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Úvod, historie, základní pojmy 
 

Historie spojování součástek 

Vývoj vzájemného spojování elektronických součástek jde v celé historii elektroniky souběžně s 

jejich modernizací. V začátcích radiotechniky byly vývody součástek řešeny jako připojovací 

šroubky s maticemi, pod které se přitahoval propojovací drát. To si vyžadovalo značnou 

rozměrnost součástek. Později se přecházelo na pájecí očka pod šroubky, což brzy vedlo ke 

drátovým, pájením spojovaným vývodům. Tím se mohly začít zmenšovat rozměry součástek. 

Vzájemné propojování sice ještě zůstalo drátové, ale již ve třicátých letech se objevují první 

pokusy o jiné způsoby propojování na pevné podložce. Vznikají první vodivé laky, kterými se na 

izolační podložce vytvářejí spoje. Začátkem čtyřicátých let se objevují první praktické pokusy 

realizace amerického patentu z r. 1925 na odleptávání spojů. Výrobní technologie je však 

drahá, proto vše upadá na několik let v zapomnění. Teprve vývoj nových materiálu a výrobních 

postupů umožnil koncem téhož desetiletí techniku odleptávání plošných spojů znovu oživit. V 

padesátých letech se začíná již úspěšně probojovávat na první místo ve spojování 

elektronických prvků. Vznikají první hybridní obvody, kde již vývody a jejich upevnění nejen na 

součástce, ale i na desce s plošnými spoji, začíná činit potíže. Koncem šedesátých let přichází 

firma Philips s prvními součástkami s bezdrátovými vývody. Zahajuje tak období technologií 

povrchové montáže součástek, u které již vývody tvoří jen boční stěny součástky, která se pak 

pájí na desku ze strany spojů. V počátcích rozvoje desek s plošnými spoji se měděná fólie lepila 

na tvrzený papír nebo textil, nějaký čas se používal převážně pertinax. Později se s rozvojem 

umělých pryskyřic pozvolna začalo přecházet na sklolamináty s nanesenou měděnou fólií. Dnes 

se vyrábí pro různá použití značné množství různých podkladových materiálů, které se od sebe 

liší hlavně v použití pro kmitočtově závislé obvody, kde významnou roli hraje kapacitní vodivost 

této podložky. Pro velmi vysoké kmitočty řádu GHz se používají teflonové lamináty (duroid) s 

příměsemi dále zvyšujícími jakost podložky. U nás se první pokusy s plošnými spoji objevují v 

roce 1957. Hromadnější výroba se však rozjíždí až na počátku šedesátých let s fólií lepenou na 

pertinaxové podložce (cuprexcart). Brzy se však přechází na epoxidový laminát (cuprexit). Tyto 

izolační podložky se vyrábějí od tloušťky asi 0,1 mm pro speciální použití, až po 

několikamilimetrové, sloužící zároveň jako nosná deska k upevnění těžších součástek 

(transformátory, tlumivky, relé apod.). Měděné fólie mají tloušťku od 5 um, do 105 um i více 

pro obvody s vetší proudovou zatížitelností. Při vlastní výrobě obrazce z měděné fólie se 

nejčastěji používají litografické metody, kdy se část fólie, která má být na desce zachována, 

vhodným způsobem zakryje, aby k mědi nepronikla leptací lázeň, do které se celá deska vloží. 

Po odleptání nepotřebné mědi se deska očistí a případně pokryje ochranným lakem. Přesné 

zakrytí měděné fólie obrazcem spojů umožňuje vhodná maska. 
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Obrázek 1 metoda vrabčí hnízdo 

 

Obrázek 2jednoduchá dps 

 

Obrázek 3 Cordwoodova konstrukce 

 

Obrázek 4 SMD montáž na vícevrstvé desce s prokovenými otvory 
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Deska s plošnými spoji plní tři funkce: poskytuje mechanickou podporu obvodovým 

součástkám, zprostředkuje potřebné elektrické vodivé spoje a obvykle je opatřena v nějaké 

formě popisem nebo označením osazených součástek. Výhodou desek s plošnými spoji je 

možnost hromadného pájení spojů, tak totiž dosáhneme stejné kvality spojů jako vodivého 

obrazce. Moderní pájecí techniky využívající pájení máčením, vlnou, nebo přetavením a mohou 

vytvořit tisíce spolehlivých spojů za minutu, zatímco kvalita ručně pájených spojů bývá velmi 

rozdílná a závisí na šikovnosti zaměstnance. 

 

Návrh zařízení 

 

Návrh zařízení probíhá obvykle v několika krocích 

1) Ideový návrh, blokové schéma 

2) Zakreslení schématu 

3) Od simulování zapojení (pokud je to vhodné) 

4) Návrh a kreslení DPS 

5) Generování výrobních podkladů 

Samotný návrh DPS pak probíhá obvykle postupně nějak takto 

1) Volba počtu vrstev DPS s ohledem na použití nejjednodušší technologie 

2) Rozmístění součástek, jejichž poloha je předen dána (konstrukce zařízení, konektory, 

montážní otvory, připevnění chladiče, …) 

3)  Rozmístění klíčových součástek 

• Procesor & paměť 

• Citlivé analogové obvody 

 

4)  Optimalizace rozmístění součástek s ohledem na rušení a vedení sběrnic, 

5) rozvody napájení a připojení desky k vnějšímu prostředí 

6)  Ruční natažení kritických spojů 

• Silové rozvody 

• Vysoké frekvence, nízké napětí 

 

7) Rozmístit ostatní součástky a blokovací kondenzátory 

8) Rozlití polygonů, úprava vzhledu, popisky atd.   

Při návrhu musím zohlednit nejen elektrickou funkčnost, ale musíme brát v potaz i další 

faktory, které s elektronikou a elektrotechnikou nesouvisí. Jeden ze složitých faktorů návrhu je 

odhad počtu vyrobených kusů a k tomu správně zvolit návrh DPS s ohledem na technologii 

výroby. Například u prototypové výroby se optimalizují náklady na materiál a výrobní 

technologie (jdeme nejjednodušší cestou), většinou se nebere v potaz časová náročnost 

výroby. Naproti tomu masová produkce optimalizuje především časovou náročnost s minimem 

lidského podílu práce bez ohledu na složitost výrobní technologie. 
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Návrhové systémy a programy pro práci s DPS 
 

Historicky prvním nástrojem pro tvorbu schémat byla tužka (rýsovací pero) a papír, pro kreslení 

složitějších symbolů se používaly šablony, spoje se tvořili podle pravítek.  

Návrh DPS probíhal podobným způsobem součástky byly rozmístěny, nebo překresleny na 

plochu a metodou pokus omyl byly kresleny spoje dokud nebylo dosaženo všech potřebných 

vodivých cest, případně byly součástky přeskládány. 

S rozmachem a rozšířením počítačové techniky se začali objevovat první počítačové systémy 

pro návrh elektronických zařízení (Eagle, Protel, Orcad…) 

Rozlišujeme: 

• CAE - Computer Aided Engineering 

o Kreslení schéma 

o Optimalizace zapojení 

o Simulace zapojení 

• CAD – Computer Aided Design 

o Návrh DPS, rozmístění součástek, zapojení vývodů 

o Kontroly návrhových pravidel 

o Výstupní formáty 

• CAM – Computer Aided Manufacturing 

o Tvorba výrobních podkladů 

 

Přínos počítačových systémů je zřejmý, většina softwarů podporuje od návrhu schémat, přes 

simulace, návrhy desek až po generování výrobních podkladů, umožňují automatizovat procesy 

rozmisťování součástek a vedení spojů, kontrolu elektrického zapojení, kontrolu 

technologických parametrů 

 

 

 

Obrázek 5 Šířka spoje, mezera, mezikruží 
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Obrázek 6: Zobrazení překročení izolační mezery 

 

Se součástkami pracuje pomocí knihoven, které tvoří databáze opakovaně použitelných 

komponent. Snadné přechody nebo změny technologií, například přechod od dvouvrstvé k 4 

vrstvé desce. 

 

Nejtěžším rozhodnutím začínajícího návrháře je volba vhodného nástroje. Softwarových 

nástrojů pro práci s návrhem elektrických zařízení je velká řada a každý nabízí něco.  

Bohužel stejně jako se liší svými vlastnostmi liší se i cenou, která se pohybuje od 0,- pro různé 

freeware, opensource a dedikovaných sw po stovky tisíc korun pro špičkové nástroje často 

s časově omezenou licencí. 

Úplný přehled sw je téměř nemožný, ale jeden z nejširších přehledů lze nalézt na wikipedii 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software 

 

Pro úplnost uvedu pár SW které stojí za zvážení a jsou u nás rozšířené 

 

EAGLE (http://www.autodesk.com ) 

 

Ucelený návrhový systém obsahující  

- editor schémat 

- editor dps 

- autorouter 

- CAM procesor  

- Správce knihoven 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software
http://www.autodesk.com/
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- Simulace a 3D vizualizace skrz ULP skripty a externí nástroje (neumí přímo) 

Přehled funkcí  http://youtu.be/xxXPaTAK2HA  

http://web.quick.cz/chmelar.t/eagle/manual.htm český návod 

EAGLE patří mezi nejsnáze obsluhovatelné a naučitelné, má velkou komunitu uživatelů 

pravidelně přispívajících k vývoji EAGLU, ale i přidáváním věcí do knihoven, skriptů a užitečných 

ULP, má verzi zdarma pro nekomerční použití. Bohužel změnil 2x majitele od cadsoftu přešel 

pod farnell a později pod autodesk, který sice investuje intenzivně do vývoje, ale změnil 

licenční politiku, k dnešnímu dni (leden 2018) není možné eagle koupit, ale pouze pronajmout. 

 

CADSTAR, CR5000, CR8000 (http://www.zuken.com/) 

 

Vyspělý návrhové systémy pro návrh, simulaci, analýzu elektrických zařízení 

- Editor schémat 

- Editor DPS 

- Autorouter/Autoplacment 

- Simulace 

- Analýza signálu DPS  

- Nativní práce ve 3D  a propojení s 3d softwarem 

Přehled funkcí CADSTAR  http://youtu.be/yVbsBTn-UOw 

CR8000 https://www.youtube.com/watch?v=a2HLQlFL4Zo  

Produkty jsou uvedeny v pořadí podle ceny vyspělosti. CR800 patří ke špičce. 

 

 

http://youtu.be/xxXPaTAK2HA
http://web.quick.cz/chmelar.t/eagle/manual.htm
http://www.zuken.com/
http://youtu.be/yVbsBTn-UOw
https://www.youtube.com/watch?v=a2HLQlFL4Zo
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ALTIUM DESIGNER (http://www.altium.com/) 

 

Jeden z největších a nejkomplexnějších balíků pro návrh elektroniky, významné zastoupení 

v rámci ČR (využívá velké množství podniků)  

- Schématický editor 

- DPS editor 

- Simulátor 

- Analýza spojů 

- Podpora návrhu plně ve 3D  

- Autorouter 

- Inteligentní podpora routování, hromadné operace 

- Propojení s 3D systémy 

- Nativní práce ve 3D 

- Propracovaná správa knihoven, nabídka bohatých online knihoven 

- Podpora cloudových služeb a týmové spolupráce 

Přehled funkcí http://products.live.altium.com/#r10/features/latest 

 

 

ORCAD (http://www.cadence.com) 

 

Poměrně známý balík, jehož velkou výhodou je propojení na SPICE 

 

 

PADS(http://www.mentor.com/) 

 

Také poměrně obsáhlý balík, obsahuje hyperlynx, který je jeho velmi silnou stránkou na poli 

simulace vysokofrekvenčních signálů přímo na DPS, analyzátor DPS, umožňující zkoumat 

chování a šíření signálů. Starší verze PADS občas nestabilní dnes odstraněno (neověřeno) 

Porovnání dalších nástrojů  

http://www.altium.com/
http://products.live.altium.com/#r10/features/latest
http://www.cadence.com/
http://www.mentor.com/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software
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CAM 350 (http://www.downstreamtech.com/cam350.php) 

 

Cam 350, jak už název odpovídá je software pro přípravu výrobních dat, jedná se o nejčastěji 

využívaný software mezi výrobci PCB pro finální přípravu výrobních dat, umožňuje editaci 

gerber dat, kontrolu konfliktů, panelizaci a mnoho dalšího. 

http://youtu.be/tV8twa5XkJI 

http://www.downstreamtech.com/cam350.php
http://youtu.be/tV8twa5XkJI
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Tvorba schématu 
 

Základem každého návrhu, který předchází fyzickému návrhu DPS, je schématický návrh, jehož 

cílem je vytvořit elektricky správný funkční návrh, zobrazující elektrické zapojení pomocí 

symbolických značek. Schéma symbolicky zobrazuje elektrickou funkčnost symbolicky, nikoliv 

skutečný vzhled a rozmístění součástek. 

