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ROZDELENIE LÁTOK PODĽA VODIVOSTI
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POLOVODIČE V POČÍTAČI
➢ Polovodiče výrazne ovplyvnili technický rozvoj v posledných desaťročiach.

➢ Vzhľadom k tomu, že polovodiče majú veľmi veľa výhod (napr. malé

rozmery, mechanicky sú pomerne odolné, dokážu pracovať aj pri nižších

napätiach a pod.), ich využitie v technickej praxi stúpa.

➢ V dnešnej dobe sa využívajú hlavne v integrovaných obvodoch

➢ v jednom kúsku polovodiča je spojený veľký počet elektrotechnických

prvkov), ktoré tvoria základ každého počítača.

➢ Aby sme lepšie rozumeli fungovaniu počítača, musíme si vysvetliť, na akom

princípe funguje jeho základná zložka - polovodič.
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POLOVODIČE V POČÍTAČI

VIDEO O POČÍTAČI.......čas 7:51 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY&list=PLD0YWiXkOK3m669SVwBxowZk2G_DbzYy2&index=2


VLASTNOSTI POLOVODIČOV

• široký rozsah rezistivity a vodivosti

• vodivosť polovodičov značne závisí od prímesí, kde sa môže meniť aj o niekoľko rádov

• vodivosť so stúpajúcou teplotou stúpa

• pri absolútnej nule sú polovodiče izolantmi

• majú malé rozmery a malú hmotnosť

• pri svojej činnosti spotrebujú malé množstvo energie

• môžme ich používať vo veľkom rozsahu frekvencie

• počas prevádzky nemenia svoje vlastnosti, sú spoľahlivé a majú dlhú životnosť
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VYUŽITIE POLOVODIČOVÝCH MATERIALOV PRI TVORBE ELEKTRONICKÝCH SÚČIASTOK
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TEÓRIA POLOVODIČOV

• Polovodiče sú látky, ktoré majú merný odpor oveľa
väčší ako kovové vodiče, ale menší ako izolanty.

• Vodivosť polovodičov silne závisí od teploty.

osvetlenia a od priloženého napätia.

• Najvýznamnejším polovodičom je kremík, ďalej
potom germánium, selén, fosfor, arzén a rad ďalších.

• Uplatňujú sa ako základný materiál pre

konštrukciu polovodičových súčiastok

VIDEO ÚVOD DO POLOVODIČOV(Ne)skreslená veda...čas:10:28
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https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4&list=PLD0YWiXkOK3m669SVwBxowZk2G_DbzYy2


KRYŠTÁĽOVÁ MRIEŽKA A MODEL ATÓMU KREMÍKA (Si)V NEUTRÁLNOM STAVE

Model atómu polovodiča (kremíka)Kryštáľová mriežka kremíka

• V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým materiálom  kremík (Si).
• Kremík sa nachádza vo IV. skupine Mendelejevovej periodickej sústave prvkov.
• Má 4 valenčné elektróny.
• Jednotlivé atómy kremíku sú zoskupené do kryštálovej mriežky. 
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VLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOV

• Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez

prímesí iných prvkov. 

• Pri veľmi nízkych teplotách nie sú v kryštáloch kremíka žiadne voľné nosiče nábojov. 

• Pri pokojovej teplote kmitajú atómy kremíka neusporiadane okolo svojich 

rovnovážnych polôh.

• Zrušením niektorých väzieb(svetlom,teplom) vznikajú dva typy voľných častíc: voľné 

elektróny (zaporné častice)a tzv. diery (ide o častice s kladným nábojom).

• Tieto voľné častice sa pohybujú chaoticky. Ak k polovodiču pripojíme napätie 

nastane v ňom usporiadaný pohyb voľných častíc –elektrický prúd.

• Elektróny sa zhromažďujú na + póle zdroja  a diery na mínus póle zdroja.

• Elektróny aj diery sa podieľajú na vedení elektrického prúdu v polovodiči

• Zdroj prúdu môže byť batéria.

10VIDEO O  JEDNOSMERNÝCH ZDROJOCH....čas 9:12

https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw


KRYŠTÁLOVÁ MRIEŽKA KREMÍKA PO 
OSVETLENÍ
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• Ak opustí elektrón svoje miesto v mriežke , objaví sa miesto, kde

chýba záporný náboj.

• Toto prázdne miesto sa nazýva "diera"

• Toto miesto sa navonok prejaví ako náboj kladný.

• Do "diery" môže preskočiť iný elektrón z kryštálovej

mriežky a doplniť chýbajúci záporný náboj.

