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1. okruh      Obvody jednosmerného prúdu 
 
Elektrický obvod 

- je sústava elektrických zariadení, ktoré sú navzájom elektricky pospájané. Je to dráha po ktorej elektrický náboj pri svojom 
pohybe koná prácu 

Druhy obvodov: 
- Podľa zložitosti: Jednoduché, zložené 
- Podľa druhu prúdu: jednosmerné a striedavé 

 
Elektrický prúd [I] 
Jednosmerný:  s časom sa nemení smer 
Striedavý: s časom sa mení smer 
 
Napätie je príčinou prúdu v elekt. obvode. Prúd je jeho následkom. 
Elektrický prúd je fyz. veličina, kt. označujeme I. 
 
Matematicky  𝐼 = 	!

"
    [A] 

- Možno ho definovať ako veľkosť náboja Q, ktorý prejde cez prierez vodiča za určitý čas 
- Jednotkou elektrického prúdu je Ampér (A) – je to prúd, pri ktorom prejde cez prierez vodiča 1 coulomb za 1s 
- V technickej praxi sa používajú menšie jednotky mA, µA, kA 
- Elektrický prúd vo vodiči predstavuje pohyb voľných elektrónov medzi atómami vodiča. 

Napätie označujeme otvorenou šípkou od + pólu k – pólu. Prúd označujeme uzavretou čipkou v smere od kladného pólu k zápornému (v 
skutočnosti je to smer opačný). 

 
 

Elektrický zdroj a jeho napätie 

 
Napätie elektrického zdroja definuje ako prácu, ktorá koná jednotkový náboj pri prechode z jeho kladnej svorky na zápornú. Ak jednej 
svorke zdroja napr. zápornej prisúdime nulový potenciál, potom potenciál kladnej svorky sa číselné rovná napätiu zdroja. 

U = Va – Vb  [V] 
Elektrické napätie tiež môžeme definovať ako rozdiel potenciálov medzi dvoma miestami pola A a B. 

 
Ohmov zákon 

 
 
U=R.I 
 
 
 

Vyjadruje vzťah medzi napätím, prúdom a odporom. Ak lineárnym pasívnym prvkom odporom R preteká prúd I, potom na jeho svorkách 
vzniká napätie úmerné prúdu a odporu  

R= konštanta 
 
Z ohmového zákona môžeme vyjadriť  ďalšie dve veličiny: 

   	R = 	#
$
					I = 	#

%
 

 
Vzťah medzi týmito troma veličinami môžeme graficky znázorniť pomocou voltampérovej charakteristiky: 

 
 
 
 
VA charakteristika lineárneho prvku je priamka idúca 
začiatkom pravouhlej súradnice sústavy. Z charakteristiky 
vyplýva, že odpor lineárneho prvku je konštantný 
a nezávisí od prúdu ani napätia. 
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VA charakteristika nelineárneho prvku nie je priamka, 
ale krivka. Odpor nelineárnych rezistorov nie je 
konštantný, ale závisí od veľkosti pripojeného napätia 
alebo od veľkosti pretekajúceho prúdu 
 
 
 
 

 
 
Ohmov zákon platí pre celý elektrický obvod, ale aj pre jeho jednotlivé časti. 
 

 
 
 

Riešenie obvodov jednosmerného prúdu 
 
Základné pojmy: 
uzol: (a,b) je vodivé spojenie najmenej 3 vodičov v jednom mieste obvodu. V uzle sa rozdeľujú prúdy do jednotlivých vetiev 
svorka: (c,d) je vodivé ukončenie vodiča 
vetva: (v1, v2, v3) je časť obvodu medzi 2 uzlami 
slučka: (I. II. III) tvorí uzatvorené kruh pozostávajúci najmenej z 2 vetiev 
 
Kirchhoffove zákony 

 
 
 
 
 
I = I1 + I2 + I3 
I – I1 –I2 –I3 = 0 
 
Prúdy, ktoré do uzla vtekajú považujeme za kladné, tie ktoré z uzla vytekajú 
považujeme za záporné. 
 
∑ In = 0 
 
Algebraický súčet všetkých prúdov v uzle sa rovná 0. 
 
 
 
 

 
 
 
 
∑ Un= 0 
 
Algebrický súčet všetkých napätí v slučke sa rovná 0. 
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Spájanie elektrických odporov 
 
Sériové spojenie rezistorov 
R= R1 + R2 +R3 
 
Paralelné zapojenie rezistorov  
1
𝑅 =

1
𝑅&
+
1
𝑅'
+
1
𝑅(

 

 
 

Riešenie jednosmerných obvodov s viacerými zdrojmi 
 
I. metóda Kirchhoffových zákonov 
I. KZ – uzlový zákon prúdov 
 ∑ In = 0   (I1 + I2 = I3) 

- súčet vtekajúcich prúdov sa rovná súčtu vytekajúcich  prúdov 
II. KZ – slučkový zákon napätí 
 ∑ Un= 0 
 
Pri zostavovaní rovníc ich počet určuje počet neznámych prúdov – 3 neznáme prúdy I1, I2, I3 
 
Riešenie týchto obvodov je rozdelené na 2 časti: 
1. Grafická časť riešenia: 

- nakreslíme schému obvodu (A) 
- šípkami vyznačíme smery napäťových zdrojov (B) 
- vyznačíme smery prúdov vo vetvách, ak nepoznáme smery prúdov zvolíme ľubovoľný smer šípok. Nesprávne odhadnuté smery sa 

po číselnom výpočte prejavia záporným znamienkom. (C) 
- vyznačíme smery spočívania napätí (slučky) (D) 

2. Matematická časť 
- Napätie zdroja dosadíme ako kladné vtedy, keď je zhodný smer šípky zdroja a smer postupu. 
- úbytky R.I sú kladné vtedy, keď je zhodný smer prúdu v príslušnom odpore a smer postupu 
- napíšeme toľko rovník podľa 2KZ koľko je v obvodu slučiek 
- ďalšie potrebné rovnice zostavíme pomocou 1KZ 
- riešime sústavu rovníc, a po jej vypočítaní dostaneme neznáme prúdy 

 
II. metóda slučkových prúdov 

 
Všeobecný postup pri riešení obvodov: 

- nakreslíme schému obvodu 
- šípkami vyznačíme polaritu zdrojov 
- slučkové prúdy vyznačíme v schéme šípkami, ktoré sú zhodné s obehovými šípkami 
- v každej vetve, ktorá je  spoločná pre dve slučky tečú slučkové prúdy obidvoch slučiek 
- pre všetky slučky napíšeme rovnice podľa 2KZ, pričom si uvedomíme, že cez odpory tečú slučkové prúdy 
- riešením rovníc vypočítame slučkové prúdy 
- skutočné prúdy vo vetvách získame ako rozdiel(súčet) slučkových prúdov 

 
Pri tejto metóde zostavujeme toľko rovníc, koľko je v obvode slučiek.  
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2. okruh     Magnetické pole, magnetické obvody 
 
Vznik a vlastnosti magnetického poľa 
Príčinou každého magnetického poľa je pohybujúci sa náboj (elektrický prúd).  
 
Elektrické a magnetické javy spolu úzko súvisia:  

a) elektrický prúd vyvoláva magnetické pole 
b) v pohybujúcom sa vodiči, ktorý sa nachádza v magnetickom poli sa indukuje napätie 
c) vodič, cez ktorý preteká prúd sa môže v magnetickom poli pohybovať 

 
Zdrojom magnetického poľa je magnet. Magnet je látka, ktorá má schopnosť priťahovať časti vlastnej látky, časti železa a niektorých iných 
prvkov (nikel, kobalt, chróm a niektoré zliatiny). Tieto látky nazývame magnetické kovy alebo feromagnetické látky.  
Magnety rozdeľujeme : 
 • prirodzené, prírodné (železné rudy, magnetovec) 
 • umelé – vyhotovujú sa dotykom s iným magnetom alebo zmagnetizovaním  
    ocele elektrickým prúdom 
Tyčový permanentný magnet  

 
 
 
Miesta s najsilnejšími účinkami – magnetické póly. Ich spojnica sa nazýva magnetická os. Miesto, kde sa 
magnetické účinky neprejavujú sa nazýva neutrálna os.  
 

 
1. Magnetické pole medzi dvoma nesúhlasnými magnetickými pólmi.     2. Magnetické pole medzi dvoma súhlasnými magnetickými pólmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magnetické pole prúdovodiča 

 
(1)                                                                   (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Magnetické pole má tvar sústredných kružníc. Smer magnetického poľa závisí od smeru prúdu, ktorý preteká cez vodič. Na určenie 
smeru magnetického poľa sa používa Ampérové pravidlo pravej ruky.  
Ampérové pravidlo pravej ruky – ak uchopíme vodič do pravej ruky tak, aby vystretý palec ukazoval smer prúdu, potom prsty obopínajúce 
vodič udávajú smer siločiar magnetického poľa.  
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2 – Používa sa na označenie smeru prúdu vo vodiči.  
 

 
 
 

Základné veličiny magnetického poľa 
 

1. Magnetické napätie 
 

    [A]    skalárna veličina 
 
Definícia: Magnetické napätie Um na určitej dráhe magnetického  
poľa (l) je dané súčtom prúdov I1 + In, ktoré pretekajú vodičmi  
ohraničenými touto dráhou.  
Prietok prúdu, budenie 
 

2. Intenzita magnetického poľa 
 

   [A.m-1] 

 
Definícia: Intenzita vyjadruje magnetické napätie pripadajúce  
na určitú dĺžku magnetickej siločiary.  
 

 – Zákon prietoku = Zákon celkového prúdu 
 
Intenzita je vektorová veličina, okrem veľkosti má aj svoj smer. Smer je daný dotyčnicou k siločiare v určitom bode poľa.  
 

      =  

 
3. Magnetická indukcia 

 
Vzťah medzi magnetickou indukciou a intenzitou magnetického poľa. 
 

   [T]   vektorová veličina 
 

 – permeabilita – vyjadruje kvalitu magnetického prostredia  
 

 
 

permeabilita vákua  

relatívna permeabilita (tabuľkový údaj); pre vzduh = 1 
V technickej praxi sa hodnota pohybuje do 2,5T 
 

4. Magnetický tok  
 

   [Wb] 
 
Silové účinky magnetického poľa  

 
 
 
Ak vložíme prúdovodič do homogénneho magnetického poľa 
vytvorí si vlastné magnetické pole, ktoré má tvar sústredných 
kružníc. Tieto polia sa skladajú a vzniká výsledné magnetické pole, 
ktoré na jednej strane vodiča zosilnie (+) a na druhej strane vodiča 
zoslabne (-). Toto výsledné magnetické pole vytláča vodič 
v kolmom smere na indukčné čiary z poľa s väčšou magnetickou 
indukciou do poľa s menšou magnetickou indukciou silou F. 

 

INUm .=

l
IN

l
UmH .

==

INlH .. =

a
I

l
INH
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.
== l ap2

HB .µ=

µ
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   [N] 
 
Ak zviera vodič so smerom indukčných čiar uhol α, tak veľkosť sily vypočítame:  
 

 
 
 
Silové účinky magnetického poľa – 2 prúdovodiče 

 
Obidvoma prúdovodičmi preteká prúd v súhlasnom smere: 
 
Ak prúdovodičmi preteká prúd  
v súhlasnom smere, vodiče  
sa priťahujú k sebe silou F.  
 
 
 
 
 
 
Vodičmi prechádza prúd nesúhlasným smerom: 
 
 
Ak prechádza prúdovodičmi 
prúd nesúhlasným smerom, 
vodiče sa odpudzujú silou F. 
 
 
 

Vzťah platiaci pre oba prípady:         [N] 

 
Magnetické vlastnosti látok 

 
Podľa veľkosti relatívnej permeability (μr) rozdeľujeme látky na 3 skupiny:  

1. diamagnetické 
2. paramagnetické 
3. feromagnetické 

 
1. Diagmatické látky μr < 1 

Patrí sem: zlato,striebro, bizmut, ortuť, zinok. Tieto látky predstavujú pre magnetický tok veľký magnetický odpor.  
Siločiary sú redšie po vložení diamagnetickej látky do magnetického poľa. Magnetická indukcia sa zmenšuje.  
 

2. Paramagnetické látky μr = 1  
Patrí sem: vzduch, hliník, platina.  
Siločiary si zachovávajú svoju hustotu, magnetická indukcia sa prakticky nemení.  
 

3. Feromagnetické látky μr  >> 1 
Patrí sem: železo, nikel, kobalt, rôzne zliatiny.  
Siločiary sa zhusťujú, magnetická indukcia narastá. Tieto materiály predstavujú pre magnetický tok dobrý magnetický vodič.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

lIBF ..=

asin... lIBF =

7
21 10.2... -=
a
lIIF
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Magnetizačná charakteristika 

 
 

Závislosť magnetickej indukcie od intenzity magnetického poľa sa nazýva magnetizačná charakteristika.  

 

a) Pre diamagnetické a paramagnetické látky platí  = konštanta.  

Grafom je priamka vychádzajúca zo začiatku súradnicovej sústavy; závislosť je lineárna. 
 

b) Pre feromagnetické látky platí  ≠ konštanta.  

 
Charakteristika je rozdelená na jednotlivé oblasti: 
Oblasť 0 –1 > malými zmenami intenzity sa dosahujú malá zmeny indukcie; v technickej praxi nemá táto zmena význam.  
Oblasť 1 – 2 > magnetická indukcia rastie rýchlo – malými zmenami intenzity (∆H) sa dosahuje veľká zmena indukcie (∆B); táto vlastnosť sa 
využíva v technickej praxi. 
BS > stav nasýtenia => feromagnetická látka sa nasýti – ďalším zvyšovaním intenzity sa indukcia už prakticky nemení.  
 
Magnetické obvody 
Magnetický obvod je cesta, ktorou sa uzatvára magnetický tok. Zdrojom magnetického toku môže byť: prúdovodič, permanentný magnet.  
Druhy magnetických obvodov: 

1. jednoduché - majú všade rovnaký prierez a sú z materiálu rovnakej magnetickej vodivosti.  
2. zložené – nemajú všade rovnaký prierez alebo nie sú z materiálu rovnakej magnetickej vodivosti.  

 
Riešenie vzduchových magnetických obvodov 
Hopkinsonov zákon – je analógiou Ohmovho zákona  
 

Ø            [Wb]            Ø  
 
Magnetický obvod s uzavretým feromagnetickým jadrom  
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Praktické využitie: jednofázový transformátor 
Pri riešení týchto obvodov hľadáme najčastejšie pre zadaný magnetický tok magnetické napätie. 
Postup pri riešení: 

1. určíme dĺžku (l) magnetického obvodu (stredná dĺžka magnetickej siločiary) 
2. určíme prierez magnetického obvodu  
3. z daného magnetického toku a prierezu určíme magnetickú indukciu Ø=B.S 
4. z magnetickej charakteristiky odčítame pre vypočítanú hodnotu B veľkosť intenzity magnetického poľa 
5. vypočítame magnetického napätia Um=H.l 
6. a) ak poznáme počet závitov N > I  

b) ak poznáme prúd I > N  
Magnetický obvod prerušený vzduchovou medzerou 

 
Magnetické obvody so železa, ktoré sú prerušené vzduchovou 
medzerou majú otáčavé elektrické stroje, aby sa rotor stroja mohol 
otáčať v jeho statorovej časti.  
 
Postup pri riešení obvodov: 

1. určíme lž (dĺžka železnej časti)        
    Určíme Sž ( prierez železnej časti) 
2. Bž = Ø : Sž 
3. Poznáme materiál; odčítame Hž z magnetizačnej charakteristiky 
4. Umž = Hž . lž  
5. Ďalej riešime vzduchovú časť  
    Sv = 1,1 . Sžn  
6. Bv = Ø : Sv 

7.        

8.  
9. Um = Umž + Umv 
10. Um = N . I  
 
Záver: pretože vzduch má veľký magnetický odpor, podstatne sa zmenia pomery oproti uzavretému feromagnetickému obvodu. A na 
vytvorenie rovnakého magnetického roku Ø bude potrebné oveľa väčšie magnetické napätie.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d-= llž

vv HB .0µ= 7
0 104 -==

pµ
BvBvHv

d.HvUmv =
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3. okruh       Účinky a využitie elektromagnetického poľa 

 
Elektromagnetická indukcia 
El. indukcia: vznik napätia vo vodiči zmenou magnet. poľa. Napätie vzniknuté elektromagnet. indukciou nazývame indukované napätie (ui)   
a prúd nazývame indukovaný prúd (i) 
El. indukcia je najrozšírenejší spôsob získavania el. energie. Využitie: el. stroje a prístroje  
 
Elektromagnetická indukcia a jej vznik 
Vznik indukovaného napätia – pohybového - (ui) vzniká v cievke pohybom magnetu. 
Vznik induk. napätia pohybom vodiča vo vzduchovej medzere podkovitého magnetu - z pokusu vyplýva, že pohybom konštantného magnet. 
poľa cez vodič alebo pohybom vodiča v konštantnom magnet. poli vzniká vo vodiči napätie, kt. nazývame pohybové indukované napätie.  
Využitie: v generátore  el. prúdu. Generátory sú zariadenia , kt. premieňajú mechanickú energiu na elektrickú.  Alternátory – na striedavý 
prúd,  dynamá – na jednosmerný prúd. 
 
Indukované napätie – transformačné  
Využitie: transformátory  
Striedavé stroje, netočivé el. stroje, kt. slúžia na zmenu veľkosti striedavého napätia. 
Zmenou prúdu v primárnej cievke magnet. obvodu vzniká v sekundárnej cievke napätie. Toto napätie nazývame indukované napätie 
transformačné . 
 
INDUKČNÝ ZÁKON a jeho formy 
Určuje veľkosť indukovaného napätia a má 2 formy:  

1. platí pre indukované napätie transformačné  
ui =∆Ø / ∆t                   [ V ] → pre vodič   ∆Ø – zmena magnet. toku 
ui = N . (∆Ø  / ∆t )      [ V ]  → pre cievku   ∆t – zmena času  
Indukované napätie je priamo úmerné časovej zmene magnetického toku.  

2. platí pre indukované napätie – pohybové. 
ui = B . l . v  [ V ]     
ui = B. l . v . N 
B – indukcia,                     malé L – dĺžka vodiča,                v – rýchlosť 
Veľkosť induk. napätia pohybového závisí od rýchlosti pohybu vodiča, od dĺžky a od magnet. indukcie. 
V technickej praxi pri otáčavých el. strojoch sa vodič pohybuje po kruhovej dráhe. Pre induk. napätie potom platí   ui = B . l . v . sin alfa  
  
 
VLASTNÁ INDUKČNOSŤ 
- vlastnosť cievky indukovať pri zmene prúdu napätie pôsobiace proti napätiu, ku ktorému je cievka pripojená, sa nazýva VLASTNÁ 
INDUKČNOSŤ a označuje sa L 
Vlastná indukčnosť prúdovej slučky L je definovaná podielom vlastného magnetického toku F a elektrického prúdu I v slučke 

  
 
VÍRIVÉ PRÚDY 
Foucaultove prúdy 

L
I

=
F .
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Vznikajú v kovových predmetoch, kt. sa nachádzajú v časovo premenlivom magnet. poli. Majú tvar uzavretých kriviek preto ich nazývame 
vírivé prúdy.  
Najväčšie sú na obvode vodiča. Najmenšie v jeho strede. 
Veľkosť v. p. závisí od veľkosti kovového predmetu v kt. sa indukujú, od merného odporu a od rýchlosti zmeny magnet. toku. 
Účinky: 
Môžeme sledovať pomocou Waltenhofeuovho kyvadla – vírivé prúdy majú brzdný účinok. 

a) brzdný účinok sa využíva : v el. brzdách, v tachometroch, na tlmenie pohybu ukazovateľov meracích prístrojov. 
b) v technickej praxi sú v. p. nežiadúce, v jadrách transformátorov, v generátoroch a elektromotoroch. Energia v. p. sa mení na 

teplo, jadro sa zohrieva a zhoršuje sa magnet. vodivosť. Odstránenie nežiad. účinkov :  mag. obvody sa skladajú 
z transformátorových plechov ( 0,35 – 0,5 mm ), kt. sú navzájom odizolované papierom alebo lakom.  

 
Vzájomná indukčnosť: 
Zmenou prúdu v prvej cievke sa v druhej cievke indukuje napätie. 
M – konštanta úmernosti, ktorú nazývame vzájomná indukčnosť  
k – činiteľ väzby, ktorý vyjadruje aká časť mag. toku z prvej cievky zasahuje aj do druhej cievky. 
 
tesná väzba k = 1 
voľná väzba k < 1 
celkom voľná väzba k = 0 
 
Využitie elm. indukcie v transformátore 
Transformátor je netočivý elektrický stroj, ktorý mení hodnotu striedavého napätia (prúdu, alebo impedancie) pri nezmenenej frekvencii. 
Princíp činnosti jednofázového transformátora: 
Transformátor pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie a vzájomnej indukčnosti. Ak pripojíme primárnu cievku s N1 závitmi, zdroj 
napätia U1 pretlačí vinutím prúd I1. Striedavý prúd I1 vybudí striedavý magnetický tok, ktorý sa uzatvár magnetickým obvodom. Svojimi 
účinkami ovplyvňuje aj sekundárnu cievku s N2 závitmi. Premenlivý magnetický tok v nej vyvoláva vznik indukovaného napätia U2. Po 
pripojení záťaže Z tečie výstupným elektrickým obvodom prúd I2. Vstupná strana transformátoa sa správa ako spotrebič, výstupná ako 
zdroj elektrickej energie. 
 
Využitie elm. indukcie v točivých elektrických strojoch 
Indukčný motor 
Princíp činnosti: 
Ak pripojíme motor na trojfázovú el. sieť statorovým vinutím začne prechádzať trojfázový el. prúd. Prúd vybudí otáčavé magnetické pole Φ 
s otáčkami nS. Toto premenlivé mag. pole pôsobí na stojace vinutie rotora, v ňom sa indukuje napätie a začne ním prechádzať el. prúd. 
Rotorový prúd vybudí mag. pole rotora. Obe mag. polia pôsobia na seba tak, že sa rotor začne sám otáčať v smere otáčavého mag. poľa 
statora otáčakami n. Otáčky n rotora sú nižšie ako nS, sú asynchrónne. Rozdiel medzi otáčkami nS a n sa nazýva sklz. 
 
Alternátor 
Princíp činnosti: 
Pracuje na princípe elm. indukcie. Ak turbína otáča rotorom a budiacim vinutím rotora prechádza jednosmerný el. prúd vzniká otáčavé 
magnetické pole, ktoré v 3-fázovom vinutí umiestnenom na statore indukuje 3-fázové striedavé napätie. 
 
Využitie elm. indukcie v jednosmernáých strojoch strojoch 
Dynamo s cudzím budením 
Princíp činnosti: 
Ak vinutím statora prechádza jednosmerný budiaci prúd IB vybudí sa statické magnetické pole. Ak je rotor mechanicky poháňaný indukuje 
sa v jeho vnútri napätie a ak sa dynamo zaťaží, tečie vonkajším obvodom aj vinutím rotora el . prúd. 
 
Využitie elm. indukcie pri indukčnom ohreve 
Teplo vzniká pôsobením indukovaných vírivých prúdov.  
 
1. Nízkofrekvenčná indukčná pec – nazýva sa tiež žliabková. V podstate sa jedná o transformátor, u ktorého žliabok naplnený kovom tvorí 
jeden masívny sekundárny závit obopínajúci jadro transformátora. V kove sa indukujú veľké prúdy pri malom sekundárnom napätí, kov sa 
roztápa – tavenie liatiny a ocele. 
 
2. Strednofrekvenčná indukčná pec – tégliková.  Je v podstate indukčná cievka, jej závity sú z medenej rúrky, ktorou prechádza chladiaca 
voda. V cievke je uložený téglik napr. z kremeňa (tvorí jadro cievky), do ktorého sa dáva tavený material. V ňom sa indukujú vírivé prúdy a 
dochádza tak k taveniu material. 
 
Brzdné účinky 
Brzdové elektromagnety na jednosmerný prúd: 
Použitie: Brzdové elektromagnety na jednosmerný prúd sa často používajú pre tichý chod a jednoduchú konštrukciu. 
 
Brzdové elektromagnety na striedavý prúd: 
Použitie: Ovládajú brzdy elektromotorov na žeriavoch alebo na iných pohyblivých zariadeniach. Elektromagnet je pripojený paralelne k 
motoru, takže sa po pripojení na napätie motor súčasne odbrzdí a pri odpojení od siete sa zabrzdí. 
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Princíp vírivých prúdov: 
Ďalším systémom sú brzdy pracujúce na princípe vírivých prúdov. Takéto brzdy sa skladajú z kovového kotúča a elektromagnetov. Brzdný 
účinok je možné regulovať veľkosťou magnetického poľa, to znamená veľkosťou prúdu v elektromagnetoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. okruh       Polovodiče, polovodičové prvky – diódy 
 
Fyzikálna podstata činnosti polovodičových obvodových súčiastok 
El. prúd v polovodičoch 
Charakteristický znak polovodičov: veľká závislosť merného odporu od čistoty látky a od vonkajších podmienok, napr. od teploty. Vodivosť 
polovodičov s rastúcou teplotou stúpa a podstatne závisí od prítomnosti cudzích prvkov (prímesí) v kryštálovej mriežke polovodiča. 
Fyzikálne vlastnosti polovodičov využívajú pri svojej činnosti polovodičové obvodové súčiastky napr.: diódy, tranzistory, tyristory, 
integrované obvody. 
 
Vlastný polovodič (čistý polovodič) 
Atómy Ge, Si sú 4-mocné. Sú pravidelne usporiadané v kryštálovej mriežke. Každý atóm Ge, Si susedí so 4 ďalšími atómami. Dvojica 
susediacich atómov má vždy 2 spoločné elektróny = kovalentná väzba. Pri veľmi nízkych teplotách v takto vytvorenej kryštálovej mriežke 
nie sú voľné elektróny a kryštál čistého Ge, Si sa správa ako izolant.  

 
Nevlastné polovodiče (prímesové) 
Na výrobu polovodičových obvodových súčiastok sa používajú nevlastné (prímesové) polovodiče. V týchto polovodičoch sa časť atómov 
kryštálovej mriežky vlastného polovodiča nahrádza atómami prímesí. Ako prímes pre Ge, Si sa používajú: 

1.) Päťmocné prvky – donory (napr. Arzén – As)  
Donor – „darca voľných elektrónov“. 

2.) Trojmocné prvky – akceptory (napr. Indium – In) 
Akceptor – „príjemca voľných elektrónov“ 
 

a) Ge s prímesou 5-mocného prvku, As 5-mocný prvok, má 5 valenčných elektrónov, 1 je v kovalentnej väzbe prebytočný. Na každý 
atóm As bude zvyšovať 1 elektrón, kt. sa nezúčastní kovalentných väzieb. Prevládajúce nositele nábojov sú záporne nabité 
elektróny. Takýto nevlastný polovodič má elektrónovú vodivosť a nazývame ho polovodič N (negatívne nosiče). 
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WD – donorová energetická hladina, kt. je obsadená elektrónom a nachádza sa pod dolnou hranicou vodivostného pásma. Prijatím malého 
množstva energie (tepelnej) sa môže tento elektrón uvoľniť do vodivostného pásma. 
 

b) Ge s prímesou 3-mocného prvku. In 3-mocný prvok má 3 valenčné elektróny, takže jedna z väzieb je neobsadená – nenasýtená 
väzba – diera, do ktorej môže prejsť iný voľný elektrón. Diery podobne ako elektróny sú nositeľmi el. náboja, ale kladného. 
Polovodič má dierovú vodivosť a nazývame ho polovodič P (pozitívne nosiče). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WA – akceptorová energetická hladina, kt. je neobsadená a nachádza sa nad hornou hranicou valenčného pásma. Dodaním neveľkého 
množstva energie môže elektrón z valenčného pásma obsadiť akceptorovú hladinu čím vo valenčnom pásme vzniká voľná diera.  
 