Pro znázornění součástek se používají normalizované symboly, základu máme dvě sady, se 

kterými se můžeme setkat. U nás je zvykem používat sadu s rezistorem ve tvaru obdélníku, 

v USA ve tvaru klikatice. Viz obrázek. 

 

Drobné rozdíly se objevují i v jiných součástkách, ale zde je nejviditelnější. Při návrhu se 

snažíme dodržovat národní zvyklosti, pokud to software, nebo nástroje, které používáme, 

umožňují. V každém případě by nemělo docházet ke kombinaci standardů v jednom návrhu! 

Spojení mezi komponentami se tvoří pomocí plných čar. Čáry by se neměli zbytečně křížit a při 

křížení musí být znatelně rozlišení, jestli jde o nevodivé křížení, nebo spojení více čar do jedné. 

 

Dnes se snad krom zaznamenávání myšlenkových pochodů příliš nesetkáme s kreslením 

schémat rukou, ale využíváme služeb některého z návrhových systémů. 
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Návrh schématu v návrhovém systému 

Základem práce s návrhovými systémy je možnost práce s knihovnami komponent. Součástky 

tedy ve schématu nekreslíme, ale vkládáme jako objekty z knihovního systému a následně 

definujeme spojení mezi nimi pomocí takzvaných NETů (elektrických spojů).  

 

 

 

Komponenty vložíme z knihovny příkazem Add 
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Definici spojení vytvoříme nástrojem NET, a následným spojováním pinů. 

 

Po kliknutí pravým tlačítkem si můžeme otevřít záložku vlastností spoje. Kromě vzhledových 

vlastností vidíme i 2 velmi důležité, a to jsou jméno netu a třída. Jméno netu v tomto případě 
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automatické N$1 je vždy jedinečné, ve schématu nemohou být dva různé spoje se stejným 

názvem. Pokud se nám povede pojmenovat dva spoje stejným názvem, bere je návrhový 

systém jako jeden propojený i když mezi nimi není viditelný spoj, toho se využívá v situacích 

kdy nejsem schopný přehledně kreslit spoje a může být vhodnější využít symbolického spoje. 

Spoje je však vhodné opatřit jmenovkami, kvůli přehlednosti. 

  

V některých případech není ani možné kreslením spojů nakreslit přehledné schéma a je vhodné 

využít spojení přes názvy, jako vidíme v obrázku nahoře. 

 

V obrázku výše vidíme nevhodně využité propojení pinů kresleným spojem, které je naprosto 

nečitelné, pro úplnost uvádím klíč, co s čím je spojeno (1,1; 2,5; 3,3; 4,2; 5,6; 6,4). 

Kromě jména je možné volit ještě takzvané třídy spojů, zařazování spojů do tříd umožňuje 

definovat parametry spoje. Tito informace nemají vliv na vzhled nebo funkčnost schématu, ale 

jsou využívány editorem DPS. Jednotlivé třídy mohou mít definovány vlastnosti jako je 

například minimální tloušťka spoje, izolační mezery a případně více (záleží na použitém SW). 

Hodí se v situacích kdy při návrhu schématu víme že daný spoj vyžaduje specifickou šířku (velké 

proudy), případně izolační mezery (230 V a pod) a hrozí že při malování reálné DPS na tyto 

parametry zapomeneme. Editor DPS bere za normálních okolností tyto informace 

z designových pravidel, pokud nejsou stanoveny v rámci spoje. V případě konfliktu má 

přednost přísnější pravidlo viz kapitola editace DPS. 

 

Další možností spojení komponent je použití sběrnic, hodí se v případech kdy potřebujeme 

naznačit ve schématu větší množství vodičů najednou. 
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Často se používá i v situacích kde se zdá použití zbytečné například níže 

 

Byť se v tomto případě může zdát použití sběrnice (BUS) zbytečné, tak není. Tím že vodiče 

vložíme do sběrnice, dáme návrhovému systému vědět, že se jedná o množinu k sobě patřících 

signálů a umí s nimi při editaci DPS takto i zacházet.  

Některé systémy rozlišují wire harness a bus, na venek se chovají podobně, ale sběrnice jsou 

množinou vodičů k sobě funkčně patřící, kdežto svazek (harness) je náhodnou množinou drátů 

bez vzájemné příbuznosti, které jen vedu společně. 

Ve chvíli kdy dokončíme schématický návrh, zbývá nám spustit kontrolu návrhu. 



 

Konstrukce elektronických zařízení 15  

 

Kontrola schématu nám pravděpodobně zobrazí nějaká varování a případně chyby, velice se 

vyplatí tyto hlášky postupně projít a zkontrolovat jestli se jedná o chybu, případně planý 

poplach. Standardní varování bývá nevložená hodnota u součástek s editovatelnou hodnotou, 

například kapacita u kondenzátoru. Varování SW dá, i pokud vedeme spoj přes pin součástky, 

aniž bychom provedli napojení (pin overlap) jelikož na pohled vypadá zapojený, ale není, což 

může být chybou, ale zároveň pouze graficky nevhodně zakreslený spoj. V každém případě 

pomůže odchytit případné chyby, a hlášení typu „one pin on net“ tedy pouze jeden pin na 

spoji, pravděpodobně chybou bude. 
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Návrh DPS 
Cílem návrhu dps je oproti návrhu schémat vytvoření počítačové předlohy budoucí DPS. DPS 

editory fungují jako většina běžných CAD editorů, jako je například autocad s rozdílem, že 

každá vrstva kreslení má svůj specifický význam. Tedy například vrstva 1 v eagle editoru má 

výtnam mědi v horní vrstvě. Editace budoucí desky probíhá vždy při pohledu z vrchu. 

 

Cílem návrhu je tedy výkres obsahující vrstvy s jednotlivými funkcemi a to 

• Vedení spojů 

•  Nepájivá maska 

•  Pájecí pasta 

•  Obrysy součástek 

•  Servisní potisk 

•  Osazovací výkres 

•  Vrtací výkres 

 

 

Obrázek 7: Výkres DPS, vlevo hotová deska, dole šablonapro pájecí pastu 
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Samotný návrh DPS začíná volbou technologie a třídou přesnosti DPS. Tedy první operace, 

kterou provedeme je nastavení designových pravidl! 

Nastavení designových pravidel dělám vždy s ohledem na budoucí způsob výroby a 

technologické možnosti výrobce, tedy v případě že si desku budeme vyrábět sami, známe 

limitní možnosti našeho procesu, jestli že, bude naši DPS vyrábět externí firma je nutné tyto 

informace ověřit. Většina výrobců má své technologické možnosti rozepsané, některé velmi 

stručne: 

 

Obrázek 8: Pragoboard, technická specifikace pro poolservis 

Některé firmy naopak technologické možnosti popisují velmi obsáhle, jako například 

EUROCIRCUIT, kteří mají tento dokument na 22 stránkách, zde jeho shrnutí: 

 

Obrázek 9: Shrnutí limitů – EUROCIRCUIT 
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Z těchto informací poskládáme nastaven pravidel pro náš SW. Většina softwarů má položku 

designrules, kde je možné nastavit vše potřebné, například eagle: 

 

Obrázek 10: Nastavení izolační mezery v design rules sw eagle 

Podobná položkla v sw Altium: 

 

Obrázek 11: Nastavení izolačních mezer v sw Altium designer 

Nastavení pravidel bývá nejvíce podceňovaná činnost komplikující v budoucnu objednání a 

výrobu dps, případně zbytečně prodražuje výrobu díky přechodu do vyšších tříd přesnosti ze 

zbytečných důvodů. 

Následně tedy příchází editace samotné DPS. 
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Před samotným započetím se většinou kreslí plocha desky, umístění otvorů, chladičů atd., 

pokud není stanovená, může se nechat naopak jako poslední. 

Rozmístění součástek a tahaní spojů, je ale třeba si uvědomit že dobré rozmístění součástek 

má obrovský vliv na kvalitu zapojení. Dále rozvedeme spoje v patřičných vrstvách, spoje 

děláme co nejkratší, vyhýbáme se zbytečně velkým proudovým smyčkám zvyšujících 

vyzařování, využíváme rozlité mědi snižujících impedanci a vyzařování či rušení. Snažíme se o 

co největší hustotu spojů, což nám ušetří výrobní náklady. 

Poslední kroky návrhu kontrola designových pravidel, částečně probíhá neustále, ale pro 

kompletní kontrolu je nutné spustit nástroj pro jejich kontrolu. SW nám zvýrazní chyby n které 

při kontrole narazil a upozorní na ně. 

 

Obrázek 12: Překročení minimální izolační mezery 

Po opravení všech chyb můžeme přistoupit ke generování výrobních dat. 
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Tvorba výrobních podkladů 
 

Z většiny návrhových systémů lze generovat přímo data pro výrobu, modul umožňující tuto 

činnost se nazývá CAM procesor. 

V tomto případě je potřeba znát výrobce, jeho technologické možnosti a hlavně formáty dat, 

které přijímá. Tyto informace je potře zjistit předem a dodržet, i když většina výrobců umí 

překročit své nabízené možností, případně zpracovávat data jiného formátu než vyžadují, ale 

nechají si za to velice dobře zaplatit. 

Samotný CAM procesor potom umožňuje vygenerovat data pro jednotlivé technologické 

postupy na základě informací v jednotlivých vrstvách návrhového systému, tedy v tomto bodě 

dostávají vrstvy reálný rozměr a ne jen barvu a pořadové číslo. 

Typicky se generují: 

- Měděné cesty na horní straně DPS (Vrstva top, pads, vias) 

- Měděné cesty na dolní straně DPS (Vrstva bottom, pads, vias) 

- Obrys desky (vrstva dimension) 

- Nepájivá maska horní (tstop) 

- Nepájivá maska dolní (bstop) 

- Potisk horní, potisk dolní (tady vše co chci vytisknout nejčastěji tplace, tname, docu) 

- Data pro vrtačku (drills, holes) 

V této chvíli je potřeba dávat pozor co do kterých dat zahrneme!  Pokud bychom například do 

vrstvy mědi přidali například tplace, objevili by se nám na výsledné desce obrysy součástek 

vyleptané do mědi. 

Vygenerovaná data se vyplatí zkontrolovat kontrolovat prohlížečem gerber dat, některé 

návrhové systémy toto umožňují přímo, stejně jako je náhled na finální desku součástí 

poptávkových / objednávkových služeb některých výrobců, tady můžu doporučit web 

objednávku u EUROCIRCUIT která provede nejen vizualizaci ale i kontrolu vyrobitelnosti a 

zvýraznění potenciálních problémů, včetně simulace možností podleptání a problémům 

s rovnoměrným vyloučením při galvanických procesech pokovování před samotným 

dokončením a objednávky. Na internetu jsou k nalezeí i online gerber viewery, například 

http://www.gerber-viewer.com/ na kterém si můžeme vyexportovaná data prohlédnout. 

http://www.gerber-viewer.com/
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Při generování výrobních dat máme možnost volby formátu výrobních dat. Nejčastěji užívaným 

formátem většiny vrstev bývají data GERBER a pro vrtačku formát EXCELLON.  Můžeme se 

setkat i s jinými více či méně exotickými formáty.  

Tak jako tak pokud tyto formáty otevřete, zjistíte, že se většinou jedná o velmi jednoduchý 

textový soubor obsahující definici nástrojů (Clonky u gerber dat, pera u HPGL dat, vrtáky u 

excellonu atd..) a následně cesty těchto nástrojů definované seznamem souřadnic a příkazy na 

těchto souřadnicích. 

Příklad kódu excellon 

T01C0.0236    << definice vrtáku o daném průměru 

T02C0.0394 

T03C0.0400 

% 

T01           << vem vrták 1 

X2903Y2149    << udělej díru tady 

X5659Y5889 

TO2           << vem vrták 2 

X7233Y6086 

X7233Y6676 

X7627Y4904 

X8808Y1952 

X8808Y1164 

 

Tyto soubory je v případě potřeby možno ručně upravovat. 

Návrh DPS by měl probíhat podle několika pravidel které si později projdeme podrobně, ale 

jedním z příkladů dobrého návrhu je použití minimálního počtů vrtáků a děr. Například hlavička 

excellonu začínající vrtáky lišícími se na zanedbatelném místě znamená pokaždé odjezd vrtačky 

do parkovací pozice a značné prodloužení výrobní doby. Tudíž velmi podobné díry by se měli 

vrtat jedním průměrem, pokud to jde.  A v návrhu by sme měli používat co nejmenší počet 

různých průměrů pokud je to možné. 

