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REZONAN NÍ MOTOR polopat II
(c) Ing. Ladislav Kopecký, zá í 2015
V první ásti lánku jsme probrali základy rezonan ního ízení a skon ili jsme p íkladem rezona ního ízení
dvoufázového motoru v p lm stkovém zapojení. V tomto duchu budeme pokra ovat, p emž se zam íme
na obvodová ešení rezonan ního ízení s konkrétními sou ástkami. Dlouho jsem se tomuto p ístupu
vyhýbal a rad ji jsem se pohyboval v obecn jší rovin . Ukázalo se však, že málokdo má dostatek
edstavivosti a odborných znalostí, aby dokázal tyto teoretické poznatky p evést do praxe. Hlavním
impulzem ke zm
p ístupu byla reakce spole nosti Siemens, které jsem vynález rezonan ního ízení
nabídl k využití. Byl jsem odmítnut s od vodn ním, že rezona ní ízení je komplikované a drahé. Je tedy
na ase ukázat, že opak je pravdou.
Systém ízení dvoufázového motoru byl ov en v praxi na dvoufázovém krokovém motoru a zprávu o tom
najdete zde:
http://free-energy.xf.cz/simulace/RZ-KM-PM.pdf
Pro elektronické p epína e jsem použil integrovaný obvod L293D, který obsahuje dva úplné H-m stky a
každý výstup je chrán n dvojicí diod. Protože jsem oba H-m stky nevyužil a obvod je proudov
poddimenzován, zapojil jsem vždy dva p epína e paraleln . Logické schéma obvodu najdete na obr. 1. Na
obr. 2 je zapojení jednoho vstupu a výstupu.

Obr. 1: Logické schéma obvodu L293
Schéma zapojení rezona ního ízení najdete na obr. 3. Na svorky X1 je p ivedeno nap tí 24V, které napájí
výstupní obvody L293D. Pomocí lineárního stabulizátoru 7805 je vyrobeno 5V pro napájení ídicí ásti
zapojení, tj. komparátory LM2903 a ídicí obvody L2903D. Induk nosti L1 a L2 jsou vinutí krokového
motoru a mají induk nost cca 0,1H. Rezonan ní kondenzátory C1 a C2 mají jmenovitou kapacitu 15µF.
Proud vinutím je snímán pomocí odporu R2 a p íslušný nap ový signál je p iveden na vstup (+)
komparátoru IC2A. Nap tí na kondenzátoru C1, jež je proti proudu fázov posunuto o 90°, je sníženo
odporovým d li em na vhodnou úrove a p ivedeno na vstup (+) komparátoru IC2B. Tímto jednoduchým
trikem jsme zajistili pot ebný fázový posun pro ízení druhé fáze krokového motoru.
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Obr. 2: Zapojení jednoho vstupu a výstupu obvodu L293D

Obr. 3: Elektronika rezona ního ízení krokového motoru – p lm stek
Poznámka: M že se zdát nelogické, že jsou spojeny kanály 1-4 a 2-3. Je to ist z praktických d vod kv li
návrhu plošného spoje.
Také jsem se zabýval rezonan ním ízením tohoto krokového motoru v celom stkové verzi. Zárove jsem
porovnával rezonan ní ízení s b žným ízením pomocí logických obvod . Ukázalo se, že bez zát že
jednozna
rezonan ní ízení vedlo. Výhoda rezonan ního ízení se projevila p edevším ve vysokých
otá kách. Avšak p i nízkých otá kách a p i zát ži m lo navrch klasické ízení. O p in jsme již psali:
žný motor p i mechanické zát ži má vyšší odb r proudu, zatímco u rezonan ního ízení p i zvýšené
mechanické zát ži odb r klesá. P esto má rezonan ní ízení adu p edností: vysoká ú innost, jednoduchost,
spolehlivost, hladký chod, nezp sobuje elmag. rušení a schopnost pracovat ve vysokých otá kách. Než
za neme zkoumat schémata zapojení, podíváme se na n kolik fotografií. Na obr. 4 je pohled na pracovišt s
rezonan
ízeným krokovým motorem. Laboratorní zdroj ukazuje nap tí 13,6V. V pop edí vidíme
základní desku (s erveným a erným napájecím vodi em), do níž je mj. vsunut ídicí modul s proudovým
transformátorem. Vlevo od této desky leží modul pro klasické ízení pomocí logických obvod (s trimrem se

3
zeleným kole kem), vpravo je deska s kondenzátory a p epína em, který p epíná rezonan ní kapacitu. Za
deskami s elektronikou je ízený krokový motor.

