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Měření parametrů optočlenu  3-11-1 

        Název optoelektronický vazební člen, zkráceně optočlen (optron)           

je používán pro elektronické součástky, v nichž je vnitřní vazba mezi 

elektrickým vstupním a výstupním signálem zprostředkována světelným 

zářením – zpravidla v infračervené oblasti světelného spektra. Základem 

optočlenu je dvojice, kterou tvoří zdroj světelného záření a detektor 

optického záření. Většina používaných optických vazebních členů používá 

jako vysílač IR-LED a jako přijímač fototranzistor, ale mohou to být i jiné 

prvky jako fotodioda, fototyristor popř.fotorezistor.  

     Otočeny jsou používány k přenosu datových nebo analogových 

střídavých i stejnosměrných signálů, přičemž zajišťují vysoký izolační 

odpor mezi vstupem a výstupem. Optrony slouží ke vzájemnému 

galvanickému oddělení dvou obvodů.  

     Z hlediska aplikace rozlišujeme optočleny pro aplikace v lineárních 

obvodech, které mají dobrou linearitu a optočleny pro aplikace v logických 

obvodech, které jsou určeny pro přenos signálů pouze dvou úrovní.  
     

Schématická značka, provedení a způsob zapojení optočlenu s tranzistorem. 

Zdroj: DOLEČEK (1),  str. 59. 
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Základní parametry optočlenů s tranzistorem: 

Měření parametrů optočlenu  3-11-1 
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Schématická značka, pouzdro a charakteristické parametry optočlenu CNY21N 

Zdroj: FROHN (2),  str. 299 a 301. 

Zdroj: DOLEČEK (1),  str. 63-64. 

Měření parametrů optočlenu  3-11-1 
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     Závislost mezi vstupním a výstupním proudem se většinou udávají ve formě 

převodní charakteristiky. Níže je uvedená převodní charakteristika optočlenu 

CNY21N – graf a). Z průběhu je zřejmé, že hodnota CTR není konstantní, ale 

poněkud se mění s velikostí vstupního proudu IF. Různé typy dnešních 

optočlenů mají poměrný přenos proudu v rozmezí 0,2 až 3,2. 

     Soustava výstupních charakteristik optočlenu - graf b) se podobá soustavě 

charakteristik fototranzistoru, nebo normálního tranzistoru, činitel proudového 

zesílení je však podstatně nižší. V grafu je také vynesena pracovní přímka 

kolektorového rezistoru s hodnotu odporu 1 kΩ. 

a) převodní         

charakteristika 

b)     výstupní         

charakteristiky 

Zdroj: FROHN (2),  str. 300. 
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Měření parametrů optočlenu 

 
     Měření parametrů optočlenu můžeme rozdělit na měření statických 

parametrů a na měření dynamických (časových) parametrů. 

     Statické parametry jako např. převodní charakteristiku IC = f(IF), nebo 

úbytek napětí na vysílači UF můžeme měřit voltampérovou metodou při 

napájení stejnosměrným napětím. Procházející proudy nohou být měřeny 

přímo miliampérmetry jejichž přívodní svorka musí být zapojena na 

potenciál zdroje, nebo pomocí voltmetrů jako úbytky napětí na vřazených 

sériových rezistorech. Ostatní veličiny (parametry) v měřeném obvodu jsou 

udržovány na konstantní hodnotě. Vliv okolní teploty nebude 

kompenzován. 

     Dynamické parametry jako je tON  (doba náběhu) a  tOFF (doba doběhu) 

jsou měřeny impulsy z impulsního generátoru, které musí mít dobu náběhu 

a dobu doběhu kratší než 0,1tON, resp. 0,1tOFF  a střídu 1:1.  Vstupní (budící) 

proudový impuls je obvykle definován v katalogových údajích od výrobce 

jako IC(ON). Snímání časového průběhu náběžné a doběžné hrany 

výstupního impulsu na straně přijímače se provádí pomocí osciloskopu 

jako úbytek napětí na sériovém rezistoru.  

 

    

Měření parametrů optočlenu  3-11-1 
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Způsob stanovení doby tON  a  tOFF : 