T01C0.0236     

T02C0.0235 

T03C0.0237 

 

Příklady výrobců umožňující cích i prototypovou výrobu jsou třeba zde: 

http://www.pragoboard.cz/ 

http://www.plosnyspoj.cz/ 

 

Vzhledem k tomu že výrobní data z návrhových systémů občas potřebují poupravit, požívají se 

CAM softwary pro postprocesing , úpravy, panelizace, přidání technologického okolí atp. 

 

Panelizace je užitečná obzvláště ve chvílích kdy potřebujeme vyrobit desku malých rozměrů. 

Každá technologie výroby DPS má své limity, jak malou desku lze vyrobit, pokud vyrábíme 

desku menší, vyrábí se na přířezu větším, a tudíž platíme i za to nepoužijeme, v tomto případě 

http://www.pragoboard.cz/
http://www.plosnyspoj.cz/
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je vhodná panelizace, kdy na jednu desku zhotovíme více desek, ať už stejných nebo různých a 

tu následně nadělíme. Nějaké technologické okolí, které se vyhodí,  je zapotřebí vždy. 
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Vlastnosti DPS  
 

Je nutné si u návrhu uvědomit že DPS je konečná nedokonalá fyzikální struktura mající své 

limity omezení a vlastnosti, které nám ať již pozitivně, nebo negativně ovlivní výsledný 

produkt. Je dobré tyto vlastnosti znát, tak abychom jejich důsledky eliminovali co nejvíce, nebo 

je naopak využili pro náš prospěch. 

Základní vlastnosti spojů na DPS 

Pro úvahy nad vlastnostmi DPS a spojů na nich je třeba si uvědomit, čím jsou spoje tvořeny.  

 
Spoje jsou tvořeny pásky mědi (vodivými cestami) po jedné, případně obou stran (někdy i v 

několika mezivrstvách) nosného izolačního materiálu. 

 

Elektrická pevnost 

Elektrická pevnost je dána vzdáleností jednotlivých vodivých cest a kvalitou jejich okrajů, pod 

zvětšením jsou zdánlivě rovné okraje zubaté a často značně přesahují okraj spoje, elektrická 

pevnost se dá zvýšit přelakováním strany spojů, nebo nanesením nepájivé masky, která mezery 

mezi spoji vyplní materiálem o vyšší elektrické pevnosti než je vzduch. 

Proudová zatížitelnost 

Závisí na průřezu spojů a podmínkami chlazení a přípustným oteplením plošných spojů (35mm 

fólie, přípustné oteplení spoje 20°C -> 3A/1mm šířky spoje) 
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Ohmický odpor 

Díky použitému materiálu (měď) poměrně velmi malý daný délkou spoje, průřezem spoje a 

rezistivitou mědi. 

  

Pozor u dlouhých spojů přestává být odpor zanedbatelný. 

 

 

Trochu složitější je situace u vodivé plochy 

odpor vodivé plochy stejné tloušťky (35mm) mezi vodiči o vzdálenosti d=10 cm při průměru 

2.r=1 mm bude R=0,580 m. 

  

 

Skin Efect 

Jev kdy při zvyšujícím se kmitočtu procházejícího proudu, začíná proud téct pouze po povrchu a 

jen minimálně vnitřkem vodiče. Což má za následek vzrůst odporu pro střídavé proudy 

 

Hodnota R je až 6x vyšší na 100MHz, 20x na 1GHz, na tomto je vidět že nárůst je 

nezanedbatelný. 

 

K = 0,067 pro měď. Pro měděný plošný spoj o tloušťce 45μm se skin efekt začne projevovat od 

frekvence 9 MHz. 

 Korekce odporu spoje a vodivé plochy: 

 



 

Konstrukce elektronických zařízení 26  

 

Obrázek 13: Impedance spoje vs hloubka skinefektu 

 

 

 

Obrázek 14: Rozložení hustoty proudu v průřezu vodiče 
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Kapacita spoje 

Kapacita spoje je dána jeho konfigurací, a okolím (materiál dps, vzdálenost ostatních spojů), 

tudíž není jednoduché ji stanovit. Vzhledem k silné nehomogenitě v okolí vodičů je přesnější 

výpočet skoro nemožný, existují na to simulační nástroje. 

Osamocený spoj o šířce 1mm má kapacitu proti fólii na druhé straně dps kolem 0.5 pF na cm 

spoje, osamocený spoj na jednostrané desce pak cca 0.2 pF  na cm. 

Kapacitu může alespoň odhadnout na základě známých vztahů po částech vedení. 

Plošné spoje: 

 

Plošný spoj mezi deskami: 

 

Indukčnost spojů 

Podobně obtížné jako kapacita spojů, existují simulační nástroje, které ji odhadnou z návrhu 

DPS. 

Impedance spojů 

Závislá na rozložení spojů, dá se snadno ovlivnit, ale těžko odhadnout. 
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Návrh s ohledem na prevenci rušení 
 

Každé elektrické zařízení musí být navrhováni s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, 

zkráceně EMC. Pokud by mělo být zařízení používáno, a tedy uvedeno do provozu mělo 

splňovat zákonné náležitosti EMC, tedy nemělo by zbytečně vyzařovat rušení a zároveň musí 

snést určitou míru rušení zvenčí. Míry a metodiku zkoušení popisují normy zmíněné dále.  

V každém případě již při prvotním návrhu postupujeme s myšlenkou minimalizace nežádoucích 

jevů jak ven, tak dovnitř našeho zapojení. Zvládnutím jednoduchých pravidel si ušetříme 

spoustu nepříjemné práce s následnou optimalizací a dodatečnými úpravami výsledného 

zařízení pro splnění limitů. 

 

Pojmy 

Základní pojmy a definice z oblasti EMC jsou obsaženy v mezinárodním elektrotechnickém 

slovníku, kapitole 161: Elektromagnetická kompatibilita – CSN IEC 50(161). Další pojmy jsou 

součástí jednotlivých norem, týkajících se konkrétních oboru, jako například nf a vf jevy, 

ochrana proti rušení, odolnost, měření apod. Většinou jsou to normy zrady CSN EN 61000nebo 

CSN IEC 1000. 

• Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

– schopnost zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím způsobem ve svém 

elektromagnetickém prostředí bez vytváření nepřípustného elektromagnetického rušení 

čehokoliv v tomto prostředí. 

• Elektromagnetické prostredí  

– souhrn elektromagnetických jevu existujících v daném místě. 

• Elektromagnetické rušení  

– jakýkoliv elektromagnetický jev, který může zhoršit provoz přístroje, zařízení nebo systému, 

anebo nepříznivě ovlivnit živou nebo neživou hmotu. 

• Elektromagnetická interference (EMI) 

– elektromagnetické rušení, které zhoršuje provoz zařízení, přenosového kanálu nebo systému. 

• Mez rušení  

– maximálně přípustná úroveň elektromagnetického rušení měřeného předepsaným 

způsobem. 
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• Mez interference 

– maximálně přípustné zhoršení provozu přístroje, zařízení nebo systému, způsobené 

elektromagnetickým rušením. 

• Odolnost (proti rušení) 

– schopnost přístroje, zařízení nebo systému být v provozu bez zhoršení charakteristik za 

přítomnosti elektromagnetického rušení. 

 Obecné schéma elektromagnetického rušení se skládá ze tří základních prvku: 

1. Zdroj rušení  

– umělé zdroje jsou motory, spínače, relé, stykače, měniče, zářivky, obloukové pece, 

svářečky, číslicová technika, počítače, televizní a rozhlasové vysílání, spalovací motory, 

nukleární výbuch… 

–  přírodní zdroje jsou například slunce, atmosférické poruchy, blesky, galaktický šum… 

2. Vazební médium 

– vzdušný prostor, elektrická energetická soustava (kabely, vodiče, zemnění, stínění), 

parazitní elektromagnetické vazby (galvanická, indukční, kapacitní, vyzařováním 

elektromagnetického pole). 

3. Přijímač rušení  

– číslicová technika, počítače, měřicí přístroje, telekomunikační prostředky, systémy 

přenosu dat, automatizační prostředky, střelivo a munice, rozhlasové a televizní 

přijímače, živí tvorové… 

Hodnoty odolnosti a vyzařování stanovují příslušné normy. Součástí prohlášení o shodě je i 

shoda s těmito normami. 

Vyzařování rušení není možné úplně odstranit, ale je možné je eliminovat na nutné minimum. 

Zdrojem rušení je každý prvek, kterým protéká proud nebo je zdrojem elektrického napětí. 

Rušení se může šířit v podstatě dvěma způsoby: 

Po vedeních, ve formě rušivých proudů způsobujících rušivá napětí na impedancích, do obvodu 

se dostane galvanickou, indukční, nebo kapacitní vazbou. Lze mu bránit vhodným umístěním 

blokovacích a filtračních kondenzátorů. 

Elektromagnetickým zářením, které je vyzařováno každou proudovou smyčkou. V tomto 

případě nesmíme zapomenout, že intenzita vyzařování je dána velikostí smyčky a 

změnou/velikostí proudu. 
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Pravidla návrhu z hlediska EMS 

Při návrhu se pokoušíme o minimalizaci proudu, vhodným výběrem komponent atd. 

O minimalizaci proudových smyček (minimalizaci délky spojů) vhodným rozmístěním 

součástek a vodivých drah, případně za využití rozlévané mědi. 

Minimalizaci kmitočtového spektra, výběrem nezbytně nutně rychlých obvodů (čím rychlejší 

tím více ruší – strmost hran signálu) 

Filtrace a ochrany vstupních konektorů, ochrana proti ESD, přechodovými jevy, bránění šíření 

po přívodních, nebo do přívodních kabelů.  

Stínění, zvyšuje odolnost a snižuje vlastní vyzařování. 

 

 

 

Na obrázku jsou vyobrazeny nejčastější situace a nejčastější chyby s vyznačenou šířkou 

proudové smyčky. U sběrnic (d, h, i) je lepší u delších signálů prokládat signály zemnícím 

signálem, výrazně sníží možnost přeslechů. 
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Volba součástek 

Velkou mírou snížíme velikost vyzařování vhodnou volbou obvodů s minimální impulzní 

spotřebou 

 

 

Při přepnutí stavu dojde k pulznímu nárůstu proud. 

Moderní obvody mají vstupy napájení umístěny ne diagonálně ale naproti sobě, případně 

vedle sebe. 
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Návrhová pravidla 

Správné rozmístění součástek je základním předpokladem, snažíme se o vzájemnou separaci 

digitálních, analogových, rychlých, pomalých a citlivých obvodů. Dále se snažíme rozmisťovat 

tak, abychom minimalizovali velikost proudových smyček. 

 

Druhou výraznou mírou přispívá výběr vhodné technologie DS a vhodné řazení vrstev, lze zde 

využívat kapacit vrstev, případně je využít jako stínění. Využití vrstev má svá pravidla 

(doporučení) viz tabulka níže. 

 

Jedná se o doporučení, řazení vrstev můžeme využít libovolně, ale mělo by to mít svůj důvod. 

 

Dalším důležitým pravidlem je že by stínící (GND) vrstva měla přesahovat signálovou vrstvu o 

20 násobek jejich vzdálenosti, aby se zabránilo bočnímu vyzařování, protože však při tloušťkách 

DPS 1,5 mm by přesah vycházel na 3 cm, řeší se situace prstencem GND ve všech vrstvách, 

pravidelně propojované prokovkami (varianta c, obrázku výše). 

Zemnění má nemalý vliv na kvalitu zapojení, z hlediska napojení součástek na vstup zemně 

rozlišujeme tyto tři typy (i když občas se jedná o kombinaci) 
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V tomto případě je potřeba si uvědomit, že impedance vodičů není 0, ale může se pohybovat 

až v 10x nH na cm spoje.  

Jednobodová zapojení se používají, nebo jsou vhodná pouze pro zapojení, jejichž kmitočtové 

spektrum nepřesahuje jednotky MHz a indukčnost vodičů se tolik neprojeví. 

Vícebodové zapojení se hodí obzvláště pro vysokofrekvenční a číslicové obvody, v podstatě 

spočívá v co nejkratší přivedení země na zemnící plochu. Někdy bývá posilováno připojováním 

zemnící plochy kostru přístroje. 

U využití zemnící plochy se musí dávat pozor na tzv. syndrom švýcarského sýra. 

 

Kdy, dochází k přerušení zemnící plochy například izolační mezerou kolem pinů čipu a signál 

pak toto přerušení obchází. 

Za zvážení stojí využití země rozvedené na spodní vrstvě pod celou plochou, 

 

může značně snížit impedanci vedeného spoje i více jak o 50%. 

