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Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí II
(c) Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2015
V první ásti tohoto lánku jsme vytvo ili horní spína , který pro vypínání používá opto len. Abyste lánek
nemuseli hledat, výsledné schéma zapojení horního spína e najdete zde:

Obr. 1: Zapojení horního spína e s induktivní a optickou vazbou
Nevýhodou tohoto zapojení je to, že jsme omezeni ve výb ru opto lenu na pasivní opto leny, které nemají
pomocné napájecí nap tí na sekundární stran , tj. na stran tranzistoru. Tyto opto leny bývají pomalé, takže se
zpožd jí vzestupné a sestupné hrany impulzu m že výrazn lišit.

Obr. 2: Zapojení horního spína e pouze s induktivními vazbami

-2Abychom tuto nevýhodu odstranili, opto len nahradíme induktivní vazbou. První návrh m žete vid t na obr. 2.
Na tomto obrázku máme dva zdroje úzkých impulz . Zdroj V3 poskytuje zapínací impulzy a V4 vytvá í
impulzy vypínací, jak m žete vid t na dalším obrázku:

Obr. 3
Princip tohoto zapojení je na první pohled z ejmý: opto len, který vybíjí kondenzátor C2 a vstupní kapacitu
tranzistoru M2, jsme jednoduše nahradili tranzistorem M3, který je ízen dalším zdrojem impulz (V4) p es
druhý transformátor (L3, L4). Výhodou tohoto zapojení je to, že m žeme dosáhnout libovolné doby sepnutí
spína e, a to tehdy, když budeme úrove nap tí na gate tranzistoru M2 udržovat periodickými impulzy ze
zdroje V3.

Obr. 4: Zapojení horního spína e s jedním zdrojem impulz

-3Zdroje impulz V3, V4 na obr. 2 m žeme nahradit jediným zdrojem obdélníkových impulz (V3), jak ukazuje
obr. 4. P i vzestupné hran obdélníkového impulzu ze zdroje V3 je tranzistor M2 sepnut a p i sestupné hran je
vypnut. Tohoto efektu jsme dosáhli jednoduše tak, že jsme pro ízení od vzestupné hrany použili tranzistor
s kanálem N, zatímco pro ízení od sestupné hrany jsme použili tranzistor s kanálem P. V obou p ípadech byly
pro vytvo ení krátkých impulz použity deriva ní leny (R1, C1 resp. R6, C5). Nakonec se ješt podíváme na
zpožd ní p i sepnutí a vypnutí. Na výsledky se m žete podívat na obr. 5 a do tabulky 1.

Obr. 5

ení zpožd ní vzestupné hrany

ení zpožd ní sestupné hrany
Tabulka 1

