
   ZCSپیادُ ساسی کٌتزل کٌٌدُ ی هبدل رسًٍاًسی باک با استزاتژی 
Implementation Controller of ZCS Resonant Buck Converter 

 بسن اهلل الرحوي الرحین

شفیعیهرتضی :تْیِ ٍ تٌظین  

 کارشٌاس ٍاحد تحقیق ٍ تَسعِ شرکت تجْیسات ابسارآزها

94سهستاى   
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 فُزست مطالب
  مقدمه•
 zcsاهمیت مبدل های رسونانسی و مبدل های مبتنی بز استزاتژی •
 معزفی مبدل مورد مطالعه•
•MODE های عملکزدی مبدل 
 روابط حاکم بز مبدل  •
 روش های کنتزل مبدل های الکتزونیک قدرت•
 PIDپیاده ساسی کنتزل کننده•

 نتایج شبیه ساسی•
 پیاده ساسی کنتزل کننده فاسی  •
 نتایج شبیه ساسی•
 منابع و مآخذ•

 

 

 
WWW.ABZARAZMA.com 



:مقدمٍ  
کوکی بزای رسیدى بِ شزایط سَئیچیٌگ ًزم هعزفی هدار •

 باکبزای یک هبدل رسًٍاًسی 
  
  PIDکٌتزلزهعزفی ٍ بِ کارگیزی بَاسطِ عولکزد هبدل •

 یابدفاسی بْبَد هی ٍکٌتزلزباهٌطق 
 
 

 :مُمتزیه مشایا•
.iُکٌتزل ساد 

.iiّوِ ی ادٍات الکتزًٍیک قدرت بِ صَرت ًزم رٍشي هیشًَد 
.iiiتعداد الواى کن 
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 ZCSاَمیت مبدل َای رسيواوسی با استزاتضی 

 
 صفر شدى تلفات سَئیچیٌگ•
 اهکاى افسایش فرکاًس سَئیچیٌگ•
ِ ی ادٍات ًیوِ ّادی•  ٍجَد شرایط سَئیچیٌگ ًرم برای ّو
 بدٍى هحدٍدیت تَاى•
 سَئیچیٌگهبدل هعوَال تابعی از فرکاًس خرٍجی •

 
 :مهمتزین محدودیت

 ٍلتاش باالی خازى رزًٍاًسی•
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 :معزفی مبدل مًرد مطالعٍ
                                       100V :ولتاژ ورودی

                                  30V:ولتاژ خروجی

                                150mA:جریان خروجی

                              2.77mH   :مقدارسلف اصلی

                           0.28mH  مقدارسلف رزونانسی

                               0.12UF   خازن رزونانسی

                                50UF:خازن خروجی
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 MODEَای عملکزدی مبدل مًرد وظز

•Sm(on)&&Sa(off)&&D(off)                                                      (I 

Mode I ⇒  

𝜔1 =
1

𝐿𝑚𝐶𝑟

𝑡2 − 𝑡1 =
𝜋

𝜔1

 
𝑡2 

𝑡1 سمان ريشه شدنSm   

  Smسمان خامًش شدن

𝑡 ∈ [𝑡1 − 𝑡2  
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•Sm(off)&&Sa(off)&&D(off)                                                         (II 

  خاهَش هیشَدZCSسَئیچ اصلی در شزایط  =tدر    •

 ٍلتاژ خاسى رسًٍاًسی ثابت باقی هی هاًد •

 ایي باسُ سهاًی قابل حذف است•

 𝑡2 

𝑡 ∈ [𝑡2 − 𝑡3  
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       Sm(off)&&Sa(on)&&D(off)                                                            (III 

•Cr  اس طزیقLa دشارژهیشَد 

 هیزسد Vo–ٍلتاژخاسى رسًٍاًسی بِ •

Mode III ⇒  

𝜔2 =
1

𝐿𝑎𝐶𝑟

𝑡4 =
1

𝜔2
𝐶𝑜𝑠−1(

−𝑉𝑜
2𝑉𝑆 − 𝑉𝑜

 

 

𝑡 ∈ [𝑡3 − 𝑡4  
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       Sm(off)&&Sa(on)&&D(on)                                                            (IV 𝑡 ∈ [𝑡4 − 𝑡5  

𝑀𝑜𝑑𝑒 𝐼𝑉 ⇒

𝑡5 − 𝑡4 =
𝐿𝑎
𝑉𝑜

×
2𝑉𝑆 − 𝑉𝑜

𝑍2
𝑆𝑖𝑛(𝜔2𝑡4 

𝑍2 =
𝐿𝑎
𝐶𝑟

 

 𝑡5 بِ صفز هیزسد       =tرٍشي ٍ جزیاى سلف در ZVSدیَد تحت 
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       Sm(off)&&Sa(off)&&D(off)                                                            (V 𝑡 ∈ [𝑡5 − 𝑡6  

•Sa خاهَش ٍ بار اس طزیق خاسى خزٍجی تغذیِ هیشَد 
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𝑇min = 𝜋 𝐿𝑚𝐶𝑟 + 𝜋 𝐿𝑎𝐶𝑟 =
1

𝑓max
 

فزکاوس سًئیچیىگ محديد بٍ  
 :ديرٌ ی رسيواوس می باشد2
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 ZVS&&ZCSکىتزل مبدل َای 

 

 :کنتزل سیکل وظیفه•
 هوکي است شرایط سَئیچیٌگ ًرم برقرار ًشَد

 
 :کنتزل فزکانس کلیدسنی•

 بْرُ ٍلتاش خرٍجی تابعی از فرکاًس کلید زًی هی باشد
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 PIDپیادٌ ساسی کىتزلز
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 وتایج شبیٍ ساسی

 :يلتاص ي جزیان خزيجی
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 :پالس سًئیچ اصلی ي سًئیچ کمکی
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 :جزیان ي يلتاصسًئیچ اصلی 
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 :جزیان ي يلتاصسًئیچ کمکی
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 Fuzzyپیادٌ ساسی کىتزلز
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 وتایج شبیٍ ساسی

 :يلتاص ي جزیان خزيجی
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 :پالس سًئیچ اصلی ي سًئیچ کمکی
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 :جزیان ي يلتاص سًئیچ اصلی 
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 :جزیان ي يلتاص سًئیچ کمکی 
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 مىابع ي مآخذ

• Fuzzy Control of Zero Current Switching Resonant Buck Converter 

  IEEE 2015                                                                              

• A New Zero Current Switching Resonant Buck Converter 
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of Technology 
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