodě 

4. přenos elektronu mezi elektroaktivní částicí a elektrodou 
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5. desorpce produktů z elektrody 

6. (chemická reakce ve vrstvě roztoku u elektrody) 

7. difúze produktů od elektrody 

Kterýkoliv z výše uvedených dějů se může stát řídícím pro celkovou rychlost 

elektrodové reakce. Přenos elektronů mezi elektroaktivní částicí a elektrodou (děj 

č. 4) nemusí být sice řídící, ale vždy nastává a je významný.  

Je-li kovový (Me – metal) substrát elektrody v kontaktu s elektrolytem, dochází 

k jednoduché kineticky řízené elektrochemické reakci elektrolytického rozpouštění 

kovu do elektrolytu typu 

 𝑀𝑒 ⟺ 𝑀𝑒𝑧+ +  𝑧𝑒− , (134) 

kdy vzniklé elektrony vstoupí do kovu elektrody a ion kovu difunduje do elektrolytu, 

tedy kdy se přesouvá náboj (charge transfer). Pro úplnost dodejme, že reakce na 

elektrodě může být obecně redoxní, tedy 

 𝑅𝑒𝑑 ⟺ 𝑂𝑥 +  𝑛𝑒−  , (135) 

ale to na podstatě procesu nic nemění. Reakce transferu náboje probíhá určitou 

rychlostí, která závisí na jejím typu, na teplotě, na koncentraci (aktivitě) rekčních 

složek a na potenciálu. 

1.3.2.2. Odpor elektrické dvojvrstvy vůči transferu náboje 

Rozdíl elektrodových potenciálů Δφ na elektrodě při určité proudové hustotě j a 

v rovnovážném stavu (bez průchodu proudu) nazývá elektrochemie přepětím η 

(overpotential): 

 𝜂 = 𝛥𝜑(𝑗)  −  𝛥𝜑(0) . (136) 

V případě řízení elektrodové reakce transferem elektronů mezi elektrodou a 

elektrolytem mluvíme o aktivačním přepětí ηt. EIS spojuje odpor Rct vůči transferu 

náboje (charge-transfer resistance) na rozhraní (elektrodě) právě s tímto přepětím, 

jehož velikost má na kinetiku elektrochemické reakce vliv. Proto je jedním 

ze základních vztahů elektrochemické kinetiky je Butler–Volmerova rovnice, též 

známá jako rovnice Erdey-Grúz-Volmerova 

 
𝑗

𝑗0
= exp (

𝛼𝑎𝑧𝐹𝜂𝑡

𝑅𝑇
) − exp (−

𝛼𝑐𝑧𝐹𝜂𝑡

𝑅𝑇
) , (137) 
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kde T je absolutní teplota, R univerzální plynová konstanta, F Faradayova konstanta, 

z počet elektronů zúčastněných v elektrodové reakci a 𝛼𝑎, resp. 𝛼𝑐 jsou anodický, 

resp. katodický koeficient přenosu náboje. 

Elektrochemie někdy zapisuje Butler–Volmerovu rovnici ve tvaru, který explicitně 

obsahuje koncentrace reaktantů, a to 

 
𝑗

𝑗0
=

𝐶𝑂

𝐶𝑂
∗ exp (

𝛼𝑧𝐹𝜂𝑡

𝑅𝑇
) −

𝐶𝑅

𝐶𝑅
∗ exp (−

(1−𝛼)𝑧𝐹𝜂𝑡

𝑅𝑇
) , (138) 

kde 𝐶𝑋, resp. 𝐶𝑋
∗  jsou koncentrace reaktantů (X=O oxidantu, X=R reduktantu) při 

povrchu elektrody, resp. v objemu elektrolytu. 

Závislost proudové hustoty na přepětí η při platnosti Butler–Volmerovy rovnice 

znázorňuje obrázek  

 

Obrázek 5 Závislost proudové hustoty na přepětí η při platnosti Butler–Volmerovy 

rovnice. Horní graf znázorňuje celkovou, anodickou a katodickou proudovou 

hustotu jako funkce přepětí (potenciálu) pro α=αa=αc=0.5 a j0=1 Acm
-2

 

(blízké hodnotám pro Pt a Pa). Dolní graf je logaritmický pro různé hodnoty α. 
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Butler–Volmerova rovnice (137) se v oblasti malého přepětí (𝛥𝜑(𝑗) ≈ 𝛥𝜑(0)), 

zvané oblast „polarizační rezistence“, redukuje na  

 
𝑗

𝑗0
=

𝑧𝐹

𝑅𝑇
𝜂𝑡 . (139) 

EIS vyhodnocuje závislost celkového proudu I na přepětí 𝜂 a určuje odpor Rct 

transferu náboje jako 

 𝑅ct = (
𝑑𝐼

𝑑𝜂𝑡
)
−1

, (140) 

tedy v přiblížení malých přepětí v oblasti „polarizační rezistence“ je tato rezistence  

 𝑅ct =
𝑅𝑇

𝑧𝐹𝑗0
 (141) 

Pro velké katodické (𝛥𝜑(𝑗) ≪ 𝛥𝜑(0)) nebo anodické (𝛥𝜑(𝑗) ≫ 𝛥𝜑(0)) proudy 

Butler–Volmerova rovnice (137) přechází na jednoduchou Tafelovu rovnici (142)  

 𝜂𝑡 = ∆𝑉 = 𝐴 × ln (
𝑗

𝑗0
) , (142) 

kde ∆𝑉 je často používané označení pro přepětí, A konstanta nazývaná Tafelova 

směrnice a j0 tzv. výměnná proudová hustota, k níž dochází při nulovém přepětí a 

nepřítomnosti čisté elektrolýzy, tj. když jsou rychlosti katodického a anodického 

elektrodového děje v rovnováze – tedy za nulového procházejícího proudu. 

 

Obrázek 6 Tafelův diagram 

Úpravou Tafelovy rovnice dostaneme 

 
𝑗

𝑗0
= exp (

𝜂𝑡

𝐴
) , (143) 

tedy závislost proudu na přepětí, kterou pozorujeme na polarizačních křivkách. 
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1.3.2.3. Kapacita elektrické dvojvrstvy 

Kdyby byla rezistence vůči transferu náboje nekonečná, byla by elektroda ideálně 

polarizovaná a přepětí 𝜂𝑡 by bylo spojeno pouze s nabíjením dvojvrstvy. Existující 

kapacita elektrické dvojvrstvy u elektrody (Helmholtzova kapacita CH) by byla 

sériově připojena k odporu Rs objemu elektrolytu, takže komplexní impedanci 

takového systému by bylo možné vystihnout vztahem 

 𝑍∗ = 𝑅s +
1

𝑖𝜔𝐶H
 . (144) 

Konečnost rezistence proti přenosu náboje způsobuje, že základním modelem 

elektrické dvojvrstvy v koncepci EIS je paralelní kombinace odporu 𝑅ct a kapacitou 

dvojvrstvy Cdl a základním modelem elektrochemického systému Randlesova cela, 

která základní model elektrické dvojvrstvy doplňuje o sériový odpor Rs objemu 

elektrolytu podle obrázku 8. 

1.3.2.4. Řízení transferu náboje koncentracemi zúčastněných nosičů 

Až dosud jsme pracovali s modelem heterogenního přenosu náboje, řízeného 

rychlostní konstantou reakce, spojené s potenciálem. Neuvažovali jsme vliv 

koncentrační polarizace. Existují však případy, kdy je heterogenní transfer náboje 

řízen právě koncentracemi zúčastněných nosičů. Např. v elektrochemii polovodičů 

mění potenciál koncentraci elektronů na povrchu polovodiče, nebo v elektrochemii 

kovových elektrod závisí na přiloženém potenciálu koncentrace adsorbovaných 

částic. 

Pokud to není přenos elektronů mezi elektroaktivní částicí a elektrodou, co řídí 

rychlost elektrodové reakce, může to být transport materiálu mezi oblastí u elektrody 

(okraje nehomogenity) a objemem elektrolytu, tedy difúze spojená s procesy 1 a 7. 

V případě difúze se přepětí nazývá difúzní nebo koncentrační přepětí ηD, které je 

určeno rozdílem koncentrací elektroaktivní látky u povrchu elektrody c1 a v objemu 

elektrolytu c0 

 𝜂𝐷 =
𝑅𝑇

𝑧𝐹
ln (

𝑎1

𝑎0
) . (145) 
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Transport (tok) elektroaktivního materiálu mezi objemem a oblastí u elektrody je 

určen gradientem koncentrace 
𝑑𝑐

𝑑𝑥
. Dosazením do 1. Fickova zákona (87) získáme 

 −
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝐷𝑆

𝑑𝑐

𝑑𝑥
≈ 𝐷𝑆

𝑐0−𝑐1

𝛿
 , (146) 

kde S plocha elektrody a 𝛿 tloušťka difúzní vrstvy (vzdálenost, na které je transport 

řízen výhradně difúzí, může záviset i na míchání elektrolytu nebo na pohybu 

elektrody). 

V případě elektrodového děje představuje tok hmoty i velikost elektrického proudu, 

proto můžeme předchozí rovnici přepsat do tvaru 

 𝐼 = −𝑧𝐹
𝑑𝑛

𝑑𝑥
= 𝑧𝐹𝐷𝑆

𝑐0−𝑐1

𝛿
 . (147) 

Předchozí rovnici můžeme proto chápat jako omezení elektrodového proudu 

přenosem hmoty (difúzí) a psát pro proudovou hustotu omezení 

 𝑗lim = 𝑧𝐹𝐷
𝑐0−𝑐1

𝛿
 . (148) 

Toto omezení proudu však nijak principiálně neovlivní charakter komplexní 

impedance měřeného materiálu, jen se změní hodnota odporu Rct transportu náboje, 

popř. i hodnota sériového odporu elektrolytu Rs. 

Problém může nastat, pokud je elektroaktivní materiál poblíž kovové elektrody 

odstíněn, buď např. přítomností elektrolytu v porézní struktuře, nebo vlastní vysokou 

elektronovou vodivostí (specifické případy viz [36] [37] [38]). Pak přiložený 

elektrický potenciál řídí přímo koncentraci elektronů nebo iontů. 

1.3.3. Teorie kyselin a zásad 

Kyseliny (acidy) a zásady (báze, alkálie) jsou chemické látky, které mají specifické 

acido-bazické vlastnosti. Definic acidity (kyselosti) a bazicity (alkalinity, zásaditosti) 

látek je několik, přičemž každá nahlíží na problém z jiné strany. Nejběžnější teorie 

jsou Arrheniova, Brønsted-Lowryho a Lewisova. 

Základem Arrheniovy teorie je představa, že kyseliny a zásady jsou elektrolyty, 

schopné disociovat v roztoku na ionty. Kyseliny HA disociují podle obecné rovnice 

 HA ⇌ H+ + A− , (149) 

kdy vzniká proton H+ (kation) a kyselinový anion A−. Podobně disociují i zásady  
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 BOH ⇌ B+ + OH− (150) 

za vzniku hydroxidového aniontu OH− a zbytku zásady – kationtu B+. Arrheniova 

definice acidity a bazicity je tedy fakticky omezena na (vodné) roztoky látek a 

souvisí s koncentracemi iontů. Ve smyslu této definice není HCl rozpuštěná 

v toluenu kyselinou. 

Brønsted a Lowry doplnili myšlenku disociace na ionty představou solvatace 

vznikajících protonů molekulami protického rozpouštědla, tj. chemické látky 

schopné vázat proton na kyslík (hydroxylových skupin) nebo dusík (aminových 

skupin). Brønsted- Lowryho teorie pak považuje za kyselinu látku schopnou předávat 

protickému rozpouštědlu protony H+ a naopak za zásadu látku schopnou protony 

přijímat. Ve smyslu této teorie je kyselina donorem protonu a zásada akceptorem 

protonu. Acidita a bazicita chemické jsou tedy vlastnosti relativní, které se projevují 

pouze ve vztahu k jiné látce. Např. voda (H2O) se může chovat jako kyselina i jako 

zásada, tj. může přijmout proton 

 H2O + H
+ ⇌ H3O

+ (151) 

za vzniku oxoniového kationtu nebo proton odevzdat za vzniku hydroxidového 

aniontu 

 H2O ⇌ H+ + OH− . (152) 

Molární koncentrace (přesněji aktivita) oxoniových kationtů ve vodném roztoku je 

měřítkem kyselosti roztoku. Záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity 

oxoniových iontů se nazývá pH („power of hydrogen“) 

 pH = − log(𝑎H3O+) . (153) 

Množství 10
7
 molů chemicky čisté vody obsahuje za pokojové teploty téměř přesně 

1 mol (Avogadrovo číslo) protonů (různě vázaných na molekuly vody). Čistá voda 

má tedy pH=7. Kyseliny mají pH<7, zásady pH>7. 

Schopnost být donorem i akceptorem protonu je vlastností amfiprotických látek. 

Vedle vody jsou to např. aminokyseliny nebo proteiny, které mají aminové a 

karboxylové skupiny. Amfiprotické látky jsou podmnožinou amfoterních látek, které 

jsou schopny reagovat jak s kyselinami (obvykle vznikají soli), tak s hydroxidy 

(vznikají komplexní sloučeniny). Následující dvě rovnice popisují příklad oxidu 

zinečnatého. 
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 ZnO + 2 HCl ⇌ ZnCl2 + H2O , (154) 

 ZnO + 2 NaOH + H2O ⇌ Na2[Zn(OH)4] . (155) 

Amfoterní oxid zinečnatý není kyselinou ve smyslu Brønsted-Lowryho teorie, 

protože nemůže být donorem protonu. Je však kyselinou ve smyslu třetí teorie – 

Lewisovy –, protože jeho atom zinku může přijmout elektronový pár od báze OH−. 

Za Lewisovu kyselinu se považuje částice, schopná využít volný elektronový pár 

k tvorbě koordinačně kovalentní vazby, Lewisovou zásadou je částice, která je 

schopna volný (nevazebný) elektronový pár poskytnout. 

Zvláštní podmnožinou amfoterních látek jsou látky amfolytické. Amfolyt obsahuje 

jak acidickou, tak bazickou skupinu a v určitém rozsahu pH (blízko izoelektrického 

bodu) funguje jako zwitterion („vnitřní sůl“, obojetný ion), který ve své celkově 

neutrální molekule má v různých částech náboj různého znamení. Příklad molekuly 

proteinu glycinu je na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Dvě formy molekuly glycinu: vlevo neionizovaná forma  

s kyselým centrem (karboxylová skupina) a bazickým centrem (aminová skupina), 

vpravo jako zwitterion. 
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1.4. Impedanční spektroskopie 

Při zkoumání vlastností materiálů, které jsou předmětem studia této práce, se 

ukázalo, že vstupujeme do oblasti, kde končí svět obvykle pozorovaný a vykládaný 

fyzikou, a začíná svět chemie, spojený s chemickými změnami studovaných látek. 

Na tomto místě proto začíná záznam pohledu fyzika na svět za touto hranicí, který je 

určen zase zejména pro fyziky. Případného čtenáře chemika nebo dokonce 

elektrochemika prosím o shovívavost. 

1.4.1. Základní charakteristika impedanční spektroskopie 

Impedanční spektroskopie, často také elektrochemická impedanční spektroskopie 

(EIS) je technika pro výzkum objemových a mezifázových elektrických vlastností 

různých druhů pevných nebo kapalných materiálů, kdy hrají důležitou roli 

elektrochemické procesy [39] [40] [41]. 

EIS má velké množství aplikací. Předmětem jejího zájmu jsou především: 

a) procesy na rozhraních: redoxní reakce na elektrodách, adsorpce a 

elektrosorpce, kinetika homogenních reakcí v roztoku spojených s redoxními 

procesy; 

b) geometrické jevy: lineární, sférický, válcový transfer hmoty (difúzí), určování 

odporu roztoků, porézní elektrody; 

c) aplikace ve zdrojích energie (baterie, palivové články, superkondenzátory, 

membrány), koroze, potahy a nátěry, elektrokatalytické reakce (např. 

elektrolýza vody, vyvíjení chlóru), vodivé polymery, monovrstvy, biologické 

membrány, senzory, polovodiče. 

Typickou aplikací EIS je například studium systému složeného z pevné kovové 

elektrody a na ní elektrochemicky nanesené vodivé vrstvy polymeru. 

EIS vstoupila na půdu elektrochemie ke klasickým elektrochemickým metodám 

měření proudů, nábojů a elektrodových potenciálů, které elektrochemikům většinou 

poskytují různé fyzikální veličiny jako funkce času. EIS proto znamenala průlom. 

V klasické potenciostatické variantě EIS se na pracovní elektrodu vkládá konstantní 

potenciál se superponovaným střídavým napětím o malé amplitudě (nejčastěji 
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v rozsahu 5–10 mV) a měří se střídavá složka proudové odezvy. Potenciál je buď 

zvolen a případně měněn, nebo se měření provádí při potenciálu nezatíženého 

obvodu (OCP; Open Circuit Potential), což je vlastní potenciál proudově nezatížené 

(nezapojené) elektrody. Používané frekvence se pohybují od 1 MHz do 0,1 mHz a 

pro měření se obvykle používá potenciostat v tříelektrodovém zapojení. 

Pro získání impedanční charakteristiky měřeného systému lze použít i obrácený 

postup a místo modulovaného napětí vkládat na elektrodový systém konstantní 

stejnosměrný proud se superponovaným střídavým proudem o malé amplitudě. 

Měřenou veličinou je v tomto případě střídavá složka napětí vybuzeného průchodem 

proudu. Tato galvanostatická EIS je ve srovnání s potenciostatickým režimem méně 

častá, avšak pro měření vodivých polymerů se jeví jako vhodnější. Vodivé polymery 

jsou komplexní materiály, které mění své vlastnosti (barvu a objem) v závislosti na 

vloženém potenciálu. Jsou-li mimo elektrický obvod, tedy na potenciálu OCP, jsou 

v konkrétním oxidačním stavu daném rovnováhou. 

V okamžiku vložení vybraného potenciálu při potenciostatickém měření dochází 

k vychýlení systému z této rovnováhy a ustanovení nové „vnucené“ rovnováhy. 

Vlastnosti aniontů ovlivňují změnu poměru oxidované a redukované formy molekul 

látky a mohou vést i ke změně objemu vzorku. Při galvanostatickém měření 

k takovým změnám látky nedochází, neboť systém je neustále na svém OCP. 

EIS poskytuje komplexní popis elektrochemického chování zkoumaného systému, 

např. informace o kinetice či mechanismu elektrodového děje. Malá excitace způsobí 

jenom malou „poruchu“ studovaného systému, což redukuje systematické chyby 

způsobené měřicí technikou. 

Vložením malé změny potenciálu se nezmění ani charakteristika děje probíhajícího 

na elektrodovém systému, ani se příliš nezmění jeho průběh. Výsledek měření 

popisuje současně jak faradaické (redoxní reakce látky u elektrody) jevy, tak i 

nefaradaické děje, proto je možné z EIS získat informace o mechanismu probí-

hajícího elektrochemického procesu. 

Při interpretaci naměřeného frekvenčního spektra impedance je hledán tzv. ekviva-

lentní obvod, vhodně popisující chování systému. Jednotlivé prvky ekvivalentního 
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obvodu by měly mít svou fyzikálně chemickou interpretaci a počet prvků obvod by 

měl mít co nejnižší. Systém je popsán prostřednictvím náhradního elektrického 

zapojení obsahujícího elektrické prvky, které nahrazují skutečné děje probíhající na 

fázovém rozhraní elektroda-elektrolyt. Nejjednodušším modelem je Randlesova cela. 

Základními prvky ekvivalentních obvodů jsou rezistor, kondenzátor a cívka. 

Fyzikální interpretací rezistoru může být odpor roztoku Rs nebo odpor k přenosu 

náboje Rct, interpretací kondenzátoru je např. kapacita elektrické dvojvrstvy Cdl. 