 

Blokovací kondenzátory 

Blokování napájení patří společně se zemněním k nejdůležitějším pravidlům při návrhu. 

Nutnost použití blokování vychází z toho, že většina obvodů se nachází elektricky příliš daleko 

od zdroje. 

Například impulzní spotřeba hradla CMOS je 15mA po 3.5nS a rekční čas stabilizátorů 

(například 7805) jsou 10 S a to není do problematiky započteno zpoždění signálu na desce. Je 
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vidět potřeba umístění dostatečně pohotového zdroje napětí co nejblíže danému obvodu a tím 

nemůže být nic jiného než kondenzátor. 

Krom pokrytí spotřeby je třeba si uvědomit, že přívody napájení bývají dlouhé a vlivem 

indukčností vedení dochází k poklesům napětí a tím k velkému vyzařování do okolí, a může 

způsobit nechtěné zvlnění napájení a ovlivnění dalších součástek. 

Z hlediska umístění a kapacity rozlišujeme tři typy 

Filtrační kondenzátor – umisťuje se na vstup napájení na desku, slouží jako širokopásmový filtr, 

snižující vliv indukčností přívodů, měkkosti zdroje, přechodových odporů konektorů. Používá se 

elektrolyt s vyšší kapacitou, případně v kombinaci s rychlým keramickým (např. 47uF a 100nF) 

Elektrolyt má velkou kapacitu, ale je pomalý, keramika je rychlá, za zvážení stojí použití 

tantalových kondenzátorů (drahé). 

Blokovací kondenzátor – umisťuje se co nejblíže blokované součástce, slouží ke krytí jejich 

impulzních proudů, které by jinak mohly téct celým zařízením. Kondenzátory se volí dostatečně 

rychlé a s dostatečnou kapacitou (většinou 10nF – 100nF keramika) nebo kombinace. Důležitá 

je dostatečná rychlost a minimální impedance přívodů, což vede k použití SMD kondenzátorů. 

Skupinové kondenzátory – slouží jako skupinové kondenzátory pro nabíjení více dalších zátěží. 

Vhodné jsou tantalové kondenzátory ve velikostech 1..10uF 

 

 

Při výběru kondenzátoru je potřeba brát na zřetel reálné vlastnosti kondenzátoru. Každý 

kondenzátor se ve skutečnosti nechová jen jako kapacita, ale jako kombinace RLC. 

 

Z toho plyne, že každý kondenzátor bude mít svůj vlastní rezonanční kmitočet. Při kmitočtech 

pod rezonančním kmitočtem převládá kapacitní složka, kdežto nad touto frekvencí již indukční 

složka. Z toho plyne nutnost používat kondenzátory s vlastním rezonančním kmitočtem vyšším 
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než nejvyšší kmitočet na spoji. Přičemž nerozhoduje perioda pulzů nebo jejich trvání, ale 

kmitočty odpovídající jejich nástupným a sestupným hranám. Informace o rezonančních 

kmitočtech najdeme v katalogových listech kondenzátorů. 

 

Jak je vidět z grafů impedanční závislosti na frekvenci pro typické vývodové a SMD 

kondenzátory, rezonanční kmitočet 100nF vývodového kondenzátoru je natolik nízký, že není 

možné, sním blokovat ani nejpomalejší číslicový obvod. 

 

Jako kondenzátoru můžeme využít i vícevrstvou DPS, kdy kapacitu tvoří kombinace signálové 

vrstvy a zemnící plochy. Kapacita bývá jednotky uF na dm2. A rezonanční kmitočty při použití 

běžné FR4 bývají kolem 200-400MHz. 

Výběr blokovacího kondenzátoru spočívá v odhadu impulzní spotřeby. Spotřebu na hradlo 

máme uvedenou v tabulce: 

 

Kdy kapacita se dá spočítat ze vztahu  

 

Kdy t je doba přechodu. 

Kapacita je pak dána počtem hradel. Jinak doporučené hodnoty a způsob blokování většinou 

najdeme v katalogových listech obvodu. 

Kromě výběru kondenzátoru, musíme dbát důraz i na správné zapojení. 
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Časté chyby bývají například nevhodně umístěné kondenzátory nebo špatně vedené cesty. 

 

Uveďme si příklad, kdy položíme blokovací kondenzátor daleko od blokované součástky, 

například mikroprocesoru s impulzní spotřebou 0.1A/10nS 

 

Z výpočtu vyplívá, že vlivem impedance spojů dojde k poklesu o 1,64 V, což leží daleko za 

dovoleným zvlněním napájení. 

 

Napájecí zdroje bývají vstupem nejen napájení, ale také rušení. To se dá částečně blokovat 

filtračními kondenzátory, tlumivkami, oddělovacími trafy atd. 

Při použití usměrňovače napětí a filtrace, jako například tady 
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Dbáme pořád na stejná pravidla, minimalizace smyček, umístění mechanických prvků, 

konektorů, spínačů, držáků pojistek, bokem co nejblíže u sebe. Diody na diodách se používají 

pouze, pokud má zapojení malý odběr a otevření diod je velmi malé. 

Lineární stabilizátory 

Typickým zástupcem je například obvod 7805, u všech obvodů tohoto typu je dobré je patřičně 

ověsit kondenzátory pro zlepšení jejich charakteristik, i když většina je schopna funkce i bez 

nich. 

Použití kondenzátoru snižuje zvlnění, a zkracuje reakční časy, jak je vidět na typickém zapojení. 

 

Spínané zdroje 

S rozvojem a poklesem cen spínacích prvků se rozšiřuje nasazení spínaných zdrojů. Jejich 

velkou výhodou je minimální parazitní spotřeba a generování odpadního tepla. Na obrázku 

níže vidíme typicky používaná zapojení 

 

Pracovní kmitočty bývají řádově 100kHz, a smyčkami tečou značné proudy, díky tomu při 

špatném návrhu může docházet ke značnému vyzařování a zvlnění. V tomto případě je nutná 

minimalizace všech proudových smyček na minimum. Výstup napětí by měl být bezprostředně 

u kondenzátoru C2, aby se eliminovaly indukční vlastnosti kapacit, tvoří se více kondenzátory 

zapojených paralelně. Při použití tlumivek je potřeba použít tlumivku s minimálním rozptylem 

magnetického pole, nejlépe toroid. 

Za výstupy spínaných zdrojů je vhodné umístit LC filtr. 
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Volba mezi lineárním stabilizátorem a spínaným zdroje je dána aplikací, pokud potřebuji hladké 

napájení je vhodný lineární stabilizátor, pokud mám větší odběr je vhodný naopak spínaný 

zdroj. 
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Návrh s ohledem na rušní, signály s konečnou rychlostí 
 

Číslicové obvody 

Číslicové obvody jsou již z principu slušným zdrojem rušení, obecně se na jejich eliminaci dá 

pracovat za dodržení základních pravidel: minimalizací impulzních proudů, minimalizací 

proudových smyček, snížení vyšších spektrálních složek, zvýšením šumové odolnosti. Při 

návrhu je dobrá brát v potaz i často opomíjené detaily jako jsou vliv montáže případně použití 

patic. Jak je patrné z obrázku níže  

čím je součástka dále od povrchu, tím větší je smyčka pod ní, a tím větší je i impedance 

přívodních vodičů, z tohoto hlediska je nejvhodnější použití obvodů pro povrchovou montáž 

(SMD). 

Při snižování impulzních proudů se pokoušíme minimalizovat počet synchronně spínaných 

hradel. Dále nám může pomoct výběr vhodné logiky a vhodné blokování napájení. 

Při minimalizaci proudových smyček se soustředíme na vhodné umístění blokovacích 

kondenzátorů a přivedení napájení. Důležitá je i koncepce sběrnic a rozložení pinů na 

konektorech. U velmi rychlých součástek nepoužívat patice. 

Při snižování vyšších složek kmitočtového spektra je důležité nevolit zbytečně rychlé 

součástky než je nutné, stejně tak vhodně volit typy přenosů (paralelní/sériové) a jejich 

nezbytné rychlosti, frekvence PWM. Žádný signál by neměl být zbytečně rychlý. 

Při zvyšování šumové imunity hraje roli impedanční přizpůsobení dlouhých spojů, správné 

blokování napájení, volba nižších rychlostí součástek. Nezpracovávat zbytečně více 

nesouvisejících signálů jedním obvodem. 

 

Při použití číslicových obvodů je doporučené použití vícevrstvého spoje, kdy spodní vrstvu 

(obecně alespoň jednu vrstvu) měla tvořit rozlitá zem, v případě vícevrstvých desek i rozlité 

napájení. Tato kombinace tak vytváří nízko impedanční zdroj s poměrně vysokým rezonančním 

kmitočtem. 

Při použití jedné nebo dvou vrstev je potřeba se pokusit alespoň o optimální zapojení s co 

nejnižší impedancí například dle obrázku: 
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Signálové spoje se snažíme dělat co nejkratší a u paralelních spojů na větší vzdálenosti musíme 

mít na paměti možnost přeslechů. Délka spojů, nebo imunita spojů se výrazně zvýší 

podložením plochou zemně, případně vložením země mezi signály. 
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Zdroje Hodinového signálu (puzů) 

Zdrojům hodinového signálu je potřeba věnovat patřičnou pozornost, často se jedná o 

nejrychlejší signál na DPS a tím pádem největším zdrojem rušení. 

Vzhledem k vysoké rychlosti je třeba uvažovat konečnou rychlost šíření signálu na vodičích. 

Součástky vkládáme přímo a bez patic, spoje by měly být co nejkratší a měly by si zachovávat 

impedanční symetrii. Impedance spoje by měla být stejná po celé délce spoje, je vhodné 

používat spoje lámané pod 45°nebo hladké spoje, ale nikoliv pravé úhly. 

Oblastí zabranou obvody hodin ani pod ní by neměly procházet žádné jiné signály! 

Kovová pouzdra je vhodné připojit k zemi. Je vhodná fyzická separace a použití lokální země 

pod obvodem. Viz doporučený layout z datasheetu ATmegy 

 

Ochranné, stínící paralelní spoje 

Někdy si v návrhu pomáháme vedením ochranných spojů paralelně k chráněnému spoji z jedné 

nebo obou stran, v tomto případě často dochází k obklopení celého spoje. 

Účelem ochranných spojů je snížení impedance a odstínění spoje. Paralelní spoj bývá buď 

rozlitá plocha obklopující vodič, nebo signál obklopující vodič a je v pravidelných intervalech 

propojen se zemnící plochou. Chování takového spoje se dá přirovnat k opředení koaxiálního 

spoje. Příklady níže: 

 

Impedanční přizpůsobení 

Musíme si uvědomit, že signály se po spoji šíří konečnou rychlostí, a pokud délka spoje 

překračuje vlnovou délku signálu, bývá nutné impedanční přizpůsobení a hovoříme o tzv. 

elektricky dlouhých spojích. Impedančním přizpůsobením se nemá cenu zabývat, pokud vlnová 

délka výrazně překračuje délku spoje. V opačném případě (dlouhé spoje, rychlé signály) ano, 

jinak nám hrozí nebezpečí odrazů signálů a jejich kombinace s aktuálním signálem další 

nepříjemnosti. 
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Maximální délka nepřizpůsobeného spoje je pak dána 

 

Kde ts je menší z údajů náběžné a sestupné hrany a td je zpoždění průchodu s kapacitní zátěží. 

Typy přizpůsobení 

 

 

Analogové obvody 

Analogové obvody jsou velice náchylné na to být rušeny, rušení se zde dostává nejčastěji 

kapacitní a induktivní vazbou, ale při špatném návrhu často i galvanickou vazbou. 

Je velmi vhodné oddělit analogové země od výkonových, případně digitálních, a pečlivě zvážit 

bod a způsob jejich propojení. Často se používá dodatečně filtrované napájení. Měla by se 

důrazně dodržovat fyzická separace, nemíchat digitální, analogové a silové obvody. 

Příklad zapojení symetrického a nesymetrického zesilovače, silová zem je zvýrazněna. 
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Míchání signálů a A/D převodníky 

Pokud se na jedné desce objeví analogové obvody, nebo jdou použity obvody obsahující 

analogovou i digitální část, jako AD převodník, je třeba vzít v potaz pár pravidel. 

Jednak je vhodné rozdělit napájení na Analogové a Digitální (týká se i země) a najít vhodný 

způsob jejich napojení. 

 

Způsob řešení na DPS 

 

Jak je vidět země jsou separované izolačním příkopem, všechny signály by měly jít přes 

přemostění zemí, nikoliv přes izolační příkop. 