• Dôjde k t.z.v. rekombinácií .

• Kladná "diera" sa však objaví na mieste, odkiaľ elektrón preskočil,

vyzerá to teda, ako by sa "diery" sťahovali v kryštálovej mriežke z

miesta na miesto.

TEÓRIA K PREDCHÁDZAJÚCEMU OBRÁZKU

12



NEVLASTNÁ VODIVOSŤ VŠEOBECNE

• Má najväčšie využitie z polovodičov.

• Ich kryštalická mriežka je znečistená malým množstvom prímesí.

• Vlastnosti polovodičov sú totiž silne závislé na prímesiach.

• Vhodným výberom prímesi môžeme dosiahnuť, aby v polovodiči bol

elektrický prúd vedený voľnými elektrónmi , alebo "dierami".

• Podľa toho sa delia   nevlastné vodivosti na N(negatívne) a P(pozitívne)
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• V kryštálu kremíka sú niektoré atómy nahradené atómami päťmocných 
prvkov.

• P(fosfor), As(arzén), Sb(antimón) , Bi(bizmut)

• Ich štyri valenčné elektróny sa zúčastňuje väzieb, ale piaty sa už v chemických
väzbách nemôže uplatniť.

• Sú veľmi slabo viazané a už pri nízkych teplotách sa stanú voľnými elektrónmi.

• V kremíku s prímesou päťmocného prvku je nadbytok voľných elektrónov, ktoré
po pripojení k zdroju napätia spôsobujú jeho elektrónovú vodivosť typu N.

• Päťmocný prvok nazývame donor(darca)
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NEVLASTNÁ VODIVOSŤ TYPU N(NEGATÍVNA)



NEVLASTNÁ VODIVOSŤ TYPU N

• Prúd v polovodiči tvoria
elektróny ( -)

• Ich nadbytok spôsobujú 
elektróny inej látky

• Tieto látky nazývame
donory(darcovia)

• Na obrázku to je As
• arzén (arsenicum)
• As je päťmocný prvok
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VÄZBY V ATOME DONORA
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NEVLASTNÁ VODIVOSŤ TYPU P(POZITÍVNA)

• Vznikne ak zabudujeme do kryštálovej mriežky atómu kremíka atóm 

trojmocného prvku( má 3   valenčné elektróny.

• V mieste neobsadenej väzby vznikne "diera" s kladným nábojom.

• Túto "dieru" môže zaplniť elektrón z niektorej inej väzby a "diera" sa v kryštáli presunie 

na miesto elektrónu.

• Prímes trojmocného prvku vytvára v kryštáli kremíka nadbytok kladných "dier",

ktoré po pripojení k zdroju napätia spôsobujú jeho dierovú vodivosť typu P.

• Trojmocný prvok nazývame aceptor(príjemca)

• Priklady 3 mocných prvkov ;B(bór), Hliník(Al), Gálium(Ga), Indium(In), Tálium(Tl)
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NEVLASTNÁ VODIVOSŤ TYPU P

• Elektrický prúd v 
polovodiči P spôsobujú 
voľné kladné náboje

(diery-ang.hole)
• Nedostatok elektrónov 

spôsobujú trojmocné 
prvky v štruktúre 
polovodiča

• Napr. atómy In (indium)
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VÄZBY V ATOME TROJMOCNÉHO INDIA
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PN PRIECHOD BEZ ZDROJA NAPÄTIA
• PN priechod je hranica (oblasť), ktorá vznikne spojením dvoch   polovodičov s rôznym 

typom vodivosti (P a N).

• V oblasti dotyku oboch polovodičov sa časť elektrónov z oblasti N dostane do oblasti P a

časť "dier" z oblasti P prejde do oblasti N .

• Voľné elektróny rekombinujú s "dierami"(vymieňajú si náboje), takže okolo priechodu PN

sa vytvorí nevodivá oblasť bez voľných nábojov.

• Táto oblasť sa nazýva potencialová bariera(hradlovacia oblasť).
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ZÁVERNÝ SMER ZAPOJENIA PN PRIECHODU

• Pripojme k polovodiču P záporný pól a na polovodiču N kladný pól zdroja.
• Batéria stiahne všetky voľné nosiče z oblasti styku polovodičov P a N.
• Kladný pól zdroja pritiahne záporné elektróny.
• Záporný pól zdroja kladné diery.( + a – sa priťahujú).

• Oblasť bez voľných nábojov ( chýbajú + a  -) sa tým rozšíri a jej elektrický 

odpor vzrastie.