Fyzikální interpretace indukčnosti je nejednoznačná a v odborné literatuře se 

objevuje zřídka. 

Příkladem prvků, specifických pro elektrochemii, jsou např. Warburgova či 

Gerisherova impedance, člen konstantního fázového posunu (CPE; Constant Phase 

Element), či tangenciální člen (někdy Finite Warburg). Jejich fyzikální interpretace 

vychází z řešení Fickových zákonů pro konkrétní geometrii povrchu, z kinetických 

rovnic popisujících elektrochemické reakce na fázovém rozhraní a z termo-

dynamických heterogenních rovnováh. Warburgova impedance popisuje difuzí 

řízené procesy, CPE představuje v závislosti na konkrétním systému buď nerovnost 

povrchu elektrody, nebo popisuje chování systémů, kde se mění elektrochemická 

aktivita napříč elektrodou. K některým prvkům se vrátíme později. 

Warburgovu impedanci stejně jako CPE tak nelze nahradit jednoduchým prvkem či 

jejich kombinací. Impedance každého prvku je popsána rovnicí (viz např. tabulka I 

v [40]) a na základě pravidel pro sériovou a paralelní kombinaci impedancí lze získat 

matematický popis chování systému, jehož parametry (konstanty) jsou určovány při 

regresi experimentálních dat. 

V kvantitativní chemické analýze se EIS často využívá s několika typy konstrukce 

elektrod. Pro nás zajímavou variantou je vodivý polymer nanesený na podkladový 

materiál. Vodivý polymer bývá použit buď jako citlivá vrstva nebo jako nosič 

pro zachycení ionoforů, které se používají v iontově selektivních elektrodách. 

V průběhu měření lze sledovat a posuzovat difuzi analytu do/z polymerní vrstvy 

(deponované na elektrodě) na základě tvaru naměřených elektroimpedančních 

spekter.  



 42 

1.4.2. Randlesova cela 

Nejjednodušším modelem EIS je Randlesova cela, jejímž funkčním jádrem je 

paralelní kombinace kondenzátoru a odporu (obr. 8). Spočtěme komplexní impedanci 

Randlesovy cely: 

 𝑍∗ = 𝑅s +
1

1

𝑅ct
+𝑖𝜔𝐶𝑑l

= 𝑅𝑠 +
𝑅ct

1+𝑖𝜔𝑅ct𝐶dl
 . (156) 

 

Obrázek 8 Schématické znázornění elektrického obvodu (náhradní schéma) 

pro Randlesovu celu s odporem roztoku 𝑅s, s odporem k transferu náboje 𝑅ct  

a s kapacitou elektrické dvojvrstvy 𝐶dl 

Zavedením charakteristického času Randlesovy cely 𝜏𝑅𝐶 = 𝑅𝑐𝑡𝐶𝑑𝑙  

 𝜏𝑅𝐶 = 𝑅𝑐𝑡𝐶𝑑𝑙  (157) 

můžeme vztah upravit na 

 𝑍∗ = 𝑅s + 𝑅ct
1−𝑖𝜔𝜏RC

1+(𝜔𝜏RC)2
 , (158) 

popř. vyjádřit reálnou a imaginární složku impedance 

 𝑍′ = 𝑅s + 𝑅ct
1

1+(𝜔𝜏RC)2
 ; (159) 

 𝑍′′ = −𝑅ct
𝜔𝜏RC

1+(𝜔𝜏RC)2
 , (160) 

či absolutní hodnotu impedance 𝑍 = |𝑍∗|a její fázový posun 𝜃 

 𝑍 = √[𝑅s + 𝑅ct
1

1+(𝜔𝜏RC)2
]
2

+ [𝑅ct
𝜔𝜏RC

1+(𝜔𝜏𝑅𝐶)2
]
2

, (161) 

 𝜃 = arctan
𝑍′′

𝑍′
= −arctan

𝜔𝜏𝑅𝐶

1+
𝑅s
𝑅ct

(1+(𝜔𝜏RC)2)
 . (162) 

Potřeba zobrazit závislost tří veličin zároveň, a to frekvence, fázového posunu a 

absolutní hodnoty impedance, vede k paralelnímu využívání několika doplňujících se 

zobrazení, z nichž každé vyzdvihuje jiný rys systému. 
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Nejpoužívanějšími zobrazeními jsou tzv. Nyquistův graf a Bodeův graf. V případě 

Nyquistova grafu vynášíme (záporně vzatou) imaginární složku impedance proti její 

reálné složce. Graf tedy explicitně neobsahuje nezávislou proměnnou – frekvenci. 

Druhým způsobem zobrazení výsledků EIS je Bodeův graf, kdy se vynáší absolutní 

hodnota impedance a fázový posun proti logaritmu frekvence. Jedná se tedy 

o zobrazení, které fyzikální obec nijak nepřekvapí. 

Na obr. 9 je Nyquistův graf pro Randlesovu celu, představující nejjednodušší model 

rozhraní elektroda-roztok. Pro vysoké frekvence se kondenzátor chová jako vodič, 

celková impedance je dána pouze odporem 𝑅s. Pro nízké frekvence se chová 

kondenzátor jako izolant, celková impedance je pak dána součtem odporu 𝑅s a 𝑅ct. 

Změny vodivosti roztoku 𝑅s způsobí pouze posun kruhu po ose x. Odpor k přenosu 

náboje 𝑅ct mění velikost půlkruhu (pro Randlesovu celu je to přesně půlkruh). 

Změna kapacity 𝐶dl se v Nyquistově grafu projeví změnou rozložení bodů po/na 

půlkruhu. 

 

Obrázek 9 Nyquistův graf pro Randlesovu celu 

V reálných experimentech se však s půlkruhem setkáme jen zřídka, častěji 

dostáváme jen menší kruhový oblouk. Proto byl navržen [42] model s distribucí 

relaxačních dob jako obdoba Cole-Coleova rozdělení (66). Distribuce relaxačních 

dob se vysvětluje [43] (i) mikroskopickými nerovnostmi povrchů elektrod a (ii) 

rozptylem kapacity danou adsorpcí iontů a chemickými nehomogenitami povrchu 

elektrod. Kapacita elektrické dvojvrstvy se v tomto případě nahrazuje prvkem 

konstantní fáze CPE.  
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1.4.3. Rozšířená Randlesova cela 

Model Randelsovy cely předpokládá, že se elektrolyt chová čistě ohmicky, tj. že 

napětí a proud v jeho objemu jsou ve fázi. Elektrochemie si s tímto přístupem často 

vystačí. Podívejme se ale na situaci, kdy vlastnosti elektrolytu v Randlesově cele 

nelze popsat pouze odporem 𝑅𝑠, ale kdy musíme uvážit i jeho kapacitní chování (𝐶𝑠). 

Ve vzorku konečné velikosti budou objemová a příelektrodová oblast tvořit sériovou 

kombinaci. Začneme jednoduchý paralelním zapojením odporu 𝑅𝑠 a kapacity 𝐶𝑠 

(obrázek 10), s nímž běžně pracuje dielektrická spektroskopie, když zavádí 

komplexní kapacitu (46). 

 

Obrázek 10 Náhradní schéma rozšířené Randlesovy cely 

Spočtěme nyní impedanci této rozšířené Randlesovy cely: 

 𝑍∗ =
1

1

𝑅𝑠
+𝑖𝜔𝐶𝑠

+
1

1

𝑅𝑐𝑡
+𝑖𝜔𝐶𝑑𝑙

=
𝑅𝑠

1+𝑖𝜔𝑅𝑠𝐶𝑠
+

𝑅𝑐𝑡

1+𝑖𝜔𝑅𝑐𝑡𝐶𝑑𝑙
 . (163) 

Zavedeme-li časové konstanty 𝜏𝑠 = 𝑅𝑠𝐶𝑠 a 𝜏𝑑𝑙 = 𝑅𝑐𝑡𝐶𝑑𝑙, dostaneme úpravami: 

 𝑍′ =
𝑅𝑠

1+𝜔2𝜏𝑠2
+

𝑅𝑐𝑡

1+𝜔2𝜏𝑑𝑙
2 , (164) 

 −𝑍′′ =
𝜔𝜏𝑠𝑅𝑠

1+𝜔2𝜏𝑠2
+

𝜔𝜏𝑑𝑙𝑅𝑐𝑡

1+𝜔2𝜏𝑑𝑙
2 . (165) 

Podívejme se nyní, jak se změní impedanční průběhy rozšířené Randlesovy cely se 

složitějším chováním elektrolytu. 
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Obrázek 11 Frekvenční závislost složek impedance rozšířené Randlesovy cely 

(hodnoty jednotlivých prvků uvedeny v obrázku) 

 

Obrázek 12 Nyquistův diagram rozšířené Randlesovy cely podle předchozího 

obrázku 

Změní-li se objemová permitivity elektrolytu, změní se frekvenční spektrum celkové 

impedance, tudíž i Nyquistův diagram. Příklad je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 13 Nyquistův diagram rozšířené Randlesovy cely 

pro jiné parametry elektrolytu 

1.4.4. Prvek konstantního fázového posunu 

Prvek konstantního fázového posunu (CPE; Constant Phase Element) bývá spojován 

s částí systému, která vykazuje v širokém oboru frekvencí konstantní energetickou 

účinnost. Elektrochemie ho běžně zavádí jako kapacitě podobný prvek Q, jehož 

impedance se dá vyjádřit vztahem 

 𝑍𝑄 =
1

𝑌0(𝑖𝜔)𝑛
=

1

𝑌0𝜔𝑛
𝑒−

𝜋

2
𝑛𝑖

 , (166) 

kde 𝑌0 je reálná velikostní konstanta a n parametr z intervalu <0,1>. Pro n=1 jde 

o případ ideálního kondenzátoru s kapacitou 𝑌0, zatímco pro n=0 jde o ideální odpor 

s vodivostí 𝑌0. 

Někteří fyzikové (např. [44]) s ohledem na tendenci prvku držet fázi zavádějí tento 

prvek raději jako prvek 𝑃φ s impedancí 

 𝑍𝑃𝜑 = 𝑃𝜑(𝑖𝜔)
2𝜑/𝜋 , (167) 

kde 𝑃𝜑 je reálná impedanční velikost a 𝜑 úhel, který prvek svírá na Argandově 

diagramu s reálnou osou. Tímto způsobem je prvek konstantního fázového posunu 

zobrazen na obrázku 14. Vztah mezi oběma způsoby zavedení je jednoduchý – 

𝑃𝜑 = 1 𝑌0⁄ , 𝜑 = −𝑛𝜋 2⁄ . 
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Obrázek 14 Argandův diagram prvku CPE (Pφ) a jeho paralelní kombinace 

s ideálním odporem 

Připojíme-li prvek konstantní fáze do série s 𝑅𝑠, dostaneme pro impedanci cely 

 𝑍RC
∗ = 𝑅𝑠 +

1

𝑌0(𝑖𝜔)𝑛
= 𝑅𝑠 [1 +

1

(𝑖𝜔𝜏0)𝑛
] , (168) 

kde 𝜏0 = 𝑅𝑠𝐶𝑑𝑙̅̅ ̅̅  je součin odporu k transferu náboje a průměrné kapacity dvojvrstvy. 

Tato průměrná kapacita souvisí s konstantou 𝑌0 vztahem 

 𝑌0 = 𝐶𝑑𝑙̅̅ ̅̅ 𝑛𝑅𝑠
−(1−𝑛) . (169) 

Není-li dvojvrstva ideálně polarizovatelná, pak lze za předpokladu popsatelnosti 

faradayovské reakce ekvivalentní rezistencí pozměnit předchozí vztah vztahem 

 𝑌0 = 𝐶𝑑𝑙̅̅ ̅̅ 𝑛[𝑅𝑠
−1 + 𝑅𝑐𝑡

−1]
(1−𝑛)

 . (170) 

Parametry 𝑌0 a 𝑛 nemají bezprostřední fyzikální význam. Bylo však experimentálně 

prokázáno [45], že zatímco se hodnoty 𝑌0 a 𝑛 mění s přiloženým potenciálem, zůstá-

vá průměrná kapacita 𝐶𝑑𝑙̅̅ ̅̅  konstantní. 

Paralelní kombinace prvku konstantního fázového posunu 𝑃φ s ideálním odporem R 

má impedanci 

 𝑍(𝑃𝑅) =
1

1

𝑅
+

1

𝑃𝜑(𝑖𝜔)
2𝜑/𝜋

 , (171) 

po úpravě 
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 𝑍(𝑃𝑅) = 𝑅𝑃𝜑𝜔
(2𝜑/𝜋) 𝑅 cos𝜑+𝑃𝜑𝜔

(2𝜑/𝜋)+𝑖𝑅 sin𝜑

(𝑅 sin𝜑)2+(𝑅 cos𝜑+𝑃𝜑𝜔
(2𝜑/𝜋))

2 . (172) 

Výsledek je zobrazen na obrázku 14. Kombinace (PφR) posouvá fázi o úhel Θ daný 

vztahem 

 tanΘ =
tan𝜑

1+
𝑃𝜑𝜔

(2𝜑/𝜋)

𝑅cos𝜑

  (173) 

a její kruhový oblouk poloměru 
𝑅

2|sin𝜑|
 má střed o souřadnicích (

𝑅

2
;−

𝑅

2 tan𝜑
). 

Podobné impedanční chování je běžně pozorováno při studiu iontových vodičů [46] a 

vedlo, patrně inspirováno Cole-Coleovou formulí (66), k empirickému vztahu 

 𝑍 = 𝑅∞ +
R0

1+(𝑖𝜔𝜏0)1−𝛼
 , (174) 

kde jsou odpory 𝑅∞, resp. (𝑅∞ + R0) vysokofrekvenční, resp. nízkofrekvenční 

hodnota impedance a 𝜏0 i 𝛼 empirické koeficienty. 

Koeficienty 𝛼 v  rovnicích (66) a (174) se v obou případech vysvětlují existencí 

distribuce relaxačních dob. Značný teoretický problém [47] spočívá v tom, že nemo-

hou mít stejný fyzikální význam, navíc se fáze posouvá jednou o −(1 − 𝛼)𝜋/2, 

podruhé o −𝛼𝜋/2.  

1.4.5. Warburgova impedance 

Warburgova impedance je prvek je ekvivalentního obvodu EIS, který se používá 

k modelování difúze. 

Když se uvažuje obyčejná difúze nosičů náboje pevným filmem konečné tloušťky, je 

možno teoreticky [48] vyčlenit dva krajní případy dané charakterem elektrody, resp. 

příslušné okrajové podmínky. Prvním případem je elektroda schopná odebrat nosič 

náboje (absorpční okrajová podmínka), která vede k výrazu pro difúzní impedanci  

 𝑍∗ = 𝑅d(𝑖𝜔𝑅d𝐶𝜇)
−
1

2 tanh [(𝑖𝜔𝑅d𝐶𝜇)
1

2] , (175) 

kde 𝑅d = 𝛿N
2 (𝐶𝜇𝐷)⁄  je difúzní odpor s koeficientem difúze D a tloušťkou 𝛿N 

Nernstovy difúzní vrstvy. 
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Podívejme se nyní blíže na druhý případ – případ blokující elektrody (s reflexní 

hraniční podmínkou, tj. nemožnost Faradayových procesů), kdy je difúzní impedance 

dána výrazem 

 𝑍∗ = 𝑅d(𝑖𝜔𝑅d𝐶𝜇)
−
1

2 coth [(𝑖𝜔𝑅d𝐶𝜇)
1

2] . (176) 

 

Obrázek 15 Argandův diagram komplexní impedance vrstvy pro případ blokující 

elektrody a difúzního odporu, čárkovaně případ absorbující elektrody. Tečkou 

vyznačen bod odpovídající frekvenci 𝜔d. (převzato z [48]) 

Impedanční chování, znázorněné na obrázku 15, lze rozdělit do dvou oblastí, 

oddělených frekvencí 

 𝜔d = 1 (𝑅d𝐶𝜇)⁄  . (177) 

Pro 𝜔 ≫ 𝜔d částice „necítí“ konec vzorku (penetrační délka je podstatně menší než 

tloušťka vzorku), takže systém se chová jako polonekonečný s impedancí 

 𝑍∗ = 𝑅d(𝑖𝜔𝑅d𝐶𝜇)
−
1

2 . (178) 

Takové chování u vyšších frekvencí je běžné, dostaneme ho i pro odebírající elektro-

du. Pro chování typu 𝑍∗ ∝ (𝑖𝜔)−
1

2 má elektrochemie ustálený název Warburgova 

impedance. 

Pro nízké frekvence je impedanční odpověď pro případ blokující elektrody 

jednoduchá: 

 𝑍∗ =
1

3
𝑅d +

1

𝑖𝜔𝐶𝜇
 , (179) 

díky čemuž lze snadno získat v nízkofrekvenční limitě jak hodnotu 𝐶𝜇, tak 𝑅d. 

Pro úplnost dodejme, že v případě odebírající elektrody je 
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 𝑍∗−1 =
1

𝑅d
+
1

3
𝑖𝜔𝐶𝜇 . (180) 

Materiál, vykazující u velkých frekvencí čistou Warburgovu impedanci, je vzácný. 

Difundující nosiče náboje se většinou účastní lokálních relaxačních procesů, které 

difúzní impedanci modifikují. Jedná-li se o jediný lokální proces, můžeme však 

snadno nahradit chemickou kapacitu v rovnici (176) aktuální komplexní kapacitou, 

která relaxační proces popíše 

 𝑍∗ = 𝑅d[𝑖𝜔𝑅d𝐶
∗(𝜔)]−

1

2 coth {[𝑖𝜔𝑅d𝐶
∗(𝜔)]

1

2} . (181) 
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2. Experimentální a modelové metody 

2.1. Studované materiály 

2.1.1. Mezogenní poly(ester-amidy) 

První skupinou studovaných látek byly mezogenní poly(ester-amidy), jejichž 

schopnost vytvářet kapalně krystalickou fázi je dána zabudováním aromatických 

skupin do lineárního řetězce. 

Tři série mezogenních poly(ester-amidů) s funkcionalitou (funkční skupina, 

chromofor, mezogen) na hlavním polymerním řetězci byly připraveny v ÚP SAV 

tepelně indukovanou polyadicí monomerů na bázi 2-oxazolinů. Jejich chemická 

struktura je zachycena na obrázku 16. 

 

Obrázek 16 Chemická struktura studovaných poly(ester-amidů) 

Dvě série, obsahující na řetězci samostatný benzenový kruh, byly připraveny 

polyadiční reakcí 1,4-fenylen-2,2’-bis(2-oxazolinu) (TBOx) a 1,3-fenylen-2,2’-bis(2-
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oxazolinu) (IBOx) s alifatickou dikarboxylovou kyselinou různé délky (spacer) [49]. 

Série BIBOx obsahuje bifenylovou skupinu a byla připravena polyadicí monomeru 

4,4’-bifenyl-2,2’-bis(2-oxazolin) rovněž s různými spacery [50]. Polymerační 

podmínky a polymerní struktury byly plně charakterizovány v pracích [49] a [50].  
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2.1.2. Kompozity PVAL – PANI 

Druhou skupinou studovaných látek byly vodivé kryohydrogelové kompozity 

poly(vinyl alkoholu) (PVAL) a polyanilinem (PANI), které slučují vlastnosti obou 

složek: jsou flexibilní při slušné mechanické integritě, netoxické a biokompatibilní, 

mají smíšenou elektronovou a iontovou vodivost, připouštějí přepínání mezi 

redoxními formami, přechod mezi formami sůl-báze u vodivého polymeru, mají 

velkou povrchovou plochu a jsou makroskopicky homogenní. Vodivé hydrogely 

založené na polyanilinu se běžně připravují difúzí monomeru anilinu do klasického 

hydrogelu s následným ponořením hydrogelu s monomery do roztoku oxidantu, který 

začne rovněž difundovat do objemu hydrogelu a postupně vytváří polyanilin uvnitř 

hydrogelové matrice. Nevýhoda tohoto postupu spočívá v tom, že k polymeraci 

dochází především blízko povrchu, zatímco v hloubce vodivý polymer chybí [51]. 