Propojení napájení a zemí bývá buď přímé na zúženém místě, nebo pomocí (viz obrázek dole) 

 

Výkonové spínací prvky 

Spínací prvky se od analogových obvodů při srovnatelných proudech liší vlivem parazitních 

impedancí jak součástek, tak spojů na DPS. 

Je třeba brát v potaz, že při spínání proudů v 10-100A mosfety s dobou přepnutí v řádech 0.1-1 

s dostáváme takové di/dt že nám způsobí úbytek 1V indukčnost o velikosti 10nH což je 
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v horším případě 1 cm spoje, v lepším i 10 cm. Proto je důležité dodržet všechna pravidla pro 

omezení indukčnosti spoje, minimální délka, minimální proudová smyčka, široké spoje 

podložené GND. Při návrhu je potřeba tranzistor chránit proti překmitům na indukčnostech, je 

potřeba nezapomenout na indukčnost spojů, proto je třeba ochranné diody umísťovat co 

nejblíže tranzistoru. 

 

Při použití blokovacího kondenzátoru Cb je potřeba volit dostatečnou kapacitu, aby byl schopen 

pohltit překmit s přijatelným nárůstem napětí. 

 

Kde L je indukčnost, I proud a U povolený nárůst. Kapacitu je potřeba projistotu předimenzovat 

(10x a více) používá se buď tantalový kondenzátor, nebo kombinace elektrolytického a 

keramického. 
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Vstupy na desku, konektory 

Veškeré vstupy na desku připojené z venku, konektory, klávesnice, displeje atd, jsou přímo 

anténou rušení, ale také zdrojem nebezpečí například ve formě statické elektřiny atd. 

Hlavním úkolem v tomto případě je eliminovat rušení jdoucí dovnitř i ven, případně chránit 

desku před statickou elektřinou. 

Pro potlačení šíření rušení se využívá separace, přizpůsobení a filtrace. 

Konektor bývá fyzicky oddělen izolačním příkopem a spoje bývají filtrovány RC viz. obrázek 

 

Nejlepším způsobem ochrany je úplné galvanické oddělení buď pomocí optických prvků, nebo 

oddělovacích transformátorů (obrázek a) dole) 

 

Kde není možné oddělení, používá se technika přemostění varianta b) na obrázku. 
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Ochrana před ESD (elektrostatický výboj) 

ESD může být generován elektricky nabytými předměty a chová se jako zdroj proudu dosahující 

až desítky ampér trvající řádově stovky a pS až nS. Cílem ochrany je zabránění dotyku, případně 

co nejrychlejší odvedení nízko impedančním spojem do země. Pokud nebude splněno, šíří se 

pulz deskou jako vysoko napěťová vlna schopná destrukce citlivých součástek, případně v 

lepším případě způsobit dočasný výpadek. 

Na ochranu součástek se používají součástky pro potlačení napětí, většinou principiálně 

podobné zenerovým diodám, označované jako ESD diody. Spoje ochranné diody k chráněnému 

obvodu musí být co nejkratší. 

Druhou možností je použití jiskřiště, dá se vytvořit i na DPS pomocí hrotů blízkých na izolační 

vzdálenost povoleného napětí, při překročení dojde k přeskoku jiskry a svedení výboje. 

 

Deska se proti dotyku chrání ochranným pásem po obvodu DPS který tvoří pás země ve všech 

vrstvách, v pravidelných intervalech propojenými prokovkami. 
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Výběr komponent 
 

Při návrhu elektrických zařízení se dříve nebo později dostaneme do bodu kdy budeme vybírat 

konkrétní fyzické komponenty namísto ideálních schématický součástek. Reálné součástky se 

vyrábí mnoha různými technologiemi a můžou mít značně odlišné vlastnosti od ideální. 

Součástky ať už se jedná o dikrétní nebo integrovano obvody bývají uloženy v pouzdře, které 

chrání a nese aktivní prvky komponenty, ty jsou pak vyvedeny pomocí nožiček, pájecích plošek 

atd. Většina součástek je dostupných ve více variantách pouzder a technologií. 

Z hlediska typu montáže můžeme rozděli součástky na klasické pro vývodovou montáž se 

zapájením vývodů skrz díru a povrchovou montáž určené k pájení na povrch desky. 

Volba typu technologie značně ovlivňuje nejen 

technologickou náročnost, často klasická montáž je 

přátelštější pro ruční osazování a opravy, naopak SMT je 

výrazně jednodušší pro osazovací automaty. Důležitým 

pohledem je například náhled na technologii z hlediska 

rušení, v tomto případě jendoznačně mají výhodu SMD 

součástky jejichž parazitní vlastnosti jsou minimální 

v porovnání s vývodovými součástkami, keré není možné u 

některých apliací vůbec použít. 

 

Diskrétní součástky 

Rezistory 
Rezistory (odpory) jsou součástky projevující se v ideálním případě v elektrickém obvodu svým 

odporem. Při výběru odporu nás zajímá několik informací, a to: 

1) ODPOR udávaný v ohmech. Odpory se nejčastěji vyrábějí v řadách odvozených od 

vyvolených čísel (viz wiki 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyvolen%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo) nejčastěji jde o 

řady E12,E24, nebo E96 a jejich násobky 10. Odpory se vyrábí i mimo tyto řady, ale 

vzácněji a jejich cena bývá vyšší. 

2) Tolerance nejčastěji v %. Jelikož nelze vyrobit součástku se 100% přesností v hodnotě, 

udává se toleranci hodnoty odporu. Nejčastěji 5%, 1% a 0,1%.   

3) Jmenovitý výkon (někdy jen výkon) udává jaký výkon je schopný převádět bez následků 

převádět na teplo. Údaj je závislí na okolní teplotě, není to tedy konstanta, uvádí se při 

pokojové teplotě.  

4) Jmenovité (maximální) napětí je maximální napětí na kterém lze rezistor provozovat. 

Při překročení hrozí proražení izolace 

5) Teplotní koeficient odporu, udává závislost odporu na teplotě nejčastěji v ppm/°C u 

běžných levných se pohybuje ve stovkách ppm/°C, přesné stabilní odpory mají 

k 1ppm/°C 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyvolen%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
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Krom těchto informací můžeme narazit další, jako impulzní zatížitelnost, materiál, parazitní 

indukčnost atd. V aplikacích, ve kterých poteče přes rezistor větší proud, nebo je aplikace na 

velikosti a stabilitě odporu závislá se vyplatí důkladné studium katalogových listů a porovnání 

parametrů. 

 

Samotná konstrukce odporů bývá buďto vývodová nebo pro povrchovou montáž. Setkat se 

můžeme i se šroubovacími a terminálovými odpory pro velké výkony. 

Jelikož jsou rezistory součástky fyzicky malé, vzniklo několik způsobů jejich značení v závislosti 

na jejich konstrukci. 

 

Vývodové rezistory, nejčastěji vyráběny nanesením odporové pasty na keramický válec, 

vzácněji pokovením, nebo dokonce vynutím. 

  

Znační odporu se provádí téměř výhradně pomocí barevného kódu, u starších a výkonových 

provedení se můžeme setkat s napsanou hodnotou. 

barva číslo tolerance 

      černá 0   

  hnědá 1 ± 1 % 

  červená 2 ± 2 % 

  oranžová 3   

  žlutá 4   

  zelená 5 ± 0,5 % 

  modrá 6 ± 0,25 % 

  fialová 7 ± 0,1 % 

  šedá 8   

  bílá 9   

  zlatá -1 ± 5 % 
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  stříbrná -2 ± 10 % 

  žádná   ± 20 % 

 

U odporů v SMD provedení najdeme 2 typy pouzder, v pouzdře melf, jedná se o válcové 

pouzdro s pájecími ploškami na čelech. 

 

Značení odporů s pouzdrem melf je stejné jako u vývodových odporů. Výkonově na tom bývají 

lépe než srovnatelné ploché SMD rezistory, ale hůře se osasazují – kutálí se. 

 

Odpory tvořené rezistivní pastou, nebo kovovým páskem mývají pouzdro ve formě kvádru 

s pájecími ploškami v čelech. Pro běžné odpory jsou velikosti typizované. Výhodou tohoto 

provedení je značení formou číselného kódu, první čísla znamenají hodnotu a poslední počet 

nul, tedy 330 znamená 33.  

V případě přesnějších odporů se používá značeni EIA 96, kdy číslo neudává hodnotu, ale kód 

hodnoty + písmenko udávající řád. 

Kód Hodnota Kód Hodnota Kód Hodnota Kód Hodnota 

01 100 25 178 49 316 73 562 

02 102 26 182 50 324 74 576 

03 105 27 187 51 332 75 590 

04 107 28 191 52 340 76 604 

05 110 29 196 53 348 77 619 

06 113 30 200 54 357 78 634 

07 115 31 205 55 365 79 649 

08 118 32 210 56 374 80 665 

09 121 33 215 57 383 81 681 

10 124 34 221 58 392 82 698 

11 127 35 226 59 402 83 715 

12 130 36 232 60 412 84 732 

13 133 37 237 61 422 85 750 

14 137 38 243 62 432 86 768 

15 140 39 249 63 442 87 787 

16 143 40 255 64 453 88 806 

17 147 41 261 65 464 89 825 

18 150 42 267 66 475 90 845 
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19 154 43 274 67 487 91 866 

20 158 44 280 68 499 92 887 

21 162 45 287 69 511 93 909 

22 165 46 294 70 523 94 931 

23 169 47 301 71 536 95 953 

24 174 48 309 72 549 96 976 

 

 

Velikosti pouzder jsou typizované a označují se číselným kódem, viz tabulka. 

 

 

 

Označní L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) T (mm)  

0402 1005 1.0±0.1 0.5±0.05 0.35±0.05 0.25±0.1 0.2±0.1 

0603 1608 1.6±0.1 0.85±0.1 0.45±0.05 0.3±0.2 0.3±0.2 

0805 2012 2.1±0.1 1.3±0.1 0.5±0.05 0.4±0.2 0.4±0.2 

1206 3216 3.1±0.1 1.6±0.1 0.55±0.05 0.5±0.25 0.5±0.25 

1210 3225 3.1±0.1 2.6±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.5±0.25 

2010 5025 5.0±0.1 2.5±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.6±0.25 

2512 6332 6.35±0.1 3.2±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.6±0.25 

 

Kondenzátory 

Kondenzátor je součástka charakteristická svou kapacitou. Reálný kondenzátor se však chová 

jako RLC článek. Kondenzátory rozlišujeme mnoho typů keramické, elektrolytické, svitkové, 

tantalové a případně další. 
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Při výběru nás zajímají tyto parametry 

1) Kapacita ve faradech 

2) tolerance kapacity v % 

3) teplotní závislost kapacity 

4) napěťová závislost kapacity 

5) maximální povolené napětí 

6) ekvivalentní sériový odpor (ESR) 

7) ekvivalentní sériová indukčnost (ESL) 

8) paralelní vybíjecí odpor, nebo samovybíjecí proud 

9) ztrátový činitel tgΔ 

10) maximální dovolený proud (ripple current) 

11) rezonanční frekvence!!! (nad ní se kondenzátor chová jako indukčnost) 

12) maximální provozní teplota 

13) tepelný odpor pouzdra 

14) další vlastnosti jako cena, typ, nebo průměr pouzdra, hmotnost, životnost, střední 

doba bezporuchového chodu (MTBF), teplotní stálost, tvar… 

Značnou část parametrů ovlivňuje samotná technologie, nebo typ kondenzátoru. 

Slídové (mica) – nejblíže ideální kondenzátoru, vysoká jakost dielektrika, malý ztrátový úhel. 

Drahé velké, kapacita řaádově jednotky až tisíce pF. 

Fóliové – hliníkové fólie separované dielektrickou fólií (PE, PP, PET…) svinuté do svitku, nebo 

skládané. Snesou velká zatížení, využívají se ve zdrojích, rozběhové kondenzátory apod. Je 

možné se připojovat často k rozvodné síti (bezpečné, samoopravující, nezkratují při poruše) 

Keramické – tvořené keramikou s vysokou permitivitou. Vysoce rozšířené, standardně 

v hodnotách od 10pF do desíte F, vzácně i více. Vyrábí se jako jednovrstvé, nebo vrstvené 

MLCC, fyzicky větší pouzdra mohou trpět mikrofonním efektem, obzvláště pak jednovrstvé. 

