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1 UVOD 

 
Mišice imajo pomembno vlogo v našem organizmu, saj se brez njih ne bi mogli gibati. Mišice 

so anizotropna snov, ki se krči in razteza vzdolţ mišičnih vlaken. Osnovni parametri, ki 

opisujejo njihovo delovanje, so skrček, mehanska napetost in čas krčenja oz. raztezanja. 

Delovanje mišic je omejeno z največjimi vrednostmi navedenih parametrov, katerih tipične 

vrednosti so pribliţno 25% glede na začetno dolţino mišice za skrček, 350 kPa za napetost in 

0,2 do 0,1s za čas odziva [1]. 

 

V današnjem času podrobno poznamo sestavo in delovanje mišic, toda umetnih mišic nam še 

ni uspelo izdelati. Teţava je v tem, da ne najdemo ustreznih materialov, ki bi imeli podobne 

lastnosti. A tudi tukaj napredujemo. Okrog leta 1994 so odkrili novo vrsto materialov, ki jim 

pravimo »pametni« materiali in so zelo perspektivni. To so tekočekristalni elastomeri. Kot ţe 

samo ime pove, so to snovi, ki zdruţujejo lastnosti tekočih kristalov in elastomerov. Tako se 

makroskopski lastnosti, deformacija in oblika, ki ju določa elastomerna mreţa, zdruţujeta z 

mikroskopskimi tekočekristalnimi lastnostmi, kot sta npr. orientacija in pozicijski red. 

 

Najzanimivejša in za uporabo potencialno najprivlačnejša lastnost tekočekristalnih 

elastomerov je termomehanski odziv. To pomeni, da se s spreminjanjem temperature 

spontano raztezajo in krčijo, pri čemer je potrebno omeniti, da so vrednosti raztezkov in 

skrčkov primerljive z vrednostmi, ki so značilne za naravne mišice. 

 

V seminarju se omejim na nematske tekočekristalne elastomere, saj se ti kaţejo kot najbolj 

perspektiven material za izdelavo umetnih mišic. Predvsem obetaven se kaţe fazni prehod iz 

nematske v izotropno fazo, kjer vrednost skrčka tekočekristalnega elastomera ustreza 

vrednosti skrčka naravne mišice. Nas so zanimale lastnosti omenjenega prehoda. 

 

Na začetku seminarja opišem osnovne lastnosti elastomerov, tekočih kristalov in 

tekočekristalnih elastomerov. Nadalje opišem eksperimentalno delo, v okviru katerega 

predstavim kalorimetrijo visoke ločljivosti. To je metoda, s katero smo preučevali naravo 

faznega prehoda tekočekristalnih elastomerov iz nematske v izotropno fazo. Na koncu podam 

rezultate meritev, ki so vodile do novih spoznanj. Ugotovili smo, da lahko naravo omenjenega 

faznega prehoda nadzorujemo preko treh parametrov: gostote zamreţevalcev, zunanjega 

mehanskega polja in temperature zamreţevanja. 

 

2 ELASTOMERI 
 

Gledano z makroskopskega stališča so elastomeri makromolekulski material, ki se po 

prenehanju delovanja zunanje sile hitro vrne v pribliţno začetno obliko in velikost. Osnovni 

gradniki elastomerov, ki jih imenujemo monomeri, so večinoma lahki ogljikovodiki in 

silikoni.  

 

Če v monomeru katerega izmed vodikov, ki so vezani na ogljik oz. silicij, zamenjamo z 

reaktivnim elementom ali skupino, kot je npr. aldehidna skupina, te skupine med sabo tvorijo 

vezi in s tem poveţejo monomere v polimer. Polimerne verige pa se lahko preko nekega 

vezavnega elementa (npr. ţvepla) veţejo ena na drugo. Tako nastane elastomer (slika 1). 

Vezavni elementi so ključnega pomena za elastično obnašanje elastomerov, ker preprečujejo, 

da bi se polimerne verige ob deformaciji razpletle (slika 2). Zaradi tega je glavna lastnost 

elastomerov, da se na delovanje zunanje sile odzovejo z reverzibilno deformacijo omenjenih 
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verig, če le sile niso prevelike. Pri tem preidejo iz čisto neurejenega izotropnega ravnovesnega 

stanja v bolj urejeno stanje.  