Tento problém lze překonat např. přípravou kryogelu [52] [53], kdy polymerace 

probíhá v zamrzlém prostředí, v němž krystaly ledu fungují jako plnivo gelu a 

rozhodují o makroporézní morfologii hydrogelu po roztátí. 

Vzorky studované v této práci vznikly v ÚMCH AV ČR přípravou kryogelu, za je-

hož podpůrný polymer, poskytující elasticitu, byl zvolen poly(vinyl alkohol (PVAL; 

Mowiol® 10-98, Sigma-Aldrich; Mw=61,000). Vodný roztok PVAL o hmotnostním 

zlomku 5% byl doplněn solí anilín hydrochlorid (0.2M; Penta) a solí peroxodisíran 

amonný (0.25M; Lach-Ner). Strukturní vzorce složek roztoku jsou na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 Strukturní vzorce: (a) anilin hydrochlorid, (b) peroxodisíran amonný, 

(c) poly(vinyl alkohol) PVAL 

Takto vzniklý roztok byl natažen do injekční stříkačky a rychle zmrazen v suspenzi 

etanol/pevný oxid uhličitý (−56,6°C). Injekční stříkačka se zahuštěným roztokem 
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kolem vzniklých krystalů ledu byla poté ponechána 5 dní v mrazicím boxu -24°C. 

Za takto vzniklých podmínek probíhaly uvnitř injekční stříkačky dva procesy: 

1) PVAL je sice ataktická látka, ale přesto má vysokou tendenci ke krystalinitě. 

Ve vodných roztocích dochází díky intermolekulárním vodíkovým můstkům 

hydroxylových skupin k fyzikálnímu síťování, kdy vznikají intermolekulární 

krystality [54]. Zvolený typ PVAL je podle dodavatele vysoce hydrolyzovaný 

(98,0-98,8%) se stupněm polymerace cca 1 400. U takového PVAL viskozita 

neustále narůstá, až po delší době vznikne samovolně gel. Tato tendence roste 

navíc lineárně s koncentrací. Vymrazením části vody z roztoku se ve zbytkovém 

objemu prudce zvýšila koncentrace PVAL, a tudíž se spustil proces fyzikálního 

síťování. 

2) Probíhala pomalá exotermní polymerace polyanilinu oxidací anilinu peroxodisí-

ranem amonným v kyselém prostředí kyseliny chlorovodíkové daném volbou 

anilin hydrochloridu. Přísně vzato vznikla reakcí protonovaná, vodivá, tmavě 

zelená sůl polyanilinu, zvaná emeraldin. Chemická reakce, popsaná obrázkem 18, 

by při pokojové teplotě trvala 10 minut, při teplotě 0°C asi 1 hodinu [55]. 

 

Obrázek 18 Polymerační reakce polyanilinové (emeraldinové) soli 

Po pěti dnech se vzorky nechaly při pokojové teplotě roztát a ponořily se do přebytku 

0,1M roztoku kyseliny sírové, aby se odstranily přebytečné reaktanty a vedlejší látky. 

Vodivé kryogely založené na PVAL a PANI dosud nebyly v literatuře popsány a 

výzkum jejich vlastností je na samém počátku. Vlastnosti kompozitů vycházejí 

obecně z vlastností jeho složek, ale velmi záleží na míře jejich interakce. 
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Nejasná je zatím i úloha PVAL jako podpůrného polymeru. Víme, že se způsobem 

popsaným výše tvoří mechanicky integrální kryogel. Je pravděpodobné, že tomu tak 

je v důsledku existence vodíkových můstků mezi PVAL a PANI, zřejmě za účasti 

vodíků aminoskupin v PANI. 

Poly(vinyl alkohol) je komerčně nejvýznamnější ve vodě rozpustný polymer, který je 

bez chuti, bez zápachu, je biodegradovatelný a biokompatibilní [56].  

PVAL má relativně jednoduchou chemickou strukturu s bočními hydroxylovými 

skupinami. Monomer vinylalkohol je velmi nestabilní a většinově tautomerizuje 

rychle ze své enol formy na aldo formu (acetaldehyd). Proto je PVAL téměř vždy 

kopolymerem polyvinylalkoholu s polyvinylacetátem (PVAc), z něhož se průmyslo-

vě vyrábí saponifikací, tj. alkalickou hydrolýzou (v praxi jde o hodnoty nad 98,5%). 

Plně hydrolyzovaný PVAL má bod tání 230°C, kdy se zároveň začíná rozkládat. 

Částečně hydrolyzovaný PVAL má bod tání níže (180 – 190°C). Stupeň hydrolýzy 

ovlivňuje i rozpustnost PVAL ve vodě, protože zbytkové hydrofobní acetátové 

skupiny oslabují intra- a intermolekulární vodíkové můstky hydroxylových skupin. 

Vysoce hydrolyzovaný PVAL se proto ve vodě plně rozpouští až při teplotách nad 

70°C. Vodný roztok PVAL je jednou z forem, v nichž se PVAL obchodně dodává. 

Viskozita vodných roztoků částečně hydrolyzovaného PVAL (88% a méně) se 

nemění s časem. U vysoce hydrolyzovaného PVAL však viskozita neustále narůstá, 

protože probíhá proces fyzikálního síťování spojený s vznikem intermolekulárních 

krystalitů. Krystalický charakter PVAL je středem odborného zájmu především díky 

fyzikálně síťovaným hydrogelům [57]. 

Na molekulární úrovni lze krystality PVAL popsat jako vrstvenou strukturu. 

Dvojvrstva molekul drží pospolu hydroxylovými vazbami, zatímco slabší van der 

Waalsovy síly působí mezi sousedními dvojvrstvami. Krystality jsou pak malými 

uspořádanými oblastmi v amorfní polymerní matrici. Bod tání krystalitů je mezi 220 

a 240°C, dostatečně výše nad teplotou skelného přechodu, který vysušené vzorky 

PVAL vykazují u 85°C. Charakter krystalitů nezávisí na stupni polymerace PVAL. 

Stupeň krystalinity je částečně ovlivňován stereoregularitou – izotaktický PVAL má 
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nižší krystalinitu než syndiotaktický, patrně díky silnějším intramolekulárním 

vodíkovým vazbám. Nejvyšší krystalinitu má ale ataktický PVAL. 

Skelný přechod PVAL je silně ovlivňován [58] [59] [60] přítomností iontů, kera-

miky, monomerů, nanočástic i dalších polymerů. Výrazný vliv na polohu skelného 

přechodu má voda [61]. PVAL je díky hydrofilním hydroxylovým skupinám 

extrémně hygroskopický. Voda působí zpětně na PVAL jako plastifikační činidlo a 

ovlivňuje řadu fyzikálních vlastností PVAL, např. vodivost, viskozitu, koeficient 

tepelné roztažnosti nebo měrné teplo. 

Jev skelného přechodu je u PVAL spojen jako u jiných polymerů s relaxačním 

procesem α a jeho molekulární dynamiku lze charakterizovat pomocí rovnice VFT 

(84) nebo WLF (83) [62] [60]. Polohu teploty skelného přechodu Tg ovlivňuje již 

malé množství vody [63]. Proto se při výzkumech mnohdy pletl relaxační proces α se 

sekundárním relaxačním procesem, spojeným s rotací hydroxylových skupin, který 

se v oblasti 30°-100°C chová [64] [65] [66] [67] arrheniovsky podobně jako 

vodivost. Chování PVAL spojené se skelným přechodem popisuje obrázek 19, který 

je výsledkem měření [61] PVAL pomocí dielektrické spektroskopie.  

 

Obrázek 19 Arrheniovský graf relaxační doby α-procesu pro vlhký a suchý vzorek 

PVAL (plnou čarou proloženy křivky odpovídající VFT rovnici s uvedením T0) 

(převzato z [61]) 
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Připomeňme, že Vogelova teplota T0, uvedená na obrázku 19, je parametrem VFT 

rovnice (84) a její hodnota bývá obvykle 30 až 70 K pod teplotou zeskelnění Tg. 

Vliv přítomnosti molekul vody ve struktuře PVAL na jeho vlastnosti se očekával. 

Překvapením však bylo zjištění i opačného působení PVAL na chování vody. Voda 

běžně krystalizuje pod bodem tuhnutí za přítomnosti krystalizačních jader nebo při 

velkém podchlazení (přechlazená kapalina). Experimentálně bylo zjištěno [68], že 

přítomnost PVAL ve vodě zvýší stupeň podchlazení, ačkoliv se čekal opak – PVAL 

mohl vytvořit kondenzační jádra. Závislost působení PVAL na chování vody není 

vůbec lineární – maximálního efektu bylo dosaženo v 3%-ním roztoku PVAL. 

Systémy obsahující polymery a vodu se dostávají dlouhodobě do hledáčku vědec-

kých týmů, protože interakce vody s polymery je podstatná [69] jak pro biologické 

procesy, tak pro fungování komerčních polymerů. Během tohoto studia se ukázalo, 

že na kvalitativní úrovni jsou mnohé aspekty tepelného a dynamického chování vody 

poměrně nezávislé na interagujících polymerech [70], ať už je to biopolymer nebo 

syntetický polymer, chemická či fyzikální síť, polyelektrolyt nebo neutrální látka. 

Proto vznikla kontroverzní otázka po existenci či neexistenci „různých stavů“ či 

„různých typů“ vody v homogenních směsích vody a amorfního polymeru. Často 

používaný model předpokládá, že molekuly vody, blízké hydrofilním polymerním 

řetězcům, jsou určitým způsobem „vázány“ na polymer a že se tedy chovají jinak než 

„volné“ molekuly vody. 

Tyto dvě třídy vody se běžně pozorují v hydrogelech při diferenciální termální 

analýze (DTA) a při diferenciální skenovací kalorimetrii (DSC). Zahříváme-li zmrzlý 

hydrogel s obsahem více než 30% vody, objevíme často dvě endotermní oblasti – 

jedna ostrá odpovídá tání ledu (cca 273K), druhá širší je o 10-40K níže. Tyto dvě 

oblasti se běžně spojují s mrznoucí volnou a mrznoucí vázanou vodou. Měření 

hydrogelů polyhydroxyetylmetakrylátu (pHEMA) však vedla ke složitějšímu popisu 

chování vody [71]. Obě endotermní oblasti mohou být ve skutečnosti jedinou oblastí, 

která je přerušena exotermní oblastí způsobenou amorfním ledem, který prodělává 

krystalizaci pod teplotou tání. Tento popis hypoteticky předpokládá třetí stav vody, 

tzv. „nemrznoucí (vázanou) vodu“, která je velmi silně vázána na hydrofilní skupiny. 

Předpokládá se, že je buď omezena difúze vody v hydrogelu, nebo že je omezen růst 

krystalů po přechodu hydrogelu z kaučukovitého stavu s vysokou flexibilitou 
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polymerní sítě do skelného stavu. Tato hypotéza však zatím nebyla potvrzena jinými 

experimenty. 

Hydrogely PVAL vykazují až do 30% obsahu vody silnou koncentrační závislost jak 

teploty skelného přechodu, tak volného objemu měřeného anihilací pozitronů [72], 

zatímco po překročení hodnoty 30% jsou už obě veličiny konstantní. Proto se 

prvních 30% vody v PVAL běžně považuje za „nemrznoucí“ vodu. 

Z modelovacích experimentů [73] vyplývá, že pohyblivější jsou ty molekuly vody, 

které jsou obklopeny dalšími molekulami vody, a to i pod bodem tání ledu. Nic nena-

svědčuje tomu, že by „volná“ voda mrzla a „vázaná“ voda zůstávala pohyblivá, jak 

se traduje. Modelování objevilo pod bodem tání ledu pouze dvě třídy vody v souladu 

s DSC experimentem a žádný třetí stav vody neidentifikovalo. 

Přítomnost vody ve vzorcích PVAL – byť jen v malém množství – se projevuje jako 

u jiných polymerů s hydrofilními skupinami [74] nízkoteplotní mechanickou a 

dielektrickou relaxací (1 Hz) poblíž -70°C, které se běžně říká „relaxace vody“. Její 

velikost s rostoucím obsahem vody ve vzorku roste, zatímco se jeho poloha posouvá 

k nižším teplotám. 

Studium mechanických a dielektrických vlastností PVAL se rozběhlo v 50. letech 

20. století. Hlavní poznatky tohoto období můžeme nalézt např. v publikaci [5]. 

PVAL se v posledním období běžně používá s ohledem na své vlastnosti jako 

„podpůrný“ polymer v celé řadě aplikací. Jednou z nich jsou pevné elektrolyty a 

čidla vlhkosti, které často vykazují protonovou vodivost. Jako příklad vezměme 

polymerní elektrolyt na bázi PVAL [75], plněného heteropolní kyselinou (kyselina 

se speciální kombinací kyslíku a vodíku), např. kyselinou křemičito-wolframovou 

(SiWA) H4[W12SiO40], která se používá v chemickém průmyslu jako katalyzátor. 

K protonové vodivosti přispívají dva hlavní faktory: (1) vysoká hustota sítě vodíko-

vých můstků spojená s vysokým množstvím krystalické vody, (2) dynamická 

disociace krystalické vody interakcí s kyslíkovými atomy zvyšující hustotu volných 

protonů. Vzorek elektrolytického filmu tloušťky 90μm o hmotnostním složení 80 % 

SiWA, 10 % H3PO4, 10 % PVAL byl dva měsíce sledován v kontaktu s okolní atmo-
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sférou. Jeho stejnosměrná vodivost se pohybovala kolem 10
-2

 S/cm a zřetelně 

korelovala s aktuální vlhkostí vzduchu – viz obrázek 20. 

 

Obrázek 20 Časový vývoj stejnosměrné vodivosti polymerního elektrolytu 

SiWA−H3PO4−PVAL za pokojové teploty s uvedením relativní vlhkosti prostředí 

(převzato z [75]) 

Teplotní závislost vodivosti tohoto polymerního elektrolytu vykázala dvě oblasti 

oddělené zhruba teplotou tání ledu. Pod touto teplotou byla aktivační energie 

33,2 kJ/mol (0,34eV), nad ní pouhých 9,2 kJ/mol (0,095 eV). Rychlý protonový 

transport je pravděpodobně podmíněn rotací molekul vody ve struktuře SiWA. 

Závěrem zmiňme obrázkem 21, že vodivý PANI vykazuje [76] saturaci střídavé 

vodivosti, např. u pelet PANI dopovaného β-naftalensulfonovou kyselinou (NSA). 

 

Obrázek 21 Frekvenční závislost vodivosti 𝜎′ a ztrátového faktoru 휀′′  

PANI-NSA při 0,1 M koncentraci dopantu a při různých teplotách 

(převzato z [76]) 
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Oxidace anilinu a různobarevné vznikající látky jsou chemikům známy přes 150 let. 

Polymerní povaha oxidačních produktů anilinu však byla prokázána až o mnoho let 

později [77]. Historicky vzniklé názvy oxidačních forem se dnes používají pro 

odpovídající polymery. Tyto formy, lišící se stupněm oxidace nebo protonace, jsou 

předvedeny na obrázcích 22 a 23. Přechod mezi formami se děje různými redoxními 

reakcemi. 

 

Obrázek 22 Schéma forem polyanilinu 

(převzato z [77]) 

Argumentaci podporující existenci intrinsické elektronové vodivosti lze formulovat 

následovně: iminové dusíky na hlavním řetězci PANI jsou schopny přijímat protony. 

Proto je PANI podle Brønsted- Lowryho teorie zásadou (viz oddíl Teorie kyselin a 

zásad), která reakcí s organickou či anorganickou kyselinou poskytne sůl. Tato sůl 

však může být v různých izomerních podobách. Energeticky může být např. 

výhodné, když se z volných elektronových párů doplní po jednom elektronu struk-

tura dikationtu na aromatickou, čímž vznikne dikation diradikál. Taková struktura se 

pak může rovnoměrně rozložit po hlavním řetězci a vytvořit kation-radikálovou 

(polaronovou) strukturu. Nepárové elektrony se pak stanou nosiči náboje [77]. 
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Obrázek 23 Schéma protonace báze PANI a představa vzniku polaronu 

(převzato z [77]) 

Emeraldinová sůl PANI se silnou kyselinou je ovšem také důležitým adeptem 

na protonový vodič. Kyselé protony reagují s dusíkem iminu a výsledný kladný 

náboj atomů dusíku je stíněn aniontem kyseliny. Na obrázku 24 je model [78] 

protonové vodivosti pro PANI. 

Proton může mít dvě vazby: silnější s atomem dusíku jako donor elektronu a slabší 

s aniontem kyseliny jako akceptor. Vazba na dusík je nekovalentní, takže proton 

může být považován za „volný“. Přítomnost molekul vody podstatně snižuje energii 

vazby protonu na dusík, fakticky tedy zvyšuje koncentraci „volných“ protonů jako 

nosičů náboje. 
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Obrázek 24 Model protonové vodivosti emeraldinové soli PANI 
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2.2. Frekvenční analýza 

2.2.1. Analyzátor Novocontrol Alpha 11 

Analyzátory Alpha a Beta firmy Novocontrol Technologies GmbH & Co. KG jsou 

určeny pro měření impedance či komplexní dielektrické funkce v širokém rozmezí 

frekvencí od 3μHz do 20 MHz s vysokou přesností, ale lze je použít i ke sledování 

dvou střídavých napětí a jejich fázového vztahu. Princip impedančního a dielektric-

kého měření je zachycen na obrázku 25. 

 

Obrázek 25 Princip měření impedance a komplexní permitivity 

analyzátorem Novocontrol Alpha 11 

Vzorek materiálu je umístěn do měřicí cely mezi dvě elektrody tvořící kondenzátor. 

Na kondenzátor je přivedeno z vnitřního generátoru střídavé napětí 𝑈0 o frekvenci 

𝜔/2𝜋, které způsobí protékání elektrického proudu 𝐼0 vzorkem. Tento proud bude 

mít běžně stejnou frekvenci, ale jeho fáze bude vůči napětí posunuta o fázový úhel 𝜑. 

Vztah mezi napětím a proudem bude určen vedle geometrických především 

elektrickými vlastnostmi materiálu (vodivostí a permitivitou). Analyzátor určuje 

nulovou fázi podle napětí 𝑈0, takže v komplexní reprezentaci je  

 𝑈∗ = 𝑈0 , (182) 

složky komplexního proudu 𝐼∗, jeho velikost 𝐼0 a fáze 𝜑 jsou vázány vztahy 

 𝐼∗ = 𝐼′ + 𝑖𝐼′′;  𝐼0 = √𝐼′
2 + 𝐼′′2;   tan𝜑 =

𝐼′′

𝐼′
 , (183) 

a impedance vzorku bude 

 𝑍∗ = 𝑍′ + 𝑖𝑍′′ =
𝑈∗

𝐼∗
 . (184) 
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Jednou z řady předností zařízení Novocontrol Alpha je jeho schopnost analyzovat 

nelinearitu studovaných prvků, tj. sledovat vlastnosti vzorků, když se při změnách 

napětí na nich odezva – proud mění jinak než přímo úměrně napětí. Důsledkem 

nelinearity, že i když přiváděné střídavé napětí má v závislosti na čase čistě 

harmonický – sinusový průběh, průběh proudu i(t) není čistě sinusový. Průběh je 

třeba vyjádřit Fourierovou řadou s koeficienty 𝑎n, 𝑏n, které lze vyhodnotit ze vztahů 

 𝑎n =
2

𝑇
∫ 𝑖(𝑡) sin(𝜔𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 , 𝑏n =

2

𝑇
∫ 𝑖(𝑡) cos(𝜔𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 , (185) 

kde 𝑇 = 2𝜋 𝜔⁄  je perioda kmitů. Novocontrol Alpha dokáže pro nízké frekvence pod 

1500 Hz vyhodnotit koeficienty 𝑎n a 𝑏n pro n = 1 až 5. Pro vyhodnocování 

experimentů je výhodné vydělit koeficienty amplitudou budicího pole 𝑢0 = 𝑢ef√2. 

