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•

talne površine, podloge

•

embalaže, materiali za pakiranja

•

osebna ESD oprema

•

opozorilne table, nalepke, trakovi

•

delovna mesta z opremo

•

oprema za delo na terenu

•

oprema in pripomočki za ESD ozemljevanja

•

transportna in skladiščna oprema

•

merilna in kontrolna oprema

•

oprema in materiali za vzdrževanje in čiščenje

•

ionizatorji

eLeKTRON KNEZ

MALA ZGODOVINA
400 let pr.n.št. opazijo pojav elektrostatiko pri drgnjenju jantarja, postavi se ideja o
atomu
1544 je bila napisana prva knjiga z znanstvenim pristopu o elektrostatiki in prvih
instrumentih za merjenje elektrostatike
1672 leta ustvarjajo elektrostatiko z gnetenjem žvepla
leta 1750 izdelajo prvi torni generator
leta 1786 Galvani poskuša na žabjih krakih z “živalsko” elektriko, ugotovi enakost
atmosferske elektrike in “galvanske” elektrike

Luigi Galvani
1737- 1798

Alessandro Volta
1745 - 1824

v 17. In 18. stoletju postane elektrika “moderna” in zanimiva z različnimi preizkusi
v 17. stoletju se ugotovi, da je elektrostatika povezana z vremenskimi pojavi
v 17. stoletju se ugotovi, da ima elektrostatika tudi fiziološke učinke
1746 leta spoznajo električni kondenzator
nekaj let kasneje pride do prve smrtne nesreče z električnimi kondenzatorji
1773 - 1806 spoznajo kvadratno razmerje med razdaljo in elektrostatičnimi naboji
1771 približno tega leta napravijo prvi merilni instrument elektroskop
1870 Helmholtz izdelal prvi generator na principu influence
1903 -1913 sestavijo moderni model atoma
industrijska revolucija - elektrostatika kot nevarnost v proizvodnji smodnika
~ 1960 z razvojem elektronike postaja elektrostatika vedno večji problem
najverjetneje je leta 1937 elektrostatika povzročila uničenje zepelina Hindenburg
danes so moderne elektronske komponente z visoko stopnjo submikronske
tehnologije (VLSI) občutljive na elektrostatično napetosti 10 V
elektrostatika napravi v elektronski industriji ocenjeno 8 milijard $ škode na leto
v modernem avtomobilu predstavljajo elektronki sklopi 75 % vrednosti avtomobila
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Andre-Marie Ampere
1775 - 1836

Rober J. Van de Graff
1901 1967

Benjamin Franklin
1706 - 1790
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DEFINICIJE

atomos

nedeljiv, nerazdružljiv

atomos

(grško)

elektron

jantar

elektron = jantar

(grško)

elektrostatika je nepredvidljiva: danes je, jutri je in ne ve se, zakaj je ni več!
pri obravnavanju elektrostatike je smiselno upoštevati kompromise
telo ostane naelektreno, če je električni izolator
kemijsko čisti elementi se med seboj ne naelektrujejo
čisti plini se ne naelektrijo, naelektritve povzročajo aerosoli
pretakajoče tekočine se naelektrijo ob mejnih plasteh z izolatorji
elektrostatična naelektritev
elektrostatika
elektrodinamika
elektrostatični naboj

področje elektrotehnike, ki proučuje električne pojave statičnih elektrin
(tudi dinamične in prehodne elektrostatične pojave)
proučuje električne pojave gibajočih se električnih nabojev, ki povzroča elektromagnetne pojave
(elektromagnetno polje, npr. radijski valovi)
elektrostatični naboj je izvor elektrostatičnega polja

Q

pozitiven elektrostatični naboj

atom z manjkom elektronov

+Q

pozitiven elektrostatični naboj

atom z viškom elektronov

- Q negativni ion

pozitivni ion

elektrostatično polje

prostorsko porazdeljeno področje z elektrostatičnimi naboji, ki ustvarjajo elektrostatične vektorske sile

Columnov zakon

opisuje privlačno ali odbojno silo (Columnova sila) med elektrostatičnimi naboji:
sila je sorazmerna z velikostjo nabojev in pojema s kvadratom razdalje (1/ r 2 ) med nabojema

elektrostatični naboj
Amper
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elektrostatična naelektritev je površinski pojav zaradi viška / manjka elektronov
(ko so učinek, hitrost, moč naelektrevanja večji od razelektrevanja)