 

 
(a)                                                   (b)                                                         (c) 

 

Slika 1. Nastanek elastomera. (a) Monomeri, (b) polimerne verige, sestavljene iz monomerov, 

(c) elastomer, sestavljen iz polimernih verig, povezanih z vezavnimi skupinami. 

 

                      

(a) (b) 

 

Slika 2. Deformacija (a) povezanih in (b) nepovezanih polimernih verig, če nanje delujemo z 

zunanjo silo. 

 

Nas zanimajo elastomeri, ki imajo v določenem temperaturnem območju tekočekristalno fazo. 

Zato bom v nadaljevanju opisala osnovne lastnosti tekočih kristalov. 

 

3 TEKOČI KRISTALI  
 

Poznamo mnogo snovi, ki imajo le en fazni prehod, da preidejo iz trdnega v tekoče stanje ali  

obratno. Kot primer vzemimo led. Ko povečujemo temperaturo, se led stopi in postane voda. 

Torej ima le en fazni prehod. Obstajajo pa tudi materiali, ki imajo več kot en sam fazni 

prehod. Imenujemo jih tekočekristalni materiali. To so organski materiali, ki imajo pri 

prehodu iz izotropne kapljevine v trdno stanje dva ali več faznih prehodov in zdruţujejo 

mehanske lastnosti tekočine in nekatere lastnosti kristalov (slika 3a). Po enem izmed 

kriterijev jih delimo v dve skupini, termotropne, ki so večinoma umetne snovi in liotropne 

tekočekristalne materiale, ki so prisotni v ţivi naravi, npr. ovojnice ţivčnih vlaken in 

membrane znotraj celice. Termotropni tekočekristalni materiali so čiste snovi, ki imajo 

tekočekristalno fazo v določenem temperaturnem območju. Liotropni so pa raztopine, kjer 

tekočekristalno fazo dobimo v določenem območju koncentracije. Snov v tekočekristalni fazi 

imenujemo tekoči kristal. Pogosto pa uporabljamo pojmovanje tekoči kristal kar za snov 

samo, ne glede na to ali je v trdnem, tekočekristalnem ali kapljevinastem stanju. V seminarju 

bom snov z dvema ali več faznimi prehodi imenovala tekočekristalni material. Besedo tekoči 

kristal pa bom uporabila, ko bo omenjena snov v tekočekristalni fazi. Pozornost bom 

namenila termotropnim tekočekristalnim materialom. 

 

Molekule tekočekristalnih materialov so podolgovate oblike, osrednji del je razmeroma tog in 

na straneh sta gibljivi alkilni verigi (slika 3b). 
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(a)                                                                               (b) 

 

 

 

 

Razporeditev molekul v kristalu je urejena. Poznamo dve vrsti urejenosti. Pri pozicijski 

urejenosti ali pozicijskem redu so teţišča molekul razporejena po ogliščih pravilnih teles. 

Orientacijska urejenost ali orientacijski red pa pomeni, da so dolge osi molekul medsebojno 

vzporedne in urejene vzdolţ neke smeri, ki jo imenujemo smer urejenosti in jo označimo z 

enotskim vektorjem, ki ga imenujemo direktor ( n


). Za tekoče kristale je značilna 

orientacijska urejenost, pozicijska pa v celoti ali delno izgine (slika 4). 

 

                            

                                                 (a)                                                 (b) 

 

 

 

Pri visoki temperaturi so tekočekristalni materiali izotropne tekočine. V ureditvi molekul ni 

ne orientacijske, ne pozicijske urejenosti. Z niţanjem temperature preidejo v tekočekristalno 

fazo. Fazo, v kateri molekule niso pozicijsko urejene, so pa v povprečju orientacijsko urejene 

v neki smeri, imenujemo nematska faza. Smer ureditve molekul označimo z enotskim 

vektorjem n


, ki ga imenujemo »direktor«. Stopnjo urejenosti opišemo z ureditvenim 

parametrom ,S  ki je definiran kot  
 

                                                    1)(cos3
2

1 2
 tS  ,                                                           (1) 

 

kjer je )(t  kot med trenutno smerjo vzdolţne osi molekule in njeno povprečno smerjo, ki 

sovpada z ureditvenim vektorjem n


. Znak .  v enačbi (1) pomeni povprečje po času. 

Ureditveni vektor n


 v splošnem v nekem tekočekristalnem vzorcu nima povsod iste smeri. Če 

pa jo ima, pravimo, da ima tekoči kristal homogeno strukturo. 