Nové koeficienty pak označíme 𝑐n = 𝑎n 𝑢0⁄ , 𝑑n = 𝑏n 𝑢0⁄ . 

2.2.2. Vzorky, elektrody, výpočty 

Měřené vzorky byly obvykle umístěny mezi rovinné elektrody deskového 

kondenzátoru uloženého v kryostatu Novocontrol Quatro Cryosystem, který k řízení 

chlazení i ohřevu používá dusíkové páry. Materiál elektrod byla nejčastěji nerez ocel, 

ale byly využity i elektrody měděné a stříbrné, jakmile byla potřeba sledovat 

charakter procesů, probíhajících případně na elektrodách. Průměr horní elektrody byl 

11 až 22 mm. 

Při měření poly(ester-amidů) nad teplotou tání byla na vzorek přiložena horní 

elektroda o průměru 11 mm, která byla od dolní elektrody oddělena dvěma distanč-

ními křemíkovými vlákny s průměrem0,05 mm. Pro měření gelů kompozitu PVAL-

PANI byla vyvinuta přítlačná elektroda, vybavená pružinou, která zajišťovala 

konstantní přítlak elektrody ke vzorku. Pohled na ni je na obrázku 26. 

 

Obrázek 26 Přítlačná elektroda s pružinou 
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Rozsah efektivních hodnot přikládaného napětí na měřený systém je 1 mV až 30V. 

Toho bylo využíváno při sledování nelinearity vzorků, podobně jako schopnosti 

Novocontrolu Alpha měnit stejnosměrné předpětí a vyhodnocovat vyšší harmonické 

na sledovaném průběhu elektrického proudu. 

Po změření potřebných frekvenčních a teplotních rozsahů se podle potřeby 

vyhodnocovala buď přímo impedance daná vztahem (184), nebo se přepočítala 

na komplexní permitivitu užitím vztahu (46) a následujícího. 

Výstup se dále analyzoval nejčastěji rozkladem na příspěvky s předpokládaným 

frekvenčním chováním jednotlivých příspěvků daným empirickou rovnicí Havriliak-

Negami [18] (68). K výpočtu parametrů byl použit vlastní vyvinutý počítačový 

program založený na Marquardtově proceduře [79]. 

Vyhodnocení teplotních závislostí frekvenčních maxim (charakteristických časů) se 

dělo buď podle Arrheniova zákona (82), nebo podle rovnice Williams-Landel-Ferry 

(83) ve standardní formě. Případný příspěvek stejnosměrné vodivosti k imaginární 

složce permitivity byl aproximován vztahem (49) 
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2.3. Bezkontaktní měření dielektrických a vodivostních 

charakteristik látek 

2.3.1. Bezkontaktní konduktometrie 

Znalost elektrické vodivosti materiálů i jejich dielektrických vlastností je důležitou 

informací, které lze využít jak v základním výzkumu při studiu fyzikálních i chemic-

kých procesů probíhajících v látce, tak i v technické praxi, například ve výrobních 

provozech, kde je zapotřebí kontrolovat vlastnosti vyrobeného produktu [80]. 

V technické praxi dnes zajišťuje měření objemové elektrické vodivosti materiálů 

konduktometrie. Ta pracuje s celou řadou metod, které však bývají omezeny korozí 

elektrod nebo procesy, odehrávajícími se poblíž elektrod. Proto vznikla potřeba měřit 

vodivost látek bezkontaktně. Existují tři základní typy bezkontaktních převodníků – 

transformátorový, kapacitní a induktivní; ostatní jsou jejich kombinací. Všechny typy 

pracují se střídavým proudem, obvykle s kmitočtem 10 Hz až 10 MHz. Při nižších 

kmitočtech klesá citlivost, při vyšších rostou dielektrické ztráty a např. 

v elektrolytech se projevuje Debye–Falkenhagenův jev [81]. 

Základem induktivního převodníku bývá indukční cívka ovinutá kolem tenkostěnné 

dielektrické trubice naplněné zkoumaným materiálem. Takové převodníky jsou 

velmi efektivní při vysoké vodivosti materiálu, zejména kovů, kdy se silně projevují 

vířivé (Foucaultovy) proudy. V případě málo vodivých vzorků se traduje, že tato 

metoda selhává, protože vířivý proud změní impedanci jen málo. V experimentální 

praxi se však ukázalo, že citlivost převodníků při vyšších frekvencích roste, protože 

se při malých vodivostech vzorku méně uplatňuje parazitní kapacita mezi závity 

cívky a vzorkem. Protože se nepracovalo s modelem, který by vznikající nepřesnost 

odstranil, vkládali technici k odstranění parazitní kapacity elektromagnetické stínění, 

které však citlivost převodníku snížovalo. 

2.3.2. Vířivé proudy ve vzorku 

K získání co nejúplnější informace je vhodné měření provádět v co nejširším rozmezí 

podmínek, jako je frekvence měření, teplota a případné další parametry, a také 

kombinovat různé měřicí metody. Umožní to lépe pochopit probíhající procesy 

v látce a také pro účely technické kontroly posoudit, jaké metody a v jaké úpravě je 

účelné používat v každém konkrétním případě. Je zřejmé, že bezkontaktní metody 
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mohou v tomto ohledu přinést výrazné výhody - zejména není k proměřovanému 

objektu zapotřebí připojovat kontakty, ani bezprostředně přikládat elektrody (což 

může být v některých případech v praxi neproveditelné). 

Základním prvkem našeho experimentálního uspořádání je cívka (obvykle ve tvaru 

solenoidu), vyplněná proměřovaným materiálem. Tímto případem se zabývali 

Kulakov [82] a Lopatin [83] a odvodili vztah mezi impedancí cívky a měrnou 

vodivostí vzorku (obvykle kov). Pro měření malých vodivostí, řádově pod 1 S/cm, je 

ovšem zapotřebí vhodně upravit jak měřicí celu, tak i postup měření a jeho 

zpracování. 

Vyšetřujeme-li vířivé proudy v dobrých elektrických vodičích, jako bývají například 

kovy, pak lze v Maxwellově rovnici (9) pro harmonické pole s frekvencí 𝜔 a látku 

s měrnou stejnosměrnou vodivostí 𝜎V a permitivitou 휀V 

 rot 𝐇 = 𝜎V𝐄 + 𝑖𝜔휀V𝐄 (186) 

druhý člen na pravé straně – posuvný proud – obvykle pokládat za zanedbatelný 

v porovnání s prvním členem – vodivostním proudem. V některých případech se 

ovšem oba členy mohou stát srovnatelné, například v materiálech s nízkou měrnou 

vodivostí 𝜎V a velkou permitivitou 휀V při vysokých frekvencích 𝜔. Pro popis je pak 

výhodné zavést komplexní permitivitu 휀V
∗ = 𝜎V (𝑖𝜔)⁄ + 휀V nebo komplexní vodivost 

𝜎V
∗ = 𝑖𝜔휀V

∗ = 𝜎V + 𝑖𝜔휀V. Běžně známé vztahy pak zůstávají v platnosti, např. šíření 

elektromagnetického pole v materiálu je popsáno úhlovým vlnovým číslem 

 𝑘 = 𝜔√𝜇V휀V
∗ = √−𝑖𝜔𝜇V𝜎V

∗ = (1 − 𝑖)√
𝜔𝜇V𝜎V

∗

2
  (187) 

a převrácená hodnota jeho imaginární části udává hloubku vniku skin-efektu 

 𝛿 =
−1

Im (𝑘)
= √

2

𝜔𝜇V𝜎V
2 (√𝜎V

2 + 𝜔2휀V
2 + 𝜔휀V) . (188) 

V teoretickém případě 휀V = 0 ‚čisté vodivosti‘ dostáváme pro hloubku vniku běžně 

uváděný výraz [84], platný v případě zanedbatelného posuvného proudu 

 𝛿 = √
2

𝜔𝜇V𝜎V
 . (189) 

Ještě je vhodné poznamenat, že stejným způsobem lze popsat i situace, kdy ‚vlastní‘ 

posuvný proud je zanedbatelný, ale vodivostní proud má ‚relaxační‘ charakter, tzn. 

jeho fáze je posunutá vůči fázi budícího elektrického pole. I v takovém případě 
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můžeme chování látky popsat komplexní vodivostí nebo komplexní permitivitou. To 

může nastat například v případě Maxwellovy-Wagnerovy polarizace. 

Uvažujme vodivý vzorek umístěný v solenoidu napájeném harmonickým střídavým 

proudem I s úhlovou frekvencí 𝜔. Pokud lze předpokládat, že v oblasti, kde se 

nachází vzorek, bylo magnetické pole solenoidu před vložením vzorku homogenní 

s magnetickou indukcí 𝐁, získá vzorek v důsledku indukovaných vířivých proudů 

podle Landaua a Lifshitze [84] střídavý magnetický moment  

 𝐦 = 𝛼𝑉𝐁 𝜇⁄  (190) 

kde V je objem vzorku, μ je permeabilita prostředí v okolí vinutí solenoidu (obvykle 

vzduch) a 𝛼 je tzv. magnetická polarizovatelnost vzorku. Je to komplexní veličina, 

která určuje jak velikost (amplitudu) magnetického momentu, tak i jeho fázový 

posuv vůči budícímu poli 𝐁. Polarizovatelnost nezávisí na objemu ale má rozdílné 

hodnoty pro různé tvary vzorku (koule, válec). Má obecně tenzorový charakter. Pro 

daný tvar homogenního vzorku pak závisí již jen na jediné bezrozměrné komplexní 

veličině – označme ji z –  což je součin charakteristického rozměru vzorku (např. 

poloměr 𝑅V koule či válce) s vlnovým číslem k 

 𝑧 = 𝑘𝑅V = (1 − 𝑖)𝑅V√
𝜔𝜇V𝜎V

∗

2
 . (191) 

Kromě této veličiny zavedeme ještě další proměnnou, x, vztahem 

 𝑥 =
𝑧

(1−𝑖)
= 𝑅V√

𝜔𝜇V𝜎V
∗

2
 . (192) 

V práci [84] jsou uvedeny vztahy pro výpočet odpovídající složky 𝛼 tenzoru 

polarizovatelnosti 𝛼 pro tři různá uspořádání: pro kouli, pro nekonečný válec polari-

zovaný ve směru osy a pro válec polarizovaný kolmo k ose. S použitím proměnných 

(191) a (192) lze tyto vztahy přepsat v následujícím tvaru – pro každé uspořádání je 

nejprve uveden přesný vzorec, potom přibližný výraz platný pro malé |𝑥| a nakonec 

asymptotické vyjádření pro 𝛼 platné při Im (𝑘) → −∞: 

Koule: 

 

𝛼 = −
3

2
(1 −

3

𝑧2
+
3

𝑧

cos 𝑧

sin 𝑧
) = −

3

2
[1 −

3

𝑧2
+
3𝑖

𝑧
(1 +

2

𝑒2𝑖𝑧−1
)] (a)

𝛼 = −
𝑖

5
𝑥2 −

4

105
𝑥4 (b)

𝛼 = −
3

2
(1 +

3𝑖

𝑧
) = −

3

2
(1 −

3

2𝑥
(1 − 𝑖)) (c)}

 
 

 
 

 (193) 
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Válec polarizovaný ve směru osy: 

 

𝛼 = −(1 −
2

𝑧

𝐽1(𝑧)

𝐽0(𝑧)
) (a)

𝛼 = −
𝑖

4
𝑥2 −

1

12
𝑥4 (b)

𝛼 = −(1 +
2𝑖

𝑧
) = −(1 −

1

𝑥
(1 − 𝑖)) (c)}

 
 

 
 

 (194) 

A konečně pro válec polarizovaný kolmo k ose jsou hodnoty  𝛼 dvojnásobkem 

hodnot (194)(a) až (194)(c). 

K možnosti experimentální realizace bude mít zřejmě nejblíže první uspořádání, 

Válec orientovaný kolmo k cívce patrně nebude pro experiment nejvhodnější volba, 

ale i při podélném uspořádání asi těžko splníme podmínku nekonečného válce a 

současně homogenního pole podél celé jeho délky. Naštěstí se hodnoty polarizova-

telnosti pro uvedená uspořádání od sebe příliš neliší. Pokud bychom chtěli dosáhnout 

větší přesnosti, bude zřejmě zapotřebí pro konkrétní geometrii experimentálního 

uspřádání řešit rozložení pole a výpočet indukovaného napětí v cívce numerickým 

výpočtem. 

Pokud bude 휀V = 0, tj. v případě ‚čisté vodivosti‘, bude podle vztahu (187) hodnota 

k reálným násobkem komplexního čísla (1 − 𝑖) a bude tedy ležet na ose půlící čtvrtý 

kvadrant komplexní roviny. Hodnota x pak bude reálná a rovna 

 𝑥 = −𝑅VIm (𝑘) = 𝑅V√
𝜔𝜇V𝜎V

2
= 𝑅V 𝛿⁄  . (195) 

Přesně vzato, vztahy (193), (194) jsou v práci [84] formulovány právě jen pro tento 

případ ‚čisté‘ vodivosti, jejich zobecnění pro obecné komplexní vodivosti však 

můžeme odvodit jako analytické pokračování vztahů v komplexní rovině 𝑘. Z toho 

důvodu jsme nahradili podíl 𝑅V 𝛿⁄ , vyskytující se v původních vztazích, naší 

proměnnou 𝑥. Pro komplexní vodivosti se 𝑥 stává komplexní, a tudíž pro výpočet 

této veličiny je zapotřebí vycházet ze vztahu (192) a nelze již užívat vztah (195), 

který dává hodnotu reálnou (Im (𝑘) není analytickou funkcí 𝑘). 

Na obrázku 27 je v komplexní rovině znázorněno, jak se v případě ‚čisté‘ vodivosti 

mění polarizovatelnost v závislosti na (reálném) 𝑥 jako parametru. V případě kom-
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plexní vodivosti bude 𝑥 obecně komplexní a hodnoty 𝛼 se pak mohou v komplexní 

rovině nacházet mimo vyznačené křivky. 

 

Obrázek 27 Magnetická polarizovatelnost pro uvedená tři uspořádání vynesená 

v komplexní rovině 𝛼 v závislosti na reálném parametru x  

(polohy a hodnoty parametru v minimu imaginární část jsou uvedeny u všech tří 

uspořádání, hodnoty parametru v ‚poloviční hloubce‘ pouze pro první dvě) 

2.3.3. Širokopásmová a rezonanční měření 

Vyšetříme nyní, jak se vířivé proudy ve vzorku projeví na vlastnostech cívky. Napětí 

indukované v cívce magnetickým momentem vzorku (190) lze vyjádřit na základě 

symetrie interakce mezi vinutím cívky a magnetickým momentem vztahem 

 𝑈 = 𝑖𝜔𝑚
𝐵

𝐼
= 𝑖𝜔𝛼𝑉

𝐵

𝐼
∙
𝐵

𝜇
 , (196) 

kde 𝑚 je průmět vektoru 𝐦 do směru magnetického pole a 𝛼 je odpovídající 

diagonální složka tenzoru 𝛼. Napětí 𝑈 se projeví jako změna impedance cívky 

 ∆𝑍 =
𝑈

𝐼
= 𝑖𝜔𝜇𝛼𝑉 (

𝐵

𝜇𝐼
)
2

 . (197) 

Indukce B je úměrná proudu I, takže zlomek v závorkách na pravé straně je nezávislý 

na proudu a je dám pouze geometrií uspořádání. Charakterizuje interakci (vazbu) 
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mezi vzorkem a cívkou. Pro dlouhý solenoid s N závity na délce lL bude jeho 

hodnota N/lL. 

Výraz (197) představuje změnu impedance cívky naměřenou měřicím zařízením jako 

důsledek vložení vzorku do cívky. Porovnejme tuto změnu s celkovou impedancí 

cívky 𝑍L = 𝑅L + 𝑖𝜔𝐿, kde L je indukčnost cívky a RL její ekvivalentní sériový 

ztrátový odpor (ESR) Zanedbáme-li ztráty a odhadneme-li indukčnost (dlouhého) 

solenoidu jako 

 𝐿 = 𝜇𝑁2 ∙ 𝑉L 𝑙L
2⁄  , (198) 

kde 𝑉L je ‚efektivní objem‘ solenoidu, můžeme vztah (197) upravit na jednoduchý 

tvar
3
 

 
∆𝑍

|𝑍L|
≅

∆𝑍

𝜔𝐿
= 𝑖𝛼

𝑉

𝑉L
 . (199) 

Vidíme, že až na poslední zlomek – činitel plnění, určující, jak dobře vyplňuje 

vzorek objem cívky – je relativní změna impedance cívky dána hodnotou magnetické 

polarizovatelnosti vzorku 𝛼. Pro vzorky s malou vodivostí tato změna může být 

poměrně malá, těžko přímo měřitelná. Vyšetřeme, jak lze citlivost zvýšit, doplníme-

li cívku kondenzátorem na rezonanční obvod. 

Připojme k cívce do série kondenzátor s impedancí 𝑍C = 𝑅C + 1 (𝑖𝜔𝐶)⁄ , kde C je 

kapacita a 𝑅C ztrátový ESR kondenzátoru. Pak impedance seriového resonančního 

obvodu při resonanční frekvenci, 𝑍S = 𝑍L + 𝑍C = 𝑅L + 𝑅C , bude v poměru 1: 𝑄 

nižší než impedance samotné cívky, kde 𝑄 = 𝜔𝐿 (𝑅L + 𝑅C)⁄  je činitel jakosti 

(‚kvalita‘) rezonančního obvodu. Relativní změna impedance sériového obvodu je 

tak 𝑄-krát větší než výraz (199): 

 
∆𝑍S

|𝑍S|
≅ 𝑖𝑄𝛼

𝑉

𝑉L
 . (200) 

                                                 

3
 Efektivní objem cívky VL v našich vztazích v podstatě zastupuje kvadrát zlomku 

v závorkách na pravé straně vzorce (197), výhodou je názornější představa. Můžeme ho zavést 

například s pomocí podmínky 
1

2
𝐿𝐼2 =

1

2𝜇
𝐵𝑉L, která vyjadřuje, že energie homogenního pole o indukci 

𝐵 obsažená v tomto objemu je rovna energii magnetického pole cívky. Přechod od vztahu (197) 

ke vztahu (199) je pak přímočarý. 
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Protože kvalita může dosahovat i několika stovek, impedanční změny mohou být 

snáze měřitelné. Ovšem absolutní změna impedance přitom zůstává stejná, a pokud 

nebude větší než malý zlomek ohmu, můžeme i tak mít s řadou měřicích zařízení 

potíže. Výrazné zlepšení přináší použití paralelního rezonančního obvodu – viz 

obrázek 28. Jeho impedance 𝑍P je 

 𝑍P =
𝑍L𝑍C

𝑍L+𝑍C
 . (201) 

 

Obrázek 28 Ekvivalentní obvod měřicí cely v paralelním zapojení 

Oba činitelé v čitateli se v okolí rezonance mění pomalu a absolutní hodnota obou je 

zhruba 𝜔𝐿. Výraz ve jmenovateli se shoduje s impedancí sériového obvodu 𝑍S a 

v rezonanci nabývá hodnoty 𝑅L + 𝑅C. V rezonanci se proto velikost impedance 

paralelního obvodu přibližuje Q-násobku impedance cívky či Q
2
-násobku impedance 

sériového obvodu 

 |𝑍P| ≅ 𝑄𝜔𝐿 = 𝑄2(𝑅L + 𝑅C) . (202) 

Takové hodnoty jsou již snadno měřitelné běžnými přístroji. A protože změna 𝑍P 

v okolí rezonance je prakticky výhradně podmíněna změnou impedance ve jmeno-

vateli (201), malá relativní změna 𝑍P při vložení vzorku je stejná jako změna výrazu 

(200), ovšem s opačným znaménkem 

 
∆𝑍P

|𝑍P|
≅ −𝑖𝑄𝛼

𝑉

𝑉L
 . (203) 

Přechod k rezonančním měřením tedy umožňuje značně zvýšit citlivost. Mění se tím 

ovšem také výrazně charakter měření a jeho vyhodnocení. Přístroje pro přímé měření 

komplexní impedance cívky většinou dávají možnost provádět měření v určitém 

užším či širším rozmezí teplot. Při rezonančním měření na druhé straně bez změny 

zařízení (tj. bez výměny kondenzátoru) jsme omezeni na jedinou frekvenci. Dále, 

zatímco při měření impedance samotné cívky dostáváme přímo obě složky – reálnou 

a imaginární – impedanční změny ∆𝑍, je v případě rezonančního měření zapotřebí 

vyhodnotit tyto složky z proměřené rezonanční křivky. Reálná složka změny 
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impedance se přitom projeví jako změna ekvivalentního ztrátového odporu cívky 

vedoucí ke změně činitele jakosti Q. Je ji proto třeba vyhodnotit z odpovídajících 

změn výšky rezonanční křivky a její šířky. Naproti tomu imaginární složka vede 

k efektivní změně indukčnosti a lze ji vyhodnotit z odpovídající změny rezonanční 

frekvence. Přesněji lze obě složky získat s pomocí vhodného regresního programu 

(‚fitting‘), který experimentálně naměřenou křivkou prokládá teoretickou závislost 

odvozenou pro ekvivalentní náhradní schéma podle obrázku 28. 