1As (ampersekunda) = 1 C (Coulum)
enota električnega toka

1C ~ 6,24 * 10

1A = 0,625 * 10

e-

elektrostatični naboj elektrona

e = - 1,602 * 10

e+

elektrostatični naboj protona

e = + 1,602 * 10

e

elektrostatični naboj nevtrona

e = 0 C (As)

19

-19
-19

18

elektronov

e- /s (elektron/s)

C (C=As)
C (C=As)
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DEFINICIJE

elektrostatični potencial

elektrostatični potencial je v neki točki prostora definiran z energijo, ki je potreben, da se
naboj Q premakne od točke T1 do točke T2

električna poljska jakost

•
•
•

vektorska sila na naelektren delec
sprememba napetosti elektrostatičnega polja na znani razdalji
električna poljska je vektorska veličina in kaže na prostorsko sestavljenost
električnega polja in smer elektrostatičnih sil

•
•

električna napetost je razlika električnih potencialov med dvema točkama T1 , T2
v elektrostatičnem polju
napetost se običajno meri proti referenčni točki, npr. “zemlja”

U, V, T1 , T2

električni tok

•
•
•

električni tok je premik elektrostatičnih nabojev
električni tok je sprememba, povprečen pretok naboja v enoti časa
smer toka pozitivnega naboja določa smer električnega toka

I, A

električna upornost

•
•

električna upornost je snovno geometrijska lastnost materialov
običajno neodvisna od napetosti

R, Ω

električna napetost

1 N/C = 1 V/m

izmerjeno vrednost upornosti pomnožimo z razmerjem med površino elektrod in z razdaljo med elektrodama

specifična površinska
upornost

izmerjeno vrednost upornosti pomnožimo z razmerjem med dolžino elektrod in z razdaljo med elektrodama

dielektrična konstanta

•
•

konstanta je sorazmerni faktor med električno poljsko jakostjo in gostoto električnega polja (polarizacija)
konstanta določa kapacitivnost kondenzatorja

površinski naboj

površinski naboj na površini, ki je izpostavljena običajnemu zraku je omejen na največ
2,7 * 105 C/m2

zakon o ohranitvi
elektrostatičnega
naboja

v električno zaključenem sistemu je vsota vseh nabojev konstantna, naboj ne more biti izničen

električna upornost
električna kapacitivnost

nakopičen naboj v
kondenzatorju
nakopičena energija v
kondenzatorju

N =Newton,
C=Coulomb

V/m kV/m

specifična (prehodna)
upornost

Helmholtzova (dvojna) plast
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Q, T1 , T2

plast v materialu tik pod površino s področjem nastajanja elektrostatike

cca 2,5 MV/m – 3 MV/m,
(cca 25 – 30 kV/cm)

cca (2 x) 10 nm

snovno - geometrijska lastnost telesa

včasih odvisna od napetosti

snovno - geometrijska lastnost

odvisna od geometrije teles in snovi med obema telesoma

naboj je sorazmerno odvisen od napetosti in kapacitivnosti

U, C

energjja naelektrenega kondenzatorja je sorazmerna s kvadratom napetosti naelektritve

E = f (U2)
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DEFINICIJE

E

električna poljska jakost

Um

električna napetost merjenja

U

električna napetost, tudi elektrostatčna napetost

EBP

skupno elektrostatično ozemljitveno mesto naprave, sistema za elektrostatično ozemljitev

CPG

skupno elektrostatično ozemljitveno mesto naprav v EPA

Common Point Grounding

EGC/PE

skupno elektrostatično ozemljitveno mesto naprav v EPA

Equipment Grounding Conductor / Proctetive Earth

AG

elektrostatično „ekvipotencialno“ ozemljitveno mesto EPA

Auixiliary Ground

ECB

priključno ozemljitveno mesto ESD zapestnic

Electrostatic Bonding Point

R

električna upornost

Rp

površinska električna upornost

Rv

volumenska električna upornost

Rpp

električna upornost “točka – točka”

npr. merjeno 30cm, cca 5cm od robov in
cca 7,5cm od ozemljitvenega mesta

Rg

električna ozemljitvena upornost ESD naprave, opreme, materiala
na skupno ozemljitveno mesto

npr. na ESD ozemljilo talne površine

Rgp

električna upornost ESD naprave, opreme, materiala merjena
na ESD ozemljitveno točko (EBP)

npr. EBP ozemljitveno mesto namizne podloge

sistemska električna upornost osebe, merjena na ESD ozemljitev

npr. upornost (človekovo telo + obuvala + kontakt
obuval s talno površino+ talna površina)