 

 

Slika 3. (a) Tekočekristalni material ima dva ali več faznih prehodov; od leve proti desni: 

kristalna, tekočekristalna in izotropna faza; (b) model molekule tekočekristalnega materiala 

[2]. 

Slika 4. (a) Pozicijski red v kristalni fazi in (b) orientacijski red v tekočekristalni fazi.
 

fazni prehod v 

tekoči kristal 
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Vrednost ureditvenega parametra S  je med 0  in 1. Ko je S  enak 1, so molekule med seboj 

vzporedne in je 0 , za 0S  pa velja, da so molekule z enako verjetnostjo obrnjene v 

katerokoli smer v prostoru. Vrednost ureditvenega parametra S  je blizu 1 v trdnem kristalu, 

0  pa v izotropni snovi. V nematski fazi je S  ponavadi med 0,3 in 0,6 [2]. 

 

4 TEKOČEKRISTALNI ELASTOMERI 

  
Tekočekristalni elastomeri zdruţujejo elastične lastnosti elastomerov in anizotropijo tekočih 

kristalov. Tekočekristalni elastomeri so dolge in razvejane molekule in le posamezni njihovi 

deli, mezogeni, vzdrţujejo tekočekristalni red. Tako se makroskopske lastnosti, ki jih določa 

elastomerna mreţa (oblika, deformacija), povezujejo z mikroskopskimi lastnostmi mezogenov 

(orientacija, pozicijski red). V nadaljevanju se bom posvetila nematskim tekočekristalnim 

elastomerom, saj se ti kaţejo kot najbolj perspektiven material za različne aplikacije.  
 

Poznamo dva tipa nematskih tekočekristalnih elastomerov. Pri »main-chain« ali 

glavnoveriţnih tekočekristalnih elastomerih so mezogenske skupine vezane zaporedno v 

glavno polimerno verigo, pri »side-chain« ali stranskoveriţnih  pa so mezogenske skupine 

vezane kot stranske verige (slika 5).  

 

               (a) (b) 

 

Slika 5. Dva tipa tekočekristalnih elastometov. (a) Main-chain in (b) side-chain  

tekočekristalni elastomer. 

 

Nematske tekočekristalne elastomere delimo tudi na monodomenske in polidomenske. 

Praviloma so nematski tekočekristalni elastomeri polidomenski, kar pomeni, da vsebujejo več 

domen, ki se med sabo razlikujejo po smeri direktorja. Monodomenski vzorec, kjer imajo 

molekularni direktorji mezogenov po celotnem vzorcu enako preferenčno smer, dobimo, če 

polidomenskega uredimo z mehanskim poljem. To polje je vsota prispevkov notranjega in 

zunanjega mehanskega polja. Notranje polje pomeni, da vzorec deformiramo ţe med samo 

pripravo oz. med zamreţevanjem. Pravimo, da napetost »zaklenemo« v vzorec. Zunanje 

mehansko polje pa se nanaša na raztezanje vzorca po končani pripravi. Kot bomo videli 

kasneje, so ugotovili, da lahko notranje polje nadzorujemo preko gostote zamreţevalcev [3].  

 

Potencialno najprivlačnejša lastnost tekočekristalnih elastomerov je reverzibilen 

termomehanski odziv. To pomeni, da se pri spremembi temperature  spontano raztezajo in 

krčijo (slika 6). In sicer, ko temperaturo povečujemo, dolţina v smeri direktorja nematskega 

tekočekristalnega elastomera pada vse do temperature faznega prehoda iz nematske v 

izotropno fazo, kjer doseţe končno dolţino. 
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Slika 6. Pri spremembi temperature se tekočekristalni elastomeri spontano raztezajo in krčijo; 

I…izotropna faza, N…nematska faza, n


…ureditveni vektor ali direktor. 

 
Nas je zanimala narava faznega prehoda iz nematske v izotropno fazo. Omenjen prehod smo 

raziskali s kalorimetrijo visoke ločljivosti. 

