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Tranzystorowe falowniki napięcia  
z szeregowymi obwodami rezonansowymi 

 

Streszczenie 

Niniejszą pracę poświęcono tranzystorowym falownikom napięcia z szeregowymi  
obwodami rezonansowymi. Szczególnie skoncentrowano się na procesach komutacyjnych 
zachodzących  w tych układach oraz sposobach kształtowania charakterystyk wyjściowych.  

W rozdziale 1 przedstawiono klasę układów będącą przedmiotem rozprawy, rys hi-
storyczny, podstawowe właściwości tych układów i obszary zastosowań. Przedstawiono 
w nim również cel i zakres pracy, zagadnienia nierozwiązane oraz wymagające pogłę-
bienia teorii i działań poprawiających właściwości tych układów. Określono także, które 
spośród łączników miękko przełączających (CB-ZVS, VB-ZVS, CB-ZCS, VB-ZCS) 
mogą być zastosowane w rozważanych falownikach.  

W rozdziałach 2 i 3 scharakteryzowano błędy, które powstają przy analizie szere-
gowych falowników rezonansowych metodą AC – dla podstawowej harmonicznej, 
w szczególności dla małych dobroci obwodu rezonansowego, odbiornika nieliniowego 
(z prostownikiem, filtrem L lub C i rezystorem) oraz modulacji PFM. Wyznaczono  
i porównano przebiegi czasowe wielkości elektrycznych oraz wybrane charakterystyki 
tych falowników z odbiornikiem włączonym szeregowo lub równolegle do kondensatora 
obwodu rezonansowego. Wyniki analizy dla podstawowej harmonicznej porównano 
z wynikami analizy stanów nieustalonych (w poszczególnych sekwencyjnie następują-
cych  stanach pracy układu) oraz uzyskanymi symulacyjnie. Określono błędy wynikające 
z przyjmowanych zwykle założeń upraszczających, przy różnych: wartościach dobroci 
obwodu rezonansowego, częstotliwościach przełączeń i  sposobach włączenia odbiorni-
ka. Wyznaczono błędy sprowadzania rezystancji Rdc (za prostownikiem i filtrem) do 
zastępczej rezystancji Rac (w obwodzie prądu przemiennego). Istotnym, ogólnym wnio-
skiem nasuwającym się z treści rozdziałów 2 i 3 jest stwierdzenie, że analiza AC może 
być stosowana jedynie przy ciągłym prądzie obwodu rezonansowego dla ograniczonego 
zakresu obciążeń i częstotliwości. W szczególności udowodniono, że granica między 
możliwością pracy tranzystorów jako łączników ZVS i ZCS nie pokrywa się w wielu 
przypadkach z częstotliwością rezonansową. Ponadto, synchronizacja fali prądu i napięcia 
wyjściowego falownika nie oznacza maksymalnej mocy wyjściowej. Błędy spowodowa-
ne uproszczeniami analizy AC malały ze wzrostem dobroci obwodów rezonansowych. 

W rozdziale 4 przedstawiono oryginalne, opracowane przez autora rozprawy, topo-
logie falowników z obwodami rezonansowymi oraz metody ich sterowania. Umożliwiają 
one realizację układów z charakterystykmi wyjściowymi o małej ustępliwości. Układy te 
mają ponadto następujące właściwości, które mogą występować jednocześnie:  
– skuteczne filtrują wyższe harmoniczne,  
– charakteryzują się cechami źródła prądu lub napięcia,  
– można dobrać taki typ (i wartości elementów) czwórnika (znajdującego się pomię-

dzy falownikiem a odbiornikiem) lub połączenia czwórników, aby wpływ rezystancji 
i indukcyjności linii między falownikiem a odbiornikiem na wartość napięcia lub 
prądu odbiornika był pomijalny,  