Polovodičový priechod PN 
Spojité rozhranie medzi oblasťou s vodivosťou P a N sa nazýva priechod PN. Vyrába sa tak, že na základnú doštičku typu N sa nanesie kúsok 
3-mocného prvku (In). Zahrievaním sa roztopí a na tomto mieste sa vytvorí oblasť P (zliatinová metóda). 
Polovodičový priechod má usmerňovací účinok, kt. nazývame diódový jav (polovodičová dióda). Podľa polarity pripojeného napätia môže 
byť PN priechod zapojený v 2. Smeroch: 

- Nepriepustný smer (záverný, spätný) 
- Priepustný smer (priamy) 

 
 
 

a) Zapojenie PN priechodu – pomery bez vonkajšieho vplyvu 
V dôsledku nerovnováhy medzi oblasťami budú elektróny z oblastí prúdiť do oblasti P a opačne. 
Medzi oblasťami pôsobia príťažlivé elektrostatické sily až dovtedy, kým sa nevytvorí rovnovážny stav. 
Medzi oblasťami vzniká el. pole a potenciálová bariéra, kt. svojím pôsobením zabráni ďalšiemu 
premiestňovaniu elektrónov a napätie medzi oblasťami sa ustáli. 
W – hradlová vrstva – málo vodivá oblasť ochudobnená o nosiče. 
 

b) Zapojenie priechodu v spätnom smere 
Potenciálovú bariéru môžeme zväčšiť, ak k PN priechodu pripojíme vonkajší zdroj napätia. Na oblasť P pripojíme záporný pól zdroja. Na 
oblasť N pripojíme kladný pól zdroja. Nastane pohyb nosičov nábojov. Elektróny v polovodiči N a diery v polovodiči P sú od PN priechodu 
odťahované. Hradlová vrstva sa rozšíri. Potenciálová bariéra sa zvýši, odpor priechodu rastie. PN priechodom nepotečie prúd. Hovoríme, 
že PN priechod je polarizovaný v nepriepustnom smere. 
 

c) Zapojenie priechodu PN v priamom smere 
Vymeníme polaritu napájacieho zdroja. Na oblasť N pripojíme záporný pól, na P kladný pól zdroja. Nastane pohyb nosičov nábojov – 
elektróny a diery sú tlačené na PN priechod. Hradlová vrstva sa zúži, potenciálová bariéra sa zníži, odpor priechodu klesá a priechodom 
tečie prúd. Vtedy je priechod zapojený v priamom smere.  
 
VA charakteristika PN priechodu 

a) Priepustný smer uF = f (iF) – PN priechodom tečie prúd. 
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b) Nepriepustný smer uR = f (iR) – pri zvyšovaní napätia na PN priechode nastáva pri napätí uR = UBR lavínový prieraz – je to napätie, 
kt. sa môže periodicky opakovať a nepoškodí PN priechod. Poškodenie PN priechodu nastáva až pri tepelnom prieraze a to 
veľkým prúdovým zaťažením, vtedy sa priechod zohrieva. 

 
Polovodičové diódy 
Sú najjednoduchšie polovodičové obvodové súčiastky, kt. využívajú pri svojej činnosti usmerňovacie účinky PN priechodu. Najjednoduchšie 
sú preto, že majú len 2 vrstvy, teda 1 PN priechod. 
Druhy polovodičových diód: 

a) Podľa funkčného určenia: 
1.) Usmerňovacie diódy (usmerňovače) 
2.) Zenerove diódy – stabilizačné diódy (stabilizátory) 
3.) Kapacitné diódy – varikapy (rezonančné obvody) 
4.) Tunelové diódy (zosilňovače, oscilátory) 

b) Podľa schopnosti zniesť rôznu záťaž alebo podľa frekvencie striedavého prúdu: 
1.) Nízkofrekvenčné  
2.) Vysokofrekvenčné 

Parametre polovodičovej diódy: 
- Prahové napätie UT0 – el. napätie, pri ktorom dôjde k zrušeniu hradlovej vrstvy a diódou začína pretekať prúd. 
- Prierazové napätie uR = UBR – el. napätie, kt. pôsobí pri zapojení v závernom smere, zničenie PN priechodu. 
- VA charakteristika – závislosť prúdu pretekajúceho diódou od napätia medzi vývodmi. 
- Maximálne zaťaženie -  najväčší možný výkon el. prúdu, kt. nepoškodí diódu. 
- Maximálny prúd – najväčší prúd, kt. môže prechádzať diódou. 
- Tepelnú rozmedzie – rozmedzie teplôt, pri ktorých môže dióda pracovať. 

1.Usmerňovacie diódy 
Môžu byť Si, Ge. Sú to elektronické súčiastky určené na premenu striedavého prúdu na jednosmerný. 
Prevádzkové stavy diódy: 

a) Na A (anódu) pripojíme záporný pól a na K (katóda) kladný pól zdroja, žiarovka sa nerozsvieti, dióda je polarizovaná záverne. 
b) Na A pripojíme kladný pól, na K záporný pól zdroja, žiarovka sa rozsvieti, dióda je polarizovaná priepustne. 

Priepustný smer – priepustný prúd je pri nízkom napätí nepatrný a až od určitej hodnoty sa značne zväčšuje. VA charakteristika je 
v priepustnom smere určená prahovým napätím UT0, pri ktorom diódou začína prakticky pretekať prúd. Po prekročení prahového napätia 
prúd a napätie na dióde stúpajú lineárne. V priepustnom smere je charakteristika ešte určená dynamickým odporom. 

rd =   

Záverný smer – záverný prúd je nepatrný a zväčšuje sa až pri napätí UBR – prierazné napätie. V závernom smere je dióda ohraničená 
napätím URRM – maximálne prípustné opakovateľné napätie. 

 

diF
duF
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2. Zenerove diódy 

 
Zenerová dióda je dióda, ktorej VA charakteristika vykazuje prudký zlom v spätnom smere pri určitom napätí ur = Uz. Je to napätie, pri 
ktorom nastáva Zenerov prieraz a nazývame ho Zenerové napätie. Prudký zlom VA charakteristiky v spätnom smere sa dosahuje pri veľkých 
intenzitách el. poľa a vysokých koncentráciách prímesí. Po prekročení UZ sa záverný prúd veľmi rýchlo zväčšuje, ale napätie privedené na 
diódu cez ochranný rezistor sa mení veľmi málo. Tento jav sa využíva na stabilizáciu napätia a diódu s týmito vlastnosťami nazývame 
stabilizačná dióda.Využitie: jednoduchý stabilizátor napätia – stabilizácia jednosmerného napätia zenerovou diódou. 

 
3. Kapacitné diódy 
Správanie tejto diódy opisuje VoltFaradová charakteristika Cd = f (uR) je to závislosť kapacity od napätia. Zvyšovaním napätia sa kapacita 
zmenšuje. 
Využitie: rezonančné obvody – namiesto otočných kondenzátorov. 
 

 
 
 
 
 
5. okruh      Tranzistory, tyristory 
 
- druhy:  1. bipolárne – využívajú pohyb nosičov nábojov obidvoch polarít – elektrónov aj  dier 
 2. unipolárne – sú tranzistory riadené elektrickým poľom  
- tranzistor je zložitejšia súčiastka ako dióda, skladá sa z dvoch PN priechodov  
- štruktúra tranzistora sa skladá z 3 oblastí typu P a N, ktoré môžu byť usporiadané v poradí P-N-P (tranzistor PNP)  a N-P-N (tranzistor NPN) 
- schematické znázornenie tranzistorových štruktúr: 
EP – emitorový priechod: priechod PN na rozhraní emitorovej a bázovej oblasti 
CP – kolektorový priechod: priechod PN na rozhraní bázovej 
a kolektorovej oblasti  
 
- schematické značky : 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podmienka vzniku tranzistorového javu – stredná oblasť – 
báza musí byť veľmi tenká  
(1x10 -6 m), vtedy všetky tri oblasti môžu vzájomne spolupracovať  
- podstata tranzistorového javu - ovplyvňovanie kolektorového prúdu (IC) 
prúdom báza-emitor (IBE)  
 
Technologické zhotovenie bipolárneho tranzistora 
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- technologicky zhotovíme takýto tranzistor tak, že na protiľahlé strany doštičky polovodiča N nanesieme proti sebe malé množstvá 
trojmocného prvku 
- po jeho roztopení a zliatí s materiálom základnej doštičky sa vytvoria oblasti s vodivosťou P a na rozhraní vzniknú 2 PN priechody 
- zámenou materiálov dostaneme tranzistor NPN  
- PN priechod na strane kolektora je rozmerovo väčší, pretože na strane kolektora sa pracuje s väčšími výkonmi (zosilňovač) 

 
 
 
 
Náhradné zapojenie tranzistora vzhľadom na vodivosť priechodov PN 

 
 
- tranzistor nahradíme dvoma diódami a to 
kolektorová (CD) a emitorová (ED) – funkčná skúška 
bipolárnych tranzistorov 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pripojenie tranzistora na vonkajšie napätie 
- požadovaná polarizácia priechodov sa dosahuje pomocou vonkajších zdrojov 
- priechod emitor – báza sa polarizuje v priepustnom 
smere  
- priechod kolektor – báza sa polarizuje v nepriepustnom 
smere  
- značky, usporiadanie a pripojenie tranzistora na 
vonkajšie napätie: 
 

 
 

 
 
Základné zapojenie bipolárnych tranzistorov 

a) zapojenie so spoločným emitorom (SE) 
b) zapojenie so spoločnou bázou (SB) 
c) zapojenie so spoločným kolektorom (SC) 

 
- tranzistor má 3 vývody – emitor, kolektor, báza 
- ak je zapojený ako zosilňovač, musí mať na vstupe dve svorky aj na výstupe, preto jeden vývod tranzistora musí byť spoločný pre vstupnú 
a výstupnú stranu 
 
a)      b)      c) 
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Využitie bipolárnych tranzistorov 

1. Zapojenie tranzistora ako spínača 
 
- spínanie tranzistora robíme ovládaním prúdu do bázy 
- prepínač dáme do polohy 1, do bázy nepotečie prúd – 
tranzistor je uzavretý, led dióda nesvieti 
- prepínač dáme do polohy 2, na bázu privádzame 
z kladného pólu zdroja potrebný prúd (IB) , ktorý otvorí 
tranzistor – led dióda sa rozsvieti 
- funkciu spínača využívame v rôznych ovládacích 
a indikačných obvodoch 
 
 
 

2. Zapojenie tranzistora ako zosilňovača 
 
           

 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na obrázku je zapojenie so spoločnou bázou 
- vstupný obvod tvorí emitor – báza, výstupný obvod kolektor – báza 
- keď na tranzistor nie je pripojené žiadne napätie, vytvoria sa potenciálové bariéry a prúdy nimi netečú  
- po pripojení UEB sa potenciálová bariéra emitorového priechodu zníži a diery sú tlačené do bázy, prúd nimi preteká 
- keďže báza je tenká väčšina dier prenikne ku kolektorovému priechodu a odtiaľ až do výstupu a kolektorovým priechodom tečie prúd  
- ak UKB >>UEB potom PK >> PE  

- ak výstupné napätie je omnoho väčšie ako vstupné napätie tak aj výstupný výkon je omnoho väčší ako vstupný výkon → dosahuje sa 
zosilňovací účinok 
 
Charakteristiky a parametre bipolárnych tranzistorov 
- v praxi sa najčastejšie používa zapojenie so spoločným emitorom 
- vstupné veličiny: IB, UBE 
- výstupné veličiny: IC, UCE 
 
 
 
Charakteristiky bipolárneho tranzistora v zapojení so spoločným emitorom 
 
- sú to statické charakteristiky, ktoré znázorňujú vzájomné závislosti prúdov jednotlivých elektród a napätí medzi príslušnými elektródami 
- tvorí ju:  
1. Výstupné charakteristiky – sú to závislosti medzi výstupnými veličinami pričom niektorá vstupná veličina je konštantná  
2. Vstupné charakteristiky - sú to závislosti medzi vstupnými veličinami pričom niektorá výstupná veličina je konštantná 
3. Prevodové charakteristiky - sú závislosti medzi vstupnou a výstupnou veličinou, pričom druhá vstupná je konštantná alebo naopak  
 
Unipolárne tranzistory 
- označujeme ich skratkou FET (field – effect – tranzistors) 
- sú to tranzistory riadené elektrickým poľom 
- existuje celý rad týchto tranzistorov, ktoré sa odlišujú technológiou výroby a spôsobom regulácie vodivosti prúdu 
 
1. Tranzistor ovládaný el. poľom s priechodom PN označujeme ho JFET 
2. Tranzistor ovládaný el. poľom s izolačnou vrstvou MOSFET 
    M = metal – kov 
    O = oxid – kysličník 
    S =  semiconduktor – polovodič 
- najčastejšie sa používa zapojenie so spoločným emitorom 
- v unipolárnom tranzistore je vstupný obvod oddelený od výstupného obvodu 
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- výkon vo výstupnom obvode riadime iba elektrickým napätím, ktoré privedieme na riadiacu elektródu G vstupného obvodu 
 
Usporiadanie a činnosť unipolárneho tranzistora 
- unipolárny tranzistor tvorí polovodič typu P, na ktorom sú vytvorené 2 oblasti s vodivosťou typu N spojené kanálom s vodivosťou N  
- po pripojení napätia UCE preteká kanálom prúd 
- jeho veľkosť ovplyvňuje prierez kanála a koncentráciu voľných elektrónov 
- výstupný prúd(kolektorový prúd - IC) ovládame napätím riadiacej elektródy: 

a. ak UGE > 0 (kladné voči emitoru) tak vo vodivom kanáli N sa budú koncentrovať elektróny, vodivosť kanála sa zväčší a zväčší sa 
kolektorový prúd 

b. ak UGE  < 0 (záporné voči emitoru) tak budú do oblasti kanála priťahované diery a vytláčané elektróny  
      - koncentrácia elektrónov sa zmenší a zmenší sa aj kolektorový prúd 
 

Spínacie prvky 
Tyristory 

 
- polovodičová súčiastka, ktorá sa podobá dióde ale namiesto 2 vrstiev má 4 vrstvy 
- schematická značka diódy a tyristora:  
 

 
 A – anóda 
 K – katóda 
 G – riadiaca elektróda 
 

 
Prevádzkové stavy tyristora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Tyristor je polarizovaný záverne – to je vtedy, keď na anódu A pripojíme záporný pól zdroja, na katódu K kladný pól zdroja » 
neprepúšťa prúd » žiarovka nesvieti 

 
b. Tyristor je polarizovaný v priepustnom smere – to je vtedy, keď  na A pripojíme kladný pól zdroja, na K záporný pól zdroja a na 

riadiacu elektródu G privedieme napätie » tyristor zopne » žiarovka svieti 
 

c. Tyristor blokuje – blokovací stav, na A pripojíme kladný pól zdroja, na K záporný pól zdroja a na riadiacu elektródu G nepripojíme 
napätie » žiarovka nesvieti 

 
- tyristor sa líši od diódy blokovacím stavom 

Štruktúra tyristora 
 
 
  
 
 
- tyristor má 4 vrstvy rôznej vodivosti 
- ma 3 PN priechody, ktoré sú polarizované v priamom alebo spätnom 
smere podľa toho aká je polarita napätia     
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1. Záverne polarizovaný tyristor 
 
 
 
- ak na A pripojíme záporný pól zdroja a na K kladný pól zdroja, nastáva pohyb 
nosičov nábojov 
- priechody J1 a J3 sú polarizované záverne (sú ochudobnené o nosiče) 
- priechod J2 je polarizovaný priepustne (je obohatený o nosiče) 
- pretože priechod J1 je polarizovaný záverne, tyristorom neprechádza prúd » 
tyristor je polarizovaný v závernom smere 
 
 

 
 
 
 

 
2. Blokovací stav tyristora 
  
 
 
 
 
- ak na A pripojíme kladný pól zdroja a na K záporný pól zdroja, nastáva pohyb 
nosičov nábojov 
- priechody J1 a J3 sú polarizované v priespustnom smere 
- priechod J2 je polarizovaný záverne 
- vzhľadom na pôsobenie priechodu J2 nemôže ani teraz tyristorom prechádzať prúd 
» tyristor blokuje 
 
 
 
 
 
3. Priepustný stav tyristora 
 
 
 
- prechod z blokovacieho stavu do priepustného sa 
nazýva zopnutie tyristora: 
- na riadiaci obvod pripojíme riadiace napätie tak ,že 
na riadiacu elektródu G pripojíme kladný pól zdroja  
- riadiace napätie vyvolá v riadiacej elektróde prúd IG  

- okamžite zopnutie závisí od veľkosti prúdu IG 

 

 

 

 

 

 

- vypínanie tyristora: 
-  prechod tyristora z vodivého do nevodivého stavu si vyžaduje zásah v pracovnom obvode tyristora 
- nevodivý stav tyristora nastane, ak tyristorom neprechádza prúd (prerušíme pracovný obvod) 
- na tyristor pripojíme záverné napätie (vymeníme polaritu zdroja v pracovnom obvode) 
 
 

VA charakteristika tyristora 
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Záverná charakteristika:  

- popisuje správanie tyristora v závernom smere  
- tyristorom tečie len veľmi malý prúd  
- ak záverné napätie UR dosiahne hodnotu prierazného napätia UBR, záverný prúd prudko vzrastie a tyristor sa zničí 

Blokovacia charakteristika: 
- je charakterizovaná tým, že aj pri zvyšovaní priepustného napätia UF až do hodnoty spínacieho napätia UBO zostáva priechod J2 

polarizovaný v závernom smere 
- prúd je veľmi malý a priebeh VA charakteristiky je rovnaký ako v závernom smere 

Oblasť záporného diferenciálneho odporu:  
- po dosiahnutí spínacieho napätia UB0 nastáva nedeštruktívny prieraz priechodu J2 
- prúd z hodnoty IBO narastie na hodnotu IH  

Priepustná charakteristika: 
- priechod J2 je vodivý, preto tyristorom môže prechádzať prúd 

 
Použitie tyristorov v elektrických obvodoch 
 
- spínač striedavého napätia, riadený jednocestný usmerňovač, impulzný jednosmerný menič, striedač 
 
 
6. okruh       Zosilňovače 
 
Elektronické obvody 
Rozdeľujeme ich:  1. Zosilňovače 

    2. Usmerňovače  
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    3. Oscilátory 
    4. Preklápacie obvody (klopné) 

Zosilňovače  
Elektronické obvody, ktorých úlohou je zosilniť signál (zväčšiť amplitúdu) a zachovať tvar priebehu signálu.  
 
Bloková schéma zosilňovača: 

 
 
Využitie zosilňovačov: - zosilňovače sa využívajú v meracej technike, riadiace technike, rádiotechnike, v automatizácii a  v priemyselnej 
energetike.  
Vyhotovenie: - konštruujú sa z tranzistora alebo integrovaných obvodov, ktoré sa vyrábajú na tento účel. 
Rozdelenie zosilňovačov:   
a) podľa toho, či pomocná energia je stlačený vzduch, stlačená kvapalina alebo elektrická energia poznáme: 

- pneumatické zosilňovače – chemický a hutnický priemysel (bane) 
- hydraulické zosilňovače – chemický a hutnický priemysel, pri regulácií vodných turbín 
- elektrické zosilňovače – vo všetkých zložitejších elektronických zariadeniach 
 

b) podľa vlastností zosilňovacích signálov: 
- zosilňovače jednosmerného signálu 
- zosilňovače striedavého signálu 

  
c) podľa frekvencie zosilňovaných signálov: 

- vysokofrekvenčné zosilňovače fh > 30 000 Hz 
- nízkofrekvenčné zosilňovače fh ≤ 30 000 Hz (nízkofrekvenčné zosilňovače sú zosilňovače reči a hudby)  

 
d) podľa šírky prenášaného pásma: 

- úzkopásmové  
- širokopásmové 

 
e) podľa veľkosti vstupného signálu: 

- predzosilňovače (zosilňujú signály nízkej úrovne) 
- výkonové zosilňovače 

 
f) podľa zapojenia zosilňovacích prvkov 

- so spoločným emitorom 
- so spoločnou bázou 
- so spoločným kolektorom 

 
Zosilňovače napätia, prúdu a výkonu 

a) napäťový zosilňovač 
Ak potrebujeme, aby výstupný signál zo zosilňovača mal čo najväčšie napätie použijeme napäťový zosilňovač. 
 
Napäťové zosilnenie: 

 
 
U2 – efektívna hodnota striedavého napätia na výstupe 
U1 – efektívna hodnota striedavého napätia na vstupe 

 u2 – zmena napätia na výstupe 
 u1 – zmena napätia na vstupe 

 
Napäťové zosilnenie udáva koľkokrát zosilňovač zosilňuje vstupné napätie. 
 

b) prúdový zosilňovač 
 
Prúdové zosilnenie: 

1

1´

2

2´

I1 I2

zosilňovač

napájanie

U2

U1

Au u2

u1

Au

Zosilňovač musí mať vstup, výstup 
a napájanie. 

1

1´

2

2´

U1

I1 I2
Napäťový
zosilňovač

1

1´

2

2´

U2U1

I1
Prúdový
zosilňovač
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c) výkonový zosilňovač 
 
výkonové zosilnenie: 

 
 
Základné parametre zosilňovačov 

1. R vstupné 
2. R výstupné 
3. Napäťové zosilnenie Au 

Prúdové zosilnenie Ai 
Výkonové zosilnenie Ap 

Ak tieto parametre zosilňovača vyjadríme v logaritmických prenosových jednotkách hovoríme o napäťovom, prúdovom a výkonovom zisku. 
Udáva sa v decibeloch.  
 
 
 
 
 

4. Hraničná frekvencia - je to najnižšia alebo najvyššia frekvencia, pri ktorej môže zosilňovač ešte pracovať. 
fd – dolná hraničná frekvencia 
fh – horná hraničná frekvencia 

 

 
5. Šírka prenášaného pásma – je daná rozdielom hornej a dolnej hraničnej frekvencie:  B = fh – fd 

 
6. Skreslenie – priebeh výstupného signálu je odlišný od vstupného signálu 

 

I2
I1

AI i2
i1

AI

P2

P1

Ap p2

p1

Ap

BB

au = 20 log Au 
ai = 20 log Ai 
ap = 10 log Ap 

Pri bežných zosilňovačoch považujeme za 
hraničné tie frekvencie, pri ktorých je zisk 
zosilňovača o 3dB menší ako zisk na 
stredných frekvenciách. 
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Spätné väzby 
Zosilňovač so spätnou väzbou 

 
Blokové zapojenie zosilňovača: 

 
Spätnou väzbou nazývame takú väzbu, medzi súčiastkami zosilňovača prostredníctvom ktorej sa energia signálu z výstupu privedie späť na 
jeho vstup.  
Spätná väzba môže byť:  1. kladná – nastane zväčšenie amplitúdy výstupného signálu 
        2. záporná – nastane zmenšenie amplitúdy výstupného signálu   
Prenosovú cestu v tomto zosilňovači môžeme rozdeliť:  1. priama vetva s prenosom   Au = u2/u1         
    2. spätnoväzbová vetva s prenosom β = usv/u2 
Veľkosť spätnej väzby závisí od činiteľa spätnej väzby. 
Podľa spätnoväzbového zapojenia zosilňovača a spätnoväzbového obvodu rozoznávame 4 druhy spätnej väzby:  
napäťová – sériová/paralelná 
prúdová – sériová/paralelná 
 
Operačné zosilňovače 
Zosilňovače v riadiacich systémoch majú často za úlohu vstupný signál nielen zosilniť, ale aj určitým spôsobom spracovať. Sú to rôzne 
operácie – spočítavania, odpočítavania, násobenia, delenia, integrovania, derivovania a vytvorenia rôznych iných lineárnych a nelineárnych 
funkcií.  
Na tento účel najlepšie vyhovujú operačné zosilňovače.  
Operačný zosilňovač môžeme považovať za samostatnú aktívnu súčiastku. Väčšinou sa vyrábajú ako integrované obvody.  
Schematická značka operačného zosilňovača: 

 
 
 Operačný zosilňovač môže mať aj viacero vývodov, napríklad 8: 

 
Rozdelenia a parametre operačných zosilňovačov 
Rozdeľujeme ich na: - ideálne a reálne 
Požiadavky na operačné zosilňovače:  - vstupný odpor Rvst           ∞ 
  - výstupný odpor Rvýst           0 
  - napäťové zosilnenie Au        ∞ 
  - frekvenčný rozsah 0 až niekoľko 100 Hz 
Reálne zosilňovače (skutočné):  - Rvst. minimálne 50 až 250 kΩ 
       - Rvýst. minimálne 50 až 150 Ω 
       - zosilnenie Au 10)	až 10*  
Podľa základného principiálneho zapojenia rozdeľujeme operačné zosilňovače na: 

1. Invertujúce zosilňovače 
2. Neinvertujúce zosilňovače 
3. Derivačné zosilňovače 
4. Integračné zosilňovače 

Použitie operačných zosilňovačov: 
- V nízkofrekvenčných aj vysokofrekvenčných obvodoch 
- V obvodoch automatizačnej, výpočtovej a oznamovacej technike 

 
S operačným zosilňovačom možno realizovať generátory, komparátory,  demodulátory, obvod analógovej aritmetiky (násobičky, deličky). 

Au

ß
usv = ß x u2

u0 u1 u2

vstup

Un

Un
riadenie

výstup

usv – spätnoväzbové napätie 

Má tvar trojuholníka s 3 vývodmi:   - invertujúci vstup 
     + neinvertujúci vstup 
       tretí vývod je výstup 

Označenie vývodov: invertujúci vstup 
                                     neinvertujúci vstup 

      uzemňovací vstup 
      2 vývody na pripojenie riadenia 
      2 vývody na pripojenie napájacieho napätia 
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7. okruh       Napájacie zdroje, usmerňovače 
 
Blokové zapojenie sieťového napájacieho zdroja: 
 
 
 
 Rz 
 
 
 
 
 
 
Sieťový transformátor, usmerňovač, filter, stabilizátor napätia tvoria jeden celok, ktorý sa nazýva napájací zdroj.  
Sieťové striedavé napätie sa upravuje na vhodnú veľkosť pomocou sieťového transformátora. Za transformátorom sa nachádza 
usmerňovač, pretože elektrické zariadenia potrebujú pre svoju činnosť elektrickú energiu vo forme jednosmerného napätia a prúdu. 
Usmerňovače sú elektronické obvody, ktoré premieňajú striedavé napätie na jednosmerné. 
Usmernené napätie nie je vhodné na napájanie elektronických zariadení, pretože obsahuje striedavú zložku – zvlnenie, ktoré sa prenáša do 
elektronického obvodu ako rušivé napätie. Preto sa do obvodu zaraďuje filter – vyhladzovací kondenzátor. Je to elektrolytický kondenzátor 
s kapacitou stovky μF. Za filtrom sa nachádza stabilizátor napätia, ktorého úlohou je udržať konštantné napätie na záťaži. 
 
Usmerňovače 
Usmerňovač je polovodičový menič, ktorý mení energiu striedavého prúdu na jednosmerný prúd. 
Využitie usmerňovačov:  
1. Elektrické regulačné pohony 
2. v elektrickej trakcii – v el. lokomotívach 
3. elektrolýza – pri výrobe hliníka 
Rozdelenie usmerňovačov:  
a) podľa toho, akými prvkami sú realizované :  - neriadené usmerňovače – diódové 

  - riadené usmerňovače – tyristorové 
b) podľa rozvodnej sústavy:  - jednofázové 
 - viacfázové – trojfázové 
 
Neriadené usmerňovače – diódové 
Môžu byť:  a) jednofázové 
 b) trojfázové 
Jednofázové usmerňovače: 

- jednocestný usmerňovač 
- dvojcestný usmerňovač v uzlovom zapojení 
- dvojcestný usmerňovač v mostíkovom zapojení 

Trojfázové usmerňovače:  
- trojfázové uzlové zapojenie 
- Trojfázové mostíkové zapojenie 

 
Jednofázový jednocestný usmerňovač 

a) Zapojenie jednocestného usmerňovača s odporovou záťažou: usmerňovač tvorí jedna usmerňovacia dióda, ktorá je polarizovaná 
v priamom smere (priepustnom). Prúd iF prechádza diódou do záťaže Rz pri kladnej polvlne napätia u2. Záporná polvlna 
striedavého napätia je potlačená (dióda je nevodivá). Záťažou Rz prechádza usmernený prúd. 

b) Časové priebehy napätia a prúdu bez kondenzátora CO: u2 = f (t) – napätie na anóde – je to ešte striedavé napätie na 
sekundárnom vinutí transformátora. iF = f (t) – je časový priebeh usmerneného prúdu bez kondenzátora CO. ud = f (t) – je to 
usmernený priebeh napätia bez CO. 

c) Časové priebehy napätia a prúdu po pripojení CO: usmernený priebeh napätia a prúdu (obr. b) ešte nie je vhodný na napájanie 
elektronických zariadení, preto sa paralelne k záťaži Rz pripája elektrolytický kondenzátor CO, ktorý slúži ako filter a nazýva sa tiež 
vyhladzovací kondenzátor. Má kapacitu rádovo stovky μF. Čím väčšia kapacita, tým bude menšie zvlnenie. 

