
1

REZONAN NÍ MOTOR polopat  V
(c) Ing. Ladislav Kopecký, listopad 2015

V minulé ásti jsme skon ili návrhem oscilátoru se sériovým RLC obvodem a ší kovou modulací (PWM)
simulující harmonický pr h napájení. Tento typ oscilátoru je vhodné použít pro sou asné b žn  vyráb né
motory, které zp sobují zkreslení sinusového pr hu proudu vlivem ví ivých proud  a/nebo skluzu.
Podotýkám, že motory s vysokým initelem jakosti nic takového nepot ebují, nebo  u nich jsou vyšší
harmonické složky spolehliv  odfiltrovány. P esto toto technické ešení má velký význam, protože
umož uje rezonan ídit v podstat  libovolné st ídavé motory. Navíc je zde výhoda, že pro horní spína e

žeme použít levné ešení s nábojovou pumpou (dioda + kondenzátor) a nepot ebujeme drahý DC/DC
ni .

Sou ástí oscilátoru s PWM je zdroj pilového pr hu. Na obr. 1 máme klasické zapojení generátoru pily s
komparátorem a integrátorem. Byl použit integrovaný obvod TL062 se dv ma opera ními zesilova i v
jednom pouzd e.

Obr. 1: Klasické zapojení generátoru pily se dv ma OZ

Obr. 2: Pilovitý pr h nap tí na výstupu generátoru z obr. 1

Jedná se o velmi p esný generátor, který je pro naše ú ely zbyte  luxusní. Pokud požadujeme, aby
amplituda kmit  byla malá v porovnání s napájecím nap tím, m žeme zapojení na obr. 1 nahradit
jednodušším ešením podle obr. 3, p emž linearita bude pro naše ú ely dostate ná.
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Obr. 3: Zjednodušené zapojení generátoru pily s jedním OZ

Obr. 4: Pilovitý pr h nap tí na výstupu generátoru z obr. 3

Obr. 5: Oscilátor se sériovým RLC obvodem a PWM

Na obr. 5 máme oscilátor s generátorem pily z obr. 3. Na obr. 6 se m žete p esv it, že tento oscilátor
funguje stejn  dob e jako oscilátor s ideálním generátorem pily. Druhý opera ní zesilova  v pouzd e obvodu
TL062 m žeme použít jako zesilova  U2.
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Obr. 6: Pr hy veli in v obvodu na obr. 5

Podobn  m žeme vytvo it PWM oscilátor úplným H-m stkem. V tomto p ípad  místo snímacího odporu R3
použijeme proudový transformátor. Na obr. 7 tento transformátor je tvo en cívkami L2, L3.

Obr. 7: PWM oscilátor s úplným H-m stkem

Obr. 8: Pr hy veli in v obvodu na obr. 7

Pokud bychom cht li rezonan ídit dvoufázový motor, museli bychom n jak zajistit sinusový signál
fázov  posunutý o 90°. To se dá za ídit pom rn  jednoduše pomocí transformátoru, kde primární cívka je
zapojena do série s RLC obvodem oscilátoru a sekundární cívka není zatížena rezistorem. V tomto p ípad
je meti proudem primáru a nap tím sekundáru fázový posun práv  90°. Protože proud oscilátorem není díky
ší kové modulaci úpln  sinusový, musíme na výstupu transformátoru použít filtr. Pro tento ú el posta í
oby ejný RC filtr. Rad ji zvolíme v tší odpor a menší kapacitu, abychom p íliš nezat žovali transformátor a
nezp sobili tak p iliš velkou odchylku od požadovaného fázového posunu. Na dalším obrázku máme p íklad
rezonan ního ízení dvoufázového motoru v p lm stkovém zapojení:
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Obr. 9: Rezonan ní ízení PWM dvoufázového motoru – polomost

Obr. 10: Pr hy veli in v obvodu na obr. 9

Zesílení obou zesilova  musíme zvolit tak, aby oba signály FB1 a FB2 m ly stejnou amplitudu, která by
zhruba m la odpovídat amplitud  pilovitého pr hu zdroje V1.