Elektrolytické hliníkové – tvořené hliníkovou fólií s oxidem hlinitým na povrchu a tekutým 

elektrolytem. Velmi vysoká kapacita (až jednotky F) při nízké ceně. Mají vysokou hodnotu ESR a 

omezenou životnost, při přehřátí může dojít k explozi vařícího elektrolytu. Životnost udává 

výrobce při nějaké teplotě, často 85, nebo 105°C. Životnost je silně závislá na teplotě a 

obzvláště u zařízení s nepřetržitým provozem je třeba ji brát v potaz. Levnější kondenzátory 

mají životnost i kolem 2-3000 hodin což není ani půl roku provozu! Vysychání elektrolytických 

kondezátorů bývá jeden z nejčastějších problémů el, zařízení jako jsou spínané zdroje.  

Elektrolytické polymerní – podobně jako přecházející, pouze mají tuhý elektrolyt, mají tedy 

delší životnost. 

Tantalové – v podstatě elektrolytické kondenzátory s tuhým elytem, tvořený vrstvičkou tantalu 

s oxidem tantalu. Lepši parazitní hodnoty než elektrolytické. Velmi snadno se poškodí 

přepětím, snadno se vznítí velmi horkým plamenem. Drahé, postupně vytlačovány 

keramickými MLCC. 

Superkapacitory – určené pro zálohování, nebo napájení, nutno hlídat maximální 

nabíjecí/vybíjecí proudy. 
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Technologie se dá rozdělit podobně jako u odporů, parazitní indukčnost se výrazně více 

projevuje u vývodových pouzder. U vývodových součástek se setkáváme s vysokou variabilitou 

 

Na obrázcích jsou vyobrazeny elektrolyty, pozor jsou polarizované a záporná elektroda je 

značena proužkem, hodnoty bývají napsané přímo i s jednotkou. 

Na druhém obrázku je keramický kondenzátor, tu bývá hodnota ve formátu kapacita a 

exponent, stejné pouzdro sdílí tantalové kondenzátory, tady pozor na polaritu, a pozor na 

rozdíl od elektrolytu je značena proužkem KLADNÁ elektroda. 

Třetí pouzdro skrývá fóliový kondenzátor, značení stejné jako u keramických. 

 

Na tomto obrázku vidíme typický elektrolyt, keramiku a tantalový kondenzátor. Specifickou 

věcí je neznačení keramických smd kapacit. Jinak se nacházejí v typizovaných pouzdrech 

shodných s odpory. 

Pokud se kondenzátory značí tak vychází ze stejného základu jako odpory s rozdílem že 

základní jednotkou je 1pF, tedy označení 101, by znamenalo 10pF 1 jedna 0, tedy 100pF. Nebo 

se používá kódování EIA viz obrázek níže. 
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Integrované součástky 

U integrovaných součástek je variabilita poměrně velká, většinou volíme podle potřeby a 

možností, obecně čím menší pouzdro tím lepší elektrické i tepelné vlastnosti. Co se týče 

vývodových integráčů setkáváme se nejčastěji s pouzdrem DIP/DIP (Dual In Line Package) 

 

Pro SMD montáž se setkáváme se pouzdry s páskovýmy vývody (SOIC, TSOP,QFP), vývody typu 

J (PLCC, SOJ), pájecími ploškami (LCC,LGA), nebo dokonce kuličkami u BGA. 
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Výkonové součástky 

Výkonové součástky ať už se jedná o polovodičové, diskrétní, nebo integrované obvody volíme 

nejen podle hodnot, ale musíme vzít v úvahu i jejich maximální výkon a možnosti ovlivnění 

maximální výkonové ztráty. K tomu potřebujeme znát maximální výkon, který bude muset 

součástka trvale, nebo dočasně rozptýlit, aniž by došlo k přehřátí a poškození dané 

komponenty.  

Teplo může součástka odvádět několika směry a to buď do DPS skrze vodivé cesty, nebo přímo 

do okolí. Výkonové součástky bývají opatřeny chladící ploškou (chladičem) která má určitou 

tepelnou kapacitu a zároveň velkou volnou plochu skrze kterou může teplo předávat do okolí, 

případně je možné na ni upevnit externí chladič. 

Pro určení a výběr slouží položka power disipation, a ohřátí součástky se dá spočítat díky 

hodnotě thermal rezistence.  

 

Silové součástky mývají kromě klasických vývodů exponované plochy pro odvod tepla, 

například tranzistor vlevo, na plochu je možné přišroubovat chladič, nebo přišroubovat k DPS. 

Vpravo pak v provedení D-PAK se zadní stranou k připájení na DPS. 

 

Více opakování kapitoly vlastnosti DPS a osazování DPS. 
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Osazení a pájení DPS 
 

Způsobů osazování a pájení máme několik druhů, návrh DPS by měl být přizpůsoben dané 

technologii. 

Z hlediska osazování můžeme situaci rozdělit podle toho, jestli máme vodivou vrstvu z jedné 

nebo obou stran, je potřeba připomenout že součástky lze pájet jen k vodivé vrstvě a SMD 

součástky se osazují a pájí ze strany spojů, kdežto vývodové součástky se osazují z opačné 

strany desky, než se pájí. 

 

Z hlediska použitých součástek lze rozdělit technologii na  

- Zástrčná technologie (Through Hole Technology –THT) 

- Povrchová montáž (Surface Mount Technology – SMT) 

- Kombinované nebo speciální technologie 
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Kombinované typy montáže 

 

 

Značení montáží (dle normy IPC-J-STD-013 z roku 1996) 

- 1A (jednostranná montáž vývodových součástek) 

- 2B (oboustranná montáž SMD prvků až po fine pitch) 

- 2Z (komplexní oboustranná kombinovaná montáž se součástkami CSP, COB, Flip Chip, TAB 

aj.) 

 

Montáže 

Mechanická montáž 

Operace na montážní a propojovací struktuře, montáž nýtů, pájecích oček i konektorových 

pinů, montáž chladičů, konektorů, úhelníků, upevnění elektronických součástek nýtováním, 

šroubováním, pomocí montážních svorek,  fixace součástek pomocí tmelů i lepidel, odizolování 

a upevňování vodičů a lanek. 
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Vývodová montáž 

Nejprve je potřeba natvarovat vývody, poté osadit do DPS následně 

zapájet. 

Způsoby tvarování vývodů (patřičné natvarování vývodu může zvýšit 

mechanickou pevnost spoje, nebo uchycení součástek před vlastním 

zapájením) 

Prvky drží 

- vlastní hmotností viz. a), b), d), g) 

- pružností natvarovaných vývodů viz c),e), f), i), j) 

- zahnutím vývodů na druhé straně desky (tg. cut and clinch) 

- pomocí upevňovacích prvků (přišroubování chladiče k DPS aj.) 

- osazení vývodové součástky na pájecí plošky a následné pájení postupy jako v povrchové 

montáži 

Pokud je potřeba zvýšit mechanickou odolnost spoje je možné vývody zahnout v desce. Hodí se 

v situacích velkého mechanického namáhání, například v automobilovém průmyslu. 

 

Vývody součástek se nesmí ohýbat hned u těla součástky, mohlo by dojít k mechanickému 

poškození pouzdra a ke změně vlastností, nebo destrukci součástky! Je tedy zapotřebí dodržet 

minimální vzdálenosti a poloměry ohybu vývodů. 

 

- A - vzdálenost od ohybu - minimálně 1 x D, ne méně než 0,8 mm 

- D - průměr vývodu součástky 

- R - poloměr ohybu: minimálně 1x D (D menší než 0,8 mm), minimálně 1,5 D pro D od 0,8 

do1,2 mm), minimálně 2 x D (pro D nad 1,2 mm) 

Samotné osazení součástek probíhá buď ručně, nebo pomocí osazovacího automatu, podle 

požadavku na množství vyráběných kusů (pár prototypů je osazeno rychleji ručně než 

programovat osazovací automat) 
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Ruční osazování 

Postupujeme systematicky, aby nedošlo k vynechání součástky, nejlépe zleva doprava, od 

nejmenších po největší. Pokud pájíme ručně průběžně zapajujeme. 

Malosériová (Prototypová výroba) 

- upevnění mechanických prvků 

-  ruční eventuálně poloautomatické tvarování a zkracování vývodů elektronických 

součástek pomocí přípravků, nástrojů i zařízení 

-  osazení ruční, případně s poloautomatickou podporou 

- pájení strojní (vlnou) případně ruční 

- čištění 

- doosazení (po pájení vlnou) 

- vizuální kontrola 

- testování, opravy 

U malosériových produkcí se využívá automatizace, vývody se netvarují ručně, ale pomocí 

přípravků, častá bývá podpora osazovacích automatů. 

Velkokapacitní produkce 

Minimalizace lidské práce, návrhy zařízení by měl eliminovat nutnost lidských zásahů a počet 

úkonů na minimum (čas jsou peníze a člověk není stroj) 

Součástky se používají napáskované, nebo v tyčích, osazovací automat natvaruje vývody a 

může provést verifikaci součástek před jejich osazením.  

 

Kontrola osazení 
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Přičemž vývody z druhé strany by neměly trčet více jak 1,5-2,5 mm a pokud jsou zahnuté, 

neměly by přesahovat pájecí plošku. 

Povrchová montáž 

Možné ruční i automatizované osazování, kvůli velikosti častá podpora osazovacích automatů. 

Ruční osazování se dá provést dvojím způsobem 

- pomocí pájky, cínu, tavidla. V tomto případě naneseme malé množství cínu na jednu 

plošku DPS, umístíme součástku a znovu rozehřejeme plošku dokud nedojde k natavení a 

připájení součástky, takto přichycenou součástku můžeme zapájet na zbývajících vývodech 

(vývodu) případně zvětšit množství cínu na první plošce. Tímto postupem jde zapájet 

většina SMD odporů, kondenzátorů, integrovaných součástek s výjimkou BGA čipů. 

- Pomocí pájecí pasty, v tomto případě se nanese malé množství na všechny pájecí plošky a 

součástky se umístí přímo do pasty, Po té se zapájí přetavením. Pokud nemáme reflow 

pec, můžeme nahradit horkým vzduchem, infra pájkou nebo troubou. Trouba je v celku 

použitelná jen je potřeba dodržet alespoň přibližně pájecí profily, tudíž předehřát na cca 

50°C a nějakou dobu sušit, dojde k odpaření rozpouštědla a fixaci součástek na DPS, poté 

zvýšit teplotu na 200-250°C a po přetavení pájecí pasty (z šedivé přejde na lesklou, přejde 

přehlédnout) Poté nechat chladnout, nejlépe při otevřených dveřích. Vystavení součástek 

vysoké teplotě by nemělo přesáhnout 1-2 minuty. 

 

 

Strojní osazení SMD 

Strojní osazení SMD součástek se dělá téměř výhradně pomocí osazovacích automatů. 

Součástky se kladou do pájecí pasty, která byla před tím nanesena na pájecí plochy pomocí 

dispenzeru, nebo sítotiskem. V tomto spočívá jedna z největších výhod SMT a to snadnost 

strojového osazení. Oproti vývodovým součástkám neexistuje SMD součástka, která by nešla 

strojně osadit. 

Po osazení dochází k zapájení pomocí přetavení pájecí pasty. 

Pokud se osazuje více stran desky, je nutné na dolní straně fixovat součástky lepidlem, aby 

nedošlo k odpadnutí součástek. 

Je možné vybrané součástky pájet i vlnou, ale zde je opět nutná fixace do lepidla (pájení vlnou 

se provádí pájenou stranou dolů) 
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Pokud se SMD součástky lepí, používá se buď tepelně vytvrzované nebo UV vytvrzované lepidlo 

většinou na bázi epoxidových nebo polyesterových pryskyřic. 

 

 

Video o osazování DPS  http://youtu.be/Va3Bfjn4inA  

 

http://youtu.be/Va3Bfjn4inA
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Pájení 

Pájení je způsob spojování součástí roztaveným pomocným materiálem, tzv. pájkou s nižší 

teplotou tavení než mají spojované součásti, které se při tom neroztaví, čímž se liší od sváření, 

kdy dochází k natavení spojovaného materiálu. 

Podmínkou pevného a těsného spojení pájením je mj. dobrá „smáčivost“ základního materiálu 

roztavenou pájkou. Ta je (kromě na metalurgických vlastnostech) závislá na čistotě povrchu při 

teplotě pájení. Potřebná čistota se dosahuje při pájení v běžné atmosféře použitím tzv. tavidel, 

nebo pájením v prostředí, které povrchové vrstvy bránící dobrému smáčení odstraňují (vysoké 

vakuum, redukční plynná atmosféra, solná lázeň). 