Využitie: - jednoduché nabíjačky, hračky 
 
Dvojcestný usmerňovač v uzlovom zapojení 

a) Zapojenie usmerňovača: má zložitejší transformátor (drahší) – výstupné vinutie sieťového transformátora má vyvedený stred, 
ktorý sa uzemní. Získame tým dve napätia u2 a u2´, ktoré sú fázovo posunuté o 180°. Časový priebeh týchto napätí je na obrázku b) 
u2  = f (t). Diódou D1 preteká prúd iF1 pri kladnej polvlne napätia u2. Dióda D2 je vtedy nevodivá. Diódou D2 preteká prúd iF2 pri 
kladnej polvlne u2´.  Dióda D1 je vtedy zatvorená. Diódy D1 a D2 sú striedavo otvorené a zatvorené, preto záťažou prechádza prúd 
v obidvoch polperiódach. Impulzový prúd má dvojnásobnú sieťovú frekvenciu. 

b) Časové priebehy napätia a prúdu bez kondenzátora CO: u2 = f (t) – znázorňuje časové priebehy napätí na výstupe (sekundárnom 
vinutí), ktoré sú fázovo posunuté o 180°. IF = f (t) – časový priebeh usmerneného prúdu. ud = f (t) – časový priebeh usmerneného 
napätia. 

Tr U F S 

Tr – transformátor 
U – usmerňovač 
F – filter 
S – stabilizátor 
Rz – odporová záťaž 
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c) Časové priebehy napätia a prúdu po pripojení kondenzátora: kondenzátor CO sa pripája paralelne k záťaži. Je to elektrolytický 
kondenzátor s kapacitou rádovo stovky μF. Zvlnenie u dvojcestného usmerňovača je menšie ako u jednocestného usmerňovača.  

Využitie: - nabíjačky, domáce telefóny, reléové obvody 
Mostíkový dvojcestný usmerňovač 
a) zapojenie mostíkového usmerňovača s odporovou záťažou: ide o dvojcestný usmerňovač, ktorého výhodou je jednoduchší 

sieťový transformátor, ale treba použiť 4 usmerňovacie diódy. Diódy sú zapojené do mostíka. Jedna diagonála (uhlopriečka) sa 
napája z transformátora a z druhej diagonály sa napája odporová záťaž už usmerneným napätím. Činnosť mostíkového 
usmerňovača: pri kladnej polvlne napätia sú vodivé diódy D1 a D3. Prúd iF1 preteká cez diódu D1 – Rz – D3. Prúd iF2 prechádza 
obvodom D2 – Rz – D4 pri zápornej polvlne napätia u2. Na záťaži vzniká opäť impulzové napätie s dvojnásobnou frekvenciou. 

b) Časové priebehy prúdu a napätia bez kondenzátora CO: iF = f (t)  ud = f (t) 
c) Časový priebeh usmerneného napätia po pripojení kondenzátora CO je rovnaký ako pri dvojcestnom uzlovom usmerňovači. 

Využitie: - nabíjačky, domáce telefóny, reléové obvody 
 
Trojfázové usmerňovače 
Jednocestný trojimpulzový usmerňovač 
Tento usmerňovač patrí medzi neriadené usmerňovače, lebo je realizovaný pomocou usmerňovacích diód. Napájací trojfázový 
transformátor je zapojený do hviezdy. Samotný usmerňovač si môžeme predstaviť ako tri jednocestné usmerňovače, ktoré postupne 
usmerňujú fázovo posunuté napätia zo sekundárneho vinutia transformátora. Zvlnené usmernené napätie má trojnásobnú frekvenciu 
v porovnaní s napájacím napätím. 
Riadené usmerňovače 
Jednofázový riadený usmerňovač v mostíkovom zapojení 
 
Riadený usmerňovač – realizovaný pomocou tyristorov. Tyristory T1 a T1´sa stávajú vodivé až vtedy, keď dostanú riadiaci impulz (prúd iG1). 
To sa uskutoční pri kladnej polvlne napájacieho napätia ale až v okamihu, ktorý je oneskorený o uhol α – uhol regulácie. Tyristory T2 a T2´sa 
stávajú vodivé až vtedy keď dostanú riadiaci impulz (prúd iG2). To sa uskutoční pri zápornej polvlne napájacieho napätia, ale až v okamihu, 
ktorý je posunutý o uhol α – uhol regulácie. 
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8. okruh      Kombinačné a sekvenčné logické obvody 
 
Kombinačné logické obvody 
- sú také obvody, pri ktorých stav výstupu závisí jednoznačne od okamžitých kombinácií vstupov. 
Znázornenie KLO 
 
 
 
 
 
 
                                    X... množina vstupov             Y... množina výstupov 
 
Sekvenčné logické obvody 
- sú také obvody, pri ktorých stav výstupu závisí nielen od okamžitej kombinácie vstupov, ale aj od postupnosti vstupov 

v predchádzajúcom čase (postupnosť = následnosť = sekvencia). 
Aby mohol mať obvod takúto vlastnosť, musí obsahovať pamäť. 
Znázornenie SLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákony Boolovej algebry 

Zákon dvojitej negácie... = Y 

de Morganov zákon... = * *  
  
Boolovské funkcie 
- sú také funkcie, pri ktorých závislé aj nezávislé premenné môžu nadobúdať len hodnoty 0 alebo 1. 
Všeobecný predpis funkcie = Y = f (A, B, C, ...n) 
 
a) pre jeden vstup n = 1    Y = f (A) 
 2n = 21 = 2 → počet kombinácií v pravdivostnej tabuľke 
b) pre 2 vstupy n = 2    Y = f (A, B) 
 2n = 24 = 4 kombinácie 
c) pre 3 vstupy n = 3    Y = f (A, B, C) 
 2n = 23 = 8 kombinácií 
d) pre 4 vstupy n = 4    Y = f (A, B, C, D) 
 2n = 24 = 16 kombinácií 
 
Formy zápisu logických funkcií 
- algebraický výraz 
- pravdivostná tabuľka 
- Karnaughova mapa 
 
Zápis logickej funkcie z pravdivostnej tabuľky 
A B C Y 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 1 

Y
ZYX ++ X Y Z

KLO 
X Y 

KO 

P

 

X Y 

Q 

C 

Y =  * B *  +  * B * C + A *  * C + A * B * C A C A B

Q – množina vnútorný vstupov 
P – pamäť 
C – hodinové impulzy (diskrétny čas) 
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0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

Z pravdivostnej tabuľky sa najčastejšie vypisuje funkcia ako logický súčet základných logických súčinov. 
Vyberáme len tie riadky, kde Y = 1. Premenné, ktoré majú stav 0, sa vyjadrujú negované. 
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Zápis logickej funkcie do Karnaughovej mapy (KM) 
 
KM pre 2 premenné:  KM pre 3 premenné:   KM pre 4 premenné: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Minimalizácia logických funkcií 
 
1. algebraická minimalizácia – pomocou zákonov a pravidiel Boolovej algebry 
2. grafická minimalizácia – pomocou Karnaughovej mapy 

- grafická minimalizácia spočíva v združovaní susedných štvorčekov do pravidelných konfigurácií (slučiek) 
- susedné štvorčeky sú tie, ktoré sa líšia v jednej nezávisle premennej 
- združujeme len tie susedné štvorčeky, kde Y = 1 
- počet združených susedných štvorčekov musí byť mocnina čísla 2 (2, 4, 8) 
- platí zásada, že minimálnemu výrazu zodpovedá najmenší počet slučiek s max. počtom jednotiek 

 
 
Analýza a syntéza logických obvodov 
Každý log. obvod je charakterizovaný správaním (algeb. výraz, pravd. tab., KM) a štruktúrou (schéma zapojenia). 
 
Syntéza – zo zadaného správania navrhneme schému zapojenia, podľa ktorej zrealizujeme obvod a overíme jeho činnosť. 
Analýza – opačný postup – poznáme schému zapojenia a máme určiť správanie log. obvodu. 
Postup pri analýze: 
- podľa danej schémy určíme výstupné funkcie jednotlivých členov 
- podľa vzájomných väzieb medzi jednotlivými členmi a vstupnými veličinami určíme výsledný výraz, t. j. algebraické vyjadrenie funkcie 
- pre výstupnú funkciu zostavíme Karnaughovu mapu alebo pravdivostnú tabuľku, čím je správanie určené 
 
Sekvenčné logické obvody 
Vlastnosti sekvenčných obvodov (SO): 
Medzi jednoduché SO patria bistabilné preklápacie obvody (PO), ktoré pracujú ako pamäťové log. členy. 

1. PO môže zaujať jeden z dvoch vnútorných stavov Q = 1 alebo Q = 0 
2. Qn + 1 = f (Qn, Xn) – stav v nasledujúcom čas. intervale závisí od stavu v predchádzajúcom čas. intervale (Qn) a od stavu vstupov 

v predchádzajúcom čase (Xn) 

3. PO má dva výstupy: Y1 = Q, Y2 =  
4. PO majú tieto vstupy: S (set – nastavenie) – vstup, ktorým sa nastaví obvod do stavu Q = 1 

                                                R (reset – nulovanie) – vstup, ktorým sa nastaví obvod do stavu Q = 0 
Existuje viac typov bistabilných PO, ktoré sa označujú veľkými písmenami podľa vstupov obvodov, napr. JK, D. Z týchto klopných obvodov sa 
zostavujú registre a čítače.  
 
 

 
 
 
 

Q

Y = ABC + AB  + A C + BC 
 
 
Y = AB + AC + BC 

C B A
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Pravdivostné tabuľky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                                                                  www.zones.sk 
 
 
 
9. okruh       Integrované obvody 

 
IC z anglického Integrated Circuit (integrovaný obvod) 
IC je zložitý elektronický prvok (miniatúrny obvod), ktorý obsahuje veľké množstvo odporov, tranzistorov, diód na veľmi malej ploche. Je 
schopný samostatnej funkcie, napríklad ako zosilňovač, preklápací obvod, stabilizátor, modulátor... 
 
ČIP z anglického Chip (platnička kremíka) 
Čip je umiestnený do plastového alebo kovového puzdra. 
Plastové puzdro – 8, 14, 16, 20, 24 vývodov 
Kovové puzdro – 8, 10 vývodov 
ROZDELENIE IC: 

a) podľa spôsobu výroby: 
1. monolitické (bipolárne, unipolárne) 
2. hybridné  

b) podľa hustoty integrácie (hustota integ. je definovaná počtom súčiastok na kremík. doske): 
1. obvody s malou hustotou integrácie – obsahujú jednotky až desiatky obvodových prvkov na podložke (SSI – Small Scale Integration) 
2. obvody so strednou hustotou integrácie - obsahujú nad 100 obvodových prvkov na podložke (MSI – Medium Scale Integration) 
3. obvody s veľkou hustotou integrácie – obsahujú stovky obvodových prvkov na podložke (LSI – Large Scale Integration) 
4. obvody s veľmi veľkou hustotou integrácie - obsahujú tisíce obvodových prvkov na podložke (ELSI – Extra Large Scale Integration) 

c) podľa použitia: 
1. analógové (lineárne) obvody – závislosť medzi vstupnou a výstupnou veličinou je spojitá (nízkofrekvenčné zosilňovače, operačné 
zosilňovače) 
2. číslicové (logické) obvody – závislosť medzi výstupnou a vstupnou veličinou je nespojitá Sú to obvody, ktoré pracujú s 2 úrovňami 
označovanými ako LOG 0 a LOG 1 (mikroprocesorová technika, čítače impulzov, registre, polovodičové pamäte ... ) 
 
Číslicové integrované obvody 
V oznamovacej, regulačnej, automatizačnej a meracej technike má najvýznamnejšie miesto číslicová technika.  
Na prenos, spracovanie a vyhodnocovanie informácií sa používa nespojitý číslicový signál, pri ktorom rozoznávame 2 hodnoty: 0 a 1. 

 
Logickým hodnotám 0 a 1 priradíme hodnoty napätia:  0 → U0 ; 1 → U1    
Kladná logika :  ak U0 < U1    
Záporná logika: ak U0 > U1    
Log. systém je taký systém, pri ktorom každá vstupná a výstupná premenná sa nemôže meniť spojito (plynule), ale môže nadobudnúť len 2 
hodnoty označené ako log 0 a log 1. 
V praxi sa najčastejšie používa kladná logika, pri ktorej hodnote logická 1 priraďujeme vyššie napätie (Horná úroveň – H – high – vysoká) 
a hodnote logická 0 priraďujeme nižšie napätie (Dolná úroveň – L – low – nízka). 
 
Každý log. obvod charakterizuje: 

1. správanie – algebraický výraz, pravdivostná tabuľka, karnaughova mapa 
2. štruktúra – schéma zapojenia 
 

Integrované obvody TTL (tranzistorovo – tranzistorová logika) 
1. písmeno vyjadruje ako je v integrovanom obvode realizovaný vstup (na vstupe bude tranzistor – T) 
2. písmeno vyjadruje, ktoré prvky sú aktívne (tranzistory – T) 
3. písmeno znamená logika (tieto obvody pracujú s kladnou logikou) 

Základný prvok, ktorý je najviac zastúpený v integrovanom obvode TTL je logický člen NAND = negovaný logický súčin 
Schematická značka člena NAND: 

 
Elektrická schéma 2-stupového logického člena NAND: 
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Práca s katalógom súčiastok 
Puzdro integrovaného obvodu MH7400: 

 
1. Na obrázku je nakreslené puzdro integrovaného obvodu – pohľad na integrovaný obvod zhora t. j.  
         nožičkami dolu. 
2. Pre lepšiu orientáciu je na puzdre vyznačený tzv. „KĽÚČ“ (zárez), slúži nám to aj pre správne osadenie  
         integrovaného obvodu. 
3. Dôležité je uvedomiť si, kde sa nachádzajú kontakty napájania: 
         14 + Ucc (+5 V)            
          7    ┴    (GND)                     
4. V strede obrázku je nakreslené zapojenie vstupov a výstupov jednotlivých členov. 
 
 

Pravdivostná tabuľka: 
A B Y  A B Y 
0 0 1  L L H 
0 1 1  L H H 
1 0 1  H L H 
1 1 0  H H L 

 
 

Základné operácie Boolovej algebry (algebra logiky) 
Rozlišujeme 3 základné operácie: logická negácia, logický súčet a logický súčin. 

 
A: LOG. NEGÁCIA 

Mení hodnotu nezávislej premennej na opačnú Y=  ak A = 0 Y = 1 alebo ak A = 1 Y = 0 
 
Pravdivostná tabuľka:           
                                                                                

 
 
Člen, ktorým sa realizuje táto operácia sa nazýva člen NOT (negátor, invertor). 
Symbol člena NOT: 

 
 
B: LOG. SÚČET 
výraz:  Y = A + B 
Pre log. súčet platí, že Y = 1 vtedy, keď jedna nezávisle premenná alebo druhá nezávisle premenná alebo obe sa rovnajú 1.  
 
Pravdivostná tabuľka: 
 
 
 
 
 
Túto operáciu realizujeme pomocou člena OR (alebo).  
Symbol člena OR: 

A
A Y 
 0 1 
1 0 

A B Y 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
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C: LOG. SÚČIN 
výraz: Y = A . B 
Pre log. súčin platí, že Y = 1 vtedy ak jedna nezávisle premenná aj druhá nezávisle premenná sa rovná 1.  
 
Pravdivostná tabuľka: 
 
 
 
 
 
Táto operácia sa realizuje pomocou člena AND (aj, i, a) 
Symbol člena AND: 

 
 
D: NEGOVANÝ LOG. SÚČIN 

výraz: Y =  
 
Pravdivostná tabuľka: 
 
 
 
 
 
Táto operácia sa realizuje pomocou člena NAND. 
Symbol člena NAND: 

 
 
E.NEGOVANÝ LOG. SÚČET 

výraz: Y =  
 
Pravdivostná tabuľka: 
 
 
 
 
 
 
Táto operácia sa realizuje pomocou člena NOR. 
Symbol člena NOR: 

 
 

BA.

BA +

A B Y 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

A B Y 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

A B Y 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
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10. okruh       Optoelektrické prvky 
 
Fotoelektrický jav – premena svetelnej energie na elektrickú energiu, čo sa prejaví ako zmena elektrických vlastností, zmena vodivosti 
alebo vznikne fotoelektromotorické napätie 
 
Fotoelektrické prvky rozdeľujeme: 

1. aktívne – fotočlánky – spojenie fotočlánkov – solárne (slnečné) batérie – zdroj el. energie na nedostupných miestach (pohoria, 
púšte) 

2. pasívne – fotorezistory, fotodiódy, fototranzistory, fototyristory 
 
Fotorezistor 
Označenie: LDR 

 
Fotorezistor je polovodičová súčiastka, ktorej odpor sa mení v závislosti  od intenzity osvetlenia (E [ lx]) 
- ako materiál na výrobu fotorezistorov, ktoré sú citlivé v oblasti viditeľného svetla sa používa sírnik kadmia (cds) 
Výhody fotorezistora: 

- nízka cena 
- veľká citlivosť na dopadajúce žiarenie 
- veľký pomer odporov pri osvetlení a za tmy ( napr. LDR 07 – neosvetlený asi 10 MΩ) 

Nevýhody fotorezistora: 
- veľká teplotná závislosť 
- určitá zotrvačnosť, ktorá sa prejavuje pomalými zmenami el. vlastností fotorezistora pri rýchlych zmenách intenzity osvetlenia 

Využitie: jednoduchý fotospínač 
 
Fotodióda 
Fotodióda je polovodičová súčiastka, ktorá je usporiadaná tak, aby na PN priechod mohlo dopadať svetlo.  
 
Schematická značka: 

  
Podľa toho, v akom režime fotodióda pracuje, ich rozdeľujeme: 

- odporová 
- hradlová 

Charakteristika fotodiódy 
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1. Odporový režim: Pri odporovej fotodióde využívame vlastnosti PN 

priechodu, ktorý je polarizovaný v spätnom smere. Záverný prúd IR sa mení 
v závislosti od intenzity osvetlenia (s rastúcou intenzitou sa prúd zväčšuje). 
Fotodióda sa správa ako odpor ovládaný osvetlením – pracuje v odporovom 
režime. 

2. Hradlový režim : Pri hradlovej fotodióde nastáva priama premena 
svetelnej energie na el. energiu. Fotodióda sa správa ako zdroj 
jednosmerného napätia, kt. hodnota závisí od intenzity osvetlenia. Tento 
režim sa tiež nazýva zdrojový režim. 

Využitie fotodiódy: využíva sa ako stmievač 
 
 
 
Fototranzistor 
Fototranzistory sú polovodičové súčiastky, ktorý pri svojej činnosti využívajú fotoelektrický tranzistorový jav. Fototranzistor je bipolárny 
tranzistor, ktorý môže ale nemusí mať vyvedenú bázu. Konštrukčne je usporiadaný tak, aby cez puzdro fototranzistora (okienko) mohlo 
dopadnúť svetlo, čím sa menia vlastnosti fototranzistora. 
 

Schematická značka a schéma zapojenia:  
 
Va charakteristika fototranzistora 

  
 
 
 
Va charakteristika vyjadruje závislosť kolektorového prúdu od napätia UCE pri rôznych intenzitách osvetlenia 
Využitie fototranzistora: fotoblesky, elektronické závory 
 
 
 
 

 
Fototyristor 
Schematická značka a schéma zapojenia: 

  
Fototyristory sú polovodičové súčiastky. Z hľadiska vyhotovenia a činnosti sú rovnaké ako normálne tyristory. Puzdro má okienko, z toho 
vyplýva, že ovládacou veličinou nie je prúd IG ale intenzita osvetlenia. 
Va charakteristika fototyristora: 

  
 
 
Sústava Va charakteristiky, ktorá má podobný tvar ako tyristor, ale hlavným parametrom je intenzita 
osvetlenia.   
 

 
 
 
 
 

Svetelná dióda 
Táto dióda nie je prijímačom svetla ale je jeho zdrojom, používa sa na indikáciu stavu 
Schematická značka: 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                                                                  www.zones.sk 
 

 
Zobrazovacie jednotky 
Ak chceme rozsvietiť jednu číslicu, stačí zistiť, ktoré segmenty majú svietiť a na príslušné diódy priviesť napätie. Najčastejšie sa používajú 7 
segmentové zobrazovacie jednotky. Jeden segment sa skladá z 1 až 3 LED diód. Pomocou zobrazovacích jednotiek možno zobraziť: čísla, 
písmená alebo iné znaky. 
Využitie: el. prístroje, el. hodiny, el. kalkulátory 
 
Optoelektronické spájacie členy - Optróny 
Optróny vznikajú spojením prípadne umiestnením LED diódy a fotorezistora alebo LED diódy a fototranzistora do uzavretého priestoru. 
Optrón je vhodný ako spájací člen 2 elektronických obvodov, ktorý pracujú s rôznymi napäťovými úrovňami. Princíp optočlena našiel svoje 
využitie aj v telekomunikačnej technike – optické káble. 

 
Využitie optoelektroniky 

a) zapojenie na meranie osvetlenia (obr.) - svetlo dopadá na fotodetektor, ktorý zmení svetelnú energiu na el. čo sa zobrazí 
pomocou meracieho prístroja 

b) riadenie svetla (obr.) - svetelný lúč dopadá na fotodetektor, ktorý vyhodnocuje všetky zmeny. Predmety prerušujú svetelný lúč 
a spôsobujú zapínanie a vypínanie relé, ktoré je zdrojom pre počítadlo impulzov 

c) svetelná závora (obr.) - používa sa na počítanie fliaš na bežiacom páse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. okruh      Výkon jednosmerného a striedavého prúdu 

 
Prenesením elektrického náboja v elektrickom obvode sa koná práca W 
W = U . I. t   [J] 
1 J = 1 Ws 
Elektrická práca je daná súčinom prúdu, ktorý preteká spotrebičom ak je na jeho svorkách napätie U a času t, počas ktorého tečie prúd 
spotrebičom. Elektrická práca (spotreba elektrickej energie) sa meria elektromerom v kWh 
1 J = 1 Ws 
1 Wh = 3600 Ws 
1 kWh = 3600000 Ws 
 
Elektrický výkon 
P = U . I   [W] 

- daný je súčinom napätia a prúdu 
Meranie výkonu: 

a) priamo – wattmeter 
b) nepriamo – pomocou voltmetra a ampérmetra 

Schéma zapojenia pre zmeranie výkonu: 

 
Druhy elektrického prúdu: 

a) jednosmerný prúd (DC) – s časom nemení svoj smer 

 
b) striedavý prúd (AC) – s časom mení veľkosť aj smer 
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i1 – okamžitá hodnota prúdu 
Imax – maximálna hodnota prúdu 
i – efektívna hodnota prúdu 
i = 0,707 . Imax 

 
 
 
 
 
 
Výkon jednosmerného elektrického prúdu: P = U . I   [W] 
 
Výkon striedavého elektrického prúdu sínusového priebehu – pre okamžitý výkon: p = u . i 
Rozlišujeme 3 druhy výkonov (striedavý jednofázový prúd): 

a) činný výkon P – ten, ktorý je v spotrebiči využitý napríklad na vytvorenie svetla, tepla, ... 
b) jalový výkon Q – vzniká na reaktančných prvkoch (cievka, kondenzátor), slúži napr. na vybudenie magnatického poľa  
c) zdanlivý výkon S – na ten sa dimenzuje elektrická sústava (obsahuje aj činný aj jalový výkon) 

a) činný výkon v obvode striedavého prúdu: 
Schéma zapojenia:    Časový diagram: 

 
 
 
 
P = U . I   [W] 

- na činnom odpore má výkon harmonický 
priebeh s dvojnásobnou frekvenciou. Jeho 
hodnoty sú kladné, čo je vyjadrením toho, že 
energia dodaná zo zdroja sa spotrebuje, Obvodom 
tečie iba činný prúd. Na činom odpore vzniká len 
činný výkon, ktorý je daný súčinom efektívnych 
hodnôt napätia a prúdu. 
 

b) jalový výkon 
Cievka v obvode striedavého prúdu 

 
 
Q = U . Ij   [VAr] 

- počas jednej štvrťperiódy cievka odoberá zo 
zdroja elektrický prúd Ij na vybudenie magnetického 
poľa. Premenlivé magnetické pole spôsobí vznik 
indukovaného napätia a k ďaľšej štvrťperióde cievka 
vracia prúd do zdroja. 
 
 
 

 
Kondenzátor v obvode striedavého prúdu 

 
 
 

- počas jednej štvrťperiódy odoberá 
kondenzátor zo zdroja prúd na vytvorenie 
elektrstatického poľa (kondenzátor sa nabíja). 
Počas ďaľšej štvrťperiódy vracia prúd do zdroja 
(vybíja sa). 
 

 
Priebeh okamžitých hodnôt výkonu na cievke a kondenzátore je sínusový 
s dvojnásobnou frekvenciou. Dosahuje kladné aj záporné hodnoty. Stredná hodnota 
výkonu je nulová. Z toho vyplýva jalový výkon (nekoná prácu). V praxi sa vyskytujú 
elektrické zariadenia, ktoré môžeme zaradiť medzi zaťaženia prevažne indukčného 
charakteru, napr. motory. 
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Generátor striedavého napätia dodáva elektromotoru výkon S, ktorého časť sa mení na mechanickú prácu a teplo (P) a časť, ktorá budí 
magnetické pole potrebné pre jeho činnosť (Q) 
 
 
 
 
 
 
 
Fázorový diagram pre záťaž (impedancia) indukčného charakteru: 

 
 
Ič = I . cos φ 
Ij = I . sin φ 
 
 
 
 
 

Fázorový diagram výkonov: 
 
 
Na všeobecnej impedancií platí: 

- činný výkon: P = U . Ič >>> P = U . I . cos φ    [W] 
- jalový výkon: Q = U . Ij >>> Q = U . I . sin φ  [VAr] – voltampér reaktančný 
- zdanlivý výkon: S = U . I  [VA] 

 
 

cos φ = účinník 
cos φ = P/S 

Účinník je bezrozmerné číslo menšie ako 1. Meria sa fázomerom a snahou je, aby bol čo najvyšší, pretože vtedy 
sa energia privedená k zariadeniu spotrebováva a nezaťažuje sa sieť. 
12. okruh       Hardvér PC 

 
- V 50. rokoch 20. storočia matematik John von Neumann vytvoril schému ako by mal vyzerať funkčný počítač 

 
Základné vlastnosti počítača podľa von Neumanna: 

1. Pc sa skladá z procesora, pamäte a vstupno-výstupných  
zariadení 

2. Program sa ukladá do pamäte počítača 
3. Program sa vykonáva postupne inštrukcia po inštrukcií 
4. Spracovanie údajov je v binárnom kóde 

Popis blokovej schémy: 
Komunikáciu s okolím zabezpečujú vstupno-výstupné zariadenia. Ich 
činnosť ako aj činnosť celého PC zabezpečuje procesor, v ktorom sa 
vykonávajú všetky aritmeticko-logické informácie (ALU – algebraicko-
logická jednotka). Údaje, ktoré sa majú spracovávať prípadne sú už 
spracované sa uchovávajú v pamäti. Celá činnosť počítača je taktovaná. 
 