obr. 4: Pohled na pracovišt s rezonan

C = 10µF
Obr. 5: Pr

ízeným krokovým motorem

C = 4,7µF
hy nap tí na rezonan ním kondenzátoru

Na obr. 5 máme pr hy nap tí na rezonan ním kondenzátoru. P i kapacit 10µF je amplituda 40V (p i
napájení 13,6V) a p i kapacit 4,7µF jednak stoupla frekvence, jednak se zvýšila amplituda nap tí na
kondenzátorech tém o 10V.
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Nyní již p ejdeme k popisu zapojení elektroniky, kterou jsme vid li na obr. 4. Na obr. 6 máme základní
desku s výkonovou ástí elektroniky, vstupními napájecími svorkami, konektorem pro p ipojení krokového
motoru a konektory pro dva zásuvné moduly.

Obr. 6: Základní deska ídicí elektroniky krokového motoru
Nejd ležit jším prvkem desky je integrovaný obvod L298, který obsahuje dv tve ice výkonových spína
zapojených do dvou H-m stk . Dále zde máme komparátor IC2A, jenž slouží jako ochrana p ed proudovým
etížením, lineární stabilizátor 7805, pár pasivních sou ástek a n kolik konektor . Konektor vlevo slouží
pro p ipojení desky s ídicí elektronikou. Vpravo je konektor pro p ipojení modulu s ochrannými diodami
(uvnit L298 diody nejsou) a konektor pro p ipojení krokového motoru.
ídicí elektronika pro rezonan ní ízení dvoufázového motoru na obr. 7 již byla vysv tlena v první ásti
tohoto lánku a je proto zbyte , abychom její funkci vysv tlovali znovu. Jako invertory logického signálu
jsou zde použity komparátory LM2903.
Na obr. 8 je elektronika logického ízení. Logický obvod 4093 má na vstupech Schmittovy klopné obvody,
je proto vhodný pro vytvo ení generátoru obdélníkového signálu. Klopný obvod 4013 je zapojený jako
li ka dv ma. Funkci obvodu uvidíte názorn , až jej budeme simulovat. D íve však budeme simulovat
rezonan ní ízení krokového motoru s úplným H-m stkem. Na obr. 9 máme nakreslen oscilátor se spína i
zapojenými do H-m stku. Hodnoty cívky jsme zjistili zm ením skute ného krokového motoru: induk nost
L1 = 108,2mH a odpor vinutí je R = 28,5 . Kapacita rezona ního kondenzátoru se m ní: 10µF, 4,7µF a
1µF. Odpor R1 p edstavuje ztráty ví ivými proudy a je nastaven tak, aby amplituda nap tí na C1 p i
simulaci odpovídala amplitud zjišt né pomocí osciloskopu (viz obr. 5). Cívky L2, L3 tvo í proudový
transformátor a hodnoty jejich induk ností byly odhadnuty. Velikost odporu R2 byla zvolena kompromisem
mezi fázovým posunem a velikostí signálu.
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Obr. 7: Deska ídicí elektroniky pro rezonan ní ízení

Obr. 8: Deska ídicí elektroniky pro logické ízení
Když spustíme simulaci, vidíme (obr. 10), že proud s frekvencí klesá. D vodem jsou ví ivé proudy. Pro
zajímavost ví ivé proudy zrušíme a podíváme se, co to provede s proudem. Na obrázku 11 vidíme, že p i C1
= 10µF proud stoupl na více než 0,5A a s frekvencí neklesá. Toho bychom dosáhli tím, že bychom m li
jaký speciální magnetický materiál, který je dokonalý izolant a zárove je schopen sycení jako b žné Siplechy, tj více než 1T. To je bohužel nereálné. Ferit, který je izolant lze sytit pouze na hodnotu 0,4T. Takže
se ukazuje, že doménou rezonan ních motor jsou vysoké otá ky.
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Obr. 9: Simulace rezonan ního ízení jedné fáze krokového motoru – H-m stek

Obr. 10: Simulace proudu pro r zné hodnoty C1 – vliv ví ivých proud

Obr. 11: Simulace proudu pro r zné hodnoty C1 – bez vlivu ví ivých proud

Obr. 12: Simulace nap tí na kondenzátoru pro r zné hodnoty C1 – bez vlivu ví ivých proud
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Nyní zm íme frekvenci pro jednotlivé hodnoty rezonan ní kapacity a zapíšeme do následující tabulky. Tuto
tabulku použijeme pro simulaci logického ízení krokového motoru (obr. 13).
Rezonan ní kapacita

10µF

4,7µF

1µF

Rezonan ní frekvence

156Hz

225Hz

488Hz

Perioda

6,41ms

4,44ms

2,05ms

Obr. 13: Simulace logického ízení krokového motoru
Na obr. 13 máme simulaci ízení jedné fáze krokového motoru signálem obdélníkového pr hu. Je zde
nastavena frekvence 156Hz, která odpovídá rezonan ní kapacit 10µF p i rezonan ním ízení. Pr h
proudu a ídicího signálu pro tuto frekvenci najdete na na obr. 14.

