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karakterisztikájának értelmezése 
ad választ. Az 1.b ábra kapcsán 
még „feléledési időről” szóltunk, 
itt már pontosítunk. A fotorelé 
bekapcsolási ideje az az időtar-
tam, amely a bemeneti áram be-
kapcsolásától az addig eltelt idő, 
míg a kapcsolt pontok közötti fe-
szültség 10%-ra csökken. A kata-
lógus szerint ennél a típusnál ez 
az idő 2,5…5 ms, adott munka-
ponti adatok mellett [1]. Hason-
lóképpen definiálható a kikap-
csolási idő is, de a lényeg ebben 
az esetben, hogy ez nagyság-
renddel kisebb. A működési gya-
koriság szempontjából pedig a 
kedvezőtlenebb (azaz a bekap-
csolási szituációt) kell figyelem-
be venni. 

Így megmértük az átviteli ka-
rakterisztikáját is, melyhez a ki-
induló adatok: IF = 7 mA, Uki = 
12 V, és RT = 120 ohm voltak. A 
nem egyidejű mérés, valamint a 
két időérték nagyságrendi kü-
lönbsége miatt csak a digitális 
oszcilloszkóp „varázslata” segít-
ségével volt lehetséges a teljes 
átviteli karakterisztikát egy áb-
rában láttatni (3. ábra). Ameny-
nyiben ezt összevetjük az [1] 2. 
ábrájával az egyezőség egyértel-
mű, csak itt nem egy elvi átvitel 
látható, hanem maga a valóság. 
A karakterisztika elemzéséből 
vélelmezhető volt, hogy a kap-
csolási gyakoriság (frekvencia) 
néhány 100 Hz-ig biztos üzemet 
eredményez. A 4. ábra sorozat-
felvétele pedig mutatja is a csip 
használhatóságát. Az ábrákon a 
Ch2 képe a kapcsoló jel, a Ch1 
pedig a kapcsolt jel, 1 kohmos 
terhelésen mérve. Az előzetes 
várakozásnak megfelelően el-
mondhatjuk, hogy amennyiben 
a vezérlőjel és a kimeneti jel kö-

zött szinkron működés szüksé-
ges, akkor kb. 10 Hz-ig, anélkül 
pedig néhányszor 100 Hz-ig el-
fogadható a bekapcsolási idő 
késleltetési hatása. A példánk-
beli 5 Hz-es kapcsolgatásra így 
tökéletes. 

 
Elkészítés, beállítás 

 
Az eddigiekben írásunk már tel-
jesítette címbeli „vállalását”, 
azaz kipróbáltuk, s egyfajta fel-
használásra minősítettük a 
TLP3547-es fotorelét. Ugyanak-
kor a vizsgáló áramkörünk önál-
ló felhasználásra is alkalmas, 
egyfajta megoldása a kitűzött 
feladatnak. Éppen ezért komp-
lett áramkörként kezeljük, és 
egy 42,555 mm méretű nyák-
tervet is (5. ábra) készítettünk 
hozzá. Annak beültetési rajzát 
pedig a 6. ábrán mutatjuk. Any-
nyi „turpisság” azért van a dolog-
ban, hogy IC2 szerepében ki-
próbálhatjuk a cikkünkben 
megidézett optocsatolókat is, de 
ezt az opciót – a lényeg megzava-
rásától tartva – az elvi rajzon 
nem ábrázoltuk. Ehhez a hatlá-
bú optót egy lábbal elcsúsztatva 
kell a 8-as DIP foglalatba helyez-
ni, és a J jumpert a fotorelé „álla-
potú” A-B helyzetből B-C állásba 
kell áttenni. Megállapítottuk, 
hogy az optocsatoló jelfogónak 
nem ideális kapcsoló, de ebben 
az alkalmazásban működik. To-
vábbi táblázatokkal nem terhel-
jük az olvasót, de vizsgáltuk azt 
is, hogy az opto az IC1/b áram-
köri pontjain milyen feszültség-
változásokat okoz, a semmilyen 
változást nem okozó fotoreléhez 
képest. Igen okoz, de annyit 
nem, hogy az IC1/b működése 
ellehetetlenüljön. A  két frek-
vencia más-más lesz a számított-
hoz képest, de az pl. C3 módosí-
tásával korrigálható. Megjegyez-
zük, hogy az opcionális jusztírozó 
C* kondenzátor nem része a 
nyáktervnek, azt a forrasztási ol-
dalra helyezzük, ha szükség van 
rá. Az 5 Hz-es kapcsolófrekvencia 
stabil, C1 módosítására nem volt 
szükség, s ide lehetőleg ne elkót 
használjunk! A kimenet egy illesz-
tő tranzisztoron keresztül (végfo-
kozatnak nem mernénk nevezni) 
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