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impulzusok állnak elő. Az előbb
elmondottakat láthatjuk a 2. áb-
rán szemléltetve, melyet a már
üzemelő készülékről vettünk fel.
Az „a” és „b” részletek a megállás
és a végsebesség közeli helyzetet
mutatják, míg a „c” ábrarész kö-
zepes sebességérték mellett (kb.
50%-os kitöltésű impulzus) az IC
kimenete és a T3 kimenete
„együttállását” mutatja. Megje-
gyezzük, hogy a háromcsatornás
oszcilloszkóp-felvételnek tűnő
(referencia, háromszögjel, IC ki-
menet) ábrázolás valójában két-
csatornás digitális oszcilloszkóp-
pal készült, kihasználva annak
tároló és ennélfogva előhívható
képességét.

Némi magyarázatra szorul az
invertáló bemeneten „lógó”
passzív hálózat szerepe. Ezzel az
áramköri részlettel érjük el a
bevezetőben említett inercia- és
fékhatás szimulálását. Gondol-
junk csak bele, általában ho-
gyan állnak meg a járművek? A
vezető lekapcsolja a vontatási
energiát (gőzt, áramot, ill. levá-
lasztja a belsőégésű motort a

hajtóműről) és működteti az
adott járműnél alkalmazott fék-
berendezést, miközben a jár-
mű(szerelvény) tehetetlenségé-
nél fogva energia-utánpótlás
nélkül is – csökkenő sebesség-
gel ugyan – tovább halad. Szel-
lemes kis áramköri kiegészíté-
sünk – természetesen koránt-
sem 100%-osan – ezt az életsze-
rűséget próbálja a terepasztal
kezelőjének biztosítani. Ameny-
nyiben az összes erre szolgáló
elemet (R5, D5, R6, C3, P4) el-
hagyjuk, akkor szabályozónk tel-
jesen hagyományos PWM meg-
oldásúvá válik, egy igen lineáris
kimenettel. Ha csak az R5, C3
tagot ültetjük be az előbb emlí-
tettek közül, akkor a kimenet
emelkedése és esése exponenci-
ális jellegű lesz, amely kivétele-
sen sima indulást és megállást
ad, de az operátor részéréről to-
latásnál szükség van  némi
ügyességre. Az R5 értékének
megválasztásával állítható be a
„személyre szabott” munkapont.
A fékezést valamennyi – az

előbb felsorolt – alkatelem beül-
tetésével imitálhatjuk.

Tulajdonképpen a referencia-
feszültséget előállító feszültség-
osztóval (sebességszabályozás)
részben párhuzamosan kötött
másik feszültségosztót látunk,
ahol az „elválasztást” D5 biztosít-
ja. Tekintettel az osztó ellenállás-
értékeinek nagyságrendi kü-
lönbségére, valamint az IC (elvi-
leg) végtelen nagy bemeneti el-
lenállására, menet közben ez a
segédosztó a működésre nincs
befolyással. Megálláskor vagy las-
sításkor, amikor a szabályozót le-
csavarjuk, a P1 középérintkező-
jén csökken a feszültség, de ek-
kor még – a D5 lezárása miatt –
C3 tartja az adott sebességnél
„rajta maradt” feszültséget. A
kondenzátor fokozatos kisülését
a P4 (fék) potenciométerrel ér-
jük el, azaz az IC invertáló beme-
netén finoman állítható csökke-
nő feszültséget szabályozhatunk
egészen a szerelvény megállásá-
ig. Az inercia hatás az R5, C3 sze-
relvényhez igazításával érhető el.
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