2.3.4. Vodivé vzorky se zanedbatelným posuvným proudem 

Začněme s případem ‚čisté‘ vodivosti. Předpokládáme, že posuvný proud je zanedba-

telný v porovnání s proudem vodivostním, tj. že Maxwellova relaxační doba 𝜏M 

(123) v materiálu našeho vzorku s měrnou vodivostí 𝜎V a permitivitou 휀V 

 𝜏M =
V

𝜎V
≪

1

𝜔
  (204) 

je mnohem kratší než převrácená hodnota všech použitých frekvencí. Za těchto 

podmínek lze hloubku vniku skinefektu počítat podle vztahu (189), proměnná x je 

reálná a daná výrazem (195). Budeme se zde zabývat hlavně málo vodivými vzorky, 

kde hodnota x je malá a lze vyjít z přibližných vzorců (193)(b), resp. (194)(b). 

Pro malá x bude navíc druhý člen na pravé straně těchto vztahů podstatně menší než 

první, 𝛼 bude prakticky ryze imaginární a dominantní roli bude hrát reálná složka ∆𝑍 

a odpovídající změna kvality rezonančního obvodu. Zanedbáme-li druhý člen rozvo-

je, lze snadno odvodit vztahy pro výpočet měrné vodivosti vzorku z naměřené změny 

impedance (197) 

 𝜎V =
10

𝑅V
2𝜔𝜇V

∙
𝑉L

𝑉
∙
∆𝑍

𝜔𝐿
=

15𝑉L

2𝜋𝑅V
5𝜔𝜇V

∙
∆𝑍

𝜔𝐿
  (205) 

pro kouli a 

 𝜎𝑉 =
8

𝑅V
2𝜔𝜇V

∙
𝑉L

𝑉
∙
∆𝑍

𝜔𝐿
=

8𝑉L

𝜋𝑅V
4 𝑙V𝜔𝜇V

∙
∆𝑍

𝜔𝐿
  (206) 

pro dlouhý válec o délce 𝑙V. 

Při větších vodivostech vzorku, tzn. při větších hodnotách x, se začne reálná část 

polarizovatelnosti 𝛼 odklánět od nuly směrem k záporným hodnotám, totéž platí pro 

imaginární složku ∆𝑍. Imaginární složka 𝑍L po vložení vzorku tedy klesá, což se 

projeví jako zmenšení indukčnosti L a doje k posuvu rezonance směrem k vyšším 

frekvencím – vodivý vzorek začne působit jako dobře známý ‚závit nakrátko‘. 
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2.3.5. Vodivé vzorky s výrazným vlivem permitivity 

Není-li splněna podmínka (204), pracujme s komplexní měrnou vodivostí (51) 

 𝜎V
∗ = 𝜎V + 𝑖𝜔휀V = 𝜎V + 𝑖𝜔휀0휀rV  (207) 

kde 휀0 je permitivita vakua a 휀rV = 휀V 휀0⁄  je relativní permitivita (dielektrická 

‚konstanta‘) materiálu vzorku. Permitivity může přispět k fázovému posuvu vířivých 

proudů. 

Opět se budeme zabývat hlavně vzorky s malou vodivostí, takže lze vycházet 

z přibližného vztahu (193)(b). Zanedbáme-li v něm opět druhý člen na pravé straně, 

pak s použitím vztahů (192) a (197) dospějeme k výsledku pro relativní změnu ∆𝑍 

impedance cely s kulovým vzorkem s komplexní vodivostí (207) 

 
∆𝑍

|𝑍L|
≅

∆𝑅𝐿+𝑖𝜔∆𝐿

𝜔𝐿
= 𝑖𝛼

𝑉

𝑉L
=

𝑉

𝑉L

𝑥2

5
=

𝑉

𝑉L

𝑅V
2

10
𝜔𝜇V(𝜎V + 𝑖𝜔휀0휀rV) . (208) 

Oddělením reálné a imaginární části v rovnici (208) dostáváme pro změnu 

disipačního faktoru 

 
∆𝑅𝐿

𝜔𝐿
=

𝑉

𝑉L

𝑅V
2

10
𝜔𝜇V𝜎V , (209) 

což pro měrnou vodivost vede k vyjádření téměř shodnému s (205) 

 𝜎V =
10

𝑅V
2𝜔𝜇V

𝑉L

𝑉

∆𝑅𝐿

𝜔𝐿
 . (210) 

Pro relativní změnu indukčnosti pak máme 

 
∆𝐿

𝐿
=

𝑉

𝑉L

𝑅V
2

10
𝜔2𝜇V휀0휀rV . (211) 

Z rezonančních měření určujeme relativní změnu indukčnosti ze změny rezonanční 

frekvence 𝑓r 

 
∆𝐿

𝐿
=

∆(𝑓r
−2)

𝑓r
−2 ≅ −2

∆𝑓r

𝑓r
  (212) 

a z takto získané hodnoty pak můžeme na základě rovnice (212) určit součin relativní 

permitivity s permeabilitou 

 𝜇V휀rV =
∆𝐿

𝐿

𝑉L

𝑉

10

𝜔2 0𝑅V
2 . (213) 



 75 

Druhý člen na pravé straně (193)(b) se ovšem také podílí na posuvu rezonanční 

frekvence. Abychom tento efekt započetli, můžeme z rovnice (208) získat odhad pro 

𝑥2 

 𝑥2 =
5𝑉L

𝑉

∆𝑅𝐿

𝜔𝐿
  (214) 

a s pomocí tohoto odhadu zpřesnit vztah (208)  

 
∆𝑅𝐿+𝑖𝜔∆𝐿

𝜔𝐿
=

𝑉

𝑉L

𝑅V
2

10
𝜔𝜇V(𝜎V + 𝑖𝜔휀0휀rV)  − 𝑖

4

105
(
5𝑉L

𝑉

∆𝑅𝐿

𝜔𝐿
)
2 𝑉

𝑉L
  (215) 

i vztah (213) 

 𝜇V휀rV =
𝑉L

𝑉
[
∆𝐿

𝐿
+
20

21

𝑉L

𝑉
(
∆𝑅𝐿

𝜔𝐿
)
2

]
10

𝜔2 0𝑅V
2 . (216) 

Podobné vzorce lze snadno odvodit i pro obě uspořádání s válcem, liší se pouze 

hodnotami číselných koeficientů. Lze však očekávat, že v oblasti, kde lze přibližné 

vztahy (193)(b) a (194)(b) použít, bude uvedené zpřesnění představovat pouze malou 

korekci. Mimo tuto oblast se musí při interpretaci výsledků vycházet z přesných 

vztahů (193)(a), (194)(a). 

2.3.6. Modelování solenoidu měřicí cely 

Solenoid měřicí cely jsme před vlastní stavbou modelovali programem ANSYS 

Maxwell 16.0 jako krátký solenoid s 10 závity o průměru 10 mm z měděného drátu 

průměru 1 mm (režim bez skin efektu). Dovnitř do středu solenoidu byl vložen 

vodivý válec o průměru 8mm (obrázek 29). Vinutí bylo rozděleno na 1 034 865 

čtyřstěnů, vodivý válec odpovídající vzorku na 104 431 čtyřstěnů a zbytek 

sledovaného prostoru na zhruba 2 miliony čtyřstěnů.  

 

Obrázek 29 Model solenoidu v programu ANSYS Maxwell 16.0 
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Model ve stacionárním stavu poskytl uspokojivý obrázek 30 rozložení potenciálu jak 

na solenoidu, tak na vodivém válci. 

 

Obrázek 30 Rozložení elektrického potenciálu na (a) solenoidu a (b) vodivém válci 

Testována byla i dynamika systému jeho reakcí na skokové připojení elektrického 

napětí při různých hodnotách elektrické vodivosti vloženého válce. Bylo potvrzeno, 

že se potenciál povrchu válce dostane do rovnovážného stavu za dobu odpovídající 

Maxwellově relaxační době (123), a byly získány uspokojivé charakteristiky vlastní 

rezonance solenoidu s vodivým válcem. 

S těmito získanými teoretickými poznatky jsme se rozhodli navrhnout a zkonstruovat 

měřicí celu s možností vkládání vzorků studovaných materiálů. 
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2.3.7. Měřicí cela pro bezkontaktní experimenty 

Solenoid měřicí cely byl navinut jako jednovrstevný z vysokofrekvenčního kabelu 

(licny) o průměru 1 mm, který se sestával z 900 jednotlivě izolovaných měděných 

drátů, na pomocný válec průměru 13 mm. Rozměr byl zvolen s ohledem na průměry 

tablet měřených vzorků a vhodných zkumavek. Po navinutí byl solenoid zalit nevodi-

vou mechanicky a tepelně vhodnou dvousložkovou pryskyřicí, přičemž do blízkosti 

vinutí byl současně zalit i malý platinový teploměr 100 Ω. Konce vinutí byly vedeny 

nejkratším možným způsobem pryskyřicí ke středu solenoidu, kde byl ponechán 

malý prostor pro připojení kondenzátoru. 

Vhodný kondenzátor byl s ohledem na potřebu nízkých ztrát a vysoké stability 

hledán mezi keramickými kondenzátory třídy 1, jejichž typické frekvenční chara-

kteristiky jsou na následujícím obrázku 31. 

 

Obrázek 31 Impedanční křivky kondenzátorových čipů X7R a NP0-MLCC 

Konečná volba padla na keramický SMD kondenzátor 2,2 nF typu NP0 s deklaro-

vaným nulovým teplotním koeficientem a velmi nízkým ekvivalentním sériovým 

odporem ESR (disipační faktor < 0.0008) s oblastí pracovních teplot −55°…+125°C. 

Výsledná měřicí cela je na obrázku 32 i s často používanou nevodivou plastovou 

zkumavkou pro měření kapalných a gelových vzorků. Během vývoje měřicí cely se 

její parametry kontrolovaly přístrojem HP4192A, vlastní fyzikální měření 

rezonančních křivek včetně kalibrací však probíhala na zařízení Novocontrol Alpha 

Analyzer se systémem Novocontrol Quatro Cryosystem, pomocí nějž se řídila a 

stabilizovala teplota cely a vzorku. 
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Obrázek 32 Měřicí cela se zkumavkou 

Rezonanční frekvence prázdné měřicí cely byla s uvedeným keramickým 

kondenzátorem 2,25 MHz a její kvalita Q byla vyšší než 750. Charakteristiky vzorků 

se počítaly s využití výrazů odvozených v této kapitole, na jejichž základě se vytvořil 

zvláštní program založený rovněž na Marquardtově proceduře [79]. Výsledky se 

porovnávaly s hodnotami získanými pro referenční vzorky, např. sadu roztoků 

kyseliny chlorovodíkové (HCl). Dva příklady rezonančních křivek (prázdná sela a 

35%-ní HCl při 20°C) jsou uvedeny na obrázku 33.  

 

Obrázek 33 Frekvenční závislost velikosti impedance měřicí cely prázdné  

a cely s 35%-ním roztokem HCl 

Pouhým zvážení hodnot pološířky a amplitudy lze vidět, že s pomocí měřicí cely lze 

měřit specifickou vodivost pod hodnotu 0,1 S/cm (35%-ní roztok HCl má 

specifickou vodivost 0,57 S/cm).  
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3. Experimentální výsledky a jejich interpretace 

3.1. Měření poly(ester-amidů) 

3.1.1. Doprovodná měření poly(ester-amidů) 

Střední molekulové hmotnosti se měřily na osmometru Knauer při 90°C, kdy byl 

jako standard použit benzil. Výsledky pro všechny vzorky jsou v tabulce 1. 

Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) se prováděla na zařízení MettlerToledo 

DSC821 (METTLER‐Toledo GmBh Analytical, Schwerzembach), a to v rozsahu 

25°C do 300°C při rychlosti ohřevu 10 K/min. Měření se prováděla v dusíkové 

atmosféře. Teploty zeskelnění vzorků všech tří sérií jsou také uvedeny v Tabulce 1. 

Poly(ester-amidy) s aromatickou složkou mají rigidní strukturu a zlepšené tepelné 

vlastnosti. Tepelná stabilita se studovala termogravimetricky (TGA). Použit byl 

přístroj Mettler Toledo TGA/SDTA 851 s tokem dusíku (30 mL/min) při rychlosti 

ohřevu 10 K/min v teplotním rozsahu 25°C až 550°C. Ke kalibraci teploty bylo 

použito indium and hliník. Použité množství vzorku bylo 2 mg. 

Série TBOx a IBOx se měřily v dusíkové atmosféře od 25°C do 550°C. Stabilita 

série IBOx téměř nezávisela na délce alifatického spaceru. Hodnoty teploty 𝑇d50, kdy 

hmotnost klesne na 50%, se pohybovaly v rozmezí 339°C až 348°C. V případě série 

TBOx byl rozsah teplot širší, 323°C až 357°C, přičemž nejnižší hodnoty měly vzorky 

s nejdelším spacerem. Série BIBOx měla za shodných podmínek hodnoty 𝑇d50 

zhruba o 20°C vyšší, ale charakter poklesu byl oproti ostatním sériím složitější – dal 

se rozdělit na tři degradační kroky u 295°C, 374°C a 517°C. Nečekaným chováním 

byla vyšší stabilita vzorků při měření v kyslíkové atmosféře (𝑇d50 vyšší o 40°C), 

kterou lze vysvětlit tvorbou produktů s vazbou C = O. 

Zvláštní pozornost byla věnována krystalinitě vzorků. Rentgenové difrakční profily 

WAXD se získaly na lisovaných práškových vzorcích a zaznamenávaly se na difrak-

tometru PANalytical EMPYREAN s radiací Cu Kα (Kα1 = 0.154060 nm and Kα2 = 

0.154443 nm). Vzory odezvy se snímaly v rozsahu 2θ 5°–50° s krokem 0.013° a 

90 s na krok. K vyhodnocení vzorů byl použit softwarový balíček HighScore Plus. 
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Textury anizotropních fází a teploty fázových přechodů se pozorovaly polarizační 

světelnou mikroskopií (PLM) (Nikon Eclipse 80i, dva zkřížené polarizační filtry). 

Vzorek byl uzavřen ve vyhřívaném stolku Linkam LTSE350, umístěném na stolku 

mikroscopu. Shromažďovaly se údaje z chlazení a následného ohřívání při rychlosti 

10°C/min. 

WAXD, DSC i PLM potvrdily, že semiaromatické poly(ester-amidy) patří ke krysta-

lickým polymerům. Odlišné vzory odezvy WAXD však ukazují, že jednotlivé série 

se ve své krystalické struktuře liší. Obrázek 34 porovnává vzory odezvy vzorků 

všech třech sérií se stejným spacerem. Nejvyšší krystalinitu vykazuje vzorek B8 

obsahující bifenylovou jednotku, méně krystalický je vzorek se skupinou 1,3-

fenylenu. Vzorek T8 má nejvyšší obsah amorfní fáze. 

 

Obrázek 34 Záznamy WAXD pro vzorky třech sérií T8, I8 a B8 se stejným spacerem 

Všechny vzorky poly(ester-amidů) vykazují široké difrakční spektrum s několika 

vrcholy u 2Θ = 20° ÷ 28°, což odpovídá tloušťce mezimolekulární vrstvy 0,32 až 

0,44 nm v souladu s jinými polyamidy a poly(ester-amidy). Vzorky téže série mají 

podobnou strukturu difrakční odezvy, jak dokumentuje obrázek 35. 
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Obrázek 35 Vzory WAXD pro polymery s různou délkou spaceru 

(série BIBOx) 

Vzorky jedné řady vykazují přítomnost podobných krystalitů, které se do tvaru 

odezvy promítnou. Platí dále obecné pravidlo, že s růstem délky uhlíkatého spaceru 

krystalinita polymeru klesá. Porovnáme-li výsledky WAXD s výsledky TGA, 

docházíme k závěru, že růst podílu amorfní fáze vede ke snižování tepelné stability 

poly(ester-amidů). 

Výsledky DSC vykazují jen malé rozdíly mezi sériemi TBOx a IBOx. Proto 

na obrázcích 36 a 37 srovnáváme jen výsledky TBOx a BIBOx. 

 

Obrázek 36 Záznamy DSC (1. ohřev) pro sérii BIBOx 
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Obrázek 37 Záznamy DSC (1. ohřev) pro sérii TBOx 

Z výsledků DSC je patrné, že teploty tání jsou u série BIBOx podstatně vyšší a že 

tato teplota klesá s rostoucí délkou spaceru. 

Mikrofotografie textur dvou vzorků B10 a T2, pořízené polarizační mikroskopií, 

vždy pro dvě různé teploty jsou na obrázcích 38 a 39. 

 

Obrázek 38 Mikrofotografie textury vzorku B10 získané při chlazení, 

uspořádaná fáze při a) 260°C a b) 166°C 
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Obrázek 39 Mikrofotografie textury vzorku T2 získané při chlazení, 

uspořádaná fáze při a) 153°C a b) 50°C 
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3.1.2. Základní charakteristika dielektrického chování poly(ester-amidů) 

Prováděla se měření komplexní permitivity vzorků série BIBOx při chlazení 

z teploty +300°C do 0°C a sérií IBOx a TBOx při ohřevu z -100°C do +240°C. 

Teplotní krok byl v obou případech 10°C.  

Obrázky 40 a 41 představují dielektrické chování vzorku B8 ve frekvenčním a 

teplotním oboru. 

 

Obrázek 40 Frekvenční závislost reálné a imaginární složky 

komplexní permitivity vzorku B8 

(šipka ukazuje pohyb spktra při snižování teploty) (7) 

Na obou obrázcích jsou patrné různé relaxační oblasti v měřeném teplotním a 

frekvenčním rozsahu. Relaxace nalezené pod teplotou skelného přechodu 𝑇g odpoví-

dají lokálním pohybům dipólů ve skelném stavu (𝛽 a 𝛾 procesy). Lokální pohyby 
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polárních skupin jsou při vyšších teplotách následovány hlavní přechodovou oblastí 

(segmentální pohyb 𝛼) a při ještě vyšších teplotách relaxací normálního módu 𝛼′ 

nebo relaxací 𝛿, způsobenou polarizací elektrod či Maxwell-Wagnerovou polarizací. 