• Elektrický prúd prechodom PN nemôže prechádzať.(Prúd spôsobujú voľné 
náboje , a tie nie sú).

• Nevodivej oblasti bez voľných nábojov hovoríme aj hradlové vrstva .
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• Zmeňme polaritu napätia pripojeného zdroja.
• (+  pól zdroja na polovodič P a – pól zdroja  na polovodič  N)
• + pól zdroja odtlačí všetky  diery  smerom k  PN priechodu.

• - pól zdroja  odtlačí všetky elektróny  smerom k PN priechodu.

• Výsledkom je zúženie hradlové vrstvy a zmenšenie jej elektrického odporu.

PRIEPUSTNÝ SMER ZAPOJENIA PN PRIECHODU
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• PN priechodom preteká elektrický prúd smerom od + pólu batérie k – pólu batérie 
• Jeden priechod PN  je základný  stavebný prvok  pre výrobu diód.
• ZHRNUTIE:
• V klasickom vodiči (napr. Cu,Al) sú nosičmi elektrického náboja(el.prúdu) elektróny.
• V polovodičoch  sú nositeľmi elektrického náboja(elektr.prúdu) elektróny aj diery.
• Prúd spôsobený voľnými elektrónmi  má opačný smer  ako prúd spôsobený dierami



POLOVODIČOVÁ DIÓDA
• Prvok s jedným priechodom PN tvorí polovodičovú súčiastku.
• Najjednoduchšia polovodičová  súčiastka je dióda .
• Využíva jav pri ktorom závisí elektrický odpor priechodu PN na

polarite pripojeného napätia zdroja.
• Nazývame ho diódový jav .

• Polovodič P je pripojený k elektróde nazývanej anóda a
polovodič N je pripojený ku katóde .

• Na obrázku je znázornený vzťah medzi štruktúrou diódy
(vľavo) a jej schematickou značkou.
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DRUHY DIÓD
• Usmerňovacia dióda je určená na usmerňovanie striedavého

napätia(prúdu) malých i veľkých hodnôt (miliampére až 
ampére).

• Pre väčšie prúdy majú diódy púzdro ktoré umožňuje pripojiť ich
na chladič(aby dióda nezhorela).

• Zenerova dióda je špeciálne navrhnutá dióda, ktorá sa prierazom
v závernom smere nezničí. Jej prierazné napätie je konštručne
nastavené na presnú hodnotu rádovo v jednotkách až desiatkách
voltov.(5,9,12,24 V)

• Zenerove diódy sa využívajú na stabilizáciu napätia.

24



DRUHY DIÓD
• Varikap je dióda u ktorej sa využíva premenlivá kapacita PN prechodu, ktorá sa 

mení v závislosti na pripojenom napätí na varikape.(Využíva sa PN priechod v 
závernom smere).

• Varikapy sa používajú v obvodoch ktoré vyrábajú striedavý signál ( tranzistorový 
prijímač ,televizor,počítač).

• LED (light emited diode) - svetlo emitujúca dióda - je určená na
osvetlenie a signalizáciu stavov.

• LD (laser diode) - laserová dióda - vyžaruje úzke svetelné spektrum (šírka 1 nm),
využíva sa v prenosovej technike (optické káble),vo výpočtovej technike.
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▪ Vovýpočtovej technike kde často treba premeniť

striedavé napätie na jednosmerné. (v napájacích

zdrojoch počítačov,mobiloch).

▪ Takýto dej sa nazýva usmernernenie striedavého prúdu

a zariadenie sa volá usmerňovač.

▪ Polovodičová dióda zaradená do obvodu striedavého

prúdu pracuje ako jednocestný usmerňovač a obvo-

dom prechádza jednosmerný prúd.

VYUŽITIE USMERŇOVACEJ DIÓDY
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+ -

SPÔSOBY ZAPOJENIA USMERŇOVACEJ DIÓDY

A K

- +

záverný smerpriepustný smer

A K

+ -- -- +
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RZ

t

+ + +

- - -

• RZ - pracovný rezistor(záťaž)-napríklad 

mobil,základná doska počítača,.

• Premostením diódy je dióda vyradená z

činnosti, rezistorom prechádza striedavý

prúd ktorý mení smer

PRIEBEH NAPÄTIA NA ZÁŤAŽI Rz (MOBIL)PRI VYSKRATOVANEJ DIÓDE.
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VODIVÉ PREMOSTENIE

Zásuvka 230 V

I +
I -



• Elektrický prúd prechádza záťažou v kladných polperiódach vstupného napätia

RZ
t

i

JEDNOCESTNÝ USMERŇOVAČ PRE KLADNÚ POLVLNU

i

Výstupné napätie je čiastočne usmernené(záporná polvlna je vynechaná)•

+ + +
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• Elektrický prúd prechádza obvodom v záporných polperiódach vstupného napätia.