Jako tavidla se používají látky na bázi  

- kalafuna (borovicová pryskyřice) 

Pryskyřičná tavidla na bázi kalafuny:  

- Typ R (Slabá čistící schopnost, bezoplachová) 

- Typ RMA (Pryskyřičné tavidlo s aktivátory,bezoplachová) 

- Typ RA (větší účinnost, rychlé smáčení) 

- Typ RSA (velmi používané, Nutnost dokonalého odstranění tavidla) 

Látky obsahující nebo uvolňující kyselinu chlorovodíkovou nebo fosforečnou, tyto je nutné 

vždy po pájení oplachovat. Jinak dojde k rychlé korozi.  

 

Pájka používaná pro pájení se používá výhradně cínová, buď o složení SnPb (60:40) která má 

bod tání kolem 180°C a má ideální vlastnosti pro elektrotechniku. Bohužel vzhledem 

k jedovatosti olova se používání olovnatých pájek opouští na úkor pájek stříbrných, které 

nejsou sice jedovaté, ale mají vysoký bod tání >220°C čímž dochází k velkému namáhání 

součástek i spojů. 
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Samotné pájení se provádí buď ručně pomocí kovové pájky a pájecího nástroje 

 

Pájení vlnou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_vlnou 

 

Pájení vlnou, je postup pájení kdy je strana desky určená k zapájení omývaná vlnou roztavené 

pájky. Deska je před tím aktivována roztokem tavidla. Často dochází k projití několika 

roztavenými vlnami, jednou předhřívací, pájecí a omývací, která utrhne nadbytky cínu. Nejlépe 

vidět na videu http://youtu.be/ldvP66-pSfA  (česky s popisem typů vln) a 

http://youtu.be/inHzaJIE7-4 (s ukázkou pájení) 

 

Pájení přetavením 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_p%C5%99etaven%C3%ADm 

je jeden ze způsobů měkkého pájení v elektrotechnice. Při výrobě elektronických zařízení je 

jedním z nejpoužívanějších způsobů pájení SMD součástek. Také při výrobě hybridních 

integrovaných obvodů je to nejdůležitější postup. 

Při přetavení dojde nejprve k nanesení pájecí pasty (koloid pájky a tavidla) na pájecí plošky a 

osazení součástek do pasty. 

Následně putuje vše do pájecí pece, kde dojde nejprve k odparu rozpouštědel, dekompozici 

tavidla a roztavení pájky. Pájení by mělo dodržet pájecí profil, aby se zaručila kvalita pájení a 

omezilo tepelné namáhání DPS a součástek. U vsádkových pecí se profil udržuje pomocí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_vlnou
http://youtu.be/ldvP66-pSfA
http://youtu.be/inHzaJIE7-4
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_p%C5%99etaven%C3%ADm
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regulace teploty, u průjezdných pecí, prochází deska postupně zónami s danou teplotou. Ohřev 

bývá infra, horký vzduch, nebo páry. 

 

Obrázek 15: Deska připravená na přetavení v IR 

 

 

Obrázek 16: Teplotní profil pájení přetavením 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_a_zp%C5%AFsoby_p%C3%A1jen%C3%AD 

 

Další informace lze nalézt například 

http://www.mikroelektronika.cz/fotos/_s_825Konstrukcni%20pozadavky%20pro%20navrh%2

0DPS%20s%20SMD.pdf 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD_a_zp%C5%AFsoby_p%C3%A1jen%C3%AD
http://www.mikroelektronika.cz/fotos/_s_825Konstrukcni%20pozadavky%20pro%20navrh%20DPS%20s%20SMD.pdf
http://www.mikroelektronika.cz/fotos/_s_825Konstrukcni%20pozadavky%20pro%20navrh%20DPS%20s%20SMD.pdf
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Výroba DPS 
DPS jako taková slouží jako systém vodivých drah na propojení vodičů, bývá tvořená základním 

izolačním materiálem a na jeho povrchu jsou umístěny vodivé cesty. Základní materiál 

poskytuje izolaci mezi vrstvami a zároveň zajišťuje fyzickou pevnost. 

Vodivá vrstva bývá tvořena výhradně mědí, izolční materíál bývá různý, označení DPS bývá na 

základě použitého materiálu, nejčastěji: 

– FR1 Papír nasycený fenolovou pryskyřicí – laciný druh 

– FR2 Papír nasycený fenolovou pryskyřicí – standardní provedení 

– FR3 Papír nasycený epoxidovou pryskyřicí 

– FR4 Tkanina ze skelných vláken sycená epoxidovou pryskyřicí – nejběžnější druh 

– FR5 Tkanina ze skelných vláken sycená epoxidovou pryskyřicí – zvláště tepelně odolný 

druh 

Kromě kompozitů papíru nebo skla s pryskyřicemi je možné použít desky s jádrem z teflonu, 

nebo keramiky (pro vysokofrekvenční aplikace) nebo desky kde je do jádra vložena hliníková 

deska (pro dobrý odvod tepla). 

Typická DPS vypadá například takto 

 

Samotná výroba DPS začíná většinou vygenerováním výrobních podkladů z návrhové systému 

pomocí CAM procesoru a případnou editací a úpravou výrobních dat (panelizace, optimalizace) 

ve vybraném CAM systému. 

Skutečná výroba DPS je pak postup činností vedoucí k vytvoření vodivého motivu na povrchu 

izolační desky. Metody můžeme v základu rozdělit na  

Substraktivní metoda 

Začíná se s deskou komplet pokrytou mědí a různými metodami (chemicky, 

mechanicky) se přebytečná měď odstraňuje. Amatérsky nejpoužívanější. 

Aditivní metoda 

Aditivní metoda spočívá naopak v nanášení cest na požadovaná místa, metoda je zatím 

spíše v masovém měřítku hudbou budoucnosti. 

Semiaditivní metoda  
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Je kombinací předchozích, nejrozšířenější profesionální výroba. 

 

Substraktivní nebo amatérská výroba spočívá v odstranění přebytečné mědi. 

Měď se dá odstranit několika způsoby například mechanicky ručním vyškrabáváním, nebo za 

použití CNC fréz, nebo gravírek, v tomto případě se používají data získaná z návrhového 

systému. 

 

Krom mechanického obrábění se dnes objevují stroje umožňující vypálení motivu laserem.  

Není možné využít červený nebo IČ lasery protože v tomto spektru měď perfektně odráží. 

 

Příklad laserového obrábění desky najdete třeba zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=n29LrMF8LC4 

příklad mechanického obrábění zde 

http://www.youtube.com/watch?v=wOmVxfnEPHU 

Mechanické obrábění desky stejně jako následné vrtání otvorů, je velmi náročné na nástroje. 

Nejpoužívanější FR4 je tvořena skelným kompozitem se silnými brusnými vlastnostmi, které 

rychle tupí měkké nástroje. Je potřeba použít tvrdokovové, karbidové nebo diamantové 

nástroje. 

Leptání 

Druhou a přesnější metodou je použití chemického odleptání přebytečné mědi, v tomto 

případě je prvním krokem zakrytí (chránění) té mědi, u které si přejeme, aby zůstala. Nanášení 

motivu lze opět udělat různě, ale nejpřesnější je využití fotocesty. 

V tomto případě je potřeba připravit předlohu: 

http://www.youtube.com/watch?v=n29LrMF8LC4
http://www.youtube.com/watch?v=wOmVxfnEPHU
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Předlohu tvoří motiv nanesený (tiskem, osvitkou) na průhledný film, důležité je aby byla 

zajištěna dobrá prostupnost UV v netištěné část a minimální propustnost v tištěné části. 

Nenechte se zmást, některé materiály nepropustí viditelné záření ale UV ano a naopak. 

Dalším krokem je přesvícení motivu skrz film pomocí zdroje UV záření na DPS na kterou byla 

aplikována fotocitlivá vrstva. Osvícením se část stává rozpustnou a část nerozpustnou (která 

záleží, jestli se jedná o negativní nebo pozitivní materiál) Při vyvolání se rozpustná část smyje a 

zbytek zůstává na desce, a při vložení do leptací lázně chrání motiv před odleptáním. 

Podrobný popis amatérské výroby v příloze, nebo například zde 

http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.h

tml 

Semiaditivní cesta, nebo profesionální cesta výroby DPS je malinko komplikovanější, ale 

umožňuje tvorbu více vrstvých desek s prokovenými otvory. 

V tomto případě se postupuje fotochemickou cestou, a kombinují se metody odleptávání a 

nanášení materiálu. 

Začíná se základním materiálem což je izolační materiál s vrstvou mědi po obou stranách 

1) Vrtání je první operací ihned po naformátování desky (nařezání). Provádí se 

vysokoobrátkovými počítačově řízenými vrtačkami. Viz video zde 

http://www.youtube.com/watch?v=C8QyN9Po0fI nebo profi zde 

http://youtu.be/tQKlpba8Zok někdy se na DPS při vrtání klade hliníková fólii pro odvod 

tepla a vedení vrtáku. 

2) Prokovení otvorů, při výrobě vícevrstvých desek je jedna z nejchoulostivějších operací. 

Ze všeho nejdříve je potřeba vyčistit otvory po vrtání, jak mechanicky, tak chemicky. 

Chemickým očištěním se obnaží základní materiál. V dalším kroku se v katalyzační lázni 

nanese elektrostaticky vrstvička palladia, která způsobí vodivé spojení obou (popř. 

http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.html
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.html
http://www.youtube.com/watch?v=C8QyN9Po0fI
http://youtu.be/tQKlpba8Zok
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všech) vrstev desky. Na palladium se v konečné fázi nanese galvanicky vrstva mědi. Viz 

řez prokoveným otvorem.  

3) Nanesení fotorezistu, osvit a vyvolání. V této fázi se postup liší dle použité technologie 

leptání. V případě osvitu UV světlem se vytiskne předloha na průhlednou folii, na 

očištěnou desku se nanese fotocitlivý polymer a pomocí UV výbojky se předloha osvítí. 

Po osvitu se deska vyvolá v činidle. Vznikne tak negativní motiv spojů. (To co chceme 

odleptat, zůstává zakryté) 

4) V dalším kroku je galvanicky zesílena měď, a nanesen kovový rezist (cín) který se 

stejně jako měď chytá na obnaženou nekrytou měď. 

5) V dalším kroku je odstraněn zbytek fotociltivé masky a odleptána měď nekrytá cínovou 

maskou. 

6) Po odstranění cínové masky je vhodný čas na testování desky, používají se dvě metody, 

optický nebo elektrický test. 

a. Optický test probíhá okometricky, nebo pomocí počítačového vidění je obraz 

porovnáván s předlohou. 

b. Elektrický test spočívá v proměřování impedancí mezi definovanými body a 

porovnávání se vzorem. Pokud neodpovídá je zkrat nebo přerušení. Elektrický 

test se dělá buď metodou letmé sondy (sonda dotýkající se postupně 

definovaných ploch) nebo pomocí jehlového pole, na které je deska 

přimáčknuta a provede se test na mnoha místech v jednom kroku. 

7) Po otestování a omytí desky se podle předlohy (např. sítotiskem) nanese vrstva 

nepájivé masky a maska je tepelně vytvrzena. Maska chrání měděné plošky a spoje 

před účinkem vnějších vlivů a zároveň chrání před nechtěnými zkraty. 

8) Jeden z posledních kroků je žárové nanesení SnPb na pájecí plošky. Tato technologie se 

označuje HAL nebo HASL (hot air (solder)leveling). Spočívá v namočení desky do 

roztavené pájky a při vytahování se ofukuje proudem horkého vzduchu, aby ulpělo jen 

nezbytné množství pájky a sfoukli se přebytky 
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9) .  

 

10) Závěrečné nanesení servisního potisku, případně zlacení konektorů atd. případně 

frézování přířezů atp. 

Případná výroba více než 2 vrstvé DPS spočívá ve výrobě jednotlivých vrstev a následné 

laminaci 

 

Pokud nevlastníme linku na výrobu DPS je možné si výrobu zadat, výrobců je spousta. 

Například http://www.plosnyspoj.cz/edu/ nabízející na tomto odkazu virtuální prohlídku 

výroby dps. 

 

http://www.plosnyspoj.cz/edu/
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Tvorba pájecích ploch, pouzdra součástek doporučení, normy a 

standardy 
 

Byť spousta začínajících návrhářů považuje normy standardy za něco špatného ve skutečnosti 

tvoří velmi cenný zdroj informací. Jejich dodržování nám může poskytnout průvodce, při jehož 

dodržování máme poměrně velkou jistotu že náš finální produkt bude nejen fungovat, ale že 

tím zjednodušíme práci těch kteří budou součástí našeho řetězce a zajistíme výrobku 

vyrobitelnost a spolehlivost. 

Vzhledem k tomu že většina výrobců (od výrobců materiálů, součástek, výrobců dps, 

produkčních firem) tyto standardy zná a většinou se jimi i řídí, zvyšuje to možnost plynulé 

návaznosti, vzájemné kompatibility a nahraditelnosti ve výrobě. 