 

Obrázek 41 Teplotní závislost reálné a imaginární složky komplexní permitivity 

vzorku B8 pro vybrané frekvence 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz (8) 

Velmi obdobné závislosti byly nalezeny i pro vzorky sérií IBOx a TBOx. Běžná 

praxe pokusit se o přiřazení příspěvků k jednotlivým relaxačním oblastem s očekává-

ním jejich chování podle rovnice Havriliak-Negami (68) vedla ke zjištění, že 

všechny oblasti vykazují symetrické chování s parametrem 𝛽 = 1,004 ± 0,008. 

Proto se při dalším vyhodnocování dielektrických spekter parametr 𝛽 fixoval na 

hodnotu 1, tedy využívala se fakticky pouze Cole-Coleova empirická rovnice (66). 
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Abychom zamezili záměně parametru a označení relaxační oblasti, zavedeme pro 

další hodnocení parametr 𝑎 = 1 − 𝛼. 

Druhým důvodem pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že oddělení hlavní relaxační 

oblasti 𝛼 a oblasti relaxace normálního módu 𝛼′ bylo v některých případech 

s ohledem na jejich překryv téměř nemožné. Tato okolnost je patrná na obrázku 42, 

který ukazuje jednak Cole-Coleovu závislost imaginární části permitivity na reálné, 

jednak frekvenční závislost tan 𝛿. 
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Obrázek 42 a) Cole-Coleův diagram pro vzorky série IBOx s různou délkou spaceru 

b) Frekvenční závislost tan 𝛿 pro vzorek B10 série BIBOx (9) 
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3.1.3. Dielektrického chování poly(ester-amidů) podrobně 

Souhrn vyhodnocení experimentálních dat pro vzorky všech sérií je na obrázcích 43, 

44 a 45. Tyto tři obrázky zobrazují hodnoty získané fitovací procedurou, založenou 

na předpokladu platnosti Cole-Coleovy empirické rovnice (66) pro všechny relaxační 

oblasti, a to frekvenci maxima ztrát 𝑓m = 1 2𝜋𝜏⁄ , velikost disperze ∆휀𝑇 a Cole-

Coleův tvarový parametr 𝑎 v závislosti na převrácené hodnotě absolutní teploty 1 𝑇⁄ . 

 

Obrázek 43 Teplotní závislost parametrů Cole-Colevy rovnice pro sérii BIBOx (10) 

Pro série BIBOx a TBOx poly(ester-amidů) se pozoruje pět relaxačních oblastí 𝛾, 𝛽, 

𝛼, 𝛼′ a 𝛿 (v pořadí rostoucí teploty. U série IBOx se pozorují jen čtyři oblasti 𝛾, 𝛽, 𝛼 

a 𝛼′. Relaxační oblast 𝛿 musí být u série IBOx posunuta k vyšším teplotám ve srov-

nání se sériemi BIBOx a TBOx (viz též obrázek 42). 
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Relaxační oblasti lokálních pohybů oblastí 𝛾 a 𝛽 odpovídají patrně lokálním 

pohybům metylenových skupin (𝛾) nebo rotaci amidových skupin (𝛽). Teplotní 

závislost frekvence maxima 𝑓m = 1 2𝜋𝜏⁄  vyhovuje Arrheniovu vztahu (82) 

s aktivační energií 0,28 eV (𝛾) a 0,08 eV (𝛽). Obě relaxace jsou široké a slabé. 

Oblast 𝛾 má tvarový parametr a 0,22 a oblast 𝛽 0,38. Velikost disperze vyjádřená 

jako ∆휀𝑇 je 51 K pro oblast 𝛾 a 57 pro oblast 𝛽. 

 

Obrázek 44 Teplotní závislost parametrů Cole-Colevy rovnice pro sérii TBOx (11) 

Teplotní závislost frekvence maxima oblastí segmentálního pohybu a normálního 

módu 𝛼 a 𝛼′ je nearrheniovká a vyhovuje WLF rovnici (83) se standardními 

koeficienty. 
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Relaxační oblast 𝛿 se pro nižší teploty chová také podle WLF rovnice, ale pro teploty 

větší než určitá teplota kritická přehází do arrheniovského chování. 

Poly(ester-amidy) přejímají některé vlastnosti polyesterů, polyamidů nebo 

kombinace jejich vlastností. Polyestery jsou polymery s dipólovým momentem nejen 

kolmým na kostru hlavního řetězce (tzv. polymer typu B), ale také s dipólem, který 

je s řetězcem paralelní (tzv. polymer typu A). 

 

Obrázek 45 Teplotní závislost parametrů Cole-Colevy rovnice pro sérii IBOx (12) 

Ren a kol. [85] změřili dielektrické vlastnosti poly(mléčné kyseliny) – poly(lactic 

acid) – a ukázali, že celkový dipólový moment poly(mléčné kyseliny) má složky jak 

typu A, tak typu B. Paralelní složka existuje především díky rezonančnímu jevu mezi 
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atomy C a O na hlavním řetězci, tj. díky delokalizaci π-elektronu vazby C-O má 

charakter dvojité vazby s omezenou rotací kolem vazby C-O [86]. 

Bylo zjištěno, že teplotní závislost imaginární složky permitivity pro segmentální, ale 

i normální mód spojený s amorfní částí polykrystalických vzorků splňuje WLF 

rovnici (83) [87]. Závislost referenční teploty 𝑇S na počtu CH2 skupin (spacer) 

pro oba módy je na obrázku 46. Teplota 𝑇S pro segmentální mód v rámci přesnosti 

měření nezávisela na počtu CH2 skupin pro 𝑥 ≥ 6 a byla zhruba 90°C pro série IBOx 

i TBOx zhruba 100°C pro BIBOx. Totéž naměřili Demchenko a kol. pro kapalně 

krystalické vzorky polyesteru [88]. Pro nižší hodnoty x, tj. pro kratší spacery (CH2)x 

vzrůstá referenční teplota až ke 120°C. 

 

Obrázek 46 Závislost teploty TS na počtu CH2 skupin (spacer) (13) 

Z obrázků 43, 44 a 45 teplotní závislosti polohy absorpčních maxim pro BIBOx, 

TBOx a IBOx je patrné, že fitovací procedura používající WLF rovnici se standard-

ními koeficienty byla úspěšná. Musíme však zmínit dosti vyšší hodnoty frekvenčních 

maxim 𝑓m, které neodpovídají volnému objemu standardních polymerů (série TBOx 
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a IBOx mají log 𝑓m ≅ 4,9, série BIBOx log 𝑓m ≅ 3,7). Referenční teploty 𝑇S mají 

v normálním módu tendenci narůstat s klesajícím počtem alkylových skupin spaceru. 

Obrázek 47 ukazuje závislost dielektrické disperze ∆휀𝑇 všech tří sérií na délce x 

alkylového řetězce jak pro segmentální, tak pro normální mód. Z obrázku je vidět, že 

disperze závisí více na typu aromatické složky než na délce spaceru. Pro dielektricky 

slabší segmentální mód měla nejnižší pozorovanou hodnotu (∆휀𝑇 ≅ 200 K) série 

BIBOx; série IBOx a TBOx měly hodnoty vyšší (∆휀𝑇 ≅ 800 K). Tento výsledek 

odpovídá měřením rentgenové difrakce WAXD (obrázky 34 a 35). Tvarový parametr 

a Cole-Coleova rozdělení rostl s rostoucí teplotou pro všechny vzorky nejen v hlavní 

přechodové oblasti, ale částečně i v oblasti normálního módu. 

 

Obrázek 47 Závislost velikosti disperze ∆휀𝑇 na počtu CH2 skupin (spacer) (14) 
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Velikost disperze ∆휀𝑇 procesu normálního módu byla obecně velikostně o řád větší 

než disperze segmentálního módu. Nejmenší hodnoty disperze vykazovala opět série 

BIBOx (∆휀𝑇 ≅ 1 000 K), větší hodnoty měla série TBOx (∆휀𝑇 ≅ 8 900 K) následo-

vaná sérií IBOx (∆휀𝑇 ≅ 14 900 K). Navíc zde bylo pozorováno, že se velikost ∆휀𝑇 

po překročení určité kritické teploty ještě zvyšuje: BIBOx až k 1 390 K, TBOx 

k 16 000 K a TBOx k 32 700 K. 

U nejvyšších měřených teplot a u nejnižších kmitočtů byla pozorována relaxační 

oblast označená 𝛿, a to u všech vzorků série BIBOx a u vzorků T8 a T10 série 

TBOx. U vzorků TBOx s nízkým obsahem alkylových skupin a u všech vzorků série 

IBOx oblast 𝛿 pozorována nebyla. V těchto případech důvodně předpokládáme, že 

její poloha byla mimo experimentálně pokrytý teplotní a frekvenční obor. 

Fyzikální podstatu relaxační oblasti 𝛿 spatřujeme v přítomnosti pohybu nosičů 

náboje ve vzorcích poly(ester-amidů). V takových případech se na rozhraních často 

pozoruje [89] Maxwell-Wagner-Sillarsova polarizace (viz oddíl Dielektrické jevy 

v látkách s rozhraními) nebo polarizace elektrod (viz oddíl Randlesova cela). 

Relaxační chování oblasti 𝛿 lze rozdělit do dvou částí. U nízkých teplot pozorujeme 

nearrheniovské chování, které lze podobně jako segmentální a normální mód popsat 

WLF rovnicí (83), zatímco při teplotách nad kritickou teplotou 𝑇1 (obrázek) přebírá 

teplotní závislost frekvenčních maxim 𝑓m Arrheniovu závislost (82) s různými 

aktivačními energiemi. Při teplotě 𝑇1 se u poly(ester-amidů) pozoruje tání krystalické 

struktury (∆𝐸 ≅ 2,2 eV). Mezi teplotami 𝑇2 a 𝑇3 se vzorky chovají [50] kapalně 

krystalicky (∆𝐸 ≅ 0,3 eV) a nad teplotou 𝑇3 izotropně (∆𝐸 ≅ 1,8 eV). Hodnoty 

teplot 𝑇1, 𝑇2 a 𝑇3 jsou postupně 241°C, 259°C a 280°C, což je v dobrém souhlase 

s výsledky měření DSC (obrázek 37) i polarizační mikroskopie (obrázky 38 a 39). 

Polarizační mikroskopie potvrdila pro B8 a B10 (obrázek 38) přítomnost nematické 

struktury nad 260°C. U série TBOx se pozoroval pouze přechod do izotropní fáze 

(obrázek 39), přičemž teplota přechodu závisela na délce spaceru. V případě T8 se 

tání nepozorovalo, jak potvrdila měření WAXD. 
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3.2. Měření kompozitů PVAL-PANI 

3.2.1. Doprovodné charakteristiky kompozitů PVAL – PANI 

K základní morfologické charakterizaci kryogelu PVAL-PANI byl použit skenovací 

elektronový mikroskop (SEM) Quanta 200F. S jeho pomocí byla pozorována makro-

skopicky homogenní struktura vzájemně propojených pórů velikosti desítek mikronů. 

Dva snímky s různým zvětšením jsou na obrázku 48. 

 

Obrázek 48 Mikrosnímky SEM kryogelu PVAL-PANI v rozlišení 

(a) 200 μm  (b) 500 μm 

Gravimetrická měření vzorků kompozitu PVAL-PANI probíhala za využití vah 

Sartorius CP225D-OCE. Na obrázku 49 uvádíme na příkladu vzorku V07 časovou 

závislost procentní hmotnosti vzorku při jeho vysychání spolu s vyjádřením rychlosti 

vysychání. Část plochého vzorku V07 počáteční tloušťky cca 2,7 mm ležela jednou 

plochou na podložce, s níž se vážila. Rychlost vysychání vzorku byla zhruba 

konstantní až do ztráty 70% vody, poté prudce klesala. Počáteční vysychání vzorku 

nebylo přes značnou odpařovací plochu příliš rychlé – trvalo cca 27 hodin.  

Vztah mezi rychlostí vysychání a aktuální hodnotou hmotnosti vzorku je vidět 

na dalším obrázku 50, kam jsme přidali údaje o vzorku V01, který byl nejprve 

tlakem, zhruba odpovídajícím tlaku elektrody s pružinou, zbaven části vody
4
. 

                                                 

4
 Část vzorku V01 s počáteční hmotností 1,1073 g a tloušťkou cca 2,4 mm měla 

po zmáčknutí hmotnost 0,7419 g a tloušťku cca 2 mm. 
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Obrázek 49 Časová závislost procentní hmotnosti vzorku a jejích časových změn 

při vysychání vzorku PVAL-PANI za pokojových podmínek 

 

Obrázek 50 Závislost časové změny hmotnosti vzorku PVAL-PANI  

na aktuální hodnotě hmotnosti 

Z obrázku 50 vidíme, že rychlost vysychání tenčího vzorku byla vyšší, ale celkový 

charakter vysychání byl shodný. 
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3.2.2. Měření frekvenčních spekter PVAL-PANI 

Měření vlastností kompozitních kryogelů PVAL-PANI klasickou dielektrickou 

spektroskopií bylo spojeno s ohledem na charakter látky s celou řadou experimen-

tálních problémů.  

První – kontaktní – problém byl spojen se stabilizací teploty měřených gelových 

vzorků a s jejich tepelnou stabilitou. Novocontrol Quatro System používá pro 

chlazení i ohřev proudící dusíkové páry, čímž se urychluje průběžná ztráta vody 

z testovaných vzorků, tudíž se zmenšuje jejich tloušťka a potenciálně hrozí ztráta 

elektrického kontaktu mezi vzorkem a zejména horní měřicí elektrodou. Tento 

problém se řešil dvěma způsoby: 

a) Pravidelně se kontroloval elektrický kontakt a stavitelná horní elektroda se 

postupně snižovala spolu s poklesem tloušťky vzorku. 

b) Byla vyvinuta již zmíněná přítlačná elektroda, vybavená pružinou, která 

zajišťovala konstantní přítlak elektrody ke vzorku. 

Výhoda druhého řešení spočívá v tom, že jsou lépe definovány podmínky experi-

mentu. V obou případech však nebylo možné vyhnout se určité počáteční ztrátě vody 

ze vzorku. Ze zkušenosti při vkládání vzorku do kondenzátoru, ale především z gra-

vimetrických experimentů odhadujeme, že tato počáteční ztráta vody ze vzorku byla 

kolem 35%.  

Problémem jiného druhu byla otázka dosahování rovnováhy. Snímání frekvenčních 

spekter na přístroji Novocontrol Alpha probíhalo většinou tak, že se po stabilizaci 

požadované teploty vzorku měřily složky impedance pro vybrané frekvence 

od nejvyšší k nejnižší. Frekvenční oblast – nejčastěji 10
7
 Hz až 10

-2
 Hz – byla pokry-

ta relativně hustě 80-ti logaritmicky rovnoměrně vybranými frekvencemi. Tuto 

okolnost bylo třeba zmínit z toho důvodu, že Novocontrol Quatro Cryosystem se při 

měření orientuje na dosahování tepelné, ale ne termodynamické rovnováhy, takže 

u pomalejších procesů uvnitř látky nemusí být při vlastním měření dosaženo např. 

difúzní rovnováhy, tj. vyrovnání chemického potenciálu v celém objemu vzorku. 

Proto je třeba mít na paměti, že doba snímání devíti dekád frekvencí obvykle trvala 

1000 s±100 s v závislosti na potřebě kryosystému dorovnávat teplotu vzorku 

na zadanou hodnotu. Při vědomém sledování procesu dosahování difúzní nebo 
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chemické rovnováhy mohlo být výhodnější vypustit při měření frekvenčně nejnižší 

dekádu, protože snímání osmi dekád frekvencí trvalo pouze 500 s±50 s. Prohlásíme-

li tedy v této práci, že měření nastalo v určitém čase, budeme tím mít na mysli jeho 

zahájení a budeme si vědomi toho, jednak že hodnoty impedance, zejména u nižších 

kmitočtů, mohou fakticky odpovídat časům pozdějším, jednak že získané spektrum 

nemusí vyhovovat Kramers-Kronigovým relacím. 

Třetí skupina obtíží byla spojena s polarizačními jevy na elektrodách, které se 

projevovaly jednak nelinearitou, tj. závislostí impedance na předpětí a efektivní 

hodnotě přiloženého elektrického napětí 𝑢ef, jednak citlivostí na již zmíněný přítlak, 

ale také na malé změny teploty díky malým aktivačním energiím procesů na elektro-

dách. Kapacita elektrické dvojvrstvy není na teplotě obvykle příliš závislá, takže 

o chování dvojvrstvy rozhoduje především odpor Rct k transferu náboje. Pokles 

teploty o jeden stupeň znamená nezanedbatelný nárůst odporu Rct, tudíž také zvětšení 

časové konstanty elektrické dvojvrstvy (157). Experimentálně se tato malá změna 

teploty projeví zvýšením příslušného maxima záporně vzaté imaginární složky 

impedance a jeho posunem k nižším kmitočtům. 

Abychom se společně seznámili s chováním vzorků kompozitu PVAL-PANI, 

podíváme se nejprve na chování vzorku V07, jehož část jsme studovali 

gravimetricky. Vzorek byl umístěn do kryostatu do deskového kondenzátoru 

s elektrodami z nerez oceli, jehož horní elektroda byla vybavena pružinou. 

Odhadujeme, že počáteční tloušťka vzorku byla 2,2 mm. Vzorek V07 byl v kryostatu 

v dusíkové atmosféře déle než pět dní, kde intenzivně vysychal, protože když byl 

následně vytažen z kryostatu, jeho tloušťka byla 0,22 mm. Během pěti dní proběhla 

celá řada nejrůznějších experimentů – měřily se teplotní závislosti impedance při 

různých efektivních napětích. Nyní si však vybereme pouze měření frekvenční 

závislosti impedance při stabilizované pokojové teplotě 25°C a efektivní hodnotě 

budicího napětí 30 mV. Frekvenční průběhy reálné složky a záporně vzaté 

imaginární složky jsou na obrázku 51.  

Obrázek vystihuje změny impedance vzorku PVAL-PANI při postupném vysychání. 

Zatímco jsou u vlhkého vzorku hodnoty reálné složky impedance ve sledovaném 

frekvenčním oboru v rozsahu 10
0
-10

3
 Ω, vzrostou vysušením hodnoty impedance 
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o tři řády. Zároveň však dochází k frekvenčním posunům oblastí (pracovně označeny 

A a B, kde jsou změny impedance výrazné (maxima imaginární složky). 

 

Obrázek 51 Frekvenční závislost složek impedance vzorku V07 kompozitu  

PVAL-PANI: (a) reálná složka; (b) záporně vzatá imaginární složka 

Abychom mohli tvrdit, že uvedený obrázek 51 chování impedance je pro studovaný 

kompozit zákonitý, použili jsme další vzorek V08 a ten jsme po vložení za shodných 

podmínek do deskového kondenzátoru drželi stabilizovaně 24 hodin při teplotě 25°C 

a prováděli jsme neustále měření frekvenčních charakteristik impedance střídavě 
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při 1 mV a 30 mV efektivního napětí. Výsledky měření pro efektivní napětí 30 mV 

s časovými odstupy cca 2000 s jsou na obrázku 52. 