Štandardná zostava stolného PC pozostáva z: 
o  systémová jednotka 
o  periférne zariadenie – vstupné (klávesnica a myš) a výstupné (monitor, tlačiareň) 

 
Systémová jednotka 

- Je skrinka v ktorej sú nainštalované moduly vlastného počítača. Základný modul (matičná doska) je doska plošných spojov, ktorá 
obsahuje procesor, pamäte RAM a ROM, sadu konektorov ktorá umožňuje pripojenie rozširujúcich kariet (sieťová, zvuková, 
grafická, ...) a pripojenie mechaník. 

- Obsahuje rozširujúce moduly rozširujú možnosti využitia počítača 
- Obsahuje zdroj pre napájanie PC a chladenie 

Procesor 
- Integrovaný obvod s vysokou hustotou integrácie umiestnený na základnej doske v pätici 
- Riadi činnosť počítača na základe programu 
- Spracováva informácie, vykonáva matematicko-logické operácie 
- Kvalitu procesora ovplyvňuje technológia výroby a taktovacia frekvencia (udáva rýchlosť vykonávania operácií) 
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- Podľa typu procesora sa označuje celý počítač (Pentium, Athlon, Celeron) 
- Intel, AMD 

Pamäte 
- Slúžia na uchovávanie informácií 
- Delia sa na 4 základné skupiny: 

o  registre – pamäťové miesta v procesora pre krátkodobé uchovanie práve spracovávaných informácií 
o  vyrovnávania pamäť (cache) – dočasný zápisník dát medzi procesorom a operačnou pamäťou 
o  vnútorné pamäte – RAM, ROM 
o  vonkajšie pamäte – slúžia na dlhodobé uchovanie dát, majú veľkú kapacitu a malú prenosový rýchlosť (CD, HDD) 

- Základné vlastnosti pamätí: 
o  kapacita – udáva množstvo údajov, ktoré možno do pamäte uložiť naraz (základná jednotka - bit) 
o  doba prístupu – čas, za ktorý sa vyhľadajú údaje v pamäti 

- Rozdelenie pamätí: 
o  podľa možnosti meniť uložené informácie 

§ ROM (Read Only Memory) 
§ RWM (Read Write Memory) 

o  podľa fyzikálneho princípu záznamu informácií 
§ Magnetické (disketa, HDD) 
§ Optické (CD, DVD) 
§ Polovodičové (RAM, ROM, USB) 

Pamäť RAM 
- Operačná pamäť, ktorá slúži na rýchly zápis a čítanie spracovávaných informácií. Po zapnutí PC sa do nej načíta operačný systém 

a neskôr programy ktoré spustíme 
- Je energeticky závislá 
- Umiestňuje sa do konektorov na základnej doske ako pamäťový modul 
- Obsah pamäte možno zväčšovať pridávaním ďalších pamäťových modulov a tým ovplyvniť výkonnosť PC 
- 2; 4; 8 GB, rýchlosť v nanosekundách 

Pamäť ROM 
- Integrovaný obvod na základnej doske 
- Polovodičová pamäť, ktorá slúži len na čítanie informácií 
- Jej obsah je zadaný výrobcom, spravidla je to základný vstupno-výstupný program BIOS 
- Energeticky nezávislá 

HDD 
- Veľkokapacitná pamäťové médium, ukladá informácie, používa magnetický princíp zápisu údajov, pozostáva z niekoľkých diskov 

umiestnených nad sebou v hermeticky uzavretom puzdre spolu s čítacím a zapisovacím mechanizmom 
- Umiestnený je v systémov jednotke 

CD 
- Kompaktný disk, využíva optický zápis údajov pomocou laserového lúča 
- Vyžaduje CD-ROM mechaniku, ktorá je inštalovaná do systémovej jednotky 
- Kapacita 700 MB, údaje sú neprepisovateľné 

CD-RW 
- Umožňuje viacnásobný prepis údajov 

DVD 
- Umožňuje uchovanie väčšieho množstva informácií aj keď majú rovnaké rozmery ako CD 

Bluray disk 
- Jeden z najnovších formátov vysokokapacitných diskov určený primárne pre uloženie videí s vysokým rozlíšením 
- Jednovrstvové 23,3 GB, 25 a 27 GB; dvojvrstvové 2x väčšie 

USB 
- Polovodičová pamäť, ktorá slúži na prenos informácií medzi počítačmi 

Rozširujúce moduly 
- Zasúvajú sa do slotov na základnej doske 

o  grafická karta – spracováva signál počítača tak, aby mohol byť na monitore vykreslený obraz 
o  zvuková karta – pripravuje signál pre reproduktory a slúchadlá 
o  sieťová karta – umožňuje pripojenie počítača do siete 
o  TV karta – spracováva televízny signál 

 
Prídavné (periférne) zariadenia 

- Zabezpečujú komunikáciu PC s okolím 
Podľa smeru toku dát: 

- Vstupné (klávesnica, myš, scanner)  PZ >>> PC 
- Výstupné (monitor, tlačiareň, reproduktory)  PC >>> PZ 
- Vstupno-výstupné (modem)  PC <<>> PZ 

 
Klávesnica – slúži na písanie textov, zadávanie príkazov 

- Štandardná klávesnica obsahuje 101/102 kláves, ktoré sa delia do 4 sekcií (alfanumerická, numerická, editačná, sekcia funkčný 
kľúčov) 
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- Každej klávese je priradený kód, ktorý sa interpretuje rôzne v závislosti od nastavenia jazyka klávesnice 
- Pripojenie klávesnice môže byť bezdrôtové alebo cez PS/2; USB 

Myš – polohovacie zariadenie (polohou myši ovládame polohu kurzoru na obrazovke) 
- Môže mať 2 a viac tlačidiel; pripojuje sa cez PS/2; USB alebo bezdrôtovo  

Grafický tablet – tvorí podložka so špeciálnym perom bez hrotu a patrí medzi polohovacie zariadenia umožňujúce kreslenie odruky 
Pákový ovládač (joystick) – využíva sa pri hraní PC hier, môže mať rôzny tvar 
Scanner – umožňuje snímanie obrazových a textových predlôh 

- Pre svoju činnosť potrebuje špeciálne softvér 
- Medzi najčastejšie používaní skenery patria ručné (umožňujú snímanie predlôh na nerovných plochách) a stolné (predloha sa 

ukladá na sklo, pod sklom sa nachádza zdroj svetla, ktorý predlohu osvetľuje, po uzavretí skenera sa pod sklom pohybuje 
snímacia hlava, ktorá sníma svetlo odrazené od predlohy 

- Na kvalitné snímanie knižných predlôh sa používajú knižné skenery 
Monitor – nevyhnutné vstupné zariadenie, ktoré umožňuje vizualizáciu informácií z počítača 

- Riadiacim káblom je pripojený ku grafickej karte a sieťovým na napájanie 
- Dôležitým parametrom je grafické rozlíšenie (z koľkých bodov sa skladá obraz) a uhlopriečka v palcoch 
- Základné typy monitorov sú CRT a LCD 

o  CRT – na princípe elektrónky, starší typ 
o  LCD – obrazovka je bez vyžarovania, zobrazovací displej z tekutých kryštálov, monitor je plochý – zaberá málo miesta, 

nižšia spotreba, stabilný obraz 
Tlačiareň – umožňuje tlač informácií najčastejšie na papier. Základné druhy tlačiarní: ihličková, atramentová, laserová 

- Ihličková: 
o  najstarší typ, znaky sa vytvárali z bodov vytlačených pomocou ihličiek udierajúcich do pásky proti valcu 
o  počet ihličiek 9, neskôr 24 
o  menej kvalitná tlač, čiernobiela, pomalšia, lacná 

- Atramentová: 
o  umožňuje farebnú tlač, vyššiu kvalitu tlače, znaky/obrázky sa vytvárajú z drobných atramentových kvapôčok, ktoré sa 

vystrekujú pomocou trisiek 
o  rýchla tlač, kvalita uspokojujúca 

- Laserová: 
o  stránková tlačiareň, umožňujúca kvalitnú a rýchlu tlač, používa statickú elektrinu a laserový lúč na to, aby sa na 

príslušné miesta na papieri dostala tenká vrstva toneru, ktorý sa zapečie do papiera 
o  farebná tlač nie je obvyklá 

Modem – vstupno-výstupné zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie počítača do siete cez telefónnu linku 
 
 
 
 
 
13. okruh      Počítačové siete 

- je systém ktorý vzniká prepojením minimálne 2 počítačov 
Základné dôvody zavádzania PS: 
- zdielanie dát (rôzny užívatelia z rôznych miest majú prístup k rovnakým dátam ktoré môžu spravovať) 
- zdielanie technických prostriedkov (tech. prostriedkami – tlačiarne, veľkokapacitné disky – sú vybavené len niektoré PC 

a užívatelia ich môžu využívať cez svoje pracovné stanice) 
- zvýšenie spoľahlivosti (je umožnená tým, že správca siete má možnosť určiť užívateľom určité privilégiá) 
Základné súčasti PS: 
- hardvér – tvoria ho počítače, prídavné zariadenia, spojovacie prvky (káble, sieťové adaptéry, prijímače/vysielače) 
- softvér PS 
- správa siete – stará sa o beh siete 
Rozdelenie PS: 
- podľa dosahu: 

o  LAN (lokálna sieť, dosah niekoľko sto metrov, firmy/organizácie v rámci budovy/blízkeho okolia) 
o  MAN (metropolitná sieť 
o  WAN (celosvetové siete, medzikontinentálny dosah) 

- podľa spôsobu prepojenia PC – topológie: 
o  zbernicové 
o  hviezdicové 
o  kruhové 
o  kombinované (najčastejšie zbernica + hviezda) 

Typy PC v sieti: 
Rozlišujeme 2 základné typy PC: 

- klient (pracovná stanica) – štandardný PC na ktorom užívateľ vykonáva činnosť obdobne ako na samostatnom PC pričom môže 
využívať služby siete 

- server – spravidla sa prevádzkuje na najvýkonnejších PC siete, zabezpečuje správu siete, poskytuje služby. Podľa rozsahu služieb 
ktoré poskytuje môže byť: 

o  tlačový, databázový, poštový, www server, ftp server 
Podľa funkčnosti rozlišujeme PS typu: 
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o  peer to peer („rovný s rovným“) – nemajú centrálnu správu, každý PC sa spravuje sám 
o  client to server – v sieti sa nachádza 1 alebo viac nadradených PC ktoré spravujú sieť a poskytujú služby pracovným 

staniciam 
 
Topológia – spôsob prepojenia PC v sieti 
  Znázorňuje sa grafom 

 
 
 
 
 
 

1. Zbernicová 
-  

-vzniká pripojením jednotlivých PC k spoločnej zbernici. Správa vysielaná niektorým PC sa šíri zbernicou ku všetkým a preberá si ju len 
PC ktorému je správa adresovaná. 
Výhody: je jednoduchá, ľahko rozšíriteľná, zbernica je ekonomicky využitá 
Nevýhody: pri väčšej prevádzke sa spomaľuje prenos dát a poškodenie zbernice spôsobuje nefunkčnosť siete 
 
 
 
 

 
2. Hviezdicová  
 

 
 
 
 
 
 
 
-PC sú pripojené k centrálnemu prvku (rozbočovaču HUB), cez HUB komunikujú 
Výhody: zlyhanie PC neovplyvňuje chod siete, PC stanice sa pridávajú jednoduchým spôsobom, centrálne monitorovanie/správa 
Nevýhody: počet staníc pripojiteľných na 1 HUB je obmedzený, zlyhanie HUBu = nefunkčnosť siete 
 

 
 
 
3. Kruhová sieť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PC sa pripájajú ku káblu s ktorým tvoria uzavretý obvod 
Výhody: rovnocenný prístup pre všetky PC 
Nevýhody: vyžaduje špeciálne sieťové karty ktoré zabezpečujú premostenie nefunkčného PC v sieti a tým ďalšiu prevádzku siete; 
porucha kábla = nefunkčnosť siete 
 
Kombinovaná topológia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V praxi sa používa najčastejšie; spojenie zbernica + hviezda v kombinácií. 
Výhody: vyššie prenosové rýchlosti. Výpadok 1 stanice nespôsobí výpadok celej siete. 
Nevýhody: horšie sa pridávajú ďalšie stanice 

PC1 

PC3 

PC2 uzol 

hrana 

zbernica 

HUB 

HUB 

zbernica 
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Metódy prístupu k prenosovému médiu 
Pravidlá pre komunikáciu uzlov v sieti popisujú prístup uzlov k prenosovému médiu v okamihu keď chcú posielať správu. 
Metóda prístupu CSMA/CD 
- vhodná pre zbernicovú topológiu 

 
- každý uzol má svoju jednoznačnú adresu a vlastný vysielač. Ak chce napríklad uzol A poslať správu uzlu C, najskôr zistí či sa po 

zbernici nešíri nejaká správa. Ak je zbernica voľná, zaháji vysielanie. Správa sa šíri všetkými smermi a každý uzol skúma jej adresnú 
časť. Uzly, ktorým nie je správa určená ju ignorujú. Uzol, ktorému je správa určená ju príjme, skontroluje a zašle odosielateľovi  
správu o prijatí. 

- Správa teda musí obsahovať okrem dát aj adresu prijímateľa, odosielateľa, a kontrolu dát. Nevýhodou tejto metódy je, že ak 2 
uzly naraz začnú vysielať správu, nastane kolízia, sieť sa zablokuje a prenos preruší. Každý uzol čaká náhodne dlhý okamih, aby sa 
pokúsil znovu o vysielanie správy. 

 
Metóda vyzývania staníc 
- vhodná pre hviezdicovú topológiu 

 
 
 
 
 

- Všetky uzly sú pripojené na ústrednú stanicu ktorá pravidelne vyzýva každý p
 ripojený uzol k posielaniu správ. Ak chce napr. uzol A posielať správu uzlu B, ú
 stredná stanica ich prepojí a môže sa začať posielanie správy. Aby sa zabránilo 
monopolizácií siete jedným uzlom, je čas vysielania správy pre uzol obmedzený. V prípade že 
uzol správu neodvysiela v stanovenom časovom limite, môže dokončiť vysielanie správy keď 
ho ústredná stanica znovu vyzve. 

 
 
 
 
Metóda dávania práva na vysielanie 
- vhodná pre kruhovú topológiu 

 
 
 
 

- V sieti obieha tzv. rámec, informácia o tom, čo je vedenie voľné (k dispozícií) alebo je posielaná správa (použitý). Uzol ktorý chce 
posielať správu musí počkať na rámec, ktorý je k dispozícií a správu do neho vložiť. Súčasne zmení stav rámca na použitý. 
Jednotlivé uzly prezerajú adresnú časť okoloidúceho rámca, uzol ktorému je správa určená si spraví jej kópiu a správa sa vracia 
odosielateľovi. 
 

Prenosové média 
Umožňujú komunikáciu medzi uzlami siete, predstavujú informačný kanál 
Rozlišujeme: 

a) káblové spojenia 

 

Potvrdenie o prijatí správy Správa určená pre uzol C 

prepínač 

ústredná 
stanica 

Správa 

pre C 

po
už

itá
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b) rádiové (bezdrôtové) spojenia 
Káblové spojenia 

- káble tvoria fyzickú kostru siete, ukončené sú špeciálnymi konektormi v závislosti od typu kábla, spojenie s počítačom sa 
uskutočňuje prostredníctvom sieťovej karty 

- najpoužívanejšie typy káblom v PS: 
a) koaxiálny káble 
b) krútená dvojlinka 
c) optický káble 

Koaxiálny kábel 
 

 
- je tvorený stredovým vodičom, ktorým sa prenášajú informácie v podobe elektrických signálov. Stredový vodič je chránený 

izoláciou z umelej hmoty, na ktorom je uložené medené opletenie, toto môže slúžiť ako druhý vodič alebo ak sa uzemní ako 
tienenie voči rušivým vplyvom okolia. Vnútro je vložené do ochranného plášťa, je možné ho použiť cca na dĺžku 100 metrov. 
 

Krútená dvojlinka 
- rozlišujeme netienené (UTP káble) a tienené (FTP a STP káble) 

 

   
UTP – tvoria dvojice medených izolovaných vodičov, ktoré sú vzájomne skrútené tak, aby sa eliminovalo rušenie ďalších párov; 
malá veľkosť, dobre sa inštalujú, možná inštalácia s telefónnymi rozvodmi, lacné, menšia odolnosť voči rušeniu, maximálne na 10 
metrov. Pridaním tieniacich fólií (FTP a STP) sa zväčšuje odolnosť voči rušeniu, tým sa zväčšuje veľkosť kábla, ale ťažšie sa 
inštaluje. 

 
Optické (svetlovodné) káble 

- nosičom informácií sú svetelné impulzy, ktoré sa šíria sklenenými vláknami. Používajú sa pri realizácií diaľkových vedení (napr. 
podmorské káble pri prepojení sietí rôznych kontinentov) a stále častejšie aj v bežných sieťach LAN, MAN a WAN 

- Zloženie skleneného vlákna: 
1. jadro – zo skla, prenáša svetelné impulzy 
2. plášť – zo skla, zabezpečuje čo najmenšie vyžarovanie svetelnej energie do okolia 
3. plastový obal 

- Skleneným vláknom je možné informácie prenášať iba jedným smerom, preto musí optický kábel obsahovať minimálne 2 
sklenené vlákna. 
Zloženie: 

 
- Výhody: nie sú zdrojom rušenia pre elektrické zariadenia a sú odolné voči rušeniu z okolia, napr. atmosférickým výbojom  

maximálna dĺžka kábla je oveľa väčšia (2-3km), rovnako aj prenosová rýchlosť (Gbit/s) 
- Nevýhody: potreba elektro-optických meničov 

 
Káble patria medzi pasívne prvy spojovacích sietí, súčasťou spojovacích sietí sú aj aktívne prvky (sieťové karty, opakovače, mosty, brány, ...) 
 
Sieťová karta – je rozširujúci modul, inštaluje sa v počítači, umožňuje fyzické pripojenie kábla, obsahuje vlastný procesor, pamäte a ďalšie 
obvody, ktoré zabezpečujú funkcie sieťovej karty, napr. špeciálny vysielač/prijímač, ktorý zabezpečuje vysielanie a prijímanie informácií 
medzi počítačom a okolím, načúva prevádzku siete. 
 
Opakovač (repeater) – prenosné média majú povolenú maximálnu dĺžku s ohľadom na útlm signálu. Opakovač umožňuje rozšírenie siete, 
pretože signál zosilňuje, prípadne regeneruje. Opakovač sa používa v koaxiálnych sieťach. Nemôže prepájať rozličné siete. 
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HUB (rozbočovač, koncentrátor) – pracuje ako viacportový opakovač. Môže byť stredom hviezdicovej siete. Používa sa v sieťach s krútenou 
dvojlinkou. Vetví, zosilňuje a prevádza signál. 
 
 
 
 
 
 
Most (bridge) – „inteligentný“ prvok, dvojpočtové zariadenie. Plní 2 funkcie: 

a) prepúšťa dáta do častí siete, v ktorých je cieľ = smeruje ich 
b) prepája siete rôznych štandardov 

 
 
Router (smerovač) – zhromažďuje informácie o pripojených sieťach a potom vyberá najvhodnejšiu cestu pre posielanie správ. Vie prepojiť 
siete rôznych technológií. 
 
Internet 

- verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí (komerčných, akademických, vládnych, 
vojenských) 

- je skratka anglického výrazu interconnected network – prepojené siete 
História Internetu 
1969 – prvé uzly tvoriace internet ako ARPANET, sieť tvorené skupinou ARPA ministerstvom obrany 
1983 – ARPANET zmenil základný sieťový protokol z NCP na TCP/IP, čím vznikol Internet 
1986 – vzniká univerzitná chrbtová sieť NSFNET 
1991 – bol publikovaný nový projekt World Wide Web 
1993 – Internet pre komerčné účely (dovtedy akademicko – technický Internet) 
1998 – Internet 2 – nová generácia Internetu s vysokou prenosovou rýchlosťou 
NSF – organizácia na podporu vedy a výskumu 
Význam Internetu 
- ľahší, rýchlejší spôsob komunikácie medzi ľuďmi (email, chat,...) 
- odstraňuje geografické rozdiely 
- nevyčerpateľný zdroj informácií 
- dáva možnosť propagácie, reklamy, obchodovania 

nevýhody: 
- šírenie vírusov, nesprávnych informácií 
- nevieme vždy s kým komunikujeme 
- závislosť (prehlbovanie závislosti na PC) 
- zneužívanie detí súvisiace s detskou pornografiou 
- porušovanie autorských práv 

 
Prístup do Internetu 

- prístup - na vlastnom PC chceme využívať služby internetu: 
PC – MODEM – KOMUNIKAČNÁ LINKA – PROVIDER – INTERNET 

- prístup do Internetu obsahuje: 
a) služba internetovej konektivity – poskytuje ju provider (poskytovateľ internetových služieb), ktorý umožňuje 

prostredníctvom svojej dátovej siete prístup do internetu 
b) služba prenosu – zabezpečuje prenos signálov medzi nami a providerom.  
Aby sme mohli využívať služby internetu na svojom PC, je potrebné mať nainštalovanú sieťovú kartu, vybrať si spôsob pripojenia 
a providera. 

 
Spôsoby  prístupu do Internetu 

- pevný prístup – služby Internetu sa využívajú nepretržite 
- klientský prístup – služby Internetu sa využívajú len na potrebný čas (nie nepretržite) 
- sprostredkovaný prístup – služby Internetu sa nevyužívajú priamo ale sprostredkovane 
- e-mailový prístup 

Druhy pripojení: 
1. Dial-up – najstarší spôsob, pomalý prenos (kapacita 64kb/s) 
- využíva analógovú telefónnu prípojku, telefónne linky pre prenos informácií 
- potreba modemu na zmenu analógového signálu na digitálny a naopak 
2. ISDN – digitálny prenos 
- vyžaduje sa ISDN modem 
- dva kanály pre prenos (1 pre hovor, 1 pre dáta); kapacita 128kb/s 
3. ADSL – 768kb/s – 2,3Mb/s 

opakovač 
Segment A Segment B 

HUB 
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- vyžaduje ADSL modem 
4. Pevná linka – je zvlášť zavedená linka pre trvalé pripojenie k internetu, ktorá je vedená do najbližšieho uzla internetu 
5. Využitie vybudovaných rozvodom káblovej televízie 
6. Využitie siete mobilných operátorov 
7. Mikrovlnné pripojenie (WiFi) 

 
Ako funguje Internet 
 
Údaje sa z jedného PC na druhý neprenášajú v celku, ale vo forme paketov 
Paket – je časť správy, ktorá obsahuje: 

a) dátovú časť – údaje pre prijímateľa 
b) záhlavie – údaje pre správne doručenie správ 

Cesty, ktorými sa pakety dostanú do cieľa sú rôzne. Správa je doručená vtedy, keď prídu do cieľa všetky pakety v poriadku. Aby PC mohli 
medzi sebou spolupracovať, sú definované pravidlá komunikácie, tzv. protokoly, ktorými sa musia riadiť. Najznámejšou sadou protokolov je 
sada TCP/IP. 
TCP – Transfer Control Protocol 
IP – Internet Protocol 
IP adresa – zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu PC v sieti, má dĺžku 32B a má tvar XXX.YYY.ZZZ.WWW 
Doménové meno – používa ho užívateľ pri identifikácií PC, pretože je ľahšie zapamätateľné ako IP adresa. 
Tvar: meno počítača.subdomána.domána.vrcholová domána 
Vrcholová domána – tvorí ju skratka názvu krajiny, prípadne inštitúcie, v ktorej sa počítač nachádza (sk, cz, com, edu) 
Doména – určuje sieť v ktorej sa počítač nachádza. Spravidla sa používa názov firmy, školy, atď. 
Subdoména – je súčasťou doménového mena vtedy, ak sieť má podsiete. Ako názov sa používa napr. názov fakulty, oddelenia firmy,... 
 
Služby Internetu 
FTP – služby, ktorá umožňuje prenos súborov, riadi sa FTP protokolom 
WWW – poskytuje informácie 
Komunikačné služby: 

- interaktívne – umožňujú komunikáciu v režime online. Užívatelia si vymieňajú informácie v reálnom čase. Spravidla reagujú jeden 
na druhého okamžite (skype, irc, icq) 

- neinteraktívne – nevyžadujú prítomnosť užívateľa v okamihu prijatia správy (offline) – (e-mail) 
Elektronické obchodovanie – podobné zásielkovému obchodu pomocou katalógu 
Internet banking – služby ktorá umožňuje klientovi komunikovať s bankou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. okruh    Televízny prenosový reťazec, priemyselná televízia 
 
TPR tvorí množina zariadení, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie televízie 
Televízia – prenos zvukových a obrazových správ na ľubovoľnú vzdialenosť. Prenos sa uskutočňuje bezdrôtovo alebo po vedení. 
Prenos zvuku – uskutočňuje sa na rovnakom princípe ako rozhlasový prenosový reťazec 
Prenos obrazu – obraz sa rozkladá na obrazové body. Snímacia elektrónka sníma informácie o jase, farbe a sýtosti týchto bodov a premieňa 
ich na elektrický signál, ktorý sa ďalej spracováva. Pre dosiahnutie pohyblivosti obrazu sa využíva rýchly prenos statických snímkov - 
rýchlosť 25 za sekundu. 
Na prijímacej strane sa musí obraz poskladať, preto okrem informácií o jednotlivých bodoch musí obsahovať aj synchronizačné impulzy 
(riadkové a snímkové) 
Televízny signál – úplný obrazový a zvukový signál 
Televízne normy – udávajú počet snímkov, riadkov, druh modulácie, tvar impulzov, čas trvania impulzov a rozdelenie televíznych pásiem. 
Prenos obrazu – amplitúdová modulácia 
Prenos zvuku – frekvenčná modulácia 

 
Televízny vysielač 

- Tvoria zariadenia, ktorých úlohou je upraviť zvukové 
a obrazové signály tak, aby sa dali prenášať. 
Blokové zapojenie televízneho vysielača: 
 
ZOS – zdroj obrazového signálu (televízna kamera) 
KSZ – korekčný a synchronizačný zosilňovač 
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SR - synchronizátor 
MO – modulačný zosilňovač vysielača obrazu 
VOZ – výkonový zosilňovač vysielača obrazu 
BO – budič nosnej vlny obrazu 
ZD – združovač 
M – mikrofón 
ZZ – zosilňovač zvuku 
MZ – modulačný zosilňovač vysielača obrazu 
BZ – budič nosnej vlny zvuku 
        VZZ – výkonový zosilňovač vysielača zvuku   
 
Zdroj obrazového signálu ZOS (televízna kamera) sníma obrazové scény a mení obrazový signál na elektrický. Rozklad snímkov, ktorý sa 
v kamere uskutočňuje je riadený synchronizátorom SR. Elektrický signál z televíznej kamery postupuje do korekčného a synchronizačného 
zosilňovača KSZ, kde sa zosilní, upraví a po doplnení synchronizačnými a inými pomocnými signálmi dopravuje do vysielača. Doprava signálu 
do vysielača sa uskutočňuje pomocou špeciálnych káblov alebo bezdrôtovo. Vo vysielači – v obvode modulačného zosilňovača vysielača 
obrazu MO sa elektrický obrazový signál zosilní a vo výkonovom zosilňovači vysielača obrazu VOZ sa namoduluje na nosný signál, ktorého 
zdrojom je obvod BO (zdroj vysokofrekvenčného signálu – budič). 
Obrazový signál sa moduluje amplitúdovo a privádza sa do združovacieho obvodu ZD. 
Zvukový signál sa mení v mikrofóne na elektrický signál. Zosilní sa v zvukovom zosilňovači ZZ. Po prenose do vysielača prechádza 
modulačným zosilňovačom vysielača zvuku MZ a postupuje do budiča nosnej vlny zvuku BZ. Vo VZZ sa zosilní a privádza sa do 
združovacieho obvodu ZD, kde sa zlúčia obrazový a zvukový signál do úplného televízneho signálu, ktorý sa vysiela anténou. 
 
