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TEST: 

 
1. Z jakých částí se optočlen skládá a k jakým účelům 

     se používá?   

 

2. Nakreslete a popište zapojení optočlenu s fototranzistorem 

     k vnějším obvodům.  

 

3.  Vyjmenujte základní parametry uváděné u optočlenů. 

 

4. Popište způsob měření dynamických parametrů optočlenu             

a odvoďte vztah pro výpočet frekvence budících impulsů         

pro měření tON a tOFF.  
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Základem optočlenu je dvojice, kterou tvoří zdroj světelného záření  

- VYSÍLAČ a detektor optického záření - PŘIJÍMAČ. 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.  
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Zdroj: DOLEČEK (1),  str. 59. 
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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.  
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Zdroj: DOLEČEK (1),  str. 59. 
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Zdroj: FROHN (2),  str. 299 a 301. 
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      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.  
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