RZ
t

JEDMOCESTNÝ USMERŇOVAČ PRE ZÁPORNÚ POLVLNU

i

-

Výstupný prúd I( napätie) je sice jednosmerný ale iba pulzujúci.•

- -
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I -

• Kladná polperioda prúdu  (horná vlnovka) je vynechaná(diodou nepreteká prúd)



• Paralelným pripojením kondenzátora C1 na spotrebič(mobil) dosiahneme  zníženie 

pulzácie  prúdu  pretekajúceho mobilom (PC zdrojom). 

• V kladných polperiódach sa kondenzátor nabíja, v záporných polperiódach sa

kondenzátor vybíja  cez záťaž (mobil,počítač)

• Čím má kondenzátor väčšiu  kapacitu ,tým sa dlhšie vybíja(prúd i nestihne klesnúť na 

nulu ) a už je tu ďalšia kladná polvlna.

• Prúd nikdy neklesne na nulu.

t
C1

JEDMOCESTNÝ USMERŇOVAČ PRE KLADNÚ POLVLNU S FILTROM

i
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i

• Pod filtrom rozumieme elektronický obvod tvorený kondenzátormi a cievkami

Vybíjanie kondenzátora 



• Zaradením kondenzátora s väčšou kapacitou (C2 > C1) dosiahneme 

výraznejšie zníženie pulzácie výstupného prúdu.

• Napr. C1 = 100 μF a  C2 = 300 μ F

• Vybíjanie kondenzátora s väčšou kapacitou je  ešte pomalšie.

• Pulzácia(zvlnenie) prúdu i je minimálna.

• Prúd  i má skoro ideálny tvar jednosmerného prúdu(vodorovná čiara).

JEDMOCESTNÝ USMERŇOVAČ PRE KLADNÚ POLVLNU S FILTROM C2

i
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C2

i

Vybíjanie kondenzátora



DVOJCESTNÝ MOSTÍKOVÝ USMERŇOVAČ

• 4 rovnaké diódy (2x 2)

• Druhý jeho názov je Graetzovo zapojenie

Leo Graetz

• Nemecký fyzik

• 26.september 1856

• 12.november 1941
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t

DVOJCESTNÝ USMERŇOVAČ KLASICKÝ

i

D1

D2

D3

D4

+

-

-

• Ak je na vstupe usmerňovača hore + a dole – prúd preteká cez diody D1 a D4 –

červená polperioda

• Ak je na vstupe usmerňovača hore – a dole + -prúd preteká cez diody D3 aD2-

modrá polperioda

• Výstupný prúd je pulzujúci a má dvojnásobnú frekvenciu ako pri jednocestnom

usmerňovači
34



• K dokonalému usmerneniu napätia sa používajú filtre.

• Filter je tvorený dvoma kondenzátormi a cievkou .

• Usmernený prúd kolíše veľmi málo.

• Veľkosť prúdu závisí od amplitúdy(veľkosti) vstupného striedavého napätia

• Mieru usmernenia (priblíženie k čiare) udáva parameter činiteľ zvlnenia

DVOJCESTNÝ USMERŇOVAČ S FILTROM

i
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FUNKČNÉ ČASTI NAPÁJACIEHO ZDROJA
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TRANZISTOR
• Je to trojvrstvová polovodičová súčiastka (dióda je dvojvrstvová).
• Používa sa ako zosilňovač, spínač, stabilizátor,...

• V dnešnej dobe sú tranzistory takmer v každom elektronickom 
zariadení.(počítače,mobily,biela technika,priemyselná technika)

• Používajú sa ako diskrétne prvky alebo v integrovaných obvodoch.

• Tvoria základný stavebný prvok mikroprocesorov(ako integrovaných 
obvodov).

37

vrstvy
Schématické
značky

Foto tranzistorov



ROZDELENIE TRANZISTOROV PODĽA TECHNOLÓGIE VÝROBY

TRANZISTORY

BIPOLÁRNE

PNP NPN

UNIPOLÁRNE

JFETMOSFET
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BIPOLÁRNY TRANZISTOR
• Tranzistor je polovodičová súčiastka s tromi elektródami - emitorom E ,

bázou B a kolektorom K .

