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POLOHA ZDROJA V POČÍTAČI



POHĽAD DO VNÚTRA ROZOBRANÉHO NAPÁJACIEHO 
ZDROJA POČÍTAČA



VIDEO-POPIS VÝVODOV

PITVA PC ZDROJA

CHYBY PRI STAVANÍ POČÍTAČA

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=53drUysBXYc
https://www.youtube.com/watch?v=Fid1Sygc2yw
https://www.youtube.com/watch?v=_wSjGN_HgtY


CHARAKTERISTIKA PC ZDROJA

• Počítačový zdroj je zdrojom elektrickej energie pre jednotlivé komponenty vnútri počítača. 

• Je to jeden zo základných stavebných kameňov PC, pričom sa podieľa na jeho stabilite, hluč-
nosti, rozšíriteľnosti a odvode tepla.

• Jeho prioritná funkcia je zmena striedavého napätia odoberaného z elektrickej siete na jed-
nosmerné napätie poskytované jednotlivým komponentom.

• Vetvy sú následne použité na napájanie základnej dosky, grafických kariet, pevných diskov 
a mechaník,

• základná doska napätie následne mení na napájanie procesora, karty v rozširujúcich slotoch



• Kvalitný zdroj by mal byť schopný odfiltrovať rôzne prepätia a taktiež krátkodobo
vydržať pokles napätia.

• Ďalšou nemenej dôležitou funkciou zdroja je zabezpečenie cirkulácie vzduchu ktorý
je potrebný pre chladenie ostatných komponentov v počítači.

• Na tvorbu napájacieho napätia komponentov počítača sa používa tzv.spínaný zdroj

• Výhodou spínaného zdroja je jeho malá veľkosť a hmotnosť pri vyššom výkone ako
má lineárny zdroj.

• Jeho nevýhodou je vysokofrekvenčné rušenie ktoré vzniká pri spínaní tranzistoru, a
skutočnosť že je zapojenie impulzného zdroja zložitejšie ako zapojenie spínaného
zdroja.

• Chladenie zdroja je zabezpečované buď pasívne hliníkovým profilom alebo v
lepšom a dnes už bežne používanom prípade ventilátorom, v kvalitnejších zdrojoch
ovládaným termistorom.

POŽIADAVKY NA ZDROJ POČÍTAČA



NAPÄTIA VYRÁBANÉ ZDROJOM

 Zdroj napájania bežného počítača je navrhnutý tak, aby prevádzal 
striedavé napätie 220V o frekvencii 50Hz na jednosmerné napätia o 
hodnote +3,3V, +5V a +12V.

 Funkciou pre napätie +12V je pohon motorov diskov a iných mechanik, ale 
aj pohon ventilátorov s odberom okolo 100mA.

 Napätie +3,3V a +5V sú obvykle využívané na napájanie samotných 
obvodov a adaptérov.

 Komponenty v PC používajú tieto hodnoty priamo, alebo si ich ďalej menia, 
napr. základná doska pre procesor na napätie nižšie (napr. 1,4 V-1,5 V).



Väčšina prenosných počítačov má zdroje, ktoré poskytujú na výstupe
výkon od 25 do 100 W. 

Zvyčajne to sú zdroje externé, ktoré konvertujú AC napätie na jedno
jednosmerné (najčastejšie 19V),

 K jednosmerným zmenám ďalej dochádza v NTB, aby zdroj poskytol
rôzne jednosmerné napätia požadované rôznymi zložkami počítača.

NAPÁJANIE NOTEBOKOV



STUPNE NAPÁJACIEHO ZDROJA NOTEBOKU



NAPÁJACÍ ZDROJ NOTEBOOKU



TYPY PC ZDROJOV
 Zdroj môže byť štandardný alebo neštandardný
 Štandardný je súčasť modulárneho systému počítača
 Neštandardný výrobca vyrába len pre konkrétny model 

počítača.
 poznáme 3 veľkosti: ATX 350-2000W 

SFX 200-600W
TFX 200-350W

 Najčastejším typom zdroja používaným v súčasnosti je 
zdroj štandardu ATX.

http://image1.slideserve.com/2618460/vyu-itie-n.jpg


PC  ZDROJ

Zapínacie
Tlačidlo
počítača



SCHÉMA ZAPOJENIA SPÍNANÉHO ZDROJA V PC: 



ZJEDNODUŠENÝ PRINCÍP SPÍNANÉHO NAPÁJACIEHO ZDROJA

• Vstupné sieťové napätie 230 V / 50 Hz je najprv filtrované pomocou širokopásmového filtra, 
ktorý zabraňuje prenikaniu rušivých signálov zo zdrojov do siete.