 

Obrázek 52 Frekvenční závislost složek impedance vysychajícího vzorku V08  

kompozitu PVAL-PANI: (a) reálná složka; (b) záporně vzatá imaginární složka 

Vysoká hustota záznamů umožnila sledovat podrobně proces přechodu systému mezi 

dvěma charakteristickými stavy, které jsme pozorovali jen hrubě u vzorku V07 

na obrázku 51. Přechod probíhal mezi 10. a 12. hodinou od okamžiku vložení vzorku 

do kryostatu. Střed přechodu je znázorněn výsledky měření číslo 41, příslušné křivky 

jsou na grafech jako jediné znázorněny čárkovaně. Rozdíl mezi vzorky V07 a V08 
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spočívá v tom, že u vzorku V08 směřují maxima obou oblastí A a B při vysychání 

téměř ke stejnému kmitočtu. 

Časový vývoj impedance vzorku V08 je ještě lépe vidět v komplexní rovině, tj. 

v Nyquistově diagramu na obrázku 53. Diagram je s logaritmickými osami, aby bylo 

možné zachytit na jednom obrázku řádově odlehlé hodnoty za cenu deformace 

kruhových oblouků. Z diagramu je vidět, jak se mění procesy v látce, když postupně 

přichází o molekuly vody, která působí jak plastifikátor, tak vodivý kontakt mezi 

prostorovými homogenními doménami, oddělenými jinak z hlediska vodivosti 

nepříznivým rozhraním. 

 

Obrázek 53 Nyquistův diagram impedance vysychajícího vzorku V08 

kompozitu PVAL-PANI 

Podívejme se nyní na Nyquistův diagram vzorku V07, tentokrát v lineárním měřítku. 

Fakticky se bude jednat o pět pohledů s různým „ohmickým“ zvětšení, uspořádanými 

do jednoho obrázku 54. 

Z obrázku 54 (a) je patrné, že impedančně disperzní oblast A, lokalizovaná u nižších 

kmitočtů, je asymetrická, tedy dobře popsatelná modelem Havriliak-Negami (68). 

Vysvětlení nabízí výsledky pro vzorek V08, kde lze vystopovat přítomnost dvou 

překrývajících se křivek. 
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Obrázek 54 Nyquistovy diagramy s různým rozlišením pro vzorek V07 PVAL-PANI 
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Disperzní oblast B, viditelná na obrázku 54 (b), je rovněž blízká Debyeovu modelu 

(59). Tato oblast, ležící u vysokých kmitočtů, nebyla v dostupném frekvenčním okně 

zachycena v případě vysokého obsahu vody. To dokumentuje obrázek 54 (c) a čárko-

vaně naznačuje, jak tam tato oblast patrně vypadá. Z našeho měření můžeme pouze 

odhadovat, že vysokofrekvenční odpor vzorku je desetina ohmu nebo méně, tedy pro 

dané rozměry vzorku je jeho specifický odpor menší než 1,7 Ωcm. 

Významným experimentem k poznání charakteru disperzní oblasti je závislost 

průběhu impedance na efektivním napětí 𝑢ef signálu. Tuto informaci pro téměř suchý 

vzorek V07 poskytuje obrázek 55. 

 

Obrázek 55 Frekvenční závislost imaginární složky impedance vzorku V07  

kompozitu PVAL-PANI při několika hodnotách efektivního napětí 𝑢ef 

Z experimentu je zřetelná závislost velikosti disperze oblasti A na přiloženém napětí, 

která je obecně nelineární. Napěťová nezávislost existuje pro malé hodnoty 

efektivního napětí 𝑢ef budicího signálu, ale jeho kritická hodnota závisí na obsahu 

vody ve vzorku. U sušších vzorků, jakým je příklad na obrázku 55, je tato hodnota 

kolem 100 mV, u vzorků s velkým obsahem vody se snižuje na 10 mV. Proto se při 

experimentech běžně používala hodnota 30 mV. 
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Ve snaze nelinearitu interpretovat, vyšli jsme pro jedno z provedených měření 

z přepočtených hodnot koeficientů 𝑐n = 𝑎n 𝑢0⁄ , 𝑑n = 𝑏n 𝑢0⁄ , které jsou vyneseny 

v obrázku 56 v závislosti na efektivním budicím napětí 𝑢ef.  

 

Obrázek 56 Závislost vybraných harmonických koeficientů 𝑐n a 𝑑n vzorku V08 

kompozitu PVAL-PANI na efektivním budicím napětí 𝑢ef při frekvenci 213 Hz 

Některé naměřené hodnoty jsou velmi malé, ty jsou v grafu vynechány. Větší veli-

kost mají především koeficienty u základní – první harmonické frekvence, 𝑐1, 𝑑1. 

Pro malá napětí jsou na napětí prakticky nezávislé a blíží se k limitním hodnotám, 

jsou to složky komplexní vodivosti vzorku. Při větších amplitudách se v důsledku 

nelinearity mohou naměřit podstatně odlišné hodnoty. Ostatní koeficienty, pro n > 1, 

začnou hrát roli teprve při větších napětích. Výsledky ukazují, že zatímco u lichých 

harmonik (n = 1,3,5) hraje dominantní roli složka c („ve fázi“ s buzením), u sudých 

je to naopak složka d. Při interpretaci těchto výsledků jsme vyšli z náhradního 

schématu na obrázku 57. 

 

Obrázek 57 Náhradní schéma k vyšetřování nelinearity vzorků 

Symbolem RN jsme uvedli nelineární prvek popsaný voltampérovou charakteristikou  
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 𝐼 = 𝐴 exp(𝛼𝑈) + 𝐵 exp(𝛽𝑈) , (217) 

která až na označení parametrů odpovídá např. Butler–Volmerově rovnici (137). 

Bohužel se nám nepodařilo najít analytické vyjádření souvislosti parametrů 

náhradního schématu s naměřenými hodnotami. Pro samotný prvek RN by sice bylo 

možné vyjádřit amplitudy harmonických komponent proudu s využitím modifiko-

vaných Besselových funkcí ale i tak doplnění dalších prvků ze schématu by patrně 

nebylo příliš snadné. 

Jako schůdnější cesta byl proto sestaven jednoduchý program na simulaci obvodu dle 

obrázku 57. Program numericky počítá časový průběh proudu v obvodu a přímo 

vyhodnocuje koeficienty harmonik. S pomocí tohoto programu byly zkusmo 

nalezeny hodnoty parametrů, které vyhovují naměřeným hodnotám. Chování daného 

vzorku lze např. vysvětlit hodnotami 𝐴 = −𝐵 = 0,7 × 10−6 A, 𝛼 = −𝛽 = 1,05 V−1 

a 𝐶1 = 34 × 10
−12 F. Hodnoty R a C2 chování modelu příliš neovlivnily, pokud byl 

odpor R udržován na dostatečně nízké hodnotě. Přiřazení hodnot parametrů tedy 

samozřejmě není jednoznačné, nicméně určitou informaci lze získat. 

Pokud bychom nelineární jevy přiřadili procesům na elektrodách a kombinaci RC2 

připsali chování objemové vodivosti, pak na základě uvedených výsledků nelze 

vyloučit, že hlavní spád napětí probíhá na elektrodách a objemová vodivost bude 

možné určit obtížně. 

Napěťová závislost disperzní oblasti A je každopádně další indicií, která nás vede 

k představě jejího spojení s polarizací elektrod. Vzrůst napětí na vzorku se projeví 

vzrůstem přepětí na elektrodovém přechodu, kde podle Butler–Volmerovy rovnice 

(137) vzroste nelineárně proud, tedy sníží se impedance přechodu zmenšením odporu 

z transferu náboje Rct. Toto zmenšení odporu se projeví jak snížením velikosti 

disperze, tak snížením časové konstanty elektrické dvojvrstvy (157). 

Oblast B na velikosti přiloženého napětí naopak nezávisí, její frekvenční posun 

viditelný na obrázku 55 je způsoben pouze aditivitou impedancí jednotlivých 

příspěvků, řazených v sérii. Oblast B, frekvenčně lokalizovaná nad oblastí A, tedy 

bude spojena s objemovými vlastnostmi vzorku, jde o disperzní chování samotného 

kompozitu PVAL-PANI, které spojujeme s Maxwell-Wagnerovou polarizací (viz 

oddíl Dielektrické jevy v látkách s rozhraními). 
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Podobný obraz jsme získali i pro ostatní vzorky. Rozdíly v chování oblastí A a B 

byly zjištěny i při měření teplotních závislostí impedance. Příklad vzorku V06, již 

relativně vyschlého, je na následujícím obrázku 58. 

 

Obrázek 58 Frekvenční závislost imaginární složky impedance vzorku V06 

kompozitu PVAL-PANI při několika teplotách 

Dosud popsané chování kompozitu PVAL-PANI nás přimělo pracovat s náhradním 

schématem, které je zobrazeno na dalším obrázku 59 a které vychází z existence tří 

sériově spojených, elektricky aktivních oblastí. 

 

Obrázek 59 Náhradní schéma kompozitu PVAL-PANI 

Zvolili jsme tedy rozšířenou Randlesovu celu a pro charakterizaci kapacitního 

chování oblastí A (polarizace elektrod) a B (Maxwell-Wagnerova polarizace) jsme 

použili prvek konstantního fázového posunu CPE s impedancí popsanou vztahem 
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(166). Fitováním tohoto modelu na experimentální data jsme byli schopni získat 

teplotní závislosti poloh obou oblastí, ale i charakteristik jednotlivých prvků zvole-

ného náhradního schématu. Při výpočtech se ukázalo, že oblast A má kromě 

nízkofrekvenčního konce téměř debyeovský charakter, takže bylo možné přejít 

od parametru Qdl ke standardní kapacitě Cdl. Teplotní závislosti jednotlivých prvků 

náhradního schématu jsou na dalších obrázcích. 

Na obrázku 60 jsou frekvenční polohy maxim 𝑓m_dl oblasti A a 𝑓m_mw oblasti B. 

 

Obrázek 60 Teplotní závislost frekvencí maxima disperzních oblastí 

A (𝑓m_dl) a B (𝑓m_mw) při chlazení a ohřevu vzorku V06 kryogelu PVAL-PANI 

Odhlédneme-li od vysokoteplotního chování oblasti B při ohřevu nad pokojovou 

teplotu (oblast se tam více posouvala a rozšiřovala), lze posouvání obou relaxačních 

maxim popsat dobře Arrheniovým vztahem (82) a dospět k aktivačním energiím 

obou procesů, které jsou velmi blízké: aktivační energie oblasti A byla 8,44 kJ/mol 

(0,088 eV) a oblasti B 8,55 kJ/mol (0,089 eV). 

Neobvyklé vysokoteplotní chování oblasti B je ještě lépe patrné na chování prvků, 

které ji modelují. Do obrázku 61 jsme soustředili údaje o teplotní závislosti kapacity 

𝐶dl oblasti A a parametru 𝑌mw („kapacita“ prvku s konstantní změnou fáze CPE) 

oblasti B. Oba parametry téměř nezávisí na teplotě až na to, že se chování oblasti B 

při ohřevu nad 40°C skokově změnilo („kapacita“ se o řád zvýšila). 
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Obrázek 61 Teplotní závislost kapacitních parametrů disperzních oblastí 

A (𝐶dl ) a B (𝑌mw) při chlazení a ohřevu vzorku V06 kryogelu PVAL-PANI 

Ohřev vzorku nad 40 C způsobil současně rozšíření oblast B, což dokumentuje 

teplotní závislost parametru n, definovaného vztahem (166), na obrázku 62. 

 

Obrázek 62 Teplotní závislost parametru n relaxační oblasti B  

při chlazení a ohřevu vzorku V06 kryogelu PVAL-PANI 

Je-li hodnota parametru n rovna jedné, jedná se o oblast, kde všechny oblast 

vytvářející podsystémy mají stejnou relaxační dobu. Zmenšování hodnoty n 

odpovídá rozšiřování distribuční funkce. Z předvedeného chování parametru n 

oblasti B můžeme učinit závěr, že zvýšením teploty nad 40°C došlo patrně 



 107 

ke změnám v mikroskopické struktuře látky na rozhraních mezi různě vodivými 

oblastmi. 

Posledním obrázkem 63 chceme poukázat na teplotní chování odporů 𝑅s, 𝑅mw a 𝑅ct 

náhradního schématu (obrázek 59), tedy na teplotní chování prvků látky, spojených 

s disipací energie. 

 

Obrázek 63 Teplotní závislost odporových parametrů 𝑅s, 𝑅mw a 𝑅ct 

při ohřevu a chlazení modelu vzorku V06 kryogelu PVAL-PANI 

Teplotní změny při ohřevu nad 40°C se projevují i na změnách odporů, ale v tomto 

případě se jednalo pouze o jejich snížení na polovinu. Na Arrheniově grafu jsou vidět 

jednoduché přímkové závislosti, takže lze jednotlivým odporům přiřadit aktivační 

energie – odporu 𝑅s 1,43 kJ/mol (0,015 eV), odporu 𝑅mw 11,0 kJ/mol (0,114 eV) a 

odporu 𝑅ct 11,4 kJ/mol (0,119 eV). 

Na závěr je třeba poukázat na blízkost nízkých aktivačních energií obou relaxačních 

oblastí A a B (0,1 eV), kterou si vysvětlujeme tím, že se na obou procesech podílí 

jeden a ten samý druh nosiče náboje. S ohledem na rostoucí zkušenosti s poly-

merními elektrolyty založenými na PVAL (např. v [75]) i na úvahy o vodivosti PANI 

(např. v [78]) docházíme k závěru, že významným faktorem, ovlivňujícím elektrické 

vlastnosti kompozitů PVAL-PANI je protonová vodivost. 
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3.2.3. Bezkontaktní měření vodivosti PVAL-PANI 

Impedanční spektroskopie využívající analyzátor Novocontrol Alpha se standardním, 

ale i upraveným kondenzátorem neumožňovala sledovat teplotní chování 

kryogelového kompozitu PVAL-PANI bez průběžné ztráty vody. Má-li voda ve 

vzorcích zůstat, musí být vzorek hermeticky uzavřen a chráněn před externím 

tlakem. Proto byla vyvinuta již zmíněná bezkontaktní metoda, při níž byly vzorky 

umisťovány do uzavíratelných plastových zkumavek. Již první výsledek, popsaný 

obrázkem 64, byl překvapivý. 

 

Obrázek 64 Teplotní závislost specifické vodivosti kryogelu kompozitu PVAL-

PANI, měřená bezkontaktní metodou, pro dva různé vzorky  
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Vzorky A a B byly podrobeny stejnému teplotnímu cyklu – měření bylo zahájeno 

u +25°C, poté se teplota snižovala v pětistupňových krocích až do -45°C. Následo-

valy teplotní kroky vedoucí až k +45°C a poté návrat k pokojové teplotě +25°C. 

Po dosažení tepelné rovnováhy se vždy sledovalo, zda došlo i k celkové rovnováze 

prováděním několika měření v čase za sebou. 

Výsledky měření poskytly různé střední hodnoty specifické vodivosti, ale pouze 

s malými rozdíly ve všeobecné teplotní závislosti. U první sady vzorků byly 

pozorovány následující společné rysy: 

a) Během procesu chlazení byly zaznamenávány zřetelné nestability v oblasti teplot 

-10°C až -20°C, obvykle spojené s poklesem vodivosti. 

b) Během procesu ohřívání byly nestability zaznamenány v menší míře rovněž, ale 

až při teplotách +5°C až +20°C. 

c) V oboru +35°C až +45°C byl patrný nárůst vodivosti. 

Jevy spojené s objeveným chováním a) a b) měly patrně relaxační charakter 

s časovou konstantou řádu 10
3
 s. Dokumentují to závislosti časových změn vodivosti, 

které byly vloženy do obrázku 64. 

Přicházíme s hypotézou, že jsou tyto oblasti spojeny při klesání teplot s podchla-

zením vody pod teplotou tání a při ohřevu s  táním ledu v jednotlivých kavitách 

hydrogelu. Tyto procesy se samozřejmě projeví kolektivním přeuspořádáváním 

okolní polymerní matrice. 

Tento jev naznačuje, že vzorky nemohou být považovány mikroskopicky za homo-

genní. Považujeme za důležité, aby se v budoucnu prozkoumala závislost těchto jevů 

na velikosti kavit a jejich rozměrové distribuci. Podotkněme, že tento jev nebyl 

sledován při měření vzorků se sníženým obsahem vody. 

Následně byla bezkontaktní metoda aplikována na sérii vzorků, lišících se složením 

kompozitního hydrogelu. Výsledky jsou uvedeny na obrázcích 65 až 68. Obrázek 65 

znázorňuje rozdíly v teplotní závislosti měrné vodivosti vzorků, určené podle rovnice 

(210), se standardním složením (5%PVAL+2%PANI), ale různou historií přípravy, a 

to jednak pro vzorek s 0,2M H2SO4, jednak pro vzorek vypraný v deionizované vodě 

(Q-Milli). Je vidět, že v oblasti nízkých teplot se vodivost s růstem teploty u obou 



 110 

vzorků snižuje, přičemž tento trend teplotní závislosti není výrazný, což svědčí 

o velmi malé hodnotě aktivační energie v této oblasti. Zároveň je z obrázku zřejmé, 

že jsou si blízké i hodnoty vodivosti pro vzorek s 0,2M H2SO4 a s Q-Milli (1 S/m a 

0,8 S/m). Se zvyšující se teplotou je chování složitější, a to zejména u vzorku s 0,2M 

H2SO4. 
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Obrázek 65 Teplotní závislost měrné vodivosti dvou vzorků při ohřevu a chlazení 

Obecně lze říci, že v oblasti teplot vyšších než –10°C dochází ke zvyšování měrné 

vodivosti se zvyšující se teplotou, což může být připsáno mimo jiné změně 

charakteru vodivosti u těchto teplot. Přitom je vidět, že zatímco u „čistého“ vzorku je 

jeho vodivost jen málo závislá na teplotě v celém rozsahu měřených teplot a nezávisí 

na způsobu měření (ohřev nebo chlazení), u druhého vzorku pozorujeme výraznou 

hysterezi. Jak je z obrázku zřejmé, je teplotní závislost vodivosti obdobná jak 

v režimu chlazení, tak i v režimu ohřevu, ale při ohřevu dochází k odpovídající 

změně vodivosti u vyšších teplot ve srovnání s hodnotami určenými při chlazení. 

Tuto skutečnost můžeme, spolu se změnou teplotní závislosti vodivosti, připsat 

strukturním změnám, ke kterým s největší pravděpodobností v studovaných 

hydrogelech v oboru středních teplot dochází. 