• Vyrába sa v dvoch modifikáciách:

• NPN (emitor je polovodič typu N , báza je vrstvička polovodiča typu P a

kolektor je opäť polovodič typu N

• PNP (emitor je polovodič typu P , báza je vrstvička polovodiče typu N a

kolektor je opäť polovodič typu P

Rozdiel medzi tranzistorom typu NPN a typu PNP spočíva v podstate len v opačnej

polarite pre ich napájanie 39



• Tranzistor je trojvrstvová polovodičová súčiastka

• Bázovým prúdom Ib ovládajú podstatne väčšší prúd kolektora Ic.

• Bipolárne tranzistory využívajú vždy oba typy nosičov (N,P).

• Umožňujú menšiu hustotu integrácie ako unipolárnych tranzistory.

• Majú však vysokú frekvenciu spínania.(ak pracuje ako spínač)

• Čas prechodu medzi zapnutým a vypnutým stavom dosahuje rádovo nanosekundy10−9

40

BIPOLÁRNE  TRANZISTORY

Diódová náhradná schéma tranzistora
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POUŽITIE TRANZISTORA VO FUNKCIÍ STABILIZÁTORA V NAPÁJACOM ZDROJI



UNIPOLÁRNE TRANZISTORY

42



• Unipolárny sa im hovorí preto, že používajú len jeden typ nosičov -

buď elektróny alebo diery; podľa typu vodivého kanála(kanál P,kanál N).

• Poľom regulujú veľkosť prúdu prechádzajúceho vodivým kanálom polovodiča typu N alebo P.

• Majú dlhšie spínacie časy ako bipolárne tranzistory.

• Z toho vyplýva že frekvencia spínania je nižšia ako u bipolárnych tranzistoroch.

Sú náchylné na poškodenie statickou elektrinou(vzniká napr.trením oblečenia).

• Umožňujú väčšiu hustotu integrácie, ako bipolárne tranzistory.

• Potrebujú menší príkon, ten však závisí od pracovného kmitočtu.

• Napájacie napätie je 1.3÷15V.

• Unipolárne tranzistory tvoria základ väčššiny integrovaných obvodov.

43

VLASTNOSTI UNIPOLÁRNYCH TRANZISTOROV



PRINCÍP ČINNOSTI UNIPOLÁRNEHO TRANZISTORA

• Základom unipolárneho tranzistorora ( typu FET) je kremíková doštička

typu P, na ktorej sú vytvorené ďalšie tenké vrstvy N.

• Privedením riadiaceho napätia na riadiacu elektródu G sa vytvorí vodivý 

kanál medzi elektródami S a G.

• Tranzistor sa otvorí a medzi elektródami S a G bude pretekať elektrický prúd

• Ak privedieme na G napätia opačnej polarity tranzistor sa zatvorí.
Source-zdroj(ako emitor) 

Gate-brána(ako báza) 

Drain-odtok(ako kolektor)
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PRÍKLAD POUŽITIA  UNIPOLÁRNEHO TRANZISTORA

(ZOSILŇOVAČ)
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PRÍKLAD POUŽITIA  UNIPOLÁRNEHO TRANZISTORA.

(SPÍNAČ OSVETLENIA/ŽIAROVKY)               
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PRÍKLAD POUŽITIA  UNIPOLÁRNEHO TRANZISTORA.

(SPÍNAČ OSVETLENIA/ŽIAROVKY)               
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PRINCIP BIPOLÁRNEHO TRANZISTORA

48

• Polovodiče  PN sa navzájom dotýkajú.Polovodičom P riadime celý obvod NPN
• Pomocou bázového napätia Ub polarizujeme PN priechod (BE) v priepustnom 

stave.Začne pretekať bázový prúd Ib (medzi B a E)
• To spôsobí   že sa otvorí cesta medzi E a K  a  prúd Ik bude pretekať medzi E a K.
• ČIŽE:Malým bázovým prúdom Ib, dokážeme ovládať veľký prúd  medzi E a K (Ik).
• Vysvetlenie sa týka tranzistora NPN. V prípade tranzistora PNP je zmena len  v polarite 

zdrojov. 
• Napätie medzi E a K je zložené zo zdrojov Ub a Ubk.



PRINCÍP UNIPOLÁRNEHO TRANZISTORA

49

• Na rozdiel od bipolárnych tranzistorov ,kde sa PN vrstvy dotýkajú, pri týchto tranzistoroch  je 
medzi riadiacou elektródou G a ostatnými elektródami  izolačná vrstva .