Televízny prijímač 

- Tvorí druhú časť televízneho prenosového reťazca 
Jeho úlohou je prijať TV signál s požadovanou frekvenciou a premeniť ho na kvalitný obraz na tienidle obrazovky a príslušný zvukový 
sprievod. 
Blokové zapojenie televízneho prijímača: 

 
Ap – prijímacia anténa 
VFZ – vstupný zosilňovať VF signálu 
Z – zmiešavač 
O – oscilátor 
OMZ - obrazový zosilňovač medzifrekvenčného signálu 
OD – obrazový demodulátor 
ZMZ – zvukový zosilňovač medzifrekvenčného signálu 
ZD – zvukový demodulátor 
NFZ – nízkofrekvenčný zosilňovač 
R – reproduktor 
OZ – obrazový zosilňovač 

OSI – oddeľovač synchronizačných impulzov; SR – snímkový rozklad; RR – riadkový rozklad; ZVN – zdroj vysokého napätia 
Z antény sa privádza signál do VFZ. Ten zabezpečí výber požadovaného signálu (fv) a jeho zosilnenie. Signál s frekvenciou fv sa privádza do 
Z, kde sa zmieša so signálom oscilátora. Výsledkom zmiešavania je signál s frekvenciou fm, ktorý postupuje do OMZ a po zosilnení 
pokračuje do OD. OD zabezpečuje oddelenie zvukového a obrazového signálu. Zvukový signál sa zosilňuje v ZMZ. V ZD sa oddelí 
nízkofrekvenčný signál, zosilní sa v NFZ a vybudí ho reproduktor R. 
Obrazový signál sa zosilňuje v OZ a postupuje do vlastnej obrazovky, aby sa na obrazovke vykreslil verný obraz, musíme z obrazového 
signálu získať synchronizačné impulzy. Synchronizačné impulzy sa oddeľujú od obrazového signálu v OSI. VFZ, Z a O tvoria kanálový volič – 
jeho úlohou je z prijímaných frekvencií vybrať frekvenciu určitého kanála. 
Priemyselná televízia 

- Rozumie sa použitie televízie nie len v priemysle, ale aj zdravotníctve, školstve, doprave, vedecké, výskumné účely. 
- Umožňuje zvýšenie bezpečnosti (ochrana osôb, majetku), pozorovať javy v ťažko dostupných miestach (nebezpečné miesta 

a zdraviu škodlivé), ovládanie a optickú kontrolu výrobných procesov na diaľku. 
Základné časti: 

- Kamera 
- Monitor 
- Ovládacia skrinka 
- Spojovacia cesta 

 
K – kamera je najdôležitejšia časť, sníma pozorované miesto. Konštrukčné vyhotovenie je rôzne, závisí od prostredia, v ktorom kamera 
pracuje. 
M – monitor je upravený televízny prijímač bez zvukovej časti 
OS – ovládacia skrinka slúži na diaľkové ovládanie kamery. Môže byť spojená do jedného celku s monitorom. 

M 
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SC – spojovacia cesta, prenášajú sa ňou informácie z kamery do monitora. Môže byť káblová alebo bezdrôtová. 
 
Celý systém môže pozostávať z viacerých kamier a monitorov. 
 
Požiadavky na priemyselnú televíziu: 

- Veľká kvalita obrazu (zdravotníctvo) 
- Stabilita prevádzky 
- Čo najväčšia rozlišovacia schopnosť 
- Veľká citlivosť 
- Malá poruchovosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. okruh      Rozhlasový prenosový reťazec 
 
Oznamovacia technika 
- je vedný a technický odbor. Slúži na vysielanie, prenos a prijímanie správ. Zaoberá sa konštrukciou, stavbou a  prevádzkovaním zariadenia 
Oznamovanie správ sa realizuje :  

1. elektrickými sústavami :  a) po metalických alebo optických vedeniach  
       b) rádiovými vlnami 
      c) optickými sústavami (semafor) 
      d) akustickými sústavami (alarm)    

2. mechanickými sústavami ( závory) 
Najčastejšie prenášané správy sú akutické a vizuálne. Tieto správy sa nedajú priamo prenášať na veľké vzdialenosti, preto sa používa 
elektrické prúd.  
Oznamovaciu techniku rozdeľujeme podľa druhu prenosového prostredia : 

1. rádiokomunikačnú techniku – zaoberá sa prenosom informácie pomocou elektromagnetických vĺn, ktoré sa šíria vo voľnom 
priestore ( vzduchom). Využíva sa v rozhlasovom a televíznom vysielaní.  

2. Telekomunikačnú techniku – zaoberá sa prenosom informácie, ktorá sa pomocou elektromagnetických vĺn šíri po metalickom 
alebo optickom vedení.  
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Rádiokomunikačná technika 
Bloková schéma rádiokomunikačného prenosového reťazca : 

 
Styk vysielača a prijímača s prenosovým prostredím zabazpečuje vysielacia (Av) a prijímacia (Ap) anténa. Prenos informácie sa uskutočnňuje 
pomocou elektromagnetického poľa.  
 
Elektromagnetické žiarenie 
- je druh energie, ktorá sa šíri ako vlnenie. Elektromagnetické vlny sú priečne vlny zložené z elektrického a magnetického poľa. Šíria sa 
rôznymi prostrediami a veľkou rýchlosťou. Najväčšia rýchlosť vo vákuu, vzduchu je Co = v = 3 * 10⁸ m*s⁻₁ 
Najdôležitejšou vlastnosťou je vlnová dĺžka (lambda)  
Rozdelenie podľa vlnovej dĺžky elektromagnetického žiarenia:  

1. gama žiarenie – explózia atómovej bomby 
2. róntgenové žiarenie – róntgenova snímka 
3. ultrafialové žiarenie - chemické a biologické účinky 
4. viditeľné spektrum – svetlo 
5. infračervené žiarenie – tepelné účinky 
6. mikrovlnné žiarenie – mikrovlnky 

Šírenie elektromagnetických vĺn v priestore 
 
P – prijímač 
V – vysielač  
1 - priama priestorová vlna 
2 - ionosferická 
3 - povrchová 
 
 
 
 
 
 

Modulácia 
- prenos informácie z oblasti nízkych frekvencií do oblasti vysokých.  
Modulátor – je zariadenie, v ktorom prebieha modulácia, nachádza sa na vysielacej strane.  Procesu modulácie sa zúčastňujú:  

• modulačný signál ( nízkofrekvenčný) – vzniká na výstupe meniča ( mikrofón) 
• nosný signál ( vysokofrekvenčný) – vytvára sa v oscilátore vysielača ( budič) 

Podľa toho, ktorý parameter nosného signálu ovplyvňujeme poznáme:  
a) amplitúdová modulácia (AM) mení sa amplit. nos. vlny 
b) frekvenčná modulácia (FM) mení sa frekvencia 
c) fázová modulácia (PM) mení sa fáza 

Časový priebeh nos. vlny je daný : 
u = Um * sin(ωt + Φ)             u – okamžitá hodnota napätia 
              Um – amplitúda 
              ω – uhlová frekvencia  
             Φ – fáza 
 
Demodulácia 
- prenos informácie z oblasti vyskových frekvencií do oblasti nízkych.  
Demodulátor – je zariadenie, v ktorom prebieha demodulácia, nachádza sa na prijímacej strane.  
 
Rozhlasový prenosový reťazec 
- je súhrn zariadení, ktoré slúžia na vysielanie a príjem rozhlasu.  
Rozhlas 
- prenos zvukových signálov na ľubovoľnú vzdialenosť pomocou modulovaného vysokofrekvenčného signálu. Dĺžku nosných vĺn, ktoré sa 
môžu používať pre rozhlas, určuje medzinárodný telekomunikačný poriadok.  
Rozhlasové vysielače  
- tvorí prvú časť rozhlasového prenosového reťazca.  
- sú to zariadenia, ktoré vytvárajú modulovaný vysokofrekvenčný signál a vyžarujú ho do  priestoru vo forme elektromagnetického poľa.  
Bloková schéma rozhlasového vysielača:  
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M – mikrofón – akustickoelektrický menič, umožňuje zmenu zvukového signálu na vysokofrekvenčného elektrický signál. 
NFZ – zabezpečuje zosilnenie nízkofrekvenčného signálu pre potreby modulácie.  
Oscilátor – (budič) zdroj vysokofrekvenčného signálu.  
Modulátor – zabezpečuje moduláciu – zlúči nízkofrekvenčný signál s vysokofrekvenčným. Výstupom modulátora je modulovaný 
vysokofrekvenčný signál.  
VFZ – zosilňuje signál na požadovaný výkon a odovzdáva ho do AO.  
AO – prispôsobuje impedanciu antény k impedancii výkonového zosilňovača.  
Av – vysielacia anténa – v jej okolí sa vytvára elektromagnetické pole, ktoré kmitá a postupuje do priestoru ako vlnenie.  
 
Rozhlasové prijímače 
- druhá časť rozhlasového reťazca. 
- vyberá z vysokofrekvenčných signálov jeden, získava z neho nízkofrekvenčný signál a premení ho na pôvodnú informáciu.  
Charakterové vlastnosti:  

1. Citlivosť – schopnosť prijímať určitú úroveň signálu. Udáva sa v µV alebo decibeloch   na 1 V.  
2. Selektivita – schopnosť vybrať z množstva signálov len ten, ktorý zodpovedá zvolenému vysielaču a ostatné signály čo najviac 

potlačiť. Udáva sa v dB.  
3. Vlnové rozsahy – určujú, v ktorých frekvenčných rozsahoch je rozhlasový prijímač preladiteľný.  

Rozdelenie:  
1. bez zosilnenia  
2. s priamym zosilnením 
3. s nepriamym zosilnením  

 
Rozhlasové prijímače s nepriamym zosilnením – Superhety 
- prijímaný signál sa nezosilňuje v pôvodnej frekvenčnej oblasti ale sa posúva do iného frekvenčného pásma. Tento proces je proces 
posúvania, zmiešavania. 
Superheterodynný proces – superhet 
Bloková schéma :  

 
 
LO – ladené obvody                                                           MFZ – medzifrekvenčný zosilňovač 
Z – zmiešavač                                                                      D – demodulátor 
O – oscilátor                                                                        R – reproduktor         Ap - anténa 
Princíp činnosti: 
Ap je spojená s ladenými obvodmi pomocou, ktorých sa vyberá signál s požadovanou frekvenciou fv. Tento signál postupuje ďalej do 
zmiešavača. Súčasne sa do Z privádza signál z O s frekvenciou fo. V zmiešavači sa tieto signály zmiešajú a vznikne signál s frekvenciou fm  
(fm= fv – fo). Signál sa zosilní v MFZ odtiaľ ide do D, kde sa oddelí nízkofrekvenčný signál od vysokofrekvenčného a postupuje do NFZ, kde 
sa zosilní a vybudí ho R.  
 
 
16. okruh     Funkčné moduly logických systémov 

 
Bistabilné preklápacie obvody 
BPO sú jednoduché sekvenčné obvody, ktoré pracujú ako pamäťové logické členy. Majú dva stabilné stavy. Stabilný stav je taký pracovný 
režim, v ktorom zostáva preklápací obvod tak dlho, kým nie je vonkajším impulzom preklopený do druhého stabilného stavu. 
Vlastnosti BPO: 
- preklápací obvod môže zaujať jeden z dvoch vnútorných stavov. 
- majú dva výstupy Y1 = Q  Y2 = Q 
- majú výstupy: S (set) – nastavovací 
 R (reset) – nulovací 
 + informačné vstupy 
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 C – vstup pre hodinové impulzy 
- Qn+1 = f (Qn, Xn) 

- stav Qn+1 (v nasledujúcom časovom okamžiku) je podmienený stavom v predchádzajúcom časovom okamihu (Qn) a stavom 
vstupov v predchádzajúcom časovom okamihu (Xn). 

 
Existuje viacero typov BPO, ich označenie vychádza spravidla z názvov informačných vstupov. 
 
Preklápací obvod RS 
Schematická značka:   Pravdivostná tabuľka: 

     
S R Qn+1 
0 0 Qn 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 X 

 
Preklápací obvod JK 
Schematická značka:    Pravdivostná tabuľka: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tvar hodinového impulzu C‘ 

 
                  
 
Informácie sa presúvajú na výstup s dobežnou hranou hodinového impulzu.  
 
 
Informácie sa presúvajú na výstup s nábežnou hranou hodinového impulzu. 
 

S, R sú asynchrónne vstupy nastavenia a nulovania (nezávislé na hodinových impulzoch). Majú vyššiu prioritu ako informačné vstupy J, K. 
J = K = 0  obvod si zachováva predchádzajúci stav. 
J = 1, K = 0 obvod sa nastaví do stavu Q = 1. 
J = 0, K = 1 obvod sa nastaví do stavu Q = 0. 
J = K = 1  obvod sa nastaví do opačného stavu ako bol dovtedy. 
 
Preklápací obvod D 
Schematická značka:    Pravdivostná tabuľka: 

 
 
 
 
 
 
 
    S = R = 1 (nie sú aktívne) 

D – informačný vstup 
S nábežnou hranou hodinového impulzu sa prepisuje vstupná informácia na výstup.  
 
Registre 
Register je pamäť pre n – bitový údaj. Tvorený je viacerými preklápacími obvodmi JK a D. Každý preklápací obvod je schopný uschovať 
informáciu 1 bit. Má použitie všade tam, kde potrebujeme uchovať dvojkové informácie (pamäť, prevodník zo sériového prenosu na 
paralelný, oneskorovací člen atď.). 
Druhy registrov :  

• Záznamový register 
• Posuvný register vpred 
• posuvný register vzad 
• obojsmerný posuvný register 

J K Qn+1 
0 0 Qn 
1 0 1 
0 0 2 
1 1 Qn 

D C Qn+1 

1  1 

0  1 
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• špeciálne registre s doplňujúcimi mikrooperáciami – akumulátor 
 
Záznamový register   
Slúži na zaznamenanie a pamätanie informácie, môže byť zostavený z logických členov alebo z preklápacích obvodov typu D alebo JK.  
Princíp činností záznamového registra :  

 
 
 
 
Predpokladáme, že na výstupe jednotlivých KO bude 0. Na vstup sa privedie informácia napr.  1,0,1. Príchodom 
hodinového impulzu sa navolená vstupná informácia prenesie na výstupy a pokiaľ sa nezmení vstupná informácia 
a nepríde ďalšia nábežná hrana hodinového impulzu, informácia na výstupe zostáva zachovaná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posuvné registre  
Sú zariadenia, ktoré posúvajú informácie určitým smerom podľa druhu zapojenia. Najčastejšie sa zostavujú z preklápacích obvodov typu D 
alebo JK. Na obrázku je znázornený 4bitový posuvný register zostavený z KO typu D.  
Princíp činností posuvného registra :  

 
Predpokladáme, že výstupy KO sú v stave logická 0. Na vstup D je pripojený signál log. 1. S príchodom hodinového impulzu  sa KO 1 dostane 
do stavu logická 1. Príchodom nasledujúceho impulzu sa logická 1 prenesie na KO 2. KO 1 zostane vstave  log. 1 len vtedy aj informácia na 
vstupe D zostáva nezmenená (1). Všetky KO budú vstave log 1 po 4 hodinovom impulze.  
 

Vstup 
Info. 

KO Poznámka 
A B C D  

1 0 0 0 0 Počiatočný stav 
1 1 0 0 0 1 impulz 
1 1 1 0 0 2 impulz 
1 1 1 1 0 3 impulz 
1 1 1 1 1 4 impulz 

 
Čítače  
Sú sekvenčné obvody, ktoré počítajú vstupné impulzy v určitom kóde (2kový kód) Používajú sa všade, kde sa javy opakujú. ( automatické 
výrobné linky ) 
Druhy čítačov:  

1) podľa spôsobu preklápania :  
• Synchrónne (hodinový impulz sa privádza na všetky klopné obvody naraz) 
• Asynchrónne (hodinový impulz sa privádza na 1 KO, na ďalší KO sa privádza výstup predchádzajúceho stupňa) 
 

2) Podľa spôsobu činnosti :  
• Čítač vpred (počíta dopredu – obsah čítača sa zväčšuje) 
• Čítač vzad ( počíta dozadu – obsah sa zmenšuje) 
• Obojsmerné čítače  

 
napr. : 4 bitový asynchrónny čítač vpred zostavený z KLO typu JK. 
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KLO najskôr vynulujeme pomocou vstupu R (reset),  Q = 0 – počiatočný stav. Postupne ako budú prichádzať hodinové impulzy C, na 
výstupoch sa budú meniť kombinácie tak, ako to ukazuje tabuľka.  

 
 
 
 
Používajú sa na spočítanie napäťových impulzov, čítač na obrázku je zostavený zo 4 KLO typu JK. KLO 
A preklápa z dobežnou hranou každého hodinového impulzu.  KLO B mení svoj stav z dobežnou hranou 
impulzu UA. KLO C mení svoj stav z dobežnou hranou impulzu UB. KLO D mení svoj stav z dobežnou hranou 
UC. Obvod pracuje ako delič frekvencie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul je objekt na spracovanie informácií.  
Vstup modulu tvoria :  
- údaje na spracovanie 
- príkaz ako sa budú spracovávať  
- povel na začatie činností  
Výstup modulu tvoria : 
- spracované údaje 
- príkazy pre podriadené moduly, ak je modul nadriadený 
- indikácia stavu je to hlásenie o činnosti 
 
Medzi základné moduly patria :  

• Prepínače – vyberajú niektoré z možných spojení  
• Aritmeticko-logický modul – je schopný vykonávať nad reťazcom údajov aritmetické (plus, mínus, krát, deleno) a logické 

(porovnávanie, zhoda, logický súčin) operácie  
• Riadiace moduly – slúžia na riadenie činností celého logického systému. 
• Pamäťový modul – tvorí sústava elementárnych pamätí, ktorá je schopná zapamätať si n – bitový reťazec. 
• Vstupno-výstupný modul – zabezpečuje komunikáciu systému s okolím (počítač) 

Multiplexor 
- viacero vstupov a jediný výstup  
Každý z dátových vstupov má určitú adresu. Umožňuje prenos z určitého dátového vstupu určeného adresou na jediný výstup privedením 
povelu na zahájenie činnosti. 
 
Demultiplexor 
- jeden vstup a viacero výstupov 
Prenos informácie zo vstupu na adresou určený výstup sa uskutočňuje po príchode povelu na zahájenie činnosti. 
 
17. okruh      Elektrické prístroje 
 
Každý elektrický obvod sa skladá najmenej zo 4 členov: zdroj, spotrebič, vedenie, el. prístroj. Zákl. schéma el. prístroja: 
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Elektrický prístroj- je zariadenie ktoré slúži na spínanie, ovládanie a ochranu elektrických sietí, strojov a spotrebičov.  
Elektrické prístroje majú zabezpečiť: 

- spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení 
- bezpečnosť osôb obsluhujúcich príslušné zariadenie 

 
EP musia spĺňať tieto požiadavky:  

- spoľahlivá izolácia 
- odolnosť voči vlhku 
- odolnosť voči teplu 
- odolnosť voči skratu 
- odolnosť voči otrasu 
- nehorľavosť  

 
EP sa vyrábajú pre menovité prúdy a pre jednosmerné a striedavé normalizované napätia, ktoré sa udávajú na štítku prístroja. 
Okrem týchto údajov na prístroji býva- typ, výrobné číslo, menovitý príkon, frekvencia, hustota spínania- počet zapnutí a vypnutí za hodinu 
 
Rozdelenie elektrických prístrojov 
Podľa druhu prúdu: prístroje na jednosmerný a striedavý prúd 
- podľa napätia: nízko napäťové a vysoko napäťové 
- podľa účelu: spínače nn, ističe, stýkače, relé, elektromagnety, bleskoistky 
 
Spínacie prístroje 
- sú určené na spínanie jedného alebo viacerých elektrických obvodov 
Spínanie- spájanie alebo rozpájanie zaťažené alebo nezaťaženého elektrického obvodu 
Základné konštrukčné časti spínacích prístrojov- prúdová dráha (kontakty, spojovacie vodiče) 

- izolačné časti 
- mechanizmy spínacích prístrojov  (umožňujú pohybové funkcie prístroja 

 
Spínače nn (nízkeho napätia) 
- sú funkčne a konštrukčne najjednoduchšie elektrické prístroje 
Slúžia na zapínanie, vypínanie, prepínanie elektrických obvodov a spotrebičov 
 
Rozdelenie spínačov nn:  
Podľa spôsobu vyhotovenia- inštalačné, tlačidlové, páčkové, ťahové, otočné 
Podľa stupňa krytia a vyhotovenie- spínače pre obyčajné prostredie (suché), spínače pre vlhké prostredie (vlhké), spínače do mokrého 
prostredia, spínače pre vonkajšie prostredie 
Podľa spôsobu montáže- panelové, nástenné, polozapustené, zapustené 
 
Voľbu spínača ovplyvňuje napätie a očakávaný prúd. Pre elektrické inštalácie sú povolené spínače menovitého prúdu najmenej 6 A. Sú 
umiestnené 0,9-1,2 m nad podlahou, pri dverách na strane kde sa dvere otvárajú. 
 
Osobitné druhy spínačov 
Koncové spínače – sú mechanicky ovládané vypínače, ktoré majú zabrániť prekročeniu nastavenej krajnej polohy. Využitie : žeriavy, výťahy, 
obrábacie stroje. 
Mikrospínače – sú moderné stavebnicové spínače vhodné do automatizovaných zariadení.  
Využitie: obrábacie stroje, meracia technika, automatizačná technika, výpočtová technika. 
Charakteristické vlastnosti mikrospínačov : veľká presnosť, vysoká životnosť (až 107 zopnutí), vysoká spínacia schopnosť (dokážu urobiť až 
150 zmien za minútu) 
Polovodičové spínače -  v polovodičových spínačoch sa na zopnutie a vypnutie elektrického prúdu používajú tranzistory a tyristory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochranné prístroje (istiace prvky) 
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Menovitý (nominálny) prúd -  je normálny prevádzkový prúd, ktorý zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku el. zariadenia pri správne 
navrhnutom priereze. Označuje sa IN .  
Nadprúd -  je zvýšenie normálneho prevádzkového prúdu nad požadovanú hodnotu. Nadprúdy môžu byť dvojakého charakteru :   

a) Nadprúd charakteru prúdového preťaženia  
b) Nadprúd charakteru skratového prúdu  

Prúdové preťaženie IP – je dlhodobé miernejšie zvýšenie menovitého prúdu nad požadovanú hodnotu  
Skratový prúd – je rýchle mnohonásobne zvýšenie menovitého prúdu v ktorom dochádza k nevratným javom – nastane 
poškodenie prístroja. (Napr. 3x IN ) 

 
Istenie – je technické opatrenie ktoré zabezpečuje ochranu voči nadprúdom. Pre istenie zariadenia NN sa používajú tieto istiace prvky:  
- poistky 
- ističe 
- ochranné ističe 
- nadprúdové relé stykačov 
Poistky 
Význam a pôsobenie, rozdelenie poistiek 
- poistky patria medzi elektrické prístroje, ktoré chránia elektrické zariadenia pred účinkami nadprúdu  
 
Poistka pôsobí jednorázovo, tak že pri preťažení sa pretaví tavný vodič a istení obvod sa preruší. Z bezpečnostných dôvodov sa poistka 
nesmie opravovať, treba ju vymeniť 
  
Druhy poistiek:  

1. podľa vyhotovenia (upevnenia tavnej vložky) - rúrkové(len pre malé prúdy do 10 A), závitové (istenie zásuvkových a svetelných 
obvodov inštalácie), výkonové (nožové pre veľké prúdy) 
2. podľa vypínacej charakteristiky - pomalé (istenie motorov), rýchle (istenie vedenia spotrebičov), veľmi rýchle (istenie 
polovodičových obvodov) 

 
Konštrukcia závitovej poistky nn 
- poistkový spodok, dotykový prúžok, poistková hlavica, tavná vložka 
 
Tavná vložka - porcelánová tavná vložka, valcového tvaru, tavný vodič, kremičitý piesok (uhasenie oblúka), na vložke je ukazovateľ 
pretavenia - kovový terčík - po pretavení drôtika odpadne 
Farebné označenie terčíka - určuje veľkosť menovitého prúdu 
Najdôležitejšia časť poistky - tavný vodič vo forme drôtika alebo pásika, vyhotovený zo striebra alebo z postriebrenej medi.  
 
Pri preťažený alebo skrate sa otepľuje tavný drôtik poistky oveľa rýchlejšie než drôt vedenia a po určitom čase alebo okamžite sa tenký 
drôtik prepáli, čím sa chránené vedenie i prúd preruší. Poistka je teda akýmsi samočinným vypínačom pri veľkom preťažení. 
 
Ističe 
Patria medzi elektrické prístroje, nazývame ich samočinné vypínače – samočinne vypínajú nadprúdy. 
Zabezpečujú aby prúd v elektrickom obvode neprekračoval určitú hraničnú hodnotu. Istič sa používa opakovateľne – ručne sa opäť zapne. 
 
Druhy ističov : 

1. Podľa rozvodnej sústavy: 
a) Jednopólové (istenie jednofázových vedení a ističov) 
b) Trojpólové (na istenie trojfázových vedení) 

2. Podľa zhášania oblúka: 
o Vzduchové a olejové 

3. Podľa druhu prúdu:  
o Jednosmerné, striedavé, univerzálne  

 
4. Podľa veľkosti menovitého prúdu  

o Drobné, stredné, veľké  
5. Podľa vypínacej charakteristiky : 

a) ističe vedenia – predovšetkým istia vedenie až potom ostatné el. zariadenia 
b) ističe motorov – istia predovšetkým motory 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                                                                  www.zones.sk 
 
Ističe majú elektromagnetickú spúšť a tepelnú spúšť. Elektromagnetická spúšť reaguje/vypína na veľké zväčšenia prúdu - ihneď.  
Tepelná spúšť – reaguje na teplo vyvinuté dlhšie trvajúcim preťažením. Spúšť uvoľní vypínací mechanizmus a tým samočinne rozpojí 
elektrický obvod.  
Ochranné ističe majú oproti ostatným ističom ešte ochrannú spúšť napäťovú.  
 