Obr. 14: Pr

h proudu a ídicího nap tí v obvodu na obr. 13

Nyní zm íme amplitudy proudu jak u rezonan ního ízení na obr. 9, tak u ízení podle obr. 13 pro 3 r zné
kapacity resp. frekvence a zapíšmeme do následující tabulky. Z tabulky níže je jasn vid t, že s frekvencí
sice p i obou zp sobech ízení proud klesá, ale u logického ízení jsou hodnoty amplitudy proudu podstatn
nižší.
Rezonan ní kapacita

10µF

4,7µF

1µF

Rezonan ní frekvence

156Hz

225Hz

488Hz
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Amplituda proudu rez.

412,7mA

343,0mA

173,7mA

Amplituda proudu log.

169,5mA

123,0mA

62,5mA

Na obr. 8 je schéma zapojení logiky ízení krokového motoru. Nyní tento obvod ov íme pomocí simulace.
Generátor s hradlem IC1A pro jednoduchost nahradíme zdrojem impulz . Obvod na obr. 15 je opravdu
jednoduchý.

Obr. 15: Sekvencer pro ízení dvoufázového krokového motoru

a) hodinový signál ze zdroje V1

b) pr
Obr. 16: Pr

hy fází A a B

hy vstupu a výstup sekvenceru
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Tím jsme téma druhé ásti lánku tém vy erpali. Volba padla na krokový motor z toho d vodu, že byl
momentáln dostupný a snadno se na n m dají ov it principy, které fungují i na v tších strojích. Tak jako se
tady projevily výhody rezonan ního ízení, projevily by se stejn u jiného typu motoru. Krokový motor
ízený pouze logickými obvody b žel nepravideln , hlu , s menším proudem p i daném nap tí a byl
zdrojem elektromagnetického rušení. Naproti tomu rezonan
ízený motor b žel klidn , pravideln , tiše si
vrn l a neprodukoval prakticky žádné elmag. rušení. Složitost, resp. jednoduchost, obou ešení je obdobná.
Zákon rezonance je jedním ze základních princip , na nichž funguje p íroda. Rozší ením používání
rezonan ních motor nejen ušet íme náklady na energii a životní prost edí, ale také se p iblížíme k
irozenému ádu sv ta, který je naší technikou stále více narušován. M li bychom vyvíjet taková za ízení,
která jsou v souladu s p írodou, jako to d lal nap íklad Viktor Schauberger. V ím, že rezonan ní motor
takovým za ízením je.