• Tá zabraňuje otvoreniu tranzistora aj keď pripojíme medzi S a D napäťový zdroj.
• Až po pripojení  riadiaceho napätia Ug medzi G a P kanál sa vytvorí v P kanály  vodivý kanál 

,ktorý umožňuje  prechod prúdu Id medzi elektródami S a D.
• Veľkosťou napätia Ug na riadiacej elektróde  sa riadi veľkosť prúdu Id ,ktorý preteká medzi 

elektródami S a D.
• Riadiace napätie vytvára riadiace pole.
• Teda tranzistor sa neriadi prúdom (ako pri bipolárnych tranzistoroch) ale  sa riadi napätím.  



• Ang.. Integrated Circuits -skratka IC.

• Integrovaný obvod je zložitejší elektronický obvod.

• Tvoria ho základné stavebné prvky ako:

• rezistory, cievky, kondenzátory, diódy, tranzistory.

• Z týchto prvkov sa vytvárajú funkčné celky(obvody)

• Môžu to byť napr.

• Zosilňovače,prevodníky,ALU,dekodéry,mikroprocesory.

• Napr. Mikroprocesor (ako IO)  môže obsahovať až niekoľko stoviek miliónov

základných stavebných prvkov.

• Výsostné postavenie medzi IO zaberá jednočipový mikropočítač.

• Tvorí súčasť riadiacej elektroniky  tzv.bielej techniky(práčka).

50

INTEGROVANÉ OBVODY



INTEGROVANÝ OBVOD

Kremíkový plátok obsahuje rádovo stovky

integrovaných obvodov

integrovaný obvod-obsahuje
rádovo milióny tranzistorov

tranzistor
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HISTÓRIA IO

• Prvý integrovaný obvod skonštruoval Clair Kilby

z firmy Texas Instruments už v roku 1958.

• V rovnakom roku(1958) vytvoril IO tiež Robert Noyce 

• Integrovaný obvod ktorý spolu navrhli bol na  na doštičke z Germánia

• Mal veľkosť 11 × 1,6 mm a obsahoval jediný tranzistor a iba niekoľko 

pasívnych súčiastok.

• Jeho patent je z roku 1964 a má číslo 3 138 743.

• V roke1966 zostavil Clair Kilby z IO prvú vreckovú kalkulačku, ktorá vedela čítať,

odčítať,násobiť a deliť.

• V roku 2000 sa Kilby "dožil" aj Nobelovej ceny za fyziku.
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HLAVNÉ VÝHODY IO

1. malý objem

2. malá hmotnosť

3. malý príkon

4. Väčšia spoľahlivosť

5. Väčšia odolnosť proti

vonkajším vplyvom
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VYUŽITIE IO
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1. Televízne prijímače, video prehrávače, satelitné prijímače, diaľkové ovládače.

2. Mobilné telefóny, GPS navigátory.

3. Digitálne fotoaparáty,digitálne videokamery.

4. Všetky druhy počítačov(stolné,notebooky,PDA,.....)

5. Tlačiarne,skenery,plotre,dataprojektory,zobrazovacie zariadenia.

6. Automobily, lietadlá a ďalšie dopravné prostriedky.

7. Lekárske, vedecké a meracie prístroje.

8. Satelity, raketoplány,rakety.

9. Roboti,manipulátory,programovateľné automaty.

10. Biela technika(práčky,chladničky,rúry,kávovary,kalkulačky,robotické vysávače)



DELENIAINTEGROVANÝCH

OBVODOV
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VÝVOJ MINIATURIZÁCIE INTEGROVANÝCH                          
OBVODOV

STUPEŇ INTEGRÁCIE POČET  ZÁKLADNÝCH STAVEBNÝCH 
PRVKOV(HRADIEL  NAND)

SSI- NÍZKY STUPEŇ INTEGRÁCIE < 10 HRADIEL 

MSI-STREDNÝ STUPEŇ INTEGRÁCIE 10 až 99

LSI- VYSOKÝ STUPEŇ INTEGRÁCIE 100 až 9 999

VLSI-VEĽMI VYSOKÝ STUPEŇ INTEGRÁCIE 10 000 až  99 999

ULSI-ULTRA VYSOKÝ STUPEŇ INTEGRÁCIE 100 000 až  999 999

GSI- GIGA VYSOKÝ STUPEŇ INTEGRÁCIE 1 000 000 až ...................... 500 mil.