Princíp činnosti ističa 

 
 
 
 
V normálnej prevádzke prechádza zapnutým ističom prevádzkový prúd I, pri skrate pritiahne 
elektromagnet E jadierko, čím uvoľní ovládací mechanizmus P. Oddialením pohyblivého 
kontaktu K sa samočinne preruší elektrický obvod. Pri preťažení dáva do pohybu jadierko 
elektromagnetu tepelná spúšť B. Tvorí ju dvojkov ( 2 kovy s rôznou rozťažnosťou), ktorý sa 
prechodom zvýšeného prúdu ohne naznačeným smerom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stýkače 
Stýkač je diaľkovo ovládaný spínač. Diaľkové ovládanie pôsobí najčastejšie na princípe elektromagnetu. 
Druhy stýkačov: 
- podľa spôsobu ovládania: elektromagnetické, pneumatické 
- podľa prostredia v ktorom sa zháša elektrický oblúk: vzduchové, olejové 
- podľa druhu prúdu: stýkače na jednosmerný a striedavý prúd 
 
Základné časti stýkačov 
Skladá sa z piatich základných časti  :  

1. Nosná časť – bakelitové výlisky, lisovaný izolant, liatina  
2. Kontaktový systém – hlavné kontakty – vedú elektrický prúd potrebný na napájanie elektrického zariadenia 

          - pomocné kontakty – slúžia na kontrolu, signalizáciu a blokovanie  
3. Prídržný a ovládací systém – zabezpečuje zopnutie pevných a pohyblivých kontaktov 

Skladá sa z elektromagnetu ktorý má pevnú časť magnetického obvodu (jadro) a pohyblivú časť (kotvu) a zapínaciu cievku  
4. Zhášací systém – zhašacia komora  
5. Vratný systém – jeho úloha spočíva v zabezpečení vypnutej polohy tak, aby sa nespojil elektrický obvod 

Princíp činnosti stýkača  
Do zapínacej cievky stýkača sa privedie elektrický prúd, ktorý vybudí magnetické pole. Silové účinky magnetického poľa pôsobia cez 
vzduchovú medzeru na pohyblivú časť magnetického obvodu – kotvu. Na kotve sú uložené pohyblivé kontakty. Pritiahnutím kotvy spínajú 
hlavné a pomocné kontakty. Vypínanie stýkača sa dosiahne krátkym prerušením prúdu v obvode zapínacej cievky  
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18. okruh      Elektrické stroje 
 
Rozdelenie elektrických strojov 

1.) Z hľadiska premeny energie:  
- zariadenia, ktoré menia elektrickú energiu na elektrickú – transformátory 
- zariadenia, ktoré menia mechanickú energiu na elektrickú – generátory 
- zariadenia, ktoré menia elektrickú energiu na mechanickú – elektrické motory 

2.) Podľa konštrukčného vyhotovenia (podľa toho či obsahujú točivé časti):  
- netočivé stroje (transformátory) 
- točivé stroje (generátory, motory) 

Všetky elektrické stroje pracujú na spoločnom princípe, ktorým je využitie elektromagnetickej indukcie. 
1.) Ø(t) ---˃ ui 

𝑈𝑖 = 	
Δ	Ø
Δ	t  

Indukčné napätie je priamoúmerné časovej zmene magnetického toku. 
1. forma indukčného zákona – platí pre indukované napätie transformačné – využitie: transformátory 

2.) v --- ˃ ui 
             ui = B . l . v 

2. forma indukčného zákona – platí pre indukované napätie pohybové – využitie: motory, generátory 
 
Netočivé elektrické stroje 
 
Transformátory 
- patria medzi striedavé elektrické stroje (stacionárne), ktoré slúžia na zmenu veľkosti striedavého napätia pri tej istej frekvencii. Prenos 
energie z jednej časti stroja do druhej sa zabezpečuje časovo premenným magnetickým poľom. 
Rozdelenie:  
1.) podľa rozvodnej sústavy: - jednofázové a trojfázové 
2.) podľa konštrukčného vyhotovenia: - jadrové (vinutie obklopuje plechy) a plášťové (plechy obklopujú vinutie) 
3.) podľa chladenia: - s prirodzeným chladením (vzduch) a s olejovým chladením 
4.) podľa použitia v elektrotechnike: - energetické (zvyšovacie a znižovacie transformátory), zváracie, pecové, spúšťacie, oddeľovacie, iné 
 
Princíp činnosti transformátora – činnosť je založená na vzájomnej indukčnosti. Na spoločnom feromagnetickom obvode sú uložené dve 
cievky. Ak primárnu cievku pripojíme na striedavé napätie, začne ňou prechádzať prúd, ktorý v jadre magnetického obvodu vybudí 
magnetický tok Ø. A vo vinutí sekundárnej cievky sa indukuje napätie. 
 

Opis jednofázového transformátora 
Skladá  sa z:  

1.) Magnetický obvod – uzatvorené jadro zložené z transformátorových plechov (0,35 mm a 0,5 mm). Transformátorové plechy sú 
odizolované papierom, alebo lakom, aby sme zmenšili straty vírivými prúdmi. Transformátorové plechy sú legované kremíkom, 
aby sme zmenšili hysterézne straty. Tvary plechov sa volia podľa výkonu transformátorov (napr. tvar M, EI, UI). 

2.) Elektrický obvod – skladá sa z dvoch, alebo aj viacerých od seba galvanicky oddelených vinutí. Primárne vinutie je vinutie 
napájané striedavým prúdom zo zdroja. Sekundárne vinutie je vinutie, z ktorého odoberáme elektrickú energiu.  

3.) mechanické časti – svorkovnica 
 
Prevod transformátora 

- označuje sa p 

	p =
U1
U2 =

N1
N2 

- je pomer svorkových napätí – napätia sú priamoúmerné počtu závitov. 
Vzťah pre prúdy určíme z rovnosti príkonov.      P1 = P2 

                                                                           U1 . I1 = U2 . I2 

          #&
#'
=	 $'

$&
 

   	
Úplná prevodová rovnica:  p =

#&
#'
= +&

+'
=	 $'

$& 

                           

p ˃ 1 transformácia smerom dole (znižovací transformátor) 
p ˂ 1 transformácia smerom hore (zvyšovací transformátor) 
 

Meranie na jednofázovom transformátore 
a) meranie izolačného odporu Riz  [MΩ] – meria sa pomocou meracieho prístroja, ktorý sa nazýva MEGMET. Izolačný odpor sa meria 

medzi: - primárnym vinutím a kostrou 
- sekundárnym vinutím a kostrou 
- primárnym a sekundárnym vinutím. 
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b) meranie odporu primárneho a sekundárneho vinutia Rs, Rp – zmeriame ho dvomi metódami:  
- voltampérovou metódou ---˃ U, I --- ˃ 𝑅 =	,

-
 

- pomocou číslicového meracieho prístroja – priama metóda 
c) meranie prevodu – meria sa striedavým prúdom, zmeriame napätie na primárnej a sekundárnej strane a vypočítame prevod. 

 
Autotransformátor 

Autotransformátor je špeciálny prípad transformátora. Je to transformátor s jedným vinutím a odbočkou. Preto ho nazývame aj úsporný 
transformátor. Vstupný a výstupný obvod nie je galvanicky oddelený – hrozí tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a tiež 
poškodenie zariadenia pripojeného na výstupnej strane, pretože pri poškodení spoločnej časti vinutie N2 sa celé primárne napätie objaví na 
sekundárnej strane.  
Používa sa na reguláciu striedavého napätia. 
 

Trojfázový transformátor 
- na spoločnom feromagnetickom jadre sú tri jednofázové vinutia. 
Vinutia transformátora môžu byť zapojené:  
- do hviezdy Y, y:  Y - zapojenie primárneho vinutia 
  y – zapojenie sekundárneho vinutia 
- do trojuholníka D, d 
- do lomenej hviezdy z (len sekundárna strana) 
 
V praxi sa používajú najčastejšie tieto zapojenia:  
- Yy (hviezda – hviezda) – pre trafo v osvetlovacích sieťach 
- Yz (hvirzda – lomená hviezda) – pre trafo v osvetlovacích sieťach 
- Dy (trojuholník – hviezda) – pre veľké transformátory v sieťach 
- Yd (hviezda – trojuholník) – v elektrárňach 
 
 
Otáčavé elektrické stroje 
 
Otáčavé magnetické pole 
Medzi veľké výhody trojfázového prúdu patrí jednoduchý spôsob vytvorenia otáčavého magnetické poľa. 3 rovnaké cievky so železným 
jadrom rozložíme tak, aby ich osi zvierali 120°. Cievky zapojíme do hviezdy a pripojíme na súmernú trojfázovú sústavu. Do stredu dáme 
magnetku, ktorá sa začne otáčať: vzniká otáčavé magnetické pole.  
 
V praxi má otáčavé magnetické pole vytvorené trojfázovým prúdom nesmierny význam, lebo umožňuje činnosť točivých elektrických 
strojov. 
Točivé elektrické stroje rozdeľujeme: 

1.) Jednosmerné 
2.) Striedavé: synchrónne a asynchrónne 

 
Synchrónne stroje 
Patria medzi otáčavé elektrické stroje. Rotor synchrónneho stroja sa otáča súčasne (synchrónne) s točivým poľom statora. 
Otáčky závisia od frekvencie siete a od počtu pólových dvojíc.  

𝑛. =
60. 𝑓
𝑝  

f= frekvencia 
p= počet pólových dvojíc 
 
Prevádzkové stavy synchrónneho stroja 

a) Synchrónny generátor = alternátor. Premieňajú mechanickú energiu na elektrickú, Využitie v elektrárňach. 
Podľa konštrukčného usporiadania ich rozdeľujeme na:  
-turboalternátory(poháňané parnou turbínou) 
-hydroalternátory(poháňané vodnou turbínou)  

b) Synchrónne motory: premieňajú elektrickú energiu na mechanickú. 
c) Synchrónne kompenzátory: synchrónny motor bez mechanického zaťaženia. Používajú sa na kompenzáciu účinníka v sieťach.  

 
Konštrukčné časti synchrónneho stroja 
Stator: je zložený z plechov. V drážkach je uložené trojfázové vinutie. Z vinutia sa odoberá striedavé napätie budené otáčajúcim sa 
magnetickým poľom rotora. 
Rotor: tvorí sústava pólov budená jednosmerným prúdom (budiaci prúd). Na hriadeli rotora sú zberacie krúžky, cez ne sa do rotorového 
vinutia privádza jednosmerný prúd. 
 
Využitie synchrónneho stroja 
Synchrónny generátor: elektrárne. 
Synchrónne motory: - pohon ventilátora 
                                  - pohon čerpadiel 
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                                  - pohon kompresorov 
                                  - pohon guľových mlynov v cementárniach. 
 
Asynchrónne stroje 
Patria medzi otáčavé stroje. Tvoria najrozšírenejšiu skupinu strojov. Využívajú sa v poľnohospodárstve, priemysle a domácnosti. 
Rotor sa otáča o niečo pomalšie ako pole statora – asynchrónny stroj. Hovorí sa im aj indukčný, lebo prenos energie z 1.časti do 2.časti 
stroja sa uskutočňuje na základe elektromagnetickej indukcie. 
Prevádzkové stavy indukčného stroja 

a) Indukčný generátor 
b)  Indukčný motor 

 
Rozdelenie indukčných strojov 
Podľa rozvodnej sústavy, na ktorú je pripojený: jednofázový a trojfázový 
Podľa vyhotovenia rotorového vinutia: -s rotorom nakrátko (s klietkou) a s vinutým rotorom (krúžkovým) 
 
Konštrukčné časti indukčného stroja 
Stator: plechy statora – vinutie statora. 
Rotor: plechy statora – vinutie rotora. 
Obidve časti sú oddelené vzduchovou medzerou v tvare medzikružia. Šírka vzduchovej medzery závisí od veľkosti stroja.  
 
Princíp činnosti indukčného stroja 
Ak by sa rotor otáčal rovnakými otáčkami ako pole statora, nebol by medzi ním a poľom statora vzájomný pohyb (v=0) a do rotorového 
vinutia by sa neindukovalo žiadne napätie (ui= B.l.v). Rotorovým vinutím by netiekol prúd a stroj by nebol schopný ako motor konať 
mechanickú prácu. Preto pre činnosť indukčného motora je bezpodmienečne potrebný určitý sklz, t.j. oneskorenie sa rotora za otáčavým 
magnetickým poľom statora.  
𝑠 = /!0/

/!
. 100    [%]  

n= skutočné otáčky rotora 
ns= synchrónne otáčky 
 

Trojfázový indukčný motor 
Vlastnosti: 

• funkčne a konštrukčne jednoduchý  
• prevádzkovo spoľahlivý 
• má malú poruchovosť 
• možno ho jednoducho ovládať, preto je vhodný pre automatizované riadenie 
• otáčky nemožno voliť ľubovoľne – závisia od frekvencie a počtu pólov. 

Využitie: elektrárne. 
 

Jednofázový indukčný motor 
Vlastnosti: sám sa nerozbieha, potrebuje pomocnú rozbehovú fázu. 
Využitie: pohon malých spotrebičov v domácnostiach (kuchynské roboty, práčky, ventilátory, chladnička,...) 
 
Jednosmerné stroje 
Historicky najstaršie stroje. 
Prevádzkové stavy 

• jednosmerný motor 
• jednosmerný generátor (dynamá) 

Medzi dynamom a motorom nie sú konštrukčné rozdiely. Záleží len na tom či privádzame otáčavý moment a požadujeme napätie alebo 
opačne. Väčšie využitie majú motory. 
 
Konštrukčné časti 
Stator: tvorí liaty alebo zváraný magnetický veniec, na ktorý sa upevňujú hlavné póly s vinutím hlavných pólov – tvoria budiaci obvod. 
Medzi nimi sa nachádzajú komutačné póly – zlepšujú komutačné podmienky – zmenšujú iskrenie na komutátore. 
Rotor: (kotva) tvoria elektrotechnické plechy, ktoré sú izolované papierom alebo lakom. V drážkach je uložené vinutie rotora. Začiatky 
a konce cievok sú vyvedené na medené lamely komutátora. 
Zberný mechanizmus: (zberacie kefy) zabezpečujú prívod a vývod prúdu do vinutia cez komutátor. 
 
 
Rozdelenie jednosmerných strojov: 
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Princíp činnosti dynama 
Ak sa závit otáča v magnetickom poli, indukuje sa v ňom striedavé napätie. Ak potrebujeme jednosmerné napätie máme 2 možnosti:  

Ø striedavé napätie usmerníme elektronicky – mostíkový usmerňovač 
Ø striedavé napätie usmerníme mechanicky – pomocou komutátora 

 
Použitie jednosmerných strojov: 
Väčšie využite majú jednosmerné motory. Používajú sa na pohon: 

• elektrických lokomotív a trolejbusov 
• ťažbových strojov 
• valcovacích stolíc 

Dynamá: ako zdroje jednosmerného prúdu v automobiloch. 
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19. okruh      Elektrické zdroje svetla 

 
Svetlo - Je to elektromagnetické žiarenie, ktoré je schopné prostredníctvom oka vzbudiť zrakový vnem. Možno ho charakterizovať vlnovou 
dĺžkou v rozmedzí 0,38 – 0,78 µm. Rôzne vlnové dĺžky viditeľného svetla vyvolávajú určitý farebný dojem. Najkratšiu má fialové svetlo, 
najdlhšiu červené. Ľudské oko je najcitlivejšie na žlto-zelené svetlo s vlnovou dĺžkou 0,55 µm. 
Na strane kratších vlnových dĺžok prechádza viditeľné žiarenie na neviditeľné ultrafialové, na strane väčších dĺžok do infračerveného 
žiarenia. 
Svetlo vzniká v svetelnom zdroji premenou určitej energie (chemickej, elektrickej) na svetelnú.  
Zdroje svetla  - prirodzené (slnko, mesiac, ...) 
         - umelé – výbojové (nízkotlakové/vysokotlakové), elektroluminiscenčné (LED), teplotné (žiarovky – plnené plynom/vákuové 
Základné technicko-svetelné veličiny a ich jednotky: 
Svetelný tok φ - svetelný výkon vyžiarený zdrojom svetla pôsobiaci na oko. Základná jednotka lumen (lm). 
Svietivosť I – podiel svetelného toku vyžiareného zdrojom v určitom smere do elementárneho priestorového uhla ω. Môže byť v rôznych 
smeroch rôzna. Jednotkou je kandela (cd). 
Osvetlenie E – podiel svetelného toku a plochy, na ktorú dopadá. Jednotkou je lux (lx) 
Účinnosť svetelného zdroja – podiel svetelného a elektrického výkonu. φ/P  (lm/W) 
 
Elektrické zdroje svetla 

- Svetlo vzniká premenou z elektrickej energie 
a) Žiarové – svetlo sa vytvára žeravením tuhého telesa prechodom elektrického prúdu 
- Klasická žiarovka: 

o  najlacnejší zdroj svetla, donedávna najbežnejší 
o  malá svetelná účinnosť (svetlo 8%, zvyšok teplo) 
o  životnosť cca 100 hodín 
o  pri znížení napätia stráca žiarovka veľa svetelného toku 
o  25, 40, 60, 75, 100, 150 W 
o  svetelný tok 25 W žiarovky = 230 lm; 100 W = 1300 lm 
o  svetelná účinnosť 25 W žiarovky = 9,2 lm/W, 100 W = 13 lm/W 

Konštrukcia: 
o  wolfrámové vlákno je stočené do špirály (dlhá 2 cm, po roztiahnutí 1 m) zavesené na krátkych háčikoch, umiestnené 

v sklenenej banke 
o  aby vlákno horelo, prostredie v banke je: 

§ Vákuum – do 25 W 
§ Plyn – nad 25 W 

o  prechodom elektrického prúdu sa rozžeraví na určitú teplotu, kedy wolfrám emituje biele svetlo 
o  Teplota vlákna - 2200°C (vákuové žiarovky); 2600°C (plnené plynom) 

- Halogénová žiarovka: 
o  žiarovka plnená halogénovým plynom (jódom, brómom) 
o  nazýva sa žiarovka s jódovým cyklom 

Dve základné konštrukcie: 
a) Jednopäticové – oba konce vyvedené na 1 strane banky 
b) Dvojpäticové – banka je štíhly valec, vlákno na podperách 
Podstata halogénovej žiarovky: 

o  obsahuje wolfrámové vlákno umiestnené v banke z kremičitého skla, banka je naplnená halogénom (jód, bróm), pri 
rozžeravení vlákna prechodom prúdu dochádza k termochemickej vratnej reakcií, výsledkom ktorej je: wolfrám ktorý sa 
vyparuje z vlákna sa opäť vracia späť, vlákno žiarovky sa neztenšuje = dlhšia životnosť (2000 – 5000 hodín). Ušetrí sa 
elektrická energia (30% svetlo, zvyšok teplo) 

o  osvetlenie výkladov, obrazov, automobily; infraohrev 
o  svetelná účinnosť 12-15 lm/W 

 



Poznámky zo študentského portálu Zones.sk                                                                                                  www.zones.sk 
 

b) Výbojové – svetlo vzniká pri elektrickom výboji v ionizovaných plynoch, kovových parách alebo ich zmesi. Akýkoľvek horúci plyn 
je ionizovaný – stáva sa elektricky vodivým 

- Typickou vlastnosťou výboja v plyne je záporná odporová charakteristika výboja ( odpor výboja klesá s rastúcim prúdom). Preto 
výbojové zdroje nemožno pripájať na sieť priamo, pripájajú sa v sérii s predradníkom (rezistor alebo cievka) 

Rozdelenie výbojových zdrojov: 
- Podľa elektród 

§ So studenými elektródami – výboj je v nich samostatný, pretože sa pri ňom ionizuje prostredie, po zapálení sa sám udrží 
(neónové/sodíkové výbojky) 

§ S elektródami žeravenými po celý čas svietenia – výboj je nesamostatný, bez žeravenia elektród sa neudrží 
§ So žeravenými elektródami len na zapálenie výboja – elektródy sa žeravia len pri zapálení výboja (žiarivky) 

- Podľa náplne 
§ Plyn – dusík, oxid uhličitý, vzácne plyny (neón, hélium, argón, kryptón) 
§ Kovové pary – ortuť, sodík 

- Podľa tlaku plynu 
§ Nízkotlakové – do 1,3 kPa (ortuť, sodík) 
§ Strednotlakové – do 1,3 MPa (ortuť) 
§ Vysokotlakové – od 1,3 MPa (ortuť, sodík) 

 
- Žiarivky: 
- nízkotlakové svietiace rúrky plnené ortuťovými parami, v ktorých sa ultrafialové žiarenie výboja mení vrstvou luminoforu na 

viditeľné svetlo. 
- luminofor je látka, ktorá po ožiarení vydáva žiarivú energiu na vyšších vlnových dĺžkach ako je žiarenie, ktoré prijíma. 
- hlavnou náplňou je ortuť, na uľahčenie zapálenia sa pridáva argón. 
- pripája sa na napätie 230 V, 5OHz v sérii s tlmivkou 
- svetelná účinnosť žiarivky je 40lm/W, životnosť 8000 až 10000 hodín 
Opis lineárnej žiarivky: 
- sklenená rúrka, na oboch koncoch rúrky sú dva kolíkové kontakty (sú prívodmi prúdu) spojené s wolfrámovými špirálami.  Žiarivka 

sa upevňuje do dvoch špeciálnych objímok. 
- Napätie 230V nestačí na zapálenie výboja pri studených elektródach.  Elektródy sa musia pred zapálením nažeraviť a zvýšeným 

napätím zapáliť. Na to sa používa štartér vyhotovený najčastejšie ako tlejivkový. Tlejivka (štartér) má dve elektródy, jedna je 
pevná a druhá z dvojkovu. Za studena sa elektródy nedotýkajú. Po pripojení žiarivky na napätie sa v tlejivke zapáli tlejivý výboj, 
ktorým sa zahreje dvojkov, prehne a elektródy tlejivky sa spoja. Od toho okamihu tečie elektródami veľký prúd (o 50% väčší ako 
menovitý) a elektródy žiarivky sa nahrejú (8000C). Náplň žiarivky sa ionizuje, elektródy tlejivky chladnú, lebo už nie sú zahrievané 
tlejivým výbojom a rozpoja sa. Pri rozpojení vznikne v obvode prepätie (vypína sa obvod s indukčnosťou). Napätie indukované vo 
vinutí tlmivky (500V) sa sčíta so sieťovým napätím a v žiarivke sa zapáli výboj. Ako náhle začne žiarivkou pretekať prúd rozdelí sa 
sieťové napätie medzi tlmivku a žiarivku. Nezapáli sa tlejivý výboj. 

- Paralelne k štartéru je pripojený kondenzátor  s kapacitou 0,005μC, ktorý zlepšuje zapaľovacie podmienky a obmedzuje rušenie 
rozhlasu. Účinník žiarivky s predradenou tlmivkou je menší ako 0,5 a kompenzuje sa na hodnotu 0,95 kondenzátorom. 

Kompaktná žiarivka 
- úsporná žiarivka, sú to v podstate žiarivky, ktoré majú elektronický predradník zabudovaný do pätice (je rovnaká ako majú 

žiarovky). Sú typické pre domácnosti. 
 
Ortuťové výbojky - sú výbojové zdroje s ortuťovými parami. Náplň horáku tvorí ortuť a argón. Svetelná účinnosť je cca 60 lm/W. Používajú 
sa na osvetľovanie ulíc, budov. 
Halogenidové výbojky - od ortuťových výbojok sa líšia tým, že v horáku sú okrem  ortuti aj ďalšie kovy – halogenidové zlúčeniny napr. 
jodidy, bromidy. Svetelná účinnosť je 70 – 95 lm/W. Životnosť je cca 9000 hodín. Majú malé tepelné vyžarovanie. Osvetľovanie budov, 
parkov, stavieb. 
Sodíkové výbojky 
Nízkotlakové – hlavnou náplňou horáku je sodík, pomocnou náplňou na zapálenie pomocného výboja je neón. Svetelná účinnosť je až 150 
lm/W 
Vysokotlakové – v horáku je okrem sodíka aj argón, xenón a ortuť 
Svetlo sodíkových výbojok je žlté a dobre preniká hmlou, prachom a pod. Patria medzi najhospodárnejšie svetelné zdroje s dlhou 
životnosťou. Svetelná účinnosť je okolo 100lm/W 
Použitie: osvetlenie ulíc, námestí, tunelov, letísk, výrobných hál; pracovné osvetlenie na stavbách; reprezentačné osvetlenie budov 
 
Elektroluminiscenčné svetelné zdroje 
Zdrojom svetla je dióda emitujúca svetlo (LED = Light-Emitting Diode).V svietidlách je väčšinou umiestnený súbor diód. V prípade 
konštrukčného vyhotovenia v tvare žiarovky sa môžu používať namiesto klasických žiaroviek. Ich spotreba je rádovo v jednotkách wattov, 
v závislosti od počtu použitých LED. Životnosť závisí od kvality, pohybuje sa od 4 000 hodín do 100 000 hodín. Sú veľmi citlivé na zvýšené 
napájacie napätie a vyššiu prevádzkovú teplotu, než na aké sú konštruované. Ich nevýhodou je zatiaľ relatívne vysoká cena. Vývoj v prípade 
LED technológie je veľmi rýchly. Rastú jednotkové výkony a ich účinnosť premeny elektriny na svetlo. Umožňujú vysokú variabilitu farby 
svetla. 
 
Meranie svetla 

a) vizuálne 
b) fyzikálne – ľudské oko je nahradené fyzikálny snímačom – luxmetrom 
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Zásady správneho osvetlenia: 

a) vytvoriť priaznivé podmienky na videnie – tým zabrániť predčasnej únave, predchádzať úrazu 
b) vytvárať dobrú svetelnú pohodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. okruh      Elektrické teplo a chladenie 
 
Teplo je druh energie, má teda rovnakú jednotku ako  mechanická práca a elektrická energia t.j. joule 
Teplota – je meradlom tepelného stavu telesa, jej jednotkou je kelvin (K). Používa sa aj vedľajšia jednotka Celziov stupeň (0C) 
Prevod medzi kelvinmi a Celziovými stupňami: 
  Θ = √ + 273,15 
kde Θ v kelvinoch 
        √ je teplota v Celziových stupňoch 
Teplo sa šíri z teplejšieho prostredia do chladnejšieho: 

a) Vedením - vyskytuje sa pri pevných látkach 
b) Prúdením - prostredím, ktoré teplo prenáša je plyn alebo kvapalina (soľné kúpele, odporové pece) 
c) Sálaním - teleso, ktorého teplota je vyššia ako 0K vyžaruje infračervené   žiarenie 

 
Elektrické teplo vzniká premenou z elektrickej energie a využíva sa na elektrický ohrev. 
Výhody elektrického tepla:  

-   pohotovosť 
-   možnosť koncentrovať teplo v žiadanom mieste 
-   regulácia teploty a odberu tepla 
-  ekológia 

Druhy ohrevu 
Podľa spôsobu premeny elektrickej energie na teplo rozoznávame: 

-   Odporový ohrev 
-   Oblúkový ohrev 
-   Indukčný ohrev 
-   Dielektrický ohrev 
-   Infračervený ohrev 

 
Odporový ohrev   
- pri prechode elektrického prúdu vykurovacím rezistorom vzniká teplo, ktorého množstvo za určitý čas určíme z Lencovho –Joulovho 
zákona 
     
    Q = RI2t  (J; Ω, A, s)  
Tento princíp využívajú variče, žehličky, zásobníky na teplú vodu atď., v priemysle odporové pece , odporové zváranie ( viď. obr. + popis). 
Odporové zváranie  

 
 
 
 
Využíva priamy ohrev. 
Medzi dve elektródy  sa  vložia časti na zvarenie napr. plechy. Na prechodovom odpore stlačených 
plechov sa vytvorí prechodom prúdu tak veľké teplo, že vznikne zvar. 
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Odporové pece 
Využívajú  nepriamy ohrev ( Pomocou vyhrievacích špirál sa ohrieva určitá látka napr. vzduch, ktorá sprostredkuje prenos tepla na 
ohrievané teleso) 

       
Odporové pece sa používajú na : 
- sušenie (do teploty250oC), 
- tepelné spracovanie kovov, napr. žíhanie, kalenie (asi do teploty 
1050oC), 
-  tavenie kovov s nižším bodom tavenia 
-  smaltovanie, vypaľovanie keramiky (až do 1300oC) 
 
 
Komorová pec s núteným obehom vzduchu 
1- topná špirála  4- vsádzka 
2- výmurovka 5 - dvierka 
3 - ventilátor 
 
 
Oblúkový ohrev 

- teplo vzniká v elektrickom oblúku.  
Elektrický oblúk – výboj vo veľmi ionizovanom plyne – horí najlepšie medzi uhlíkovými elektródami. Pritom vzniká teplota až 50000C a 
veľmi intenzívne svetlo. 
Vysoká teplota oblúka sa uplatňuje v priemysle pri oblúkovom zváraní a v oblúkových peciach. 
 
