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Optočleny představují výběr sedmi
různých prvků těchto vazebních členů,
jejichž výrobcem je v této oblasti známá
firma COSMO. V našem časopisu jsme
vám již představili její výkonová SSR ve
stavebnicích KTE442 a KTE443. Tím spíš
nám od začátku bylo jasné, že nás čeká
zajímavá práce.

Dodané optočleny, jejichž základní
rozdělení uvádíme v tab. 1, se vyznačují
(kromě technologie sekundární strany)
nízkým ovládacím proudem, vysokým

spínacím napětím a velmi malým odpo-
rem v sepnutém stavu. Jsou určeny pro
použití všude tam, kde je třeba spínat
nejen stejnosměrné, ale i střídavé napě-
tí s jen velmi malými ztrátami a galvanic-
kým oddělením řídícího signálu od spí-
nané složky. To se velmi dobře uplatní
například v telekomunikacích, multiple-
xerech, lékařské technice, pro řízení tria-

ků či ovládání motorů, ale i v mnoha ji-
ných aplikacích.

Výrobce udává typický spínací proud
na úrovni 5 mA a trvalý proud v rozmezí
5 – 50 mA, špičkově až 1 A. U mnohých
jednotlivých prvků pak při podrobnějším
studiu katalogových listů najdeme jako
spínací proud i údaj menší než 2 mA!
Sekundární strana optočlenů obsahuje
vždy dvojici MOS tranzistorů, které pod-
le typu vykonávají buď spínací, nebo
i rozpínací funkci jen s malým odporem
v sepnutém stavu, který se pohybuje oko-
lo 20 W. V základním zapojení umožňu-
je optočlen spínání střídavého i stejno-
směrného signálu nezávisle na polaritě.
V některých případech je však vyveden
i společný emitor dvojice spínacích tran-
zistorů, což umožňuje snížení vnitřního
odporu spínače na polovinu (až na 10 W)
při stejnosměrném napětí, popř. využití
spínače jako jednocestného usměrňova-
če. Optočleny mohou, podle typu, spínat
stejnosměrné i střídavé napětí až 350 V,
resp. 400 V, při trvalém proudu 130 mA,
pokud nebude překročena max. výkono-
vá ztráta 0,5 W. Špičkový spínaný proud
může dosahovat hodnoty až 300 mA.
Rychlost spínání se podle typu liší
v rozmezí 0,3 – 1,0 ms pro sepnutí a 0,7
– 1,5 ms při rozepnutí.

Optočleny jsou dodávány v běžných
pouzdrech DIL, nebo s určením pro po-
vrchovou mntáž při shodných rozměrech
(pouzdro SOP) . Rovněž jsou k dispozici
i klasická pouzdra pro SMD, tedy běžné
miniaturní provedení SOT10, avšak jen
se šesti vývody.

Při redakčních zkouškách jsme byli
mile překvapeni nízkým spínacím prou-
dem, protože k úplnému sepnutí spína-
čů v některých případech stačilo i méně
než 0,7 mA. Při zkouškách se střídavým
napětím docházelo k neúplnému zavře-

ní, resp. neúplnému přerušení spínače
při spínání signálu s kmitočtem vyšším
než 10 kHz, což odpovídá uvedeným pa-
razitním kapacitám tranzistorů. Odpor se-
pnutého spínače mírně klesal se zvyšují-
cím se proudem tekoucím tranzistorem.
Přestože výrobce deklaruje uvedené spí-
nače jako relé, a tedy spínače s okamži-
tým sepnutím nebo rozepnutím, při vhod-
ném sériovém odporu bylo možné využití
spínače i jako regulátoru, resp. proměn-
ného odporu, což jistě dále zvyšuje jeho
užitnou hodnotu.

Bližší informace o optočlenech firmy
COSMO získáte u techniků společnosti
GM Electronic – nejlépe na e-mailové
adrese hynek.strelka@gme.cz nebo na
www.gme.cz, případně můžete i telefo-
novat na číslo 02/232 26 06. Tyto optické
vazební členy jsou zajímavou novinkou,
rozhodli jsme se je proto využít v některé
z našich připravovaných stavebnic a po-
kusíme se vám příklad jejich praktického
využití přinést co nejdříve.

Připojování zátěže ke spínačům

Společnost GM Electronic poskytla naší redakci ke zkouškám i případnému použití při vývoji
konstrukcí a stavebnic velmi zajímavé obvody – optočleny. A to ne optočleny ledajaké, ale s tranzistory
MOS na sekundární straně. Protože nás tyto spínací prvky skutečně velmi zaujaly, ihned jsme se
pustili do jejich studia a zkoušení.