Rgsistem
UHBM

napetost naelektritve človekovega telesa

WT

dinamični test hoje za merjenje napetosti v dani roke UHBM

Uoff

uravnoteženost preostale napetosti ionizacije

+/- Δt

toff
23 (2)
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R >1 MΩ → Um=100 V / R <1 MΩ → Um=10 V

npr. električnega ožičenja

dinamični test hoje, napetost v dlani roke

čas razelektritve z ionizatorjem od (+/-) 1.000 V → (+/-) 100 V
čas merjenja uravnoteženosti preostale napetosti ionizacije

0C

/ 12 (3) % rh / > 48 h zahtevani „klimatski“ in časovni pogoji za ESD potrjevanje materialov

(Walking Test)
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EPA

ESD koordinator
ESD delavec

Electrostatic Protection Area

oseba, posebej usposobljena in delegirana za obvladovanje elektrostatike pri delu z elektrostatično občutljivimi
elektronskimi komponentami
oseba, usposobljena za delo z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami

ESD

elektrostatične razelektritve med dvema različnima električnima potencialoma

Electrostatic Discarge

EOS

prekomerna, napačna električna napetost, energija, nevarna za elektronske komponente

Electric Overvoltage Stress

ESDS

elektrostatično občutljiva komponenta, modul, sklop, element, ki ga lahko uniči ali poškoduje
nekontrolirana prekomerna razelektritev

ElectroStatic Device Sensitive

ESDS

elektrostatično občutljiva elektronska komponenta

Electrostatic Discharge Sensitive Devices

ESA

privlačna, odbojna sila elektrostatike npr. prašnih delcev

Electristatic Atraction

UPA

elektrostatično nezaščiteno področje

Unprotected Area

EMI

elektromagnetni pojavi zaradi dinamične spremembe elektrostatičnega naboja v okolici te
spremembe

Electromagnetic Influence

ECB

priključno ozemljitveno mesto za ozemljevanje opreme v EPA področju z
vgrajenimi zaščitnimi upori pred nevarno napetostjo dotika

Erth Connection Box

EBP

skupno ozemljitveno mesto, lokacija, kjer so električno priključeni prevodniki, ali sta
električno priključeni dve ali več ESD naprav, opreme za ekvipotencialno izravnavo
električnih potencialov

Electrostatic Bonding Point

EFM

merjenje elektrostatičnih polj, merjenje elektrostatičnih napetosti na površini

Electrostatic Field Meter

elektrostatični voltmeter (kontaktni, brekontaktni) za merjenje elektrostatične napetosti na
površinah in elektrostatično občutljivih napravah (za CDM)

Electrostatic Voltmeter

PCB

tiskano vezje brez okrovja, ohišja

Printed Circuit Board

SMD

elektronske komponente za površinsko montažo

Surface Mount Device

SMT

tehnologija montaže elektronskih komponent – površinska montaža

Surface Mount Technolgy

THT

tehnologija montaže elektronskih komponent – skozi tiskano vezje

Through Hole Technoloy

ESVM

ESD oprema, materiali,
naprave
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posebej elektrostatično urejeno delovno mesto, lokacija, področje, površina, prostor z
elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami, kjer so s posebno opremo
in ureditvijo ustvarjeni pogoji za zaščito elektrostatično občutljivih elektronskih
komponent pred škodljivimi elektrostatičnih pojavi

oprema, materiali, naprave izdelani tako, da ne ustvarjajo presežene elektrostatične pojave, ali so prevodni tako, da „ozemljujejo“
elektrostatične pojave za zaščito elektrostatično občutljivih naprav pred poškodovanjem zaradi elektrostatike