Pri oblúkových peciach sú dve možnosti: 

a) Priamo pôsobiace pece – oblúk vstupuje priamo do materiálu, ktorý sa taví v peci ( do vsádzky) – lepší prestup tepla, 
prepaľovanie kovu – tavenie lacných kovov napr. ocele 

 
 
<< Oblúková pec s priamym ohrevom 
jednu z elektród tvorí vsádzka 
 
 
 
 
 
Oblúková pec s priamym ohrevom, s dvoma elektródami >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Nepriamo pôsobiace pece - oblúk horí medzi dvoma elektródami  - teplo sa prenáša sálaním, neznečisťuje sa  vsádzka uhlíkom – 
používa sa pri neželezných a drahých kovoch 

Oblúková pec s nepriamym ohrevom: 
 
 
 
 
 
Pri oblúkovom zváraní jednu elektródu tvorí zváraný predmet a druhú 
zváracia elektróda. V oblúku sa tavia obe časti a tak vzniká zvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indukčný ohrev – teplo vzniká pôsobením indukovaných vírivých prúdov. 
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Vírivé prúdy   - sú prejavom elektromagnetickej indukcie. 
          - vznikajú v kovových predmetoch, ktoré sú v časovo premenlivom magnetickom poli  
Využívajú ho napr. indukčné pece, ktoré rozdeľujeme podľa frekvencie na : 

1. Nízkofrekvenčné (50 Hz) 
2. Strednofrekvenčné (500 – 3000 Hz) 
3. Vysokofrekvenčné až 500 kHz) 

Nízkofrekvenčná indukčná pec – nazýva sa tiež žliabková, v podstate sa jedná o transformátor, u ktorého žliabok naplnený kovom tvorí 
jeden masívny sekundárny závit obopínajúci jadro transformátora. V kove sa indukujú veľké prúdy pri malom sekundárnom napätí, kov sa 
roztápa – tavenie liatiny a ocele 

 
 

a) Rez   
b) Pohľad zhora     

 1- kanálik,  2- jadro 
transformátora,   3 – vstupné vinutie 
 
 
 
 
 
Strednofrekvenčná indukčná pec – 

tégliková, je v podstate indukčná cievka, jej závity sú z medenej rúrky, ktorou prechádza chladiaca voda. V cievke je uložený téglik napr. z 
kremeňa ( tvorí jadro cievky), do ktorého sa dáva tavený materiál, v ňom sa indukujú vírivé prúdy a dochádza tak k taveniu materiálu. 

  
1 – vstupné vinutie,   2 – téglik,      3- tavenina 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dielektrický ohrev – tiež kapacitný ohrev – je druh vysokofrekvenčného ohrevu. Zohrievaný materiál sa dáva medzi dosky, do elektrického 
vysokofrekvenčného poľa. Po pripojení napätia dochádza v materiály (izolante) k polarizácii, ktorú sprevádza vznik tepla (dielektrické 
straty). 
Veľkosť strát závisí od intenzity elektrického poľa a frekvencie. Používa frekvenciu 1 MHz až 100MHz, spád napätia 500V – 1500 V na cm 

hrúbky dielektrika. 
  
 
 
Využitie : sušenie porcelánu, potravín, dreva, spracovanie plastov, gumy, tepelné 
spracovanie potravín v mikrovlnných rúrach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Infračervený ohrev – infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 0,7 – 10 µm, preniká do hĺbky ožarovaného 
predmetu a rýchlo ho zahrieva.  
Zdrojom infračerveného žiarenia sú infražiariče. Sú účinnejšie ako normálne tepelné zdroje, pretože teplo preniká hlbšie do ohrievaného 
predmetu. 
Napr. keramický infražiarič – má keramické teliesko zohrievané odporovými špirálami na teplotu 
cca 15000C. Na hornej časti banky je naparená kovová vrstva – reflektor na usmernenie lúčov. 
 
Infražiarič 
1- kovová vrstva s veľkým činiteľom odrazu 
2 – malý vrchlík 
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Používa sa na:   sušenie filmov, lakovaných a farebných náterov, dreva, kože , tkanín, semien ..,  vyhrievanie miestností 
 
 
 
Elektrické chladenie 
 

- Rozumieme prečerpávanie tepla 
- Teplo sa odníma vychladzovanej látke pomocou teplonosnej látky, ktorá ho odvádza do iného priestoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využívajú ho chladiarne, mraziarne, ľadničky. Základnou súčasťou je tzv. chladiaci systém – medzi najpoužívanejšie patrí kompresorový 
alebo absorbčný. 
Princíp kompresorovej chladničky: 

 
 
 

1 – kompresor  
        2 – kondenzátor 
        3 – redukčný ventil 
        4 – výparník 
        5 – ventil počas nasávania 
        6 – ventil počas výtlaku 
        ←  ochladzuje 
        →  teplo sa odvádza 
 
 
 
 

V chladiacom priestore chladničky je uložený výparník. Chladiaca kvapalina (čpavok, freón, ledón) sa vyparuje a tým sa odoberá teplo 
chladničke. Plynné chladivo nasáva kompresor pri pohybe piesta dolu, pričom sa otvára nasávací ventil. Pri pohybe piesta nadol sa nasávací 
ventil zatvára, plynné chladivo sa stláča a pri určitom tlaku sa otvorí tlakový ventil a stlačený plyn sa vytláča do kondenzátora. Kondenzátor 
je sústava rúrok s chladiacimi rebrami umiestnený mimo chladiaceho priestoru. V ňom sa pary chladiva skvapalňujú pričom sa uvoľňuje 
teplo, ktoré sa odvádza do okolia. Skvapalnené chladivo sa vracia do výparníka cez redukčný ventil, ktorý redukuje vysoký tlak kvapaliny 
z kondenzátora na úzky tlak vo výparníku (čím je tlak nižší, tým sa kvapalina ľahšie vyparuje). Kompresor poháňa jednofázový indukčný 
motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chladnička 

Teplonosná látka 

Teplo 
Teplo 
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21. okruh     Číslicové riadenie a priemyselné roboty 
 
Etapy vývoja techniky: 

1) Špecializácia nástrojov – objavovanie a vynaliezanie nových nástrojov, ich špecializácia (primitívne nástroje). 
2) Mechanizácia – nahrádza manuálnu činnosť strojom, využitie mechanizačných prostriedkov ( riadi ich človek, odstraňujú 

namáhavú opakujúcu sa prácu). 
3) Automatizácia – nahrádza riadenie činnosti človeka strojom (automat )  

Základné pojmy : 
Automatizácia – oslobodenie človeka od bezprostredného riadenia výrobných procesov. 
Automat – mechanizmus, zariadenie, kde prebieha riadený proces, bez priamej účasti človeka.  Charakteristické znaky automatu : 
samostatnosť, pracovný cyklus viazaný programom.  
Riadenie -  účelové pôsobenie riadiaceho člena na riadený člen.  
 
Druhy riadení :  
1) Podľa toho, kto riadi a v akej kvalite :  

o ručné riadenie ( ruka – človek ) 
o automatické ( stroj ) 
o kybernetické (riadenie počítačom )  

2) Podľa druhu časovej zmeny signálu : 
o  spojité (veličiny sa menia plynulo) 
o  nespojité ( menia sa skokom) 
o  hybridné (aj spojité aj nespojité) 

3) podľa roho, či vyhodnocujeme výsledok riadiaceho procesu okamžite prostredníctvom spätnej väzby alebo nie:  
o  ovládanie ( riadenie bez spätnej väzby – bez spätnej kontroly meraním ) 
o  regulácia ( je riadenie so spätnou väzbou – udržiavanie výstupnej veličiny na požadovanej hodnote. Skutočná hodnoty meranej – 

regulovanej veličiny sa zisťuje meraním a na základe toho sa volí okamžitý zásah.  
4) podľa toho, či spracovávame ľubovoľné hodnoty riadiaceho procesu alebo len dvojhodnotové signály:   

o  Regulačné ( ľubovoľné hodnoty) 
o  logické ( dvojhodnotové) 

 
Automatické riadenie počítačom 
Podľa základnej funkcie číslicového počítača v regulačnom obvode rozlišujeme 3 základné štruktúry obvodov číslicovej regulácie: 

1) Nepriame riadenie PC v otvorenej slučke OFF LINE – otvorené riadenie 
2) Nepriame riadenie PC v uzavretej slučke ON LINE – uzavreté riadenie  
3) Priame riadenie PC IN LINE 

OFF LINE: 
- Najnižší stupeň využitia PC. PC sa nachádza mimo regulačnej slučky a slúži ako informátor a poradca operátora. 

  
PC plní tieto úlohy: 

- Vysiela riadiace pokyny pre operátora 
- Vykonáva bilančné výpočty 
- Ohlasuje dosiahnutie hraničných hodnôt ( 

zaznamenáva potrebné údaje na tlačiarni) 
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ON LINE : 
PC sa stáva súčasťou regulačnej slučky a nastavuje požadovanú hodnotu v bloku ústredného člena regulátora.  

 
 
 
 
 
IN LINE: 

- Najvyšší stupeň riadenia 
- RP plní funkciu regulátora 

 
Priemyselné roboty a ich aplikácie 
Zariadenia na automatizáciu manipulačných úkonov vo výrobných procesoch. Roboty umožňujú oslobodzovať ľudí od jednotvárnej, 
namáhavej a zdraviu škodlivej práce.   
Využitie:  Zdravotníctvo, priemysel, atď. 
Druhy robotov: 
1) z hľadiska praktického uplatnenia 

o  manipulačné – na premiestňovanie predmetov 
o  technologické – vykonávajú technologické úlohy (lakovanie, zváranie) 
o  montážne roboty – skladajú výrobky zo súčiastok 

2) podľa účasti človeka na riadení prostriedkov automatickej manipulácie  
o  manipulátory -  slúžia na manipuláciu s materiálom a riadi ich človek 
o  teleoperátory – diaľkovo riadené manipulátory ( človek je súčasť riadiaceho systému), využitie v nebezpečnom prostredí pre 

človeka. (teleoperátory pre jadrovú energetiku, tele. na likvidáciu nástražných výbušnín) 
o  priemyselné roboty – automatické manipulačné zariadenia ľubovoľne programovateľné v 3 osiach s podávacími rukami alebo 

technologickými nástrojmi, využitie v priemysle.  
Podľa charakteristických vlastností a schopností :  
1, Prvá generácia - priemyselné roboty = majú programovateľné zariadenia pracujúce s pamäťou a otvorené riadenie, ktoré len občas 
pracuje s informáciami z blízkeho okolia.  
2, Druhá generácia =dokonalejšia, pružná programovateľnosť  činnosti robota s operačnou aj vonkajšou pamäťou. Robot získava informácie 
o technologickej scéne cez snímače/senzory.  
3, Tretia generácia – inteligentný robot = komunikácia rečou. 
  
Základné stavebné časti robota  
Z funkčného hľadiska možno priemyselný robot rozdeliť na tieto časti:  

1. Manipulačný mechanizmus : 
- Tvorí  mechanická konštrukcia zo sústavy ramien, ktoré môžu robiť posuvné alebo rotačné pohyby. 
- Z hľadiska pohybovej štruktúry sa skladá MM z troch častí : 

o  stojan s ramenom 
o  ruka 
o  koniec ruky a, chápadlo – čeľuste, elektromagnet 
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                       b, technologická hlavica (lakovanie, zváranie, vŕtanie, brúsenie) 
2. Riadiaci systém : 
- Musí zabezpečovať riadenie jednotlivých pohonov, zabezpečujúcich svoj vlastný pohyb ako aj spoluprácu s okolím.  

 
RS môžu byť : a, s pevným programom 
                          b, s pružným programom  
 

3. Senzorové pole :  
- Získava informácie o pracovnom prostredí robota.  

SZ tvorí : a, optický snímač – kamera 
                b, zvukový snímač – mikrofón 
                c, približovacie snímače –  fotoelektrické snímače, ultrazvukové snímače, hmatové snímače  

Regulačný obvod sa skladá: 
RS = regulovaná sústava, R = regulátor, S = snímač – meria hodnotu, P = pohon, RV = regulačný ventil, RP = riadiaci počítač 
Veličiny : 
X = regulovaná veličina, Z = poruchová veličina, W = program, W1 = riadiaca veličina regulátora, PČ = porovnávací člen, E = regulačná 
odchýlka, YR = opravná veličina, Y = akčná veličina 
 
 
 
 
 
 
22. okruh       Regulačné obvody 
 
Bloková schéma regulačného obvodu:  

 
 
z – poruchová veličina 
x – regulovaná veličina 
w – žiadaná hodnota výstupnej veličiny 
e – regulačná odchýlka 
y – akčná veličina 
R – regulátor 
S- Regulovaná sústava 
 
 
 
 
 
 

 
Bloková schéma regulátora  
Regulátor – je zariadenie, ktoré uskutočňuje samočinnú (automatickú) reguláciu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riadiaci člen – nastavuje žiadanú hodnotu 
Merací člen – určuje skutočnú hodnotu regulovanej veličiny 
Porovnávací člen – spracováva x (regulovanú veličinu) a w (žiadanú hodnotu výstupnej veličiny) na e (regulačnú odchýlku) 
Ústredný člen – spracováva regulačnú odchýlku 
Akčný člen – vykonáva akčný zásah 
 
 
Druhy regulácií 
1.) Podľa signálov v obvode: 
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Spojitá regulácia - ak sa signály v regulačnom obvode menia spojito 

- vysoká kvalita regulácie, väčšia energetická spotreba, vysoká cena 
Nespojitá regulácia - akčná veličina je nespojitá 

   patrí sem aj impulzná a číslicová regulácia 
                                 - používa sa vtedy, ak má výstupný signál veľký výkon 
                                 - realizuje sa jednotlivými prostriedkami napr. regulácia teploty žehličky 
2.) Podľa linearity: 
Lineárna – obvod obsahuje iba lineárne členy 
Nelineárna – ak sa v obvode nachádzajú aj nelineárne členy 
 
Regulované sústavy 
Statické ( stabilné) regulované sústavy: 
- sú sústavy, pri ktorých sa po skokovej zmene vstupnej veličiny (akčnej, 
   poruchovej), výstupná veličina (regulovaná) sama ustáli na novej hodnote. 
Astatické ( nestabilné) regulované sústavy : 
- pri týchto sústavách sa  po skokovej zmene vstupnej veličiny výstupná veličina neustále mení, t.j. sama sa nikdy neustáli na novej hodnote 
. 
Regulátory 
Rozdelenie regulátorov: 

1.) podľa druhu energie s ktorou pracujú:  
a.) mechanické: - obsahujú iba mechanické členy (páky, prevody, ...) 
                           - sú pomalé, rozmerné, ale sú jednoduché a ľahko opraviteľné 
b.) pneumatické: - vyskytujú sa v závodoch s rozvodom tlakového vzduchu; používajú 
                               členy typu ventil, membrána, clona, vzduchový valec, turbínky 
                             - sú nenáročné, pomerne presné, trochu pomalé, ľahko sa zisťuje porucha 
c.) hydraulické: - využívajú k napájaniu olej; používajú členy ventil, hydraulický motor, valec 
                           - dokážu vyvinúť veľkú silu (lisy), sú spoľahlivé, ľahko sa 
                             opravujú, používajú sa v ťažkých prevádzkach; hmotnosť kvapaliny 
                             a pohyblivých súčastí zhoršuje dynamické vlastnosti (sú pomalé a majú 
                             menšiu presnosť regulácie) 
d.) elektrické: - používajú k napájaniu elektrinu; dnes sú najrozšírenejšie elektronické 
                          regulátory na báze polovodičovej techniky; akčné členy sú elektromechanické 
                          (elektromagnety, elektromagnetické ventily, servomotory) 

 - majú vysokú kvalitu regulácie (presnosť aj rýchlosť); malé rozmery, malá 
   hmotnosť, vysoká energetická účinnosť, čistá bezhlučná prevádzka, minimálna 
   údržba, dostupnosť súčiastok, nízka cena, spoľahlivosť 
 - nedostatky: - zložitosť, závislosť na napájaní, veľká citlivosť na poruchy, 
   citlivosť na elektromagnetické rušenie 

2.) podľa spôsobu napájania: 
a.) priame: - odoberajú energiu pre svoju činnosť z regulovanej sústavy; sú jednoduché, 
                      najčastejšie mechanické s malou kvalitou regulácie 
b.) nepriame: - odoberajú energiu pre svoju činnosť zo zvláštneho napájacieho zdroja 
                        - vyznačujú sa väčšou zložitosťou ale vyššou kvalitou regulácie – P,PI,PD,PID 
 

3.) podľa priebehu prenášaného signálu: 
a.) spojité: - pracujú so spojitým signálom; hlavné stavebné prvky sú operačné zosilňovače 

       - kvalita regulácie je vysoká; návrh pomerne ľahký; nevýhodou je menšia 
         energetická účinnosť 

b.) nespojité: - pracujú s nespojitým signálom – nespojité v čase (impulzné) 
- dosahujú veľmi vysokú účinnosť a veľkú spoľahlivosť 

  
Priame regulátory 
– pracujú bez pomocnej energie. Signál zo snímača sa privádza priamo na akčný člen – umožňuje jeho prestavenie 
 
Časti priameho regulátora: 
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Príklad: 
     
 
Priama regulácia výšky vodnej hladiny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 – nádrž, 2 – vstupné potrubie, 3 – regulačný ventil, 4 – odtok, 5 – plavák – snímacie 
zariadenie, 6 – ťahadlo plaváka, 7 – páka,  
X – výška hladiny – regulovaná veličina 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nepriame regulátory 
– používa sa, ak signál od snímača nie je dostatočne silný na prestavenie regulačného orgánu. Medzi porovnávací a akčný člen sa zaraďuje 
zosilňovač 
Časti nepriameho regulátora: 

 
Príklad: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Analógová nepriama regulácia uhlovej rýchlosti 
jednosmerného motora: 
 
R0 – regulačný rezistor, M – regulovaný motor, TD – tachodynamo, R1 – 
riadiaci potenciometer, OZ – zosilňovač, EM – elektromagnet, PN – pružina, 
Un – napájacie napätie, Uk – napätie kotvy, Ux – nameraná hodnota 
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regulovanej veličiny, Uw – nastavená hodnota regulovanej veličiny, ∆U – regulačná odchýlka, - regulovaná veličina, Up – referenčný 
zdroj, W – riadiaca veličina (požadovaná hodnota regulovanej veličiny), Ur – riadiace napätie 
 
 
b) Úplná bloková schéma regulačného obvodu: 
RS – regulovaná sústava (M), S – snímacie zariadenie (TD), PR – prevodník, RČ – riadiaci člen (R1) – PČ – porovnávací člen (R2), ÚČ – ústredný 
člen (OZ), P – pohon (EM), RO – regulačný orgán (R0), MČ – merací člen, AČ – akčný člen, R – regulátor, X – regulovaná veličina ( ), Y – 
akčná veličina (Uk), W – riadiaca veličina, Z – poruchová veličina (Mz, Un), Xw – nastavená hodnota regulovanej veličiny (Uw), Xx – nameraná 
hodnota regulovanej veličiny (Ux), E – regulačná odchýlka (∆U), Yr – opravná veličina (Ur), Yn – vstupná energia (Un). 
 
 
 
 
 
 
Podľa druhu použitej pomocnej energie rozdeľujeme NEPRIAME regulátory: 
-         pneumatické 
-         elektrické 
-         hydraulické 
 
Druhy regulačných obvodov 
Triedenie regulačných obvodov sa uskutočňuje podľa rôznych kritérií. Regulačné obvody, ktoré sme doteraz brali do úvahy, sa vyznačovali 
jednoduchou uzavretou cestou toku informácií. Takéto jednoduché jednoslučkové stabilizujúce regulačné obvody nemajú vždy požadované 
správanie z hľadiska rýchlosti vyregulovania vplyvu porúch. Niekedy zase požadujeme súčasnú reguláciu viacerých výstupných veličín 
regulovanej sústavy. Také regulačné obvody, kde vzniká viac slučiek, nazývame rozvetvené regulačné obvody. 
Jednoduché regulačné obvody 
Pri regulácii na konštantnú hodnotu sa požadovaná hodnota regulovanej veličiny nastaví na riadiacom člene a viac sa nemení, mení sa 
iba v prípade, ak sa prechádza na inú veľkosť regulovanej veličiny. Je to najčastejší druh regulácie a používa sa napr. na reguláciu tlakov, 
teplôt, výšky hladiny, otáčok motorov a turbín a pri rôznych stabilizáciách prúdu, napätia, frekvencie a pod.  

 
 

a) regulácia výšky hladiny parného kotla 
na konštantnú hodnotu 
 
S – stavoznak s odporovým vysielačom,  
R – regulátor, P – pohon,  
RS – regulovaná sústava 
 
b) bloková schéma 
Programová regulácia je taká, pri ktorej sa 
regulovaná veličina mení podľa vopred 
stanoveného časového programu. Technicky 
sa to realizuje tak, že podľa časového programu 
sa mení riadiaca veličina W = f(t) niektorým 

z programovacích zariadení a z princípu činnosti regulačného obvodu vyplýva, že regulovaná veličina pôsobením regulátora verne sleduje 
tieto zmeny. 
 
 
 

a) programová regulácia teploty 
plynovej pece 

S – snímač teploty, PZ – programovacie 
zariadenie 
 
b) bloková schéma 

Vlečná regulácia je taká, pri ktorej sa má 
regulovaná veličina meniť v závislosti od inej 
fyzikálnej veličiny X1. Pri technickej realizácii 
takéhoto obvodu regulačný obvod zostáva 
rovnaký, len zmena riadiacej veličiny W sa 
„vlečie“ od spomínanej veličiny W = f(X1). 
Skutočná hodnota regulovanej veličiny 
potom zmeny riadenia sleduje presne 
a rýchlo.  
Príkladom vlečnej regulácie je regulácia 
prietoku plynu Q2 v potrubí podľa prietoku 
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vzduchu Q1. Množstvo vzduchu Q1 sa sníma snímačom a prevodníkom sa mení na jednosmerné napätie UV = k.Q1. 
 
 

 
 
 

a) Pomerná regulácia riadenia prietoku plynu 
b) Bloková schéma 

 

Týmto napätím napájame riadiaci potenciometer RW. Pretože v ustálenom stave platí vzťah , t. j. poloha bežca riadiaceho 

potenciometra určuje pomer prietokov Q2 ku Q1, regulácia sa nazýva pomerná regulácia. 
 
 
 
 
 
23. okruh      Kompenzácia účinníka 
 
Opakovanie: 
Výkon jednosmerného prúdu 

 
 

𝑃 =
𝑊
𝑡 =

𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡
𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐼		[𝑊] 

 
 
 
 
 
 
 

Výkon striedavého prúdu 
1. Činný výkon 
2. Jalový výkon 
3. Zdanlivý výkon 

 
1. Činný výkon 
Je to súčin efektívnych hodnôt napätia a prúdu 
Na všeobecnej impedancií kde sa prejaví charakter všetkých troch prvkov  

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠φ	[𝑊] 
2. Jalový výkon 

- Vzniká na indukčnej alebo kapacitnej reaktancií 
Pre jalový výkon bude platiť 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ sinφ	[𝑉𝐴𝑟] 
3. Zdanlivý výkon 

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼	[𝑉𝐴] 
 
Trojuholník výkonov:  
 
 

1
2
Q
QW =
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Kompenzácia účinníka 
- činný výkon je menší ako zdanlivý výkon preto je účinník menší ako 1. Je to bezrozmerné číslo. 
Spotrebič má tým lepší účinník čím väčšia časť privedeného zdanlivého výkonu sa využije ako činný výkon a čím menší jalový výkon 
potrebujeme na vytvorenie magnetického poľa. 
Účinník sa meria pomocou FÁZOMERA alebo ho možno zistiť meraním pomocou troch meracích prístrojov: 

1. Voltmeter [V] 
2. Ampérmeter [A] 
3. Wattmeter [P] 

 
Pre jednofázový výkon platí tento vzorec: 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cosφ 																					cosφ =
P

U ∗ I 
 
Zlý účinník sa prejaví: 

- v hospodárnosti prenosu elektrickej energie 
- vo vyšších prevádzkových nákladoch 

Zlepšenie účinníka má veľký ekonomický význam tak pre spotrebiteľa ako aj pre elektráreň.  
 
Účinník môžeme zlepšovať aj bez kompenzácie: 

1. Na pohony použijeme synchrónne motory 
2. Málo zaťažené motory nahradíme menšími  
3. Málo zaťažené motory napájame nižším napätím  
4. Obmedzíme chod motorov naprázdno 

 
Toto sú opatrenia na zlepšenie účinníka. Tam, kde tieto opatrenia nestačia pristúpime ku kompenzácii pomocou kompenzačných zariadení. 
 
Výhody kompenzácie: 

1. Zmenšenie celkového prúdu  
2. Zmenšenie strát výkonu vo vedení 
3. Zmenšenie úbytku napätia 
4. Lacnejšia sadzba za elektrickú energiu 

    
              a) bez kompenzácie                                                b) po kompenzácii 
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Schéma zapojenia na kompenzáciu žiarivky: 

 
Sériové zapojenie žiarivky a tlmivky odoberá činný výkon a indukčný jalový výkon. Pripojený kondenzátor odoberá kapacitný jalový výkon, 
ktorý je voči indukčnému jalovému výkonu otočený o 180 stupňov. Preto kondenzátor dodáva energiu do siete vtedy, keď cievka zo siete 
energiu odoberá. Odber jalového výkonu zo siete sa tak zmenší. 
Vyrovnávanie indukčného jalového výkonu kapacitným jalovým výkonom sa nazýva KOMPENZÁNCIA.  
Kompenzáciou jalového výkonu sa zmenší uhol fázového posunu φ (fí) medzi činným výkonom P a zdanlivým výkonom S a tým sa zväčší 
účinník cosφ. 
 
Výpočet kompenzačného výkonu 
Potrebný kompenzačný výkon určíme výpočtom upraveným podľa toho, ktorý cieľ sa kompenzáciou sleduje. V praxi sa najčastejšie určuje 
pomocou NOMOGRAMOV. 
Existuje viacero spôsobov kompenzácie: 

1. Podľa požadovaného zlepšenia účinníka 
2. Podľa požadovaného zmenšenia zdanlivého výkonu 
3. Podľa požadovaného zväčšenia činného výkonu 
4. Podľa požadovaného zlepšenia napäťových pomerov 
5. Podľa požadovaného zmenšenia strát pri prenose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompenzácia podľa požadovaného zlepšenia účinníka 
Poznáme: P, S, cos φ, cos φk 
 
Qk určíme: 

a) Z výpočtu Qk = P . (tg φ – tg φk) 
b) Z fázorového diagramu: 

 
Qk – potrebný kompenzačný výkon (Qk = Q1 – Q2) 
Q1 – jalový indukčný výkon pred kompenzáciou 
Q2 = jalový indukčný výkon po kompenzácií 

 
c) Z nomogramu: Qk = p . P/100 

p = kompenzačný výkon vyjadrený v %, určí sa z nomogramu 
 
Kompenzácia podľa požadovaného zmenšenie zdanlivého výkonu 
Poznáme: P, S, cos φ, ΔS 
 
Fázorový diagram: 
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Kompenzačné zariadenia 
Zlepšiť účinník môžeme dvoma hlavnými spôsobmi: 

1. Úprava prevádzky doterajšieho zariadenia tak, aby sa odber jalovej energie obmedzil na potrebnú hodnotu. 
2. Čo najbližšie k spotrebičom sa pripojí kompenzačné zariadenie (kompenzátor), ktorý dodá potrebnú jalovú energiu. 

Podľa zapojenia kompenzačných zariadení poznáme: 
• Paralelnú kompenzáciu – uskutočňuje sa statickými kondenzátormi alebo synchrónnymi kompenzátormi, ktoré sa zapoja 

paralelne k spotrebičom. Touto kompenzáciou sa dosahuje zmenšenie jalového výkonu a zlepšenie účinníka siete (cosφ). Zmenší 
sa úbytok napätia a straty → zhospodárni sa prenos elektrickej energie. 