Nejznámější spolčenosti a sdružení jsou společnost JEDEC www.jedec.org a IPC www.IPC.org.  

Když se podíváme oba tyto spolky sdružují výrobce a vývojáře mnoha firem a vydávají normy 

vyžívané ve vývoji a výrobě elektro. Pro příklad přehledový strom IPC norem na následujícím 

obrázku. 

Jak je na obrázku vidět normy IPC pokrývají celou škálu činností počínaje dokumentací a prací 

s daty, standardizace materiálů DPS, standardizace pouzder součástek, pájecích plošek, přes 

pájení, kontrolu kvality osazení a pájení, montáž a uchycení DPS v aplikaci, metody veden a 

zapojení kabelů v aplikaci, kontroly a udržitelnosti procesu a mnoho dalšího. 

Na normy IPC a JEDEC se odkazuje velká část datasheetů elektronických komponent. IPC 

normy se značí IPC+číslo, JEDEC normy mají v názvu J-STD+číslo. 

Jeden z nejviditelnějších benefitů, který aktivně využíváme je standardizace pouzder součástek 

a standardizace a doporučení tvaru jejich footprintů pro návrhy DPS. Standardizace pouzder 

vymezila omezenou skupinu typů pouzder, které sdílí výrobci pro zapouzdření svých 

komponent, což vede k tomu, že k téměř nekonečnému množství elektronických komponent 

existuje jen velmi malé množství typu pouzder. V knihovnách tedy vytváříme pouze omezený 

počet fyzických pouzder, které pak používáme pro ostatní součástky. 

Normy obsahují nejen tvar pouzder, ale doporučený tvar pájecích plošek na dps s ohledem na 

metodu pájení a osazování. Brání tedy nutnosti laborování a hledání optimálního řešení, jelikož 

je v normě publikováno. Některé SW dokonce obsahují generátory pouzder dle IPC, například 

Altium designer umožňuje vygenerovat pouzdro pouze zadáním typu pouzdra a počtu vývodů, 

po zadání a kontrole tolerancí pro daný způsob osazení za vás nakreslí dané pouzdro s pájecími 

ploškami a vší potřebným.  

http://www.jedec.org/
http://www.ipc.org/
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Obrázek 17: Doporučené pájecí plošky SSOP pouzdra pro pájení přetavením a pájením vlnou s naznačeným 
směrem vlny 
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Obrázek 18: Přehled norem IPC 
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Obrázek 19: Ukázka přehledové tabulky z IPC-7351 

Jak vidíme na předcházejícím obrázku norma obsahuje seznam pouzder, jejich doporučené 

pájecí plošky a vzhled v designu desek plošných spojů, mimo tyto tabulky obsahuje podrobný 

popis každého typu s rozměry, popisem vnitřní struktury, doporučenými způsoby pájení a 

koncovými vlastnostmi z toho plynoucími. 
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Nevýhodou této normy je její zpoplatnění, na druhou stranu z normy čerpají výrobci 

komponent a vydávají vlastní dokumenty kde normu doslovně citují. Proto kdykoliv budeme do 

návrhového systému překreslovat komponentu v SOT23-3 například, měli by jsme tyto 

informace nalézt v datovém listu výrobce dané komponenty, nebo někdy v separátním 

dokumentu na webu výrobce. Pokud by se stalo že by výrobce tyto informace neuváděl, 

můžeme použít informace z normy, nebo pokud ji nechceme kupovat, použít informace 

jakéhokoliv jiného výrobce pro jakoukoliv jinou součástku v pouzdře SOT23-3. 

Opět pro ukázku například výrobce TRINAMIC vydal aplikační poznámku, dokument pod 

názvem „aplication note 5“ dohledatelným na jeho webu, který obsahuje velice podobná data, 

pro uázku vezměme popis pouzdra SO20 
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Obrázek 20: Stránka z dokumentu aplication note 5 firmy TRINAMIC 

A jeho rozložení a tvar pájecích ploch 
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Obrázek 21: Pájecí plošky z aplikační poznámky fy TRNAMIC 

Ve finální poznámce toho dokumentu najdeme opět odkaz na IPC normu a reklamu na 

generátory pouzder na této normě postavené. 

 

Obrázek 22: Ukázka z aplikační poznámky fy TRINAMIC 
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Velice podrobnou publikaci s informacemi o návrhu, pájení, testování a nejčastějších 

problémech, popsi pouzder a metodika práce snimi, tvary pájecích ploch plus mnoho dalšího 

vydalo například OnSemiconductor 

 

 

Podobnou více či méně podrobnou publikaci vydala většina výrobců elektronických součástek. 
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Výhlášky a normy týkající se elektrických zařízení a problematika 

uvedení na trh 
 

Pří uvádění výrobku na trh musí zaručit výrobce bezvadnost, ale především bezpečnost výrobku. 

Při uvedení na trh je potřeba rozhodnout jestli se jedná o stanovený výrobek. Pokud ne stačí 

pořídit dokumentaci a uvézt výrobek na trh. O nestanovený výrobek se většinou jedná, pokud 

sám o sobě v principu nemůže nijak poškozovat zdraví, interferovat s okolím atd. jedná se 

například o elektrická zařízení na nízká (bezpečná) napětí, ale pokud ovšem nevysílají, nejsou 

určeny jako hračka pro děti, nebo nejsou určeny do výbušného prostředí. Pokud se na výrobek 

vztahují nějaké normy, jedná se o výrobek stanovený. V tomto případě je potřeba zajistit 

posouzení shody, které můžeme provézt sami nebo autorizovaná osoba, po zajištění 

dokumentace a dalších formalit dojde k označení výrobku a uvedení na trh. Pokud výrobek 

splňuje normy EU, může (musí) být označen logem CE. 

Více informací ke značení CE najdete  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_cs.htm 

Podrobnosti viz doslovně převzatý článek z http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/uvadeni_zarizeni110801.html 

 

Uvádění zařízení na trh je vázáno předpisy, které jsou platné na celém území EU a jsou 

rozděleny podle typu zařízení. Jednotlivé evropské předpisy byly převzaty v ČR vydáním 

z. č. 22/1997 Sb., v platném znění, a příslušných nařízení vlády. 

Zařízení lze posuzovat zejména ve smyslu strojních zařízení, zařízení nízkého napětí, elektromagnetické 

kompatibility a případně tlakových zařízení. Dále také je nutno brát zřetel na zařízení používající látky 

(plyny, páry či prach), které ve směsi se vzduchem mohou tvořit výbušnou směs. Pro ty platí směrnice 

týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. K 

těmto nařízením vlády (i když v nich jsou obsaženy základní požadavky na bezpečnost) je nutno ještě vzít 

v úvahu požadavky příslušných norem typu A nebo C. 

Stručný přehled základních předpisů a norem: 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 

(odpovídá evropské směrnici 2006/42/ES). 

• Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá evropské směrnici 2004/108/EHS). 

• Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí (odpovídá evropské směrnici 2006/95/EHS). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_cs.htm
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/uvadeni_zarizeni110801.html
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/uvadeni_zarizeni110801.html
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• Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné 

systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (odpovídá evropské směrnici 

94/9/EC). 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (odpovídá evropské směrnici 1999/92/ES). 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., který, se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové 

nádoby (odpovídá evropské směrnici 87/404/EHS). 

• Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 

(odpovídá evropské směrnici 97/23/ES). 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, s účinností 1. června 2010. 

Základní normy pro strojní zařízení: 

• ČSN EN 60204 - led. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů -Část 1: 

Všeobecné požadavky 

• ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 1: Zásady 

• ČSN EN ISO 12100 -1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro 

konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie 

• ČSN EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro 

konstrukci - Část 2: Technické zásady 

Základní normy z pohledu elektrostatiky: 

• ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 

• ČSN EN 50050 Elektrická zařízení pro prostředí  s nebezpečím výbuchu -Elektrostatické ruční 

stříkací zařízení 

• ČSN EN 50053-1, -2, -3 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky - 

ZRUŠENY k 1.5.2010! 

• ČSN EN 50176 ed. 2 Stabilní elektrostatická zařízení pro nanášení hořlavých tekutých 

nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky 

• ČSN EN 50177 ed. 3 Stabilní elektrostatická zařízení pro nanášení hořlavých práškových 

nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky 

Základní normy pro výbušná prostředí: 

• ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní 

koncepce a metodika 
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• ČSN EN 13463-1 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní 

metody a požadavky 

• ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických 

instalací 

Postup uvedení zařízení do provozu 

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, je výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce 

(POZOR - musí mít sídlo v zemi EU) povinen provést posuzování shody ať už sám nebo přes 

autorizovanou (notifikovanou) osobu - podle typu zařízení a požadavků příslušných nařízení vlády (např. 

všechny typy strojních zařízení uvedených v Příloze č. 4 NV č. 176/2008 Sb.). 

Pro samotný proces posuzování shody je nutno mít k dispozici zejména tyto podklady: 

• analýzu rizik strojního zařízení ve smyslu ČSN EN 14100, 

• výkresovou dokumentaci (celkový výkres a nejdůležitější podsestavy), 

• schéma elektrického (hydraulického, pneumatického) zapojení, 

• doklady o provedených zkouškách - revize elektro, funkční a provozní zkoušky, atd., 

• návod k použití v českém jazyce. 

Posuzování shody je zakončeno ES prohlášením o shodě, kde je nutno popsat, podle kterých nařízení 

vlády (u zahraničních výrobců podle kterých evropských směrnic) je posouzení shody provedeno s 

příslušnými odvolávkami na použité normy. Pokud se jedná o zařízení, které podléhá posouzení shody u 

autorizované (notifikované) osoby, je nutno v ES prohlášení o shodě tuto osobu také uvést včetně čísla 

jejího certifikátu. 

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u nově uváděných zařízení do provozu ES prohlášení 

o shodě nahrazuje výchozí revizi. Vyskytuje-li se v technologii prostor s nebezpečím výbuchu, je nutno 

počítat s tím, že pro montážní práce vstupuje do hry také TIČR (Technická inspekce České republiky - 

dříve známá jako ITI) dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. s účinností 1. června 2010. Stanovisko TIČR je nutné v 

některých případech montáže vyhrazených elektrických technických zařízení: 

• pokud je obecně provedena montáž elektrického vyhrazeného zařízení v prostorách 

nebezpečných výbuchem, tak tato montáž podléhá odbornému stanovisku TIČR, 

• pokud je k zařízení (např. stříkací kabině) přívodní kabel veden v prostoru bez nebezpečí 

výbuchu do hlavního rozváděče, který je umístěn v prostoru s nebezpečím výbuchu, je nutno mít 

stanovisko TIČR, 

• pokud je k zařízení (např. stříkací kabině) přívodní kabel veden v prostoru s nebezpečím 

výbuchu, je nutno mít stanovisko TIČR, 
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• v případě, že hlavní rozváděč je umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu, kabina je umístěna v 

prostoru s nebezpečím výbuchu a je-li rozváděč zařízení součástí tohoto zařízení, je prohlášení o 

shodě vystavováno současně na zařízení včetně rozváděče, pak se jedná o vyhrazené zařízení 

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a není nutné stanovisko TIČR, 

• totéž, co platí v případě prostoru s nebezpečím výbuchu, platí i pro prostory zvlášť nebezpečné, 

kdy také musí být stanovisko TIČR. 

Uvádění zařízení do provozu 

V případě, kdy je při uvádění zařízení do provozu vytvářeno pracoviště s výskytem prostor s nebezpečím 

výbuchu, je nutno zpracovat dokumentaci o ochraně před výbuchem ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 

Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu s účinností od 1. září 2004. Pokud již u uživatele tato dokumentace existuje, pak je nutno nové 

zařízení (pracoviště) do stávající dokumentace zapracovat. 

Závěr 

Výše uvedené předpisy a normy jsou aktuální ke dni zpracování tohoto příspěvku. Je nutno si uvědomit, 

že tyto normy jsou převážně přebírány z Evropské unie a velmi často se mění, doplňují a revidují. Proto je 

nutno sledovat aktuální stav technických požadavků týkajících zařízení (a samozřejmě nejen požadavků 

pro uvedenou technologii), abychom vždy zachovávali bezpečnou úroveň technických zařízení. Také ES 

prohlášení o shodě vydávaná s nově vyrobeným zařízením, i když se jedná o déle vyráběný typ, musí 

odpovídat aktuálním předpisům a normám. Často je možno se setkat s ES prohlášeními o shodě, které 

obsahují předpisy a normy, které v době výroby již neplatily. 
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