 

5 KALORIMETRIJA VISOKE LOČLJIVOSTI 

 
Fazni prehod je pojav, pri katerem preide snov iz ene faze v drugo. Je univerzalen za številne 

sisteme in se kaţe v nenadnih ali ostrih spremembah različnih fizikalnih količin. Pri 

karakterizaciji faznih prehodov, ki se zgodijo v mehkih sistemih, sta ključni temperaturni 

odvisnosti toplotne kapacitete pC  in entalpije .H   

 

Po Ehrenfestu fazne prehode delimo v dve skupini, nezvezne prehode ali prehode prvega reda 

in zvezne prehode ali prehode drugega reda. Nezvezen prehod pomeni, da se različne 

fizikalne količine, kot sta npr. toplotna kapaciteta in entalpija, pri temperaturi faznega prehoda 

0T , spreminjajo oz. spremenijo nezvezno. V primeru zveznega prehoda pa se omenjene 

fizikalne količine spremenijo zvezno.  

 

Poglejmo si entalpijo kot funkcijo temperature. Celotna sprememba entalpije je enaka H in 

sestoji iz dveh prispevkov, kjer se eden navezuje na zvezno spremembo ,H  drugi pa je 

latentna toplota ( L ), kar je značilnost prehoda 1. reda, v primeru prehoda 2. reda pa ni 

prispevka latentne toplote, t.j. L =0. Tako je H = H  (slika 7). 

   

                                   (a)                                                                  (b)       

                                                           

                                                                                         LHH    

 

 

Slika 7. Obnašanje entalpije H  v okolici (a) zveznega prehoda (fazni prehod 2. reda) in (b) 

nezveznega prehoda (fazni prehod 1. reda); ...L latentna toplota. 

Za merjenje temperaturne odvisnosti entalpije H  oz. toplotne kapacitete pC  se uporabljajo 

številne kalorimetrijske metode, a za opazovanje faznih prehodov v mehkih sistemih je 

HH 
0L
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najbolj uporabna kalorimetrija visoke ločljivosti, predvsem ac kalorimetrija in relaksacijska 

kalorimetrija. Naprava, s katero meritve izvedemo, se imenuje kalorimeter. Kalorimeter 

vzorec termično izolira in z izbranim grelnikom vzorcu dovede toploto. Pri tem se vzorcu 

spremeni temperatura. Omenjeno spremembo kalorimeter meri s termometrom. V 

nadaljevanju bomo opisali delovanje kalorimetra na Inštitutu Joţef Stefan v Ljubljani. 

 

 Kalorimeter (slika 8a) deluje na dva načina. Kot prvega omenimo klasični ac-način, kjer se 

moč gretja in tudi temperatura spreminjata sinusno. S tem načinom zelo natančno merimo 

temperaturno odvisnost toplotne kapacitete. Pri počasnih spremembah temperature toplotne 

kopeli lahko s to metodo zaznamo anomalije v pC  ţe pri razmeroma majhnih spremembah 

entalpije in razmeroma lahkih vzorcih (nekje med 10 in 100 mg). Pomanjkljivost te metode je, 

da ne meri sprememb latentne toplote, ampak lahko zelo natančno meri  spremembe entalpije 

le pri zveznih faznih prehodih. Pri nezveznih, kjer se odvaja ali dovaja latentna toplota, pa 

potrebujemo še drug način merjenja. To je neadiabatni relaksacijski način. V tem primeru pa 

sta moč in temperatura linearni funkciji časa. Tako nam ac-način izmeri zvezno spremembo 

entalpije, relaksacijski način pa celotno spremembo entalpije. Iz primerjave rezultatov obeh 

načinov merjenja izvemo, kolikšna je latentna toplota in s tem, ali je fazni prehod prvega reda, 

torej nezvezen, ali pa je drugega reda oz. zvezen (slika 8b).  

 

              
                                      (a)                                                                                         (b) 

 

Slika 8. (a) Kalorimeter na Inštitutu Joţef Stefan; (b) toplotna kapaciteta pC  kot funkcija 

temperature .T  

 

6 IZVEDBA EKSPERIMENTA 
 

S kalorimetrijo visoke ločljivosti smo preučili naravo faznega prehoda v tekočekristalnih 

elastomerih. Najprej je bilo potrebno pripraviti ustrezen vzorec. Iz aluminijeve folije smo 

izrezali dva kroga. Iz enega smo naredili celico in na njen rob nanesli indij v obliki paste, 

drugi krog pa smo uporabili kot pokrov omenjene celice in ga prav tako ob robu namazali z 

indijem (slika 9a). Omenjeni postopek imenujemo hladno varjenje z indijem. To je bilo 

potrebno, da smo lahko kasneje celico zaprli. Nato smo tekočekristalni elastomer ovili s 

teflonom in ga dali v celico. Teflon prepreči, da bi se tekočekristalni elastomer prilepil v 

celico in s tem postal še dodatno mehansko obremenjen. Potem smo celico prekrili s 

pokrovom in jo s stiskalnico dobro zaprli. Na eno stran smo dali grelec, na drugo stran celice 

pa smo pritrdili termistor, ki meri temperaturo okolice kot funkcijo časa (slika 9b). 