• Sériovú kompenzáciu - Táto kompenzácia sa odporúča pre vedenia VVN a ZVN, pri ktorých vzniká veľký úbytok napätia. 
Uskutočňuje sa statickými kondenzátormi, ktoré sa zapájajú do série s vedením 

 
 
 
Kompenzácia statickými kompenzátormi 
Poznáme 3 spôsoby: 
 

1. Jednotlivá 
2. Skupinová 
3. Ústredná ( centrálna) 

 
  
1. Jednotlivá kompenzácia 
 

 
 
 
 
Každý spotrebič má svoju kondenzátorovú batériu.  
Z hľadiska vlastnej kompenzácie je tento spôsob najlepší, lebo účinník je 
vykompenzovaný aj v prívodoch k spotrebičom. 
Z ekonomického hľadiska je však táto kompenzácia najdrahšia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skupinová kompenzácia 
 
 
 
 
Pri skupinovej kompenzácii je spoločná kondenzátorová batéria pre celú 
skupinu spotrebičov napríklad pri Podružnom rozvádzači ( PR ) 
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Zriaďovacie náklady sú menšie ako pri jednotlivej kompenzácii. Nevýhodou je, že prívody k elektromotorom, ktoré sú za kondenzátorovou 
batériou nie sú kompenzované a musia sa dimenzovať na celkový prúd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ústredná kompenzácia 
 

 
 
 
 
 
Kondenzátorová batéria sa pripojí obyčajne na prípojnicu Hlavného 
rozvádzača ( HR ). 
Je to najlacnejší spôsob kompenzácie. Rozvod v závode však nie je 
kompenzovaný a treba samočinnú reguláciu alebo trvalú obsluhu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. okruh      Elektrárne 
 

Základné pojmy a energetické zdroje 
Energetická sústava – je súhrn energetických zariadení, ktoré tvoria: 

a) Energetické zdroje 
b) Zariadenia na výrobu elektrickej energie 
c) Rozvodné siete a transformovne 
d) Odberatelia 

Elektrifikačná sústava – to isté ako energetická sústava, bez energetických zdrojov 
Elektráreň – výrobňa elektrickej energie 
Tepláreň – tepelná elektráreň s kombinovanou výrobou tepelnej a elektrickej energie 
Zaťaženie – je to výkon, ktorý elektráreň dodáva do rozvodnej siete podľa požiadaviek odberateľov 
Diagram zaťaženia – je zaťaženie elektrárne, skupiny elektrární alebo celej elektrifikačnej sústavy v určitom časovom období 
Časové obdobie – sledované obdobie. Je časový úsek, v ktorom pozorujeme energetické zariadenie (deň, týždeň, mesiac, rok). 
Maximálne zaťaženie Pmax – najväčšie dosiahnuté zaťaženie v diagrame zaťaženia 
Minimálne zaťaženie Pmin – najmenšie dosiahnuté zaťaženie v diagrame zaťaženia 
Denný diagram zaťaženia: 
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Elektrická energia má oproti iným používaným formám energií nespočetný rad výhod. Najvýznamnejšie sú: 

- Elektrickú energiu možno pomerne jednoducho a rýchle prenášať na veľké vzdialenosti 
- Elektrickú energiu možno pomerne jednoducho premieňať na iné formy energie 
- Zariadenia, ktoré premieňajú elektrickú energiu na mechanickú, tepelnú, svetelnú a iné pracujú s najmenšími stratami 
- Elektrická energia má veľké uplatnenie pri rozvíjaní automatizácie 
- Pomocou elektrickej energie možno uskutočniť diaľkový prenos informácií cestou zvuku (TV, telegrafia) 

Nevýhody: 
- Elektrickú energiu nemožno vyrobiť do zásoby (výroba a spotreba prebieha súčasne) 

 
Energetické zdroje 

- Sú zásobníky rôznych foriem energií 
- Rozdeľujeme ich: 
a) Podľa okamžitého získavania využívanej energie: 

1. Prvotné (primárne, prírodné): drevo, uhlie, voda, urán, slnko, ropa, plyn 
2. Druhotné (sekundárne): nafta, benzín 

b) Podľa využitia energie 
1. Obnoviteľné: vietor, voda, slnečná energia 
2. Neobnoviteľné: uhlie, ropa, urán, zemný plyn 

 
Elektrárne 

- Tepelné, vodné, jadrové, veterné, slnečné 
Tepelné elektrárne 

- Najrozšírenejšie sú parné tepelné elektrárne: 
a) Kondenzačné – parné elektrárne, ktoré vyrábajú len elektrickú energiu 
b) Teplárne – okrem elektrickej energie dodávajú spotrebiteľom aj tepelnú energiu 

 
1 – kotol 
2 – prehrievač pary 
3 – parná turbína 
4 – synchrónny generátor 
5 – kondenzátor 
6 – chladiaca veža 
7 – čerpadlo chladiacej vody 
8 – čerpadlo napájacej vody 
9 – regeneračný ohrievač 
10 – tepelný spotrebič 
 
 
 
Princíp činnosti tepelnej elektrárne: 

Spaľovaním vhodne upraveného uhlia v kotly nastáva premena chemicky viazanej energie paliva na tepelnú energiu. Táto energia je 
odovzdávaná vode, ktorá preteká rúrkovým systémom kotla. Vytvorená para ide do prehrievača pary, kde sa upravuje na požadovanú 
teplotu na turbínu. V parnej turbíne sa tepelná energia pary premení na mechanickú energiu. V synchrónnom generátore sa potom 
premení na elektrickú energiu. Vlhká para ďalej prechádza do kondenzátora, kde odovzdá zvyšné teplo chladiacej vode, potom kondenzuje. 
Chladiaca voda sa do kondenzátora privádza z chladiacej veže čerpadlom chladiacej vody. Voda ide ďalej do regeneračného ohrievača 
a späť do kotla. 
Výskyt TE v SR: Nováky a Vojany 
Nevýhody: znečisťovanie životného prostredia; zásoby zdrojov sú obmedzené 
 
Vodné elektrárne 

- Využívajú na výrobu vodné zdroje 
Princíp činnosti: 
Premena kinetickej energie vody na elektrickú. Voda priteká prívodným kanálom a vteká cez rozvádzacie ústrojenstvo turbíny na lopatky 
obežného kolesa. Tým sa obežné koleso roztáča a mechanická energia je prenášaná na turbínový hriadeľ. Turbínový hriadeľ je spojený 
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s generátorovým hriadeľom a s rotorom generátora. V rotore generátora sa indukuje magnetické pole pomocou budiča. V generátore sa 
premieňa mechanická energia na elektrickú. Vyrobená elektrická energia sa rozvádza pomocou elektrických sietí k spotrebiteľovi. 
Výhody: 

1. Neznečisťuje životné prostredie 
2. Veľká účinnosť 
3. Malá poruchovosť 
4. Úplná automatizácia 
5. Rýchle odstavovanie a spúšťanie 

Vodné dielo, ktorého súčasťou je vodná elektráreň má obrovský význam pre národné hospodárstvo, pretože slúži aj na ďalšie účely: 
a) Chráni územia proti záplavám 
b) Umožňuje reguláciu vodných tokov 
c) Slúži na rekreačné účely 
d) Na zavlažovanie pôdy 

Druhy vodných elektrární: 
1. Prietokové – nemajú akumulačnú nádrž, voda priteká prirodzeným spôsobom 
2. Akumulačné – s prirodzenou akumuláciou a s umelou akumuláciou (prečerpávacie vodné elektrárne) 

Výskyt VE v SR: Vážska kaskáda a Vodné dielo Gabčíkovo 
 
Jadrové elektrárne 

- Tepelná energia sa v týchto elektrárňach získava pri jadrovej reakcií: 
a) Štiepnou reakciou – štiepenie jadier atómov uránu alebo plutónia 
b) Termo jadrová reakcia – atómové zbrane 

Základnou časťou JE je reaktor, v ktorom prebieha štiepna reakcia. Jadrové palivo (urán) je uložené v aktívnej zóne reaktora. Pri štiepení 
jadier uránu sa uvoľňujú rýchle neutróny, ktoré treba spomaliť, spomaľovanie prebieha v moderátore. Ďalšou dôležitou časťou reaktora sú 
riadiace tyče – riadenie výkonu. Okrem riadiacich tyčí, má reaktor kompenzačné tyče – zasiahnu automaticky v prípade poruchy. Okolie 
reaktora je chránené ochrannými vrstvami proti tepelným účinkom a účinkom žiarenia (voda, betónové platne). 
Princíp činnosti JE: 
Jednokruhová schéma JE       Dvojokruhová schéma JE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – varný reaktor      1 – varná generátor  6 – obehové čerpadlo 
2 – turbína      2 – parogenerátor   7 – obehové čerpadlo 
3 – synchrónny generátor     3 – turbína   8 – sekundárny okruh 
4 – kondenzátor      4 – synchrónny generátor  9 – primárny okruh 
5 – obehové čerpadlo     5 – kondenzátor 
 
Princíp činnosti dvojokruhovej JE: 
Varný generátor je chladený vodou primárneho okruhu, pričom vzniká para, ktorá sa odvádza do generátora pary. V parogenerátore sa 
odovzdá teplo primárneho okruhu sekundárnemu okruhu. Ochladená para vo forme vody sa vracia späť primárnym okruhom do reaktora. 
V sekundárnom okruhu vzniknutá para je odvádzaná na lopatky turbíny a tá sa následne roztáča. Turbína je hriadeľom spojená 
s generátorom, ktorý vyrába elektrickú energiu. Keď para odovzdá svoju energiu turbíne, kondenzuje v kondenzátore a vo forme vody prúdi 
späť do parogenerátora. 
Výskyt JE v SR: Mochovce, Jaslovské Bohunice 
Výhody JE: spoľahlivosť, bezpečnosť, vysoká efektivita prevádzky, minimálny vplyv na ŽP, ceny jadrového paliva sú dlhodobo stabilné 
a nízke, sociálny aspekt – pracovné miesta 
Nevýhody JE: vysoké investičné náklady pri budovaní, jadrový odpad, podvedomý strach z JE 
Veterné elektrárne 

- Premieňajú energiu prúdenia vzduchu na elektrickú energiu 
Výhody VE: lacná, rýchla a jednoduchá výstavba a pripojenie veternej siete 
Nevýhody VE: hluk, narušený vizuálny efekt krajiny, pri starších typoch VE rušenie signálu (obsahovali kovové časti) 
Činnosť VE: energia prúdenia vetra roztáča listy rotora (2 alebo 3) a takto vytvorenú mechanickú energiu využíva generátor na výrobu 
elektrickej energie. Na výrobu listov rotora sa dnes používa drevo alebo sklolaminát. 
Výskyt VE v SR: Cerová (Záhorie), Myjava, Skalité (Kysuce) 
 
Rozvod elektrickej energie 

- Nazývajú sa aj distribučné 
- Používajú sa na dodávku elektrickej energie k spotrebiteľom 

Rozvodná sústava je súhrn všetkých elektrických vedení, sietí určených na rozvod elektrickej energie. Súčasťou rozvodných sústav sú 
distribučné siete tvorené vonkajšími a káblovými vedeniami a elektrickými stanicami. Na rozvod elektrickej energie sú používané 
normalizované 3-fázové napäťové sústavy s frekvenciou 50 Hz 
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Nízke napätie nn 400 V 
Vysoké napätie vn 6kV, 10 kV, 22kV, 35 kV 
Veľmi vysoké napätie vvn 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV 

Vodiče a káble 
Podľa konštrukcie: 

a) Holé vodiče – neizolovaný vodič, nemá na povrchu jadra vrstvu elektrickej izolácie. Používajú sa hlavne pre vonkajší rozvod: 
vonkajšie vedenia, trolejové vedenia, rozvodne. Zhotovujú sa vo forme drôtov, ako laná alebo rúrky 

b) Izolované silnoprúdové vodiče – majú na povrchu vrstvu izolácie. Používajú sa v silnoprúdových elektrických rozvodoch. 
Rozdelenie: 

o  vodiče na pevné uloženie 
o  vodiče na pohyblivé uloženie – šnúry 

Označovanie vodičov: 
1. písmeno označuje z akého materiálu je jadro (A – hliník, C – meď) 
2. písmeno vyjadruje materiál, z ktorého je izolačný obal (Y – PVC) 
3. písmeno charakterizuje rozlíšenie jednotlivých typov vodiča (Y – vodič s dvojitou izoláciou, S – stredná šnúra) 
4. písmeno vyjadruje materiál plášťa 

c) Silnoprúdové káble – tam, kde nemôžeme použiť na rozvod elektrickej energie vzdušné vedenia, tam používame káble. Určené 
sú na uloženie do zeme. 
Rozdelenie: 
1. Podľa prevádzkového napätia – nízko napäťové, vysoko napäťové, veľmi vysoko napäťové, pre zvlášť vysoké napätie 
2. Podľa materiálu izolácie – káble s izoláciou PVC, káble s napustenou papierovou izoláciou, celoplastové káble 
Označovanie káblov – platí to isté ako pre vodiče, ale 3. písmeno je vždy K - kábel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. okruh     Bytový a priemyselný elektrický rozvod 
 
Požiadavky na elektrický rozvod 
Elektrický rozvod musí spĺňať určité požiadavky ako sú: 
- bezpečnosť osôb, majetku, úžitkových zvierat 
- prevádzková spoľahlivosť 
- prehľadnosť rozvodu 
- prispôsobivosť rozvodu 
- hospodárnosť rozvodu 
- dobrý vzhľad 
- zamedzenie nepriaznivých vplyvov a rušných napätí 
( pri križovaní s oznamovacím vedením ) 
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Elektrický rozvod sa umiestňuje v rôznych prostrediach 
Tieto prostredia ovplyvňujú voľbu inštalačného materiálu a spôsobu inštalácie. 
Prostredie rozdeľujeme na: 
a) základné (obyčajné) 
- nemá nepriaznivý vplyv na životnosť a spoľahlivosť el. zariadení  
(obytné miestnosti, kancelárie) 
b) aktívne 
- ohrozujú spoľahlivý a bezpečný chod, životnosť el. zariadenia 

• horúce: pekárne, kotolne, sušiarne 
• vlhké: kúpeľne 
• mokré: pivovar, mliekareň, lode 

c) pasívne 
-  prostredie je ohrozené zariadením 

• s nebezpečenstvom požiaru 
• s nebezpečenstvom výbuchu 

 
Elektrická prípojka (EP) 
- je zariadenie, ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia jedného odberateľa elektriny na verejný rozvod elektriny  
EP sa delia na: 
a) Podľa spôsobu vyhotovenia                                                    b) Podľa napätia 
- vonkajšie (vzdušné)                                                                      - EP NN ( nízkeho napätia) 
- káblové (zemné)                                                                           - EP VN 
- kombinované                                                                                - EP VVN 
                                                                                                           - EP ZVN 
EP sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu el. energie smerom k odberateľovi. Prípojka NN končí prípojkovou skriňou. 
Prípojkovou skriňou je: 
- hlavná domová poistková skrinka (HDS) – EP vzdušná 
- hlavná domová káblová skriňa – EP zemná 
 
Zemné káblové prípojky NN 
Zhotovujú sa štvoržilovými káblami s minimálnym prierezom 16mm2 Al alebo 16mm2 Cu. Káblová prípojka končí v káblovej prípojkovej 
skrini umiestnenej minimálne 60 cm nad zemou.  
 
VNÚTORNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY 
- predstavujú domové vedenia potrebné pre správnu funkciu zariadenia 
patria sem:     - prívodné vedenia 
                         - rozvod za elektromerom 
Prírodné vedenie sa obyčajne delí na hlavné domové vedenie, odbočky k elektromerom a vedenie od elektromeru k podružným 
rozvádzačom, rozvodniciam 
Voľba vhodného systému rozvodu závisí od požiadaviek elektrizácie bytu, výšky stavby, usporiadania bytových domov... 
 
Rozdelenie bytov podľa stupňa elektrizácie: 
Stupeň A - el. energia sa využíva na osvetľovanie a pripájanie domácich el. spotrebičov na zásuvky. Príkon žiadneho spotrebiča nepresahuje 
3,5 KVA. Maximálny súčasný príkon pre byt Pb je 7kW. 
Stupeň B - byty s el. vybavením ako byty stupňa A, ale pre varenie sa používajú spotrebiče s Pp nad 3,5KVA , Pb je 11kW. 
Stupeň C - byty s el. vybavením ako A, B, ale el. energia sa najviac používa na vykurovanie alebo klimatizovanie. 
 
Kategórie bytov podľa úžitkovej plochy: 
Úžitková plocha 
do 50 m2    I 
do 75 m2                                                           II až IV izbový 
do 100 m2                                      V až VIII 
do 125 m2                                      neoznačená 
nad 125 m2                                    neoznačená 
 
Hlavné domové vedenie je vedenie od prípojnej skrine k odbočke k poslednému elektromeru. Jeho zvislá časť prechádzajúca dvomi alebo 
viacerými poschodiami sa nazýva hlavné stúpacie vedenie. 
Prierez vedenia volíme s ohľadom na očakávané zaťaženie Pp 
 
Odbočky k elektromerom sú vedenia, ktoré odbočujú z hlavného domového vedenia na pripojenie  elektromerov 
Prívody od elektromerov k podružným rozvádzačom sú poslednou časťou prívodného vedenia 
V bytovom dome sú to prívody k bytovým rozvodniciam a k rozvodniciam spoločnej spotreby ( pre práčovne, výťahy, osvetlenia, 
schodiska...) 
Umiestnenie elektromerov 
- v budovách sú na chodbe alebo schodišti v elektromerovom rozvádzači 
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- chatové oblasti, garáže – môžu byť elektromery pre niekoľko odberateľov sústredené v jednom elektromerovom rozvádzači 
Rozvody za elektromerom môžeme v bytovom dome rozdeliť na rozvody:  
- vo verejne prístupných priestoroch (na chodbách, schodisku, pivniciach a pod.)  
- rozvody v bytoch   
 
Rozvody v bytoch 
Tabuľka rozdelenia bytov podľa úžitkovej plochy 

Úžitková plocha Kategória 
do 50 m2 I 
  do 75 m2 II až IV 
 do 100 m2 V až VIII 
  do125 m2 neoznačená 
nad 125 m2 neoznačená 

Minimálny počet obvodov v bytoch podľa kategórie:  
 
Obvod 

I – do 50m2 II – IV – do 
75m2 

V – VIII 
do 100m2 

do 125m2 nad 125m2 

svetelný 1 1 1 – 2 2 3 
zásuvkový 1 1 – 2 2 – 3 2 – 3 3 – 4 
pre bytové jadro 1 1 1 1 1 

 
Platia tieto podmienky: 

- STN doporučuje počet svetelných a zásuvkových vývodov v jednotlivých miestnostiach 
- najmenší dovolený prierez vodičov s ohľadom na mechanickú bezpečnosť je: 

pre hliníkové vodiče 2,5 mm2 
pre medené vodiče 1,5 mm2 

- obvody musia vyhovovať požiadavke na úbytok napätia a na dovolené oteplenie 
- úbytok napätia od rozvádzača za elektromerom ku spotrebičom nemá presiahnuť: 

§ u svetelných vývodov 2% 
§ u vývodov pre ohrievače a variče 3% 
§ u ostatných vývodov 5% (umývačka, práčka) 

Hodnoty úbytkov napätia v percentách sa počítajú z menovitého napätia rozvodnej sústavy. 
 
Svetelné rozvody 
- spravidla sa v miestnosti urobí svetelný vývod v strede miestnosti, ovládaný je spínačom od vchodu do miestnosti, alebo sú svietidlá 

umiestnené nad spínačom pri vchodových dverách 
- spínače musia byť osadené 0,9 – 1,2 m nad podlahou na tej strane kde sa dvere otvárajú 
- pre inštalácie sú dovolené používať spínače na menovitý prúd minimálne 6A (istiaci prvok –poistka alebo istič 6A) 
- na svetelné obvody možno v každej miestnosti pripájať aj 1 zásuvku. 
- Zapojenie svietidiel 

 
Svietidlo triedy ochrany I je vybavené   Svietidlo triedy ochrany II je zariadenie 
svorkami na pripojenie vodičov L,   s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou a je  
N a PE, spravidla je kovovej    vybavené svorkami L a N, ochranný vodič 
konštrukcie.     PE sa v tomto prípade nezapája. 

      Tento typ svietidla musí byť označené  
      symbolom dvojitého štvorca. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zásuvkové rozvody 
- slúžia na pripájanie prenosných spotrebičov ale možno v ňom inštalovať aj pevne upevnený spotrebič do 2000 W (bojler, ventilátor) 
- jednofázové zásuvky v sieti TN-C sa zapájajú tak aby ochranný kolík bol hore a nulovací vodič PEN sa najskôr pripojil na ochranný kolík 

a potom na pravú zdierku, krajný vodič (fázový) sa pripojí na ľavú zdierku (pri pohľade spredu) 
-  jednofázové zásuvky v sieti TN-S sa pripájajú tak, aby ochranný kolík bol hore a mal pripojený ochranný vodič (PE), krajný vodič sa 

pripojí na ľavú dutinku a neutrálny vodič na pravú dutinku pri čelnom pohľade  
- dvojitá zásuvka sa považuje za jeden zásuvkový vývod 
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- zásuvky je nutné v kuchyni osadiť tak aby bolo možné pripojiť chladničku a na pracovnej ploche kuchynskej linky mohli byť pripojené 

elektrické spotrebiče 
- zásuvka pri sporáku – (istenie obvodu sporáka istič 16A, 400V) – trojfázový obvod – možno zásuvku pri sporáku pripojiť na sporákový 

obvod 
- zásuvky musia byť navrhované podľa napätia a prúdovej sústavy, pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky nezámenné, 

každá napäťová sústava musí mať rovnaký typ zásuviek  v celom zariadení 
- dvojzásuvka sa pripája na jeden obvod a nesmie sa pripájať do dvoch rôznych obvodov a ani sa nesmie prerušiť prepojenie obidvoch 

zásuviek 
 
Rozloženie a výška zásuviek nad podlahou: 
 
- v obytných miestnostiach majú byť zásuvky aspoň 20cm nad podlahou, merané od stredu zásuvky 
- nástenné zásuvky nemajú byť namontované nižšie než 90cm spodným okrajom od podlahy 

 
Zapojenie zásuvky do elektrického obvodu 

 
Obvod bytového jadra 
- naň sa pripája osvetlenie, zásuvky a pevne pripojené spotrebiče v bytovom jadre a kuchynskej zostave s výnimkou zásuvky pre pračku, 

elektrický sporák a pod. Tieto spotrebiče je potrebné pripojiť na samostatný obvod vybavený prúdovým chráničom s vybavovacím 
prúdom  ≤ 30 mA 
 

 Elektrické rozvody v priemyselných objektoch 
- sú oveľa náročnejšie ako domové inštalácie, vzhľadom na veľkosť prenášaného výkonu 
- z hľadiska zabezpečenia nepretržitej dodávky elektrickej energie 
- z hľadiska vplyvu rôznych prostredí 
 
Priemyselná prevádzka 
- je priestor určený pre priemyselné účely (napr. rôzna výrobná činnosť, kotolne, čerpadlá  
vody...). Pod pojmom priemyselná prevádzka sa chápe prízemná hala, viacpodlažná hala, celý závod, podnik prevádzkové súbor,... 

Spôsoby  vyhotovenia elektrických rozvodov ovplyvňuje taktiež zameranie priemyselnej prevádzky, napr. potravinárska, 
chemická, hutnícka, strojárska výroba, ... 
 
Požiadavky kladené na priemyselné rozvody: 

1. bezpečnosť osôb a zariadení 
2. prevádzková spoľahlivosť ( pri vplyvoch prostredia, okolia, preťaženia, skratu a zabezpečenia dodávky elektrickej energie) 
3. prehľadnosť rozvodu 
4. ľahká prispôsobivosť rozvodu pri požadovaných zmenách (premiestňovanie strojov, zmena technológie výroby) 
5. možnosť rýchleho odstránenia porúch 
6. hospodárnosť rozvodu (investičné náklady, údržba, straty) 
7. primeraná spotreba farebných kovov (správne dimenzovanie -navrhnutie prierezu vodiča) 
8. vzhľad (spôsob a úhľadnosť uloženia vodičov) 

 
 Technológia priemyselných rozvodov 
Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach sa robí týmito vodičmi: 
- neizolovanými (holými) vodičmi (prípojnice) 
- jednožilovými izolovanými vodičmi 
- mostíkovými vodičmi 
- viacžilovými silovými káblami 
 
Silový káblový rozvod 
Výber pre silnoprúdový elektrický rozvod robíme vzhľadom na technické podmienky(prostredie, podklady, spôsob uloženie) bezpečnosť 
osôb a ekonomické zhodnotenie. 
Káble možno klásť na rovný podklad, káblové lávky, rošty, steny, konštrukcie, pod omietku, do káblových kanálov, do tvárnic, rúr, zeme. 
Pritom treba dbať na to aby prostredie, v ktorom sú uložené nepôsobilo nepriaznivo na kábel. Obal kábla volíme podľa stupňa 
nebezpečenstva mechanického poškodenia. Pri väčšom mechanickom namáhaní sa káble musia chrániť uložením do rúr (oceľových, 
cementových) alebo sa musia uložiť do káblových kanálov, obmurovať. Pri ukladaní do podlahy sa musia chrániť pred mechanickým 
poškodením. V hlavných trasách rozvodu v priemyselných prevádzkach bývajú káble uložené v betónových káblových kanáloch.  
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Veľkosti kanálov a ich vyhotovenie (malé sú zakryté zhora, väčšie sú prielezové, veľké priechodné) sú určené rozsahom káblovej siete. Káble 
v kanáloch ukladáme priamo na dno kanála alebo na osobitnú konštrukciu (káblové lávky, príchytky, rošty).Na dno možno klásť káble len 
v suchých kanáloch a kanáloch, do ktorých nepreniká voda. 
Výhody káblového rozvodu 

a) káblové trasy neprekážajú prevádzke, ani žeriavovej doprave a nezhoršujú vzhľad pracoviska 
b) káble sú chránené pred mechanickým poškodením  
c) prívody k strojom možno viesť v podlahe 
d) prostredie kanála môže byť oddelené od prostredia prevádzky 

Nevýhody 
a) vyššia obstarávacia cena 
b) prúdová zaťažiteľnosť je pri paralelnom kladení káblov menšia vplyvom zvýšenej teploty 
c) trasa káblového rozvodu je nepohyblivá, čo je nevýhodné pri častej zmene výrobných liniek 
d) ku káblom je zlý prístup 
e) sťažená kontrola stavu a čistenia 

Ukladanie káblov do káblových kanálov sa v priemyselných rozvodoch využíva často. 
Prípojnicový rozvod 
Pri sériovej a hromadnej výrobe sa obrábacie a pracovné stroje zostavujú do výrobných liniek tak, aby jednotlivé operácie na seba 
nadväzovali. Pri zmene výrobného programu sa mení aj sústava strojov pre takúto výrobu je káblový rozvod káblovými kanálmi nepraktický. 
Výhodnejší je teda prípojnicový rozvod. 
Použitie prípojnicového rozvodu  
- pre priemyselné prevádzky s husto rozmiestenými pracovnými strojmi, ktoré sú zostavené do výrobných liniek 
s nadväznosťou jednotlivých operácií. 
 
Realizácia prípojnícového rozvodu 
- prípojnicový rozvod tvoria prípojnice uložené izolovane v plechovom kryte. Kryt má v jednometrových vzdialenostiach výsuvné dvierka, 
ktoré možno nahradiť odbočovacou skrinkou. Cez ňu možno pripojiť podružný rozvádzač na napájanie jednotlivých strojov. 
Umiestnenie prípojnícového rozvodu 

- umiestni sa v určitej výške v dielni, tak aby čo najmenej prekážal, ale súčasne prechádzal nad strojmi, ktoré možno vhodnejšie 
pripojiť. Prípojnicový rozvod vyhovuje pre priestory obyčajné.  
 
Montáž 
- montáž je menej náročná a celý prípojnicový rozvod možno rozobrať a premiestniť (v prípade potreby).Rozvod nie je vhodný do vlhkého 
a mokrého prostredia ani do prostredia s nebezpečenstvom požiaru. Nie je vhodný v halách s pojazdnými žeriavmi. 
  
 Napájanie spotrebičov z podružných rozvádzačov 
 
Pri priemyselných rozvodoch (vzhľadom na pomerne veľké dĺžky) približujeme napájanie jednotlivých vývodov k skupinám spotrebičov 
prostredníctvom podružných rozvádzačov. Takto sú jednotlivé prívodné vedenia k spotrebičom krátke, čo výhodne ovplyvňuje 
dimenzovanie prierezov a investičné náklady. 
 