Nakonec se ješt vrátím k vyjád ení Siemensu, že rezona ní ízení je v porovnání elektronikou klasických
motor s elektronickou komutací (BLDC) drahé. Porovnávat rezonan ní motory s BLDC motory je
relevantní, nebo v obou p ípadech je napájení ze stejnosm rného zdroje nap tí. P ipomenu, že mým
hlavním argumentem pro používání rezonan ních motor je náhrada stejnosm rných komutátorových a
BLDC motor rezonan ními motory, což p inese úspory energie, sníží úrove elekromagnetického smogu,
zvýší životnost a spolehlivost a zajistí bezúdržbovost motoru (v porovnání s komutátorovými motory).
Chceme-li se dobrat pravdy o skute ných nákladech na jednotlivé druhy elektrických pohon , musíme brát v
úvahu jak ceny vlastních motor , tak cenu elektroniky pro jejich ízení. Nejd íve budeme srovnávat výrobní
náklady vlastních motor , které budeme používat pro napájení stejnosm rným poudem, a už s n jakou
elektronikou nebo bez ní (komutátorové motory). Potom budeme srovnávat složitost elektroniky pro jejich
ízení.
Porovnáme-li výrobní náklady komutátorového motoru s náklady na výrobu induk ního motoru, zjistíme, že
výrobní náklady jsou u komutátorového motoru vyšší, nebo vyrobit vinutou kotvu s komutátorem je
složit jší a dražší než vyrobit rotor induk ního motoru (kotva nakrátko), kde se v podstat jedná o operaci
vst íknutí hliníku do drážek rotoru. Výrobní náklady BLDC motoru jsou srovnatelné s výrobními náklady
synchronního motoru s permanentními magnety. P i použití magnet na bázi vzácných zemin (nej ast ji se
používá neodym nebo samarium) je cena obou typ motor výrazn vyšší než cena induk ního motoru s
kotvou nakrátko.
Nyní porovnáme elektroniku motoru s elektronickou komutací s elektronikou rezonan ního motoru. Jak už
bylo uvedeno výše, pro rezonan ní ízení dvoufázového motoru v p lm stkovém zapojení pot ebujeme dv
dvojice spína , zatímco pro ízení BLDC motoru pot ebujeme t i. Pokud jde o ízení t chto spína , u
rezonan ního ízení si vysta íme s komparátorem (LM2903 má v jednom pozd e dva) v cen cca 5K ,
zatímco pro ízení BLDC motoru pot ebujeme mikrokontrolér v cen minimáln o ád vyšší. Pokud bychom
cht li rezonan
ídit trojfázový motor, pot ebovali bychom 3 dvojice spína jako v p ípad BLDC
motoru. Elektronika rezonan ního ízení by byla podobná jako u ízení dvoufázového motoru. Jediný rozdíl
by byl v zajiš ní fozového posunu o 120º. Pokud bychom se spokojili s pevnými otá kami, pro fázové
posuny bychom použili dva oby ejné RC leny a dva komparátory ( ili jeden integrovaný obvod LM2903).
i ízení otá ek p epínáním rezonan ních kapacit bychom použili mikrokontrolér, ale ten by mohl být
velmi malý a levný, protože jeho jediným úkolem by bylo zajistit fázové posuny dvou fází. (Algoritmus by
provád l m ení délky periody oscilátoru, jenž by obsahoval vinutí první fáze, a zajiš oval by asování
epínání dvou dvojic elektronických p epína .)
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Pokud bychom cht li rezonan ní ízení použít jako náhradu frekven ního m ni e s jemným ízením otá ek
pot ebovali bychom pro každou fázi sadu kondenzátor s r zn velkými kapacitami a sadu spína .
Nap íklad pro získání patnácti stup otá ek bychom pot ebovali 4 kondenzátory a ty i spína e.
Kondenzátory by m ly hodnoty odstup ované tak, abychom kombinacemi sepnutí jednotlivých spína
získali souviskou adu kapacit. Budeme-li nap íklad mít kondenzátory o kapacitách 1, 2, 4 a 8 F, výsledná
kapacita bude v rozmezí od 1 F do 15 F. V tomto p ípad by se rezonan ní ízení mohlo prodražit díky
cen kondenzátor a spína , ale existuje mnoho aplikací, kde si vysta íme s konstantními otá kami,
ípadn se dv ma i t emi stupni otá ek. V t chto p ípadech vyjde rezonan ní ízení levn ji než pomocí
BLDC motor .
Moje p edstava o uplatn ní rezonan ního ízení je následující. V sou asné dob zažívají boom ostrovní
fotovoltaické elektrárny. Stále více domácností už nechce platit distributor m elekt iny a rad ji volí
nezávislost na dodavateli elekt iny. Jedná se však o velmi nákladnou záležitost s dlouhou dobou návratnosti
investice. Vedle ceny FV panel a baterií musí zaplatit i trojfázový st ída , který ve verzi pro ostrovní
systémy stojí cca 60 tisíc K . P itom pro v tšinu spot ebi je zbyte ný. Po íta e, televize, sv telné zdroje a
další spot ebi e mohou fungovat na stejnosm rný proud. St ídavý proud pot ebují pouze spot ebi e, které
používají st ídavý elektromotor, ale t ch není mnoho. Jsou to p edevším ledni ky, my ky na nádobí, pra ky,
erpadla apod. Kdybychom u každého z t chto spot ebi m li levnou elektroniku, nemuseli bychom
st ídavý proud v bec používat. Jednou stejn p ijde doba, kdy centralizované dodávky st ídavého proudu
budou nahrazeny stejnosm rnými lokálními autonomními zdroji elektrické energie. Rezonan ní ízení m že
tento vývoj urychlit.
Další oblastí využití rezonan ního ízení je automobilový pr mysl. V automobilu jsou pohony se
stejnosm rnými motory nap . pro ovládání st ra , stahování oken, r zných erpadel, atd. Zde p ipadá v
úvahu použití komutátorových nebo BLDC motor . Tyto motory bychom mohli nahradit dvoufázovými
induk ními motory s kotvou nakrátko ízenými rezonan , což by vyšlo výrazn levn ji, jak jsme ukázali
výše.

