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PMW regulácia je jednoduchý spôsob regulácie výkonu u spotrebi ov. Nevyužíva
nijaké pasívne sú iastky, ktoré regulujú príkon odoberaním nežiadúcej asti výkonu zdroja na
iné formy energie, ím sa stráca ú innos zapojenia. PMW regulácia využíva sekven né
dodávanie výkonu, pri om sa len mení doba medzi jednotlivými sekvenciami. Možností je
ve a, pri om je žiadúce a aj zmyslom danej regulácie, aby okamžité napätie a aj prúd ostávali
konštantné. Riešenie je možné dodávaním energie v impulzoch, ktorých ve kos je zachovaná
a mení sa len ich d žka.
Nasledovné riešenie je zaujímavé tým, že celková doba periódy medzi impulzami je
zachovaná. Mení sa len tzv. strieda impulzu. Strieda (alebo tiež inite plnenia) periodicky
sa opakujúceho dvojstavového javu, signálu, alebo funkcie je definovaná ako pomer doby
trvania aktívneho stavu („zapnutý“, log.1, prúd te ie, zariadenie pracuje, hodnota je nenulová)
vo i perióde (dobe opakovania sa) javu. Vyjadruje sa zvy ajne v percentách. Symbolické
vyjadrenie: D = / T ,
kde:
D je strieda (z angl. duty cycle – pracovný interval);
je doba, kedy je funkcia nenulová;
je perióda funkcie.

Nasledovné zapojenie využíva integrovaný obvod NE 555, ktorý je zdrojom impulzného
signálu. Celková doba periódy v obvode je daná asom, ktorý potrebuje kondenzátor C2 na
dosiahnutie z ur itej minimálnej hodnoty napätia ur itú maximálnu hodnotu, kedy sa za ne
vybíja a dosiahne znovu minimálnu úrove . Potenciometrom je možné meni pomer týchto
asov, nako ko celkový odpor potenciometra je nemenný a mení sa len prúd prechádzajúci
diódami D1 a D2. Signál z výstupu integrovaného obvodu je prenesený na sériu do seba
zapojených tranzistorov, ktoré signál zosilnia na požadovanú úrove . Tranzistor T2 teda
predstavuje výkonový prvok, ktorý reguluje napájanie zariadenia. Perióda zapojenia bola
rádovo milisekundy.
Pri použití tohto zapojenia môže vzniknú jeden malý problém. U PWM regulácie je
dobré, ke reguluje v rozsahu od 0%, pretože tak dokáže zariadenie vypnú . Pri meraní tohto
zapojenia som nameral rozsah 1.09% až 99.5%. Ak pripojíte na výstup LED diódy alebo
žiarovku, ni sa nedeje, možno budú slabo svieti . U motorov sa rozsah regulácie od 1%
prejaví tak, že pri najnižšom stupni regulácie bude dodávaný výkon 1%. Ten síce motor
nerozto í, ale bude spôsobova , že motor sa trochu chveje a potichu píska.
PWM s NE555 predstavuje jednoduché zapojenie, ktoré dobre slúži a nájde využitie u
regulácie jasu LED diód, žiaroviek, riadenie otá ok motorov a samozrejme pri napájaní a
riadení rýchlosti vlá ikov modelovej železnice.

Schéma zapojenia Obr.: 1