 

- ac način

- relaksacijski način

 

 


p





KRITIČNA TOČKA V TEKOČEKRISTALNIH ELASTOMERIH                                                                    9 

  

  Končen vzorec 

                           (a)                                                                   (b) 
 

Slika 9. Priprava (a) celice, v katero damo elastomer in (b) končnega vzorca. 

 
Nadalje sledi montaţa celice na glavo kalorimetra (slika 10a). Na dva kontakta glave 

pritrdimo »nogi« termistorja, na nasprotna kontakta pa »nogi« grelca (slika 10b). Potem glavo 

pokrijemo s pokrovom in to postavimo v kopel (slika 10c) ter poveţemo z napravo, ki 

stabilizira temperaturo okolice v kopeli. Moč grelca se določi iz enačbe RUP /2 , kjer je U  

napetost, ki jo generiramo s funkcijskim generatorjem, ki je prav tako povezan s kopeljo in R  

upornost grelca, ki je 120 .  Vse pa nadzoruje računalnik, s katerim meritev izvedemo. Kot 

rezultat meritve dobimo toplotno kapaciteto ,pC  ki jo izračunamo iz enačbe ,/)()( p dttdTCtP   

kjer je )(tP  moč grelca in )(tT  temperatura, ki jo meri termistor. 

 

                  
 
                  (a)                                                        (b)                                                       (c) 

 
Slika 10. (a) Glava kalorimetra s podpornim nosilcem; (b) kontakti za termistor in grelec; (c) 

kopel. 

 

 

Priprava celice 

Indijeva pasta 

Elastomer 

Teflonski trak 
Termistor Grelec     

Celico prekrijemo s pokrovom 
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7 REZULTATI MERITEV 
 

Preučevali smo naravo faznega prehoda v tekočekristalnih elastomerih iz nematske v 

izotropno fazo. Številni eksperimenti in tudi teorije nakazujejo, da je obnašanje superkritično. 

To pomeni, da se tekočekristalni elastomeri s povečevanjem temperature zelo počasi 

enakomerno krčijo do neke končne dolţine, ki je skoraj enaka začetni dolţini. Takšno 

obnašanje pa ne ustreza obnašanju umetnih mišic. Vendar bi po teoretičnih napovedih lahko 

obstajala kritična točka, preko katere lahko sistem preide iz območja superkritičnosti v 

območje prehoda 1. reda. Začetni eksperimenti so pokazali, da kritična točka obstaja [4]. Pri 

prehodu 1. reda ali nezveznem prehodu (slika 11a) iz nematske v izotropno fazo, se 

tekočekristalni elastomeri pri temperaturi omenjenega prehoda NIT  v trenutku skrčijo na 

končno dolţino, ki je pribliţno 45% začetne dolţine. Pri prehodu 2. reda ali zveznem prehodu 

(slika 11b) se tekočekristalni elastomeri s povečevanjem temperature počasi krčijo do 

temperature faznega prehoda NIT  iz nematske v izotropni fazo, kjer se najbolj skrčijo in 

potem, ko temperaturo še povečujemo, počasi doseţejo končno dolţino.  

 

 
                                  (a)                                                                          (b) 

 

Slika 11. Temperaturna odvisnost dolţine L  tekočekristalnega elastomera  pri prehodu (a) 1. 

reda in (b) 2. reda; NIT … temperatura prehoda iz nematske faze v izotropno. 

 

Omenili smo ţe, da tekočekristalne elastomere delimo na monodomenske in polidomenske. 