• Sieťové napätie sa usmerňuje a vyhlazuje kondenzátorovým filtrom.

• Vyhladené napätie sa ďalej vedie na výkonový spínací tranzistor, ktorý rozdeľuje toto sieťovú
napätie na obdľžnikový priebeh o frekvencii rádovo desiatok až stovek kHz.

• Toto napätie je následne transformované impulzným transformátorom s feritovým jadrom na
potrebnú veľkosť napätia

• O stabilitu výstupného napätia sa stará spätná väzba, ktorá je z výstupu zavedená do 
obvodu. 

• Spätná väzba sníma veľkosť výstupného napätia pomocou riadiacej logiky spínania spínacích
tranzistorov.



Výhody spínaných napájecích zdrojov

• vyššia účinnosť ako majú lineárne napájacie zdroje (okolo 80 až 90%) 

• sú výhodnejšie tam, kde je veľký rozdiel medzi vstupným a výstupným
napätím

• malé rozmery

• napriek väčšej obvodovej složitosť sú ekonomicky výhodnejšie

Nevýhody spínaných napájacích zdrojov

• rušenie, ktoré vzniká pri spínaní výkonových tranzistorov

• spínaný počítačový zdroj musí mať na výstupe zaťaženie, inak môže dôjsť k 
jeho poškodeniu

• VÝSTRAHA:NIKDY NEPRIPÁJAŤ ZDROJ NA NAPäTIE AK NEMÁ ZÁŤAŽ



Napájacie konektory pre motherboard



KONEKTORY ZDROJOV



SATA KÁBLE



KONEKTORY A KABELÁŽ ZDROJA 

ATX12V 20+4Pin

CPU 8 Pin

CPU 4+4 Pin

CPU 4 Pin

PCI-E 2.0 2(8) Pin

PCI 2.0 6 Pin

S-ATA

MOLEX 4 Pin
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Tomas Pisecny



NAPÄTIA PC ZDROJA ATX
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EPA A APM • EPA -Enviromental Protection Agency

• Agentúra na ochranu životného prostredia

• Podľa EPA sa musí počítač pri svojej „nečinnosti“
prepnúť do stavu keď je výkon zdroja pod 30 W.

• APM (Advanced Power Managment – pokročilá
správa napájania), nastavuje sa napr.vo
WINDOWS

• Možnosť regulovať záťaž a plynule „odpájať“
časti, ktoré sa nepoužívajú, sa definovalo ako
rozhranie APN .

• definuje 5 stavov, v ktorých sa môže počítač
nachádzať:



POKROČILÁ SPRÁVA NAPÁJANIA-APM

• 1. Zapnutý – Systém pracuje bez obmedzení.

•
2. Zapnuté APM – Systém pracuje, ale niektoré zariadenia sú prepnuté do úsporného 
režimu. Zariadenia, ktoré sa nepoužívajú sa môžu vypnúť, prípadne sa môže spomaliť práca 
procesora.

•
3. Pohotovostný režim (StandBy) – Systém nepracuje, väčšina zariadení je prepnutá do 
stavu keď majú najnižšiu spotrebu. Počítač pri sa pri „vhodnom“ impulze (pohnutie myšou, 
stlačenie kláves na klávesnici, signál zo siete) zapne a okamžite prejde do stavu 2.

•
4. Počítač je pozastavený (Suspend) – Systém nepracuje. Väčšina zariadení je vypnutá. 
Všetky predvolené hodnoty sú uložené na pevnom disku. Ak nastane „vhodný“ impulz 
počítač sa do stavu 2 dostáva dlhú dobu.

•
5. Vypnutý počítač



AKO VYBRAŤ ZDROJ

• vypočítať si koľko W dokáže 12V vetva dodať   

• vypočítať ďaľšie vetvy (5V,5VStandBy)  

• zdroj musí mat aj nejakú výkonovú rezervu 

• kupovať zdroj s účinnosťou aspoň 80+ Bronze 

• Alza program predĺžená záruka(Z normalnej 2roky ešte 3 

roky naviac)

• zdroj by mal mat záruku min 3-5 rokov .(Treba si brať 

pokladničný bloček)
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ZARIADENIA PRIPOJENÉ K NAPÁJANIU
V osobnom počítači sú priamo pripojené k napájaniu nasledujúce komponenty:

• Základná doska

• pevné disky

• mechaniky ( optické ( CD-ROM , DVD ), páskové , magnetické
( ZIP , JAZ , FDD ), magnetooptické a ďalšie)

• Ventilátor chladiča  zdroja

• Grafická karta

• ďalšie zariadenia (napr. mechaniky pre externý HDD , niektoré špeciálne moduly, 
kontrolky, podsvietenie a i.)