O možnosti strukturních změn svědčí i výsledky, které jsme získali měřením 

časových závislostí vodivosti pro různé teploty. Na obrázku 66 vidíme 
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experimentální chování gelu s 5%PVAL+2%PANI pro tři vybrané teploty, měřeného 

v časovém intervalu od 0 s do 250 s. Zatímco u nízkých i vysokých teplot hodnota 

vodivosti prakticky nezávisí na režimu měření, u teploty –10°C je tato závislost 

výrazná. Časovou konstantu těchto změn odhadujeme na cca 200 s. 
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Obrázek 66 Časová závislost vodivosti při změně teploty 
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Obrázek 67 Teplotní závislost měrné vodivosti pro vzorky s různým obsahem PVAL 
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Výše popsaný jev teplotní závislosti vodivosti jsme pozorovali i u vzorků s různým 

obsahem PVAL, jak je znázorněno na obrázku 67. Stejně jako v předchozím případě 

klesá hodnota vodivosti s rostoucí teplotou a v oblasti vyšších teplot dochází opět 

k hysterezi. Přitom je vidět, že její velikost závisí na složení vzorků a že se 

zvyšujícím se obsahem PVAL se zvyšuje. Tuto skutečnost se můžeme pokusit 

odůvodnit hypotézou, že s rostoucím podílem PVAL v kompozitu roste velikost 

homogenních kvazistabilních oblastí s vysokou vnitřní vodivostí, které jsou schopny 

se vytvářet nad teplotou zeskelnění za podpory elektrického pole. 
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Obrázek 68 Teplotní závislost permitivity dvou vzorků 

Poslední obrázek 68 série bezkontaktního měření vodivosti uvádí teplotní závislost 

permitivity určené podle vztahu (216). Hodnota takto určené permitivity nezávisí pro 

vzorek s Q-Milli ani na teplotě ani na režimu měření a je přibližně rovna 75. Oproti 

tomu hodnota permitivity pro vzorek s 0.2M H2SO4 na obou, jak teplotě, tak i režimu 

měření závisí. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje a při ohřevu dosahuje u 0°C 

hodnoty 260 při chlazení a 205 při ohřevu. 
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Závěr  

Úkolem dizertační práce bylo studium relaxačních elektrických vlastností 

polymerních kompozitů a kapalně krystalických polymerů. Práce se soustředila 

na dosud hlouběji nezkoumané, nové polymerní materiály – na semiaromatické 

poly(ester amidy) a kompozity poly(vinyl alkoholu) s polyanilinem. V případě 

poly(ester amidů) se jednalo o tři série s různou aromatickou skupinou a různou 

délkou alifatické části řetězce, v případě kompozitů o materiály připravené jako 

kryogely. Základní experimentální metodou byla dielektrická spektroskopie, dopl-

něná o přístupy elektrochemické impedanční spektroskopie. Nově pak byla vyvinuta 

bezkontaktní měřicí metoda, založená na využití vířivých proudů, která je schopna 

poskytnout informaci jak o vodivosti, tak o permitivitě vzorků, a byla zkonstruována 

měřicí cela, na níž byla provedena i část experimentální práce. 

Z těchto důvodů můžeme výsledky práce rozdělit do tří oblastí. 

Závěry k bezkontaktní metodě měření dielektrických charakteristik 

Bezprostředním popudem k hledání a vyvinutí nové bezkontaktní metody byly 

experimentální problémy spojené s měřením vodivých polymerních elektrolytických 

polymerních kryohydrogelů s probíhajícími redoxními reakcemi. Základní problémy 

byly následující: 

1. Napařování elektrod, běžně aplikované při studiu polovodičů, nepřicházelo 

s ohledem na charakter studované látky v úvahu. Vzorky kryogelů měly svůj tvar 

a nebylo tedy možné použít metody vhodné pro kapaliny. Pokus použít kapali-

nový kondenzátor již v průběhu polymerace následně selhal s ohledem na složité 

teplotní chování hydrogelu. 

2. Použití kondenzátoru s deskovými elektrodami má smysl za předpokladu 

kvalitního kontaktu mezi deskami a měřeným vzorkem. Takového kontaktu je 

běžně dosahováno zajištěním dostatečného mechanického tlaku kondenzátorové 

desky na měřený vzorek. Studované kryogely obsahovaly dutiny naplněné 

elektrolytem a byly velmi citlivé na tlak. I malý vnější tlak způsoboval vypuzení 

části elektrolytu ze vzorku. 
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3. Kontakt kovové elektrody s elektrolytickým kryogelem je spojen se vznikem 

elektrické dvojvrstvy a s polarizací elektrod, která u nízkých frekvencí překrývá 

dielektrické spektrum objemu látky V případě kryogelů, které obsahovaly 95% 

vody, byl tento jev obzvláště silný. 

4. Transfer elektronů mezi kovovou elektrodou a elektrolytickým vzorkem je silně 

nelineární, řízený v prvním přiblížení Butler–Volmerovou rovnicí, a spojený 

s difúzí látek, které se účastní Faradayových procesů u elektrod. Přítomnost 

elektrod může způsobit, že koncentrace nosičů náboje při experimentu nejsou 

identické s intrinsickými koncentracemi. 

Rozhodnutí měřit bezkontaktně komplexní vodivost vycházelo z možnosti měřit 

dopad existence vířivých proudů v látce při aplikaci střídavého magnetického pole. 

Základním prvkem našeho experimentálního uspořádání se stala cívka tvaru 

solenoidu, vyplněná proměřovanou látkou. Z tohoto uspořádání se odvíjely naše 

teoretické úvahy, které se dají charakterizovat jako rozšíření klasického přístupu 

Landaua a Lifšice na látky vykazující vedle stejnosměrné vodivosti, dané volnými 

náboji, také nezanedbatelné efekty spojené s vázanými náboji. Výsledkem tohoto 

přístupu jsou vztahy (210) a (216), které spojují určení vodivosti a permitivity 

s měřením změn indukčnosti a ekvivalentního sériového odporu použitého solenoidu. 

Pro experimentální měření se nám jako nejvhodnější jevilo měření rezonanční, kdy 

jsme vytvořili měřicí celu zkratováním solenoidu kvalitním keramickým 

kondenzátorem. Výsledek vývoje měřicí cely je popsán v oddílu „Měřicí cela pro 

bezkontaktní experimenty“. 

Měřicí cela byla úspěšně použita pro měření kryohydrogelů PVAL-PANI a umožnila 

získat nikde dosud nepublikované výsledky. Další vývoj cely spatřujeme jednak 

v mechanickém vylepšení pouzdra cívky, jednak ve využití sady keramických 

kondenzátorů, které by umožnily měřit dielektrické charakteristiky v rozsahu cca dvě 

a půl frekvenční dekády. 

Závěry ke studiu poly(ester-amidů) 

Studovaly se tepelné, krystalografické a dielektrické vlastnosti vzorků semiaroma-

tických poly(eter-amidů) s různou aromatickou složkou (1,4-fenylen, 1,3-fenylen a 
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4,4’-bifenyl) s pěti různými alifatickými spacery, které byly připraveny polyadiční 

reakcí aromatických bis(2-oxazolinů) s alifatickými dikarboxylovými kyselinami. 

Tepelná stabilita všech sérií, studovaná pomocí TGA, závisela na typu aromatické 

složky a rovněž na obsahu amorfní fáze, jak potvrdila měření WAXD. Nejvyšší 

stabilitu vykazovala série BIBOx, nejnižší stabilita se naměřila u amorfního vzorku 

T8 série TBOx. 

Dielektrická relaxační spektroskopie popsala pět relaxačních oblastí pomocí teplot-

ních a frekvenčních závislostí komplexní permitivity. Dva nízkofrekvenční relaxační 

procesy byly přisouzeny lokálním pohybům metylénových skupin (oblast 𝛾) a rotaci 

amidových skupin (oblast 𝛽). Obě oblasti vykazují arrheniovské chování 

s aktivačními energiemi 0,08 eV (𝛽-proces) a 0,28 eV (𝛾-proces). Obě aktivační 

energie závisejí jen málo na skladbě polymeru. 

Segmentální 𝛼-proces je odrazem skelného přechodu. Referenční teplota 𝑇S pro 

segmentální mód nezávisela na počtu CH2 skupin pro 𝑥 ≥ 6. Její hodnota byla 

zhruba 90°C pro série IBOx i TBOx a zhruba 100°C pro sérii BIBOx. Pro nižší 

hodnoty x referenční teplota vzrůstala až ke 120°C. Teplotní závislost polohy 

frekvenčních maxim 𝑓m lze popsat WLF rovnicí se standardními koeficienty. 

S ohledem na značně vysoké frekvence maxim 𝑓m bude v budoucnu nezbytné změřit 

volný objem poly(ester-amidů) prostředky pozitronové anihilace a provést detailní 

analýzu na molekulární úrovni. 

U vyšších teplot byl pozorován 𝛼′-proces odpovídající normálnímu módu, který se 

rovněž řídil WLF rovnicí. Tento výraznější přechod je spojen s pohybem celých 

molekul s dipólovým momentem rovnoběžným s hlavním řetězcem polymeru. 

Velikost disperze ∆휀𝑇 𝛼′-procesu byla o řád vyšší než disperze 𝛼-procesu. 

Pátý 𝛿-proces, pozorovaný u nejvyšších teplot by mohl odpovídat pohybu volného 

náboje v nehomogenních podmínkách. Tuto hypotézu potvrdí další měření 

stejnosměrné a střídavé vodivosti poly(ester-amidových) vzorků s různou tloušťkou. 

𝛿-proces byl výrazný u série BIBOx. Polohy maxim 𝑓m se až do teploty 𝑇1 = 241°C 

rovněž řídily WLF rovnicí. Nad touto teplotou (tání) sledovaly vzorky série BIBOx 

Arrheniovu závislost nejprve s ∆𝐸 ≅ 2,2 eV, pak s ∆𝐸 ≅ 0,3 eV v kapalně krysta-
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lické stavu mezi teplotami 𝑇2 = 259°C  a 𝑇3 = 280°C a konečně s ∆𝐸 ≅ 1,8 eV 

v izotropní fázi nad teplotou 𝑇3. 

Závěry ke studiu kompozitů PVAL-PANI 

Gravimetrická měření vzorků kompozitu PVAL-PANI probíhala za využití vah 

Sartorius CP225D-OCE. Ukázalo se, že rychlost vysychání vzorku byla zhruba 

konstantní až do ztráty 70% vody, poté prudce klesala. 

Pro zajištění dokonalého a konstantního přítlaku měrné elektrody ke vzorku byla 

vyvinuta přítlačná elektroda, vybavená pružinou. Její výhoda spočívá v tom, že jsou 

lépe definovány podmínky experimentu, i když ani při jejím použití není možné 

vyhnout se určité počáteční ztrátě vody ze vzorku. 

Při měření a následné interpretaci experimentálních výsledků je třeba počítat 

s polarizačními jevy na elektrodách, které se projevují jednak nelinearitou, tj. 

závislostí impedance na předpětí a efektivní hodnotě přiloženého elektrického napětí 

𝑢ef, jednak citlivostí na již zmíněný přítlak, ale také na malé změny teploty díky 

malým aktivačním energiím procesů na elektrodách. Kapacita elektrické dvojvrstvy 

není na teplotě obvykle příliš závislá, takže o chování dvojvrstvy rozhoduje 

především odpor Rct k transferu náboje.  

Experimentálně jsme na vzorcích kryogelů zjistili dvě výrazné disperzní oblasti, 

které jsme označili A a B. Oblast A, nelinárně závislou na efektivním budicím 

napětí, jsme identifikovali jak elektrodovou polarizaci. Oblast B považujeme 

za projev objemových vlastností kompozitu kryogelu PVAL-PANI, které jsou určeny 

mikroskopickou heterogenitou materiálu, kdy existují rozhraní, na nichž se mění 

lokální vodivost a případně i permitivita. Relaxační oblast B tedy vysvětlujeme 

Maxwell-Wagnerovou polarizací 

Ukázali jsme, jak se charakter a vzájemná poloha oblastí A a B dramaticky mění, 

když množství vody ve studovaném kryogelovém materiálu poklesne pod hranici, 

kterou odhadujeme na 30%. Při nízkém obsahu vody se obě oblasti k sobě 

frekvenčně přiblíží. Voda tedy hraje v kryogelech klíčovou roli, která není omezena 

jen na plastifikační efekty. 
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Určením aktivační energie 0,1 eV pro obě relaxační oblasti jsme otevřeli otázku 

jejich spojovacího článku, který jsme hypoteticky nalezli v protonové vodivosti. 

Domníváme se, že pohyb protonů v kryogelech PVAL-PANI má rozhodující vliv 

na jeho celkové elektrické vlastnosti. 
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Seznam tabulek  

Tabulka 1. Struktura studovaných poly(ester-amidů) 

Vzorek Monomer 1
[a]

 Monomer 2 Tg 
[b]

 Mn 
[c]

 

T2 TBOx Kyselina jantarová 57 5,400 

T4 TBOx Kyselina adipová 57 14,800 

T6 TBOx Kyselina suberová 55 12,000 

T8 TBOx Kyselina sebaková 48 20,000 

T10 TBOx Kyselina dodekandiová 28 15,700 

I4 IBOx Kyselina adipová 62 16,000 

I6 IBOx Kyselina suberová 53 25,000 

I8 IBOx Kyselina sebaková 44 12,500 

I10 IBOx Kyselina dodekandiová 37 8,300 

B2 BIBOx Kyselina jantarová - -
[d]

 

B4 BIBOx Kyselina adipová - 22,000 

B6 BIBOx Kyselina suberová 27 8,300
]
 

B8 BIBOx Kyselina sebaková 33 -
[d]

 

B10 BIBOx Kyselina dodekandiová  28 -
[d]

 

[a] TBOX = 1,4-fenylen-2,2’-bis(2-oxazolin), IBOX = 1,3-fenylen-2,2’-bis(2-

oxazolin), BIBOX = 4,4’-bifenyl-2,2’-bis(2-oxazolin) [b] Tg určeno pomocí DSC 

z 2.
 
zahřívání [c] Mn  odhadnuto osmometricky (VPO) [d] nerozpustné 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

𝑎i Chemická aktivita v (128) 

𝑎𝑇 Posuvný faktor v (81) 

𝐁 Vektor magnetické indukce 

𝐵 Vogel-Fulcher-Tammannova konstanta v (84) 

BIBOx Série vzorků poly(ester-amidů) 

𝐶 Kapacita 

𝑐1 Williams-Landel-Ferryho konstanta v (83) 

𝑐2 Williams-Landel-Ferryho konstanta v (83) 

𝐶0 Kapacita prázdného kondenzátoru 

𝐶H Helmholtzova kapacita 

𝑐 Koncentrace (molární) částic v (87) 

𝐶𝑑l Kapacita elektrické dvojvrstvy 

CPE Člen konstantního fázového posunu 

𝑑 Vzdálenost desek kondenzátoru 

𝐃 Vektor dielektrického posunutí 

𝐷d Difúzní koeficient (difuzivita) 

𝐷x Konkrétní hodnota dielektrického posunutí 

DSC Diferenciální skenovací kalorimetrie 

DTA Diferenciální termální analýza 

𝐄 Vektor intenzity elektrického pole 

𝐸a Aktivační energie 

𝐸𝑥 Hodnota elektrického pole 

𝐄𝐱 Konkrétní hodnota vektoru elektrického pole 

EDL Elektrická dvojvrstva 

EIS Elektrochemická impedanční spektroskopie 

ESR Ekvivalentní sériový ztrátový odpor 

𝐹D Funkce lineární odezvy dielektrického posunutí na skok 

𝐹P(𝑡) Funkce lineární odezvy elektrické polarizace na skok elektrického pole 

𝑓D(𝑡) Funkce lineární odezvy elektrického posunutí na puls 

𝑓P(𝑡) Funkce lineární odezvy elektrické polarizace na puls elektrického pole 

𝑓𝑚 Frekvence maxima relaxační oblasti 
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𝐺 Vodivost 

𝐺(ln 𝜏) Logaritmická distribuce relaxačních dob 

𝑔(𝜏) Distribuce relaxačních dob 

𝐇 Vektor intenzity magnetického pole 

IBOx Série vzorků poly(ester-amidů) 

𝐉 Vektor difúzního toku částic 

𝐣 Vektor hustoty volného proudu 

𝐽 Difúzní tok částic 

𝑗T depol Celková hustota depolarizačního proudu 

𝐣𝐏 Vektor hustoty polarizačního proudu 

𝐣𝐓 Vektor celkové hustoty proudu 

𝑘B Boltzmannova konstanta 

KWW Kohlrauch-Williams-Wattsova funkce 

ℒ{ } Laplaceův obraz 

M Vektor hustoty magnetizace 

𝑀′ Reálná složka komplexního elektrického modulu 

𝑀′′ Imaginární složka komplexního elektrického modulu 

𝑀∗ Komplexní elektrický modul 

𝑚 Jonscherův parametr v (70) 

𝑁 Počet částic 

𝑛 Hustota (koncentrace) nosičů náboje v (218) 

𝑛 Jonscherův parametr v (70) 

𝑛𝑖 Látkové množství v (130) 

𝑁𝐴 Avogadrova konstanta 

NSA Kyselina β-naftalensulfonová 

OCP Potenciál otevřeného obvodu 

P Vektor elektrické polarizace 

𝐏𝐈𝐍𝐃 Vektor indukované posuvné polarizace 

𝐏𝐎𝐑 Vektor orientační polarizaci 

PANI Polyanilin 

pHEMA Polyhydroxyetylmetakrylát 

PLM Polarizační světelná mikroskopie 
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PVAL Poly(vinyl alkohol) 

𝐩𝐢 Vektor dipólového momentu molekul 

𝐪 Vektor hustoty tepelného toku 

𝑞 Velikost náboje nosiče 

Q Jakost obvodu 

𝑅 Velikost posunutí částic v (95) 

𝑅 Odpor - obecně 

R Plynová konstanta v (132) 

𝑅ct Odpor vůči transferu náboje v (140) 

𝑅s Odpor elektrolytu (objemový) 

𝑆 Plocha desek kondenzátoru 

SiWA Kyselina křemičito-wolframová 

𝑇 Absolutní teplota 

𝑇0 Referenční teplota 

𝑇g Teplota zeskelnění 

𝑇S Standardní referenční teplota ~𝑇g + 50 K 

𝑇V Vogelova teplota ~𝑇g − 50 K 

TBOx Série vzorků poly(ester-amidů) 

ÚP SAV Ústav polymerov Slovenskej akadémie ved 

𝑉 Objem látky 

𝑣d Driftová rychlost 

VFT Vogel-Fulcher-Tammannova rovnice 

WAXD Rentgenová difrakce 

WLF Williams-Landel-Ferryho rovnice 

𝑥i Zlomková koncentrace, molární zlomek v (128) 

𝑌∗ Admitance 

𝑌0 Velikostní konstanta prvku konstantního fázového posunu v (166) 

𝑌p1 Reálná složka admitance 

𝑍∗ Impedance 

𝑍s1 Reálná složka impedance 

𝑍s2 Imaginární složka impedance 

𝛼 Cole-Coleův parametr v (66) 
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𝛽 Williams-Watsův parametr v (71) 

𝛽 Davidson-Coleův parametr v (67) 

𝛤 Pravděpodobnost přechodu přes bariéru 

Γi,j Rychlost přechodu mezi dvěma pozicemi 

𝛿N Tloušťka Nernstovy difúzní vrstvy 

𝛿 Úhel fázového zpoždění 

휀 Elektrická permitivita 

휀′ Reálná složka komplexní permitivity 

휀′′ Imaginární složka komplexní permitivity 

휀∗ Komplexní permitivita 

휀0 permitivita vakua 

휀∞ Dielektrická konstanta (nekonečná frekvence) 

휀exp
′′  Experimentální hodnota reálné složky komplexní permitivity 

휀m
′′  Fuoss-Kirkwoodův parametr v (69) 

휀S Statická hodnota permitivity 

휀𝑟 relativní permitivita 

𝜂 Přepětí v (136) 

𝜂 Viskozita 

𝜃 Fázový posun v (162) 

𝜇 Permeabilita 

𝛍𝐃 Vektor permanentního dipólového momentu molekuly 

𝜇0 permeabilita vakua 

𝜇d Pohyblivost nosičů náboje v (85) 

𝜇𝑖 Chemický potenciál v (131) 

𝜇𝑟 Relativní permeabilita 

𝜈0 Konstanta frekvence přechodů v (103) 

𝜎 měrná (specifická) vodivost 

𝜎dc Stejnosměrná měrná vodivost 

𝜌 Hustota volného náboje 

𝜏 Relaxační doba 

𝜏M Maxwellova relaxační doba 

𝜏𝑅𝐶 Charakteristická doba Randlesovy cely 
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𝜏𝜎 Vodivostní relaxační doba 

𝜙i Aktivitní koeficient v (128) 

𝜑 Elektrický potenciál 

𝜒E Elektrická susceptibilita 

𝜒ES Statická elektrická susceptibilita 

𝜒𝐸
∗  Komplexní elektrická susceptibilita 

Ω Pomocná proměnná 

𝜔m Kruhová (úhlová) frekvence maxima 

𝜔 Kruhová (úhlová) frekvence 

 

 