Monodomenske tekočekristale dobimo iz polidomenskih z ureditvijo z mehanskim poljem, ki 

je vsota prispevkov notranjega in zunanjega polja. Notranje polje lahko kontroliramo preko 

gostote zamreţevalcev. Izkaţe se, kot je razvidno iz grafov (slika 12), da z zmanjšanjem 

gostote zamreţevalcev preidemo iz območja superkritičnosti v območje nezveznosti. Pri tem 

latentna toplota, ki je razlika med ploščinama krivulj, ki sta rezultat meritve z toplotne 

kapacitete pC  z relaksacijskim načinom (prazni krogci na omenjenih grafih) in z ac načinom 

(polni krogci), v kritični točki popolnoma izgine. 
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Slika 12. Z zmanjšanjem gostote zamreţevalcev preidemo preko kritične točke k nezveznemu 

faznemu prehodu; (a) side-chain in (b) main-chain elastomeri s petimi različnimi 

koncentracijami zamreţevalcev (različne barve grafov); krivulje s praznimi krogci 

predstavljajo relaksacijski način, krivulje s polnimi krogci pa adiabatni način merjenja 

toplotne kapacitete .pC  

 

Vprašanje je, ali lahko še na kakšen drugi način nadzorujemo naravo faznega prehoda. 

Meritve, ki smo jih opravili, nakazujejo na to, da obstajata še dva načina nadzorovanja vrste 

faznega prehoda. 

 

Kot prvega omenimo vpliv zunanjega mehanskega polja. Izkaţe se, da lahko podoben efekt 

kot pri spremembi gostote zamreţevalcev, doseţemo s spremembo velikosti zunanjega polja, 

ki ga uporabimo med zamreţevanjem vzorca. Tako smo ugotovili, da se z manjšanjem 

zunanjega polja bliţamo k nezveznemu faznemu prehodu (slika 13a). Drug parameter, ki 

določa naravo faznega prehoda iz nematske v izotropno fazo pa je temperatura zamreţevanja. 

Kot je razvidno z grafa na sliki 13b, se z zmanjšanjem temperature zamreţevanja 

pribliţujemo h kritični točki in preko nje k nezveznemu prehodu.  

 

       
                                   (a)                                                                   (b) 

 

Slika 13: Z zmanjšanjem (a) zunanjega polja;  (b) temperature zamreţevanja preidemo preko 

kritične točke od superkritičnega obnašanja k nezveznemu faznemu prehodu. 
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8 ZAKLJUČEK 

 
V seminarju sem predstavila kalorimetrijo visoke ločljivosti, s katero smo raziskali naravo 

faznega prehoda iz nematske v izotropno fazo v tekočekristalnih elastomerih. Omejila sem se 

na nematske tekočekristalne elastomere, saj se ti kaţejo kot najbolj perspektivni za številne 

aplikacije.  

 

Nematske tekočekristalne elastomere med drugim delimo na monodomenske in 

polidomenske, pri čemer monodomenski vzorec dobimo iz polidomenskega z urejanjem z 

mehanskim poljem. Eksperimenti so pokazali, da lahko notranje mehansko polje kontroliramo 

preko gostote zamreţevalcev in hkrati s tem spreminjamo naravo faznega prehoda, od 

superkritičnega do prehoda 1. reda, preko kritične točke, za katero so ugotovili, da obstaja. 

 

Na Inštitutu Joţef Stefan smo izvedli meritve, ki so pokazale, da lahko naravo faznega 

prehoda nadzorujemo tudi preko zunanjega mehanskega polja in s spremembo temperature 

zamreţevanja [5]. Če povzamem, ugotovili smo, da lahko naravo faznega prehoda 

kontroliramo preko treh parametrov, gostote zamreţevalcev, zunanjega mehanskega polja in 

temperature zamreţevanja. 

 

Ker smo v seminarju govorili o umetnih mišicah, za izdelavo katerih so uporabni 

tekočekristalni elastomeri, omenimo še eno zanimivo odkritje. Raziskovalci v Los Angelesu 

so razvili umetno mišico, ki se, ko nanjo priključimo električno napetost, raztegne za več kot 

200% [6]. In sicer so doslej uporabljene kovinske elektrode nadomestili z ogljikovimi 

nanocevkami, za katere se je izkazalo, da imajo poleg vzdrţljivosti še to lastnost, da ob 

krčenju mišic proizvajajo električno energijo, ki jo lahko shranimo in uporabimo za proţenje 

novega raztezanja. Vsekakor je to področje zelo zanimivo za številne raziskave in zdi se, da 

nas v prihodnosti čaka še obilo zanimivega raziskovanja. 
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