• Pre všetky ďalšie súčasti je dodávané napätie nepriamo zo základnej dosky
(akékoľvek rozširujúce karty, niektoré ventilátory, procesory , porty , LED kontrolky
atď.).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A1_mechanika
https://cs.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
https://cs.wikipedia.org/wiki/DVD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1skov%C3%A1_mechanika&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/ZIP
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=JAZ&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/FDD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetooptick%C3%A1_mechanika&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chladi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A1_karta
https://cs.wikipedia.org/wiki/HDD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port
https://cs.wikipedia.org/wiki/LED


Príklad spotreby komponentov počítača



PRÍKLAD VYPOČTU POTREBNÉHO VÝKONU ZDROJA

• Karta PCI EXPRESS....................................................120W

• Procesor Pentium .....................................................150W

• Samotná doska.............................................................60W

• Pevný disk.......................................................................25W

• DVD MECHANIKA..........................................................25W

• RAM 2 KUSY....................................................................20W

• Sieťová karta..................................................................5W

• Ostatná sporeba(napr.ventilátory!.............................20W

• REZERVA............................................................................150W

-----------------------------------------------------------------------------

Celkový potrebný výkon.................................................575W

PONUKA OBCHODU: 600W





ŠTÍTOK 400W ZDROJA



NAJČASTEJŠIE SYMPTÓMY KTORÉ SIGNALIZUJÚ PROBLÉM SO ZDROJOM:

• Počítač sa nedá zapnúť

• Nečakané reštartovanie (obvykle po zahriatí)

• Zlyhanie počítača pri záťaži(napr.zobudenie procesora zo stavu Suspend ) 

• Zlyhanie počítača pri výmene komponentu za iný, s vyššími energetickými
nárokmi

• Mrznutie počítača

• Zadreté ložisko ventilátora chladenia zdroja

• Usadený prach na súčiastkách zdroja a počítača

• Prepnutie vstupného prepínača napätia 110V/220V do nesprávnej polohy 
poškodí zdroj a niektoré komponenty počítača.
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ZÁKLADNÉ PARAMETRE  ZDROJA
1. Výkon

2. Účinnosť

3. Účinník

4. Počet napájacích vetiev

5. Napájacie napätie

6. Ergonomia

7. Cena

8. Rozmery

9. Typ

10. Výrobca



31

účinnosť: η



účinnosť: 
Označuje sa nálepkou na zdroji

 Je to pomer medzi 

dodávaným a odoberaným

výkonom v percentách.

• Najhoršia je:80 PLUS Bronz

• Najlepší zdroj je 80 PLUS TITANIUM

• Ale najdrahší

32



Dodávané napätie
 Zdroj napájania bežného počítača je navrhnutý tak, aby prevádzal 

striedavé napätie 220V o frekvencii 50Hz na jednosmerné napätia o 
hodnote +3,3V, +5V a +12V.

 Funkciou pre napätie +12V je pohon motorov diskov a iných mechanik, ale 
aj pohon ventilátorov s odberom okolo 100mA.

 Napätie +3,3V a +5V sú obvykle využívané na napájanie samotných 
obvodov a adaptérov.

 vetva12 V ATX sa použije na vytvorenie napätia pre pamäťové obvody a 
mikroprocesor(1.1-1.3Voltu)



Výkon
 Elektrický výkon je fyzikálna veličina , ktorá vyjadruje vykonanú elektrickú prácu za 

jednotku času .

 Značí sa písmenom P a jeho jednotkou je watt , značený písmenom W.

 Elektrický výkon je druhom výkonu , pri ktorom prácu koná elektrická sila .
 U obvodov striedavého prúdu sa rozlišuje výkon činný , jalový a zdanlivý



ÚČINNÍK

Účinník je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje podiel činného a zdanlivého 
výkonu elektrického výkonu v elektrickom obvode striedavého prúdu. Vyjadruje, 
akú veľkú časť zdalivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. 