Pom rn  snadno m žeme rezonan  s PWM ídit dvoufázový motor se dv ma H-m stky, jak ukazuje obr.
11. V tomto p ípad  jsme fázový posun o 90° zajistili pomocí deriva ního zesilova e s opera ním
zesilova em U3. Na obr. 12 jsou pr hy proud  fází a ídicích nap tí p ivedených na vstupy komparátor
U1 a U4. Zdroj pily (V1) je pro oba komparátory spole ný. Zm nou amplitudy pilových kmit  m žeme ídit
proud resp. výkon motoru. ím v tší amplituda pilových kmit  v porovnání se sinusovým signálem, tím
menší výkon a naopak. Názorn  si to ukážeme na obr. 13. Zde máme sériový RLC obvod zapojený do
diagonály m stku složeného ze ty  spína  S1 – S4. Tyto spína e jsou ízeny PWM signálem, který je
vytvá en komparátorem U1, zdrojem pilových kmit  V4, zdrojem sinusového signálu V1 a ízeným d li em
nap tí. D li  nap tí je tvo en odpory R3, R4 a speciálním opto lenem Vactrol VTL5C2. Vactrol je obchodní
zna ka opto len  s LED diodou a fotoodporem firmy Vactrec, Inc.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Resistive_opto-isolator) . Pro ru ní regulaci proudu bychom si vysta ili
s oby ejným potenciometrem, avšak toto ešení bylo zvoleno pro možnost ízení v uzav ené zp tnovazební
smy ce. Na obr. 14 máme zobrazeny pr hy proudu RLC obvodem pro r zné hodnoty ídicího proudu ze
zdroje I1: 1µA, 700µA, 1mA, 2mA a 5mA.

https://:@en.wikipedia.org/wiki/Resistive_opto-isolator
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Obr. 11: Rezonan ní ízení PWM dvoufázového motoru – celomost

Obr. 12: Pr hy veli in v obvodu na obr. 11

Obr. 13: Regulace proudu rezonan ním obvodem s PWM



6

Obr. 14: Pr hy proudu v RLC obvodu na obr. 13 pro r zné hodnoty proudu zdroje I1

Poznámka: Hloubavý tená  si m že položit otázku, pro  jsme se rozhodli ídit signál sinusový a ne pilový.
vodem je vlastnost opto len  Vactrol. Jsou totiž velmi pomalé. Mimochodem, z tohoto d vodu byly

vytla eny rychlejšími opto leny typu LED – fototranzistor a dalšími typy tém  ve všech oblastech techniky a
udržely se pouze ve speciálních aplikacích, jako jsou kytarové zesilova e nebo analogové syntezátory.

Obr. 15: Regulace proudu rezonan ním obvodem s PWM se zp tnovazební smy kou

Obr. 16: Pr hy proudu v RLC obvodu na obr. 15 pro r zné hodnoty nap tí zdroje V6

Obvod na obr. 13 p edstavuje ru ní regulaci proudu. Nyní tento obvod vylepšíme tak, že zavedeme zp tnou
vazbu, která bude udržovat konstantní hodnotu amplitudy proudu pro r zné vn jší podmínky, mezi n ž

že pat it nap . velikost nap tí zdroje V2 nebo stupe  mechanického zatížení rezonan ízeného motoru.
Na obr. 15 vidíme, že zmizel zdroj proudu I1 a p ibyly dva zesilova e U2 a U3 a snímací odpor R6. U3 je
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edzesilova , který zesiluje úbytek nap tí na odporu R6, a U2 je integrátor, jenž filtruje pr h nap tí, které
odpovídá proudu procházejícímu RLC obvodem. Na obr. 16 potom najdete pr hy proudu RLC obvodem
pro r zné hodnoty referen ního nap tí V6.

Dalším krokem bude nahrazení zdroje sinusového signálu V1 druhou zp tnou vazbou od proudu RLC
obvodem, takže budeme mít oscilátor, který bude mít dv  zp tnovazební smy ky: první smy ka bude ídit
frekvenci oscilátoru a udržovat RLC obvod v rezonanci, druhá smy ka bude ídit amplitudu kmit . Na
výsledné schéma se m žete podívat na obr. 17. P ibyl zde proudový transformátor (L2, L3), RC filtr a
zesilova  U4, jehož výstup je p ipojen na d li  složený z odpor  R3, R4 a opto lenu Vactrol. Dále jsme
snížili amplitudu zdroje pily V4, aby oscilátor rychleji nabíhal. Na obr. 18 se m žete p esv it, že ob
zp tnovazební smy ky skute  fungují.

Obr. 17: Regulace proudu rezonan ním obvodem s PWM se dv ma zp tnovazebními smy kami

Obr. 18: Pr hy proudu v RLC obvodu na obr. 17 pro r zné hodnoty nap tí zdroje V6

Tento zp sob regulace amplitudy funguje p kne, ale pokud bychom cht li rezonan ídit vídefázový
motor, museli bychom mít tolik opto len  Vactrol, kolik by bylo fází. To by se sice dalo dob e zrealizovat,
ale elegantn jší ešní by bylo, kdyby se nám poda ilo regulovat amplitudu pilového signálu. P es Vactrol to
nep jde z d vodu, o n mž jsme hovo ili výše, proto zvolíme jiný zp sob: budeme generátor pily napájet ze
zvláštního zdroje, jehož nap tí budeme ídit pomocí nap tí.