Zapojenie
jedného
hradla



PRÍKLADY ELEKTRONICKÝCH OBVODOV S RÔZNYM                         

STUPŇOM INTEGRÁCIE

57

• SSI OVOD –FUNKCIA ČASOVAČ

• LSI OBVOD-8.BITOVÝ MIKROPROCESOR

• VLSI OBVOD –JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ

• ULSI OBVOD -64.BITOVÝ PROCESOR



PUZDRÁ IO

• Na použitom puzdre závisia teplotné (a tým aj výkonové)

vlastnosti integrovaného obvodu.

• Kovové puzdro veľmi dobré odvádza teplo.

• Plastové puzdro je výrobne lacnejšie, ale horšie odvádza

teplo.

• Keramické puzdro je drahšie, ale lepšie odvádza teplo

• Príkon obvodov technologie CMOS kvadraticky narastá s

frekvenciou hodinového signálu.

• Podľa príkonu je potrebné riešiť odvod tepla z IO
69
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GRAFICKÉ ZOBRAZENIE PUZDIER IO

• Kovové

• Plastické

• keramické
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VYROBA INTEGROVANÉHO OBVODU
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1. TVORBA PLÁTKU-Vyrobíme čistý kremíkový kryštál v tvare dlhých 

valcov a následne ho narežeme do tenkých plátkov, ktoré sa nakoniec rozrežú 

do mnohých čipov.

2. Maskovanie: plátky potiahneme vrstvou oxidu kremičitého a pomocou

ultrafialového svetla (modrý) pridáme ochrannú fotorezistívnu vrstvu

3. Leptanie: Používame chemikálie na odstránenie fotorezistnej, vrstvy v

určitých miestach , kam chceme oblasti n-typu prípadne p-type kremíka.

4. Doping: Horúcimi plynmi leptame plátky, ktoré obsahujú nečistoty, aby sa na

ploche vytvorila vodivosť s opačným typom . Maskovanie a leptanie sa môže

opakovať viac krát.

5. Testovanie: vývody z testovacieho stroja, riadené počítačom, sa pripoja na

svorky každého čipu. Akékoľvek čipy, ktoré nepracujú sú označené a

odmietnuté.

6. Balenie: Všetky čipy, ktoré pracujú OK sú vystrihnuté z oblátky a balia do 

ochranných kúskov plastu, pripravené na použitie v počítačoch a ďalších 

elektronických zariadení.

VYROBA INTEGROVANÉHO OBVODU

61



VÝVOJ STAVEBNÝCH PRVKOV POČÍTAČOV
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DOSKA PLOŠNÝCH SPOJOV
• Doska plošných spojov - v skratke DPS.

• (angl. printed circuit board, skr. PCB).

• Je to  platňa ("doska") tvorená nevodivým substrátom(izolantom).

• Na substráte sú vytvorené vodivé cesty na základe elektrickej 

schémy zapojenia .Vodivé a nevodivé vrstvy sa navzájom striedajú.

• Spojmi sú prepojené jednotlivé kontakty elektronických prvkov.

• Doska slúži ako mechanický nosný prvok a konštrukčný prvok 

elektronických obvodov

• Doska môže obsahovať viac  vodivých vrstiev(motherboard PC  má až 

16 vrstiev.)
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KOMPONENTY DPS

integrované obvodydoska plošného spoja

Tie svetlé plôšky sú vstupy /výstupy/ 

integrovaného obvodu

Zlaté pásiky sú spoje medzi vstupmi

/výstupmi/ jednotlivých integrovaných obvodov 62



EKONOMICKÉ ASPEKTY 

VYROBY DPS

• V súčasnosti obsahujú dosku aj jednoduché elektronické zariadenia.

• Pri súčastnej masovej produkcii dosiek plošných spojov je ich

cena veľmi nízka a ich spoľahlivosť je viac než uspokojivá.

• Samotný návrh a výroba DPS nie je však lacná záležitosť.

• Použitím vhodných technológií však môže výrobca dosiahnuť 

vzhľadom na cenu použitých elektronických súčiastok zanedbateľnú

výrobnú cenu.

• Hlavným dôvodom použitia DPS je aj možnosť plnej

automatizácie výroby elektronických zariadení.
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DRUHY DOSIEK PLOŠNÝCH SPOJOV

• DPS podľa počtu vrstiev delíme na jednovrstvové, dvojvrstvové 

(obojstranné) a viacvrstvové.

• Jednovrstvové DPS sú najjednoduchšie, pretože nepotrebujú

vodivé prepojenia medzi jednotlivými vrstvami.

• Dvojvrstvové DPSobsahujú spoje po oboch stranách nosného 

materiálu, prepojenia medzi nimi sú tvorené prekovenými 

dierami (tzv. via).