• Účinník závisí na vzájomnom fázovom posune prúdu a napätia 

• vypočíta sa ako kosinus tohto posunu a priamo tak sa tiež značí  cosφ
• Účinník je bezrozmerný a jeho hodnota sa pohybuje od nuly do jednej, 

pričom jednotkový účinník znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je 
nulový)

• nulový účinník znamená, že celý výkon je jalový, záťaž je 
čisto kapacitná alebo čisto indukčná a fázový posun je teda ± 90



Idealny fázový posun medzi prúdom a napätím 0 °



FÁZOVÉ POMERY V ZDROJI

φ = cos
𝐼𝐼
𝑈𝑈



PFC PARAMETER PODROBNEJŠIE

• PFC z angl. power factor correction-korekcia účinníka

• Kompenzácia účinníka (skr. PFC z angl. power factor correction) 
je proces, ktorý posúva fázu vstupného prúdu vzhľadom k napätiu.

• Upravuje sa účinník, ktorý je u zariadení bez PFC obvodu zvyčajne
0,75. 

• PFC ho upravuje na 0,95 - 0,99. 

• PFC môže byť aktívne alebo pasívne.

• Pasívne-Je najpoužívanejší typ PFC, pretože je lacný. 

• Je realizovaný jednoduchým kapacitným filtrom na vstupne, ktorý
vyrovnáva nelinearitu účinníka. Kompenzuje účinník na maximalne 0,95.



Realny fázový posun medzi prúdom(červený) a napätím (modrý)

Θ=45°
Cos(Θ)=0,707

Θ=90°
Cos(Θ)=0

Θ=Theta

účinník

Induktívny charakter 
zdroja



PFC PARAMETER PODROBNEJŠIE

Pasívny pfc
• Pre malé napájacie zdroje 100 W je najbežnejším typom PFC pasívny.

• Pasívny PFC používa harmonický filter na vstupe striedavého prúdu na opravu chybného činiteľa
výkonu.

• Pasívny PFC je v podstate nízkofrekvenčný filter.

• Bod zlomu filtra by bol nastavený mierne nad 60 Hz.

• L1 a C1 tvoria sériový rezonančný obvod.



PFC PARAMETER PODROBNEJŠIE

Aktívny pfc
• Korekcia aktívneho účinníka (PFC) sa vzťahuje na metódu zvyšovania účinníka (PF) pomocou aktívnych

elektronických obvodov so spätnou väzbou, ktorá riadi tvar vyžarovaného prúdu.

• V väčšine zdrojov í sa používa aktívna metóda. Toto je koncepčná schéma aktívneho PFC boost 
konvertora.

• Tu sa ovláda induktor "L" spínačom označeným ako "Q".

• Tento spínač je zapnutý a vypnutý riadiacim obvodom pri frekvencii "F" oveľa vyššej ako frekvencia
siete.



UPS UNINTERUPTIBLE POWER SOURCE

• Zdroj nepretržitého napájania, používa sa na ochranu
dát pri výpadkoch elektrickej energie.

• Pri výpadku el. energie môže dôjsť k ekonomickým
škodám (napríklad pri serveri v PC sieti) , alebo k
narušeniu údajových štruktúr (databáz).

• UPS zabezpečuje nepretržitý prístup el. napätia
alebo zabezpečuje prívod el. energie kým sa
neukončí práca na PC.



• UPS vkladáme medzi zásuvku el. napätia a kábel PC.

• Hlavnou časťou UPS sú záložné zdroje ktoré sa pri
výpadku el. energie zapnú a pri bežnej prevádzke sa
dobíjajú.

• UPS rozdeľujeme na :

• offline - sú lacnejšie, jednoduchšie a zálohové napájanie
sa pripája až pri poklese hlavného napätia

• online - sú zložitejšie a drahšie no PC je neustále
pripojený na batériu ktorá sa neustále dobíja. To
znamená že ak dôjde k výpadku energie vôbec sa to
neprejaví zakolísaním napätia.

• Je vybavený komunikačným rozhraním RS 232 a USB,



OBVODY UPS OFF-LINE



OTÁZKY NA PÍSOMKU



ZÁKLADNÉ PARAMETRE  ZDROJA
1. Výkon

2. Účinnosť

3. Účinník

4. Počet napájacích vetiev

5. Napájacie napätie

6. Ergonomia

7. Cena

8. Rozmery

9. Typ

10.Výrobca



ZÁKLADNÉ DRUHY NAPÄTÍ ZDROJA

1) +12V

2) -12V

3) + 5 V

4) -5 V

5) +3,3 V

6) 1.3 V



VYMENUJTE FUNKČNÉ ČASTI I MPULZNÉHO ZDROJA

1. Transformátor

2. Usmerňovač

3. Filter

4. Spínač

5. Transformátor

6. Usmerňovač

7. Filter

8. Riadiaci obvod



DOSTALI STE SA AŽ NA KONIEC.........

DRGO
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