• Viacvrstvové DPS obsahujú vodivé vrstvy aj vo vnútri materiálu

a sú vyrábané spájaním viacerých jedno- a dvojvrstvových DPS

s izolačnými medzi-vrstvami.

• Aj keď sú technologicky náročnejšie, viacvrstvové DPS 

umožňujú jednoduchší návrh zložitých elektronických obvodov a 

lepšie vlastnosti obvodov (napr. zníženie rušenia).
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KONŠTRUKCIA DPS

• Vodivé vrstvy DPS sú štandardne vyrobené z tenkej medenej fólie (hrúbka 

niekoľko desiatok μm)..

• Izolačné vrstvy sú kombináciou laminátu a epoxidovej živice (obvykle

1,5 mm).

• Dosky plošných spojov sú vyrábané v troch štandardných farbách a to zelená, 

modrá a červená.

• V závislosti na požiadavkách elektronického obvodu je možné zvoliť

z niekoľkých dielektrických materiálov s odlišnými izolačnými vlastnosťami.
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POSTUP MANUÁLNEHO NÁVRHU DPS

• Z tejto schémy sa potom vygenerujú  na základe požadovaného 

rozmiestnenia súčiastok vodivé cesty –plošný spoj .

•

• Pomocou fotoplotra je možné vyrobiť plošný spoj(základ DPS).

• Plošný spoj sa osadí súčiastkami,zapájkuje ,oživí a uvedie sa do 

používania.

69

Schéma zapojenia 
obvodu

Schéma 
rozmiestnenia  
obvodov na dps

Schéma vodivých ciest 

• Na začiatku návrhu dosky je treba nakresliť elektrickú schému 

zapojenia  navrhovaného obvodu pomocou príslušného kresliaceho 

programu(ProfiCAD,OrCAD)



ETAPY AUTOMATIZOVANÉHO NÁVRHU DPS

1. Na dosku plošných spojov sa v ráme presne z hornej strany priloží maska

na nanesenie letovacej pasty.

2. Manipulátorom sa poukladajú všetky SMD súčiastky.

3. Zapečie sa to v elektrickej trúbe.

4. Zo spodnej strany PCB sa "zasoplia" diery, ktoré by sa následne v letovacej

vlne nemali zaletovať.

5. Osadia sa ďaľšie súčiastky.

6. Tieto sa zavlnia, zaspájkujú vo vlne.

7. Stane sa že niektoré blízke kontakty sú spojené, takže je treba skraty odsať

a následne ručne preletovať.
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ETAPY OSÁDZANIA DPS SMD SÚČIASTKAMI
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STRANAA

Strana B-strana prepojov

STRANAB

Strana A-strana súčiastok
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DRUHY SÚČIASTOK VHODNÝCH NA UMIESTNENIE NA DPS(PLOŠÁKU)

• THT súčiastky – súčiastky s vývodmi, ktoré sa

osadia do otvorov v plošnom spoji a zapájkujú sa.

• SMD súčiastky – súčiastky, ktoré nepotrebujú otvory v plošnom spoji.

• Lepia sa na plošný spoj

71

SMD LED DIÓDA

R D1



SMD

• SMD je technológia povrchovej montáže elektronických súčiastok

• SMD (surface mount devices)

• SMD súčiastky majú vývody usporiadané do jednej roviny tak, aby ich bolo možné 

jednoducho položiť na príslušné spoje na DPS a tak zaspájkovať.

• Výraznou črtou SMD súčiastok je aj ich miniaturizácia.

• SMD súčiastky tiež musia odolať teplotám používaným pri spájkovaní(najčastejšie ide

o pretavenie v peci s riadeným priebehom teploty).

• U integrovaných obvodov sú dve skupiny púzdier pre SMD montáž: vývodové a 

bezvývodové.

• Vývodové puzdra majú vývody zahnuté do roviny rovnobežnej s plochou puzdra, a to 

buď pod puzdro (v tvare písmena J) alebo u novších púzdier v smere od puzdra (v tvare

písmena L).

• Bezvývodové majú vytvorené plôšky priamo v rovine puzdra rozmiestnené po obvode

puzdra, prípadne sú rozmiestnené na celej spodnej rovine a sú na nich vytvorené 

guľôčky zo spájky (BGA).
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TVARY VÝVODOV SMD SÚČIASTOK

73



Lepenie súčiastok
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ZMIEŠANÁ MONTÁŽ
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PRÍKLADY OSADENÝCH DPS
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SOM RÁD,ŽE STE SA DOSTALI AŽ SEM....

DRGO,MÁJ 2019
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