– można dobrać taki typ (i wartości elementów) czwórnika lub połączenia czwórni-
ków, aby zminimalizować prąd wyjściowy falownika (prąd wejściowy czwórnika) 
dla danego obciążenia.  
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W rozdziale 5 przedstawiono opis matematyczny układu złożonego z falownika 
oraz obwodu rezonansowego składającego się z dławika dopasowującego, transformato-
ra i nieliniowego odbiornika w postaci elektrod, między którymi występują wyładowania 
niezupełne. Wyznaczono analitycznie charakterystyczne wartości napięć i częstotliwo-
ści, dla których możliwa jest praca tranzystorów falownika jako łączników ZVS lub 
ZCS oraz dla których pojawiają się i gasną wyładowania niezupełne. Opracowano oraz 
zbadano symulacyjnie i eksperymentalnie różne sposoby i układy sterowania falowni-
kiem (PWM, PFM, PAM, PDM i ich kombinacje, w tym nowe metody łączące PDM  
z PFM), zastosowanym w urządzeniu do powierzchniowej obróbki tworzyw. Wyniki 
wyznaczone analitycznie i symulacyjnie porównano z uzyskanymi eksperymentalnie 
(podrozdz. 7.2).   

W rozdziale 6 przedstawiono różne metody sterowania szeregowym falownikiem 
rezonansowym, zapewniające miękką komutację. Określono warunki konieczne do 
zaistnienia komutacji miękkiej oraz takie, które tę komutację wykluczają. Przeprowa-
dzono analizę wpływu tzw. czasu martwego, jego występowania względem chwili od-
powiadającej zerowej wartości prądu wyjściowego falownika oraz pojemności 
łączników półprzewodnikowych na proces komutacji. Zwrócono szczególną uwagę na 
znalezienie takich metod sterowania, które umożliwią równoczesną pracę tranzystorów 
jako łączników ZVS i quasi-ZCS. Wyznaczono warunki do wystąpienia komutacji op-
tymalnej, w której tranzystor wyłącza się przy najmniejszej wartości prądu (quasi-ZCS) 
gwarantującej jednak zaistnienie komutacji ZVS. Zaproponowano rozwiązania, które 
zapewniają komutację optymalną tranzystorów (w przekształtniku DC/DC o stałym 
współczynniku transformacji), niezależnie od wartości prądu obciążenia, także w stanie 
jałowym. Wyniki rozważań teoretycznych potwierdzone zostały symulacyjnie i ekspe-
rymentalnie (podrozdz. 7.1).   

Badania eksperymentalne (rozdz. 7) koncentrowały się na dwóch grupach urzą-
dzeń, w których zastosowano szeregowy falownik rezonansowy. Pierwszą grupą były 
przekształtniki DC/DC o stałym współczynniku transformacji, w których tranzystory 
przełączały miękko w warunkach ZVS i quasi-ZCS, niezależnie od prądu obciążenia. 
Drugą grupę stanowiły falowniki rezonansowe z odbiornikiem nieliniowym w postaci 
komory z zespołem elektrod, między którymi występowały wyładowania snopiące. Wy-
ładowania te wykorzystywane były do powierzchniowej obróbki tworzyw sztucznych. 
Badania tej grupy falowników zaowocowały powstaniem szeregu urządzeń  przemysło-
wych, w których wykorzystana jest obecnie oryginalna, opracowana i zastrzeżona (zgło-
szenie patentowe) przez autora metoda sterowania falownikiem rezonansowym.  

W rozdziale 8 podsumowano całość pracy. 
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Transistor voltage source inverters  
with series resonant circuits 

 

Summary 
 

The following work focuses on the transistor voltage source inverters with series 
resonant circuits. The topic in particular is connected with switching processes in those 
circuits as well as with shaping of output characteristics. 

The Chapter 1 describes the class of circuits that are the subject of this monograph. 
The  historical outline and basic properties along with the areas of usage are depicted. 
The goal and the scope of work together with issues that are not yet solved and require 
further research are also presented in this Chapter. Additionally, it is specified which of 
the soft switches (CB-ZVS, VB-ZVS, CB-ZCS, VB-ZCS) can be applied in the consid-
ered inverters.  

The Chapters 2 and 3 characterize the errors, which occur during the AC analysis 
of the inverters for the basic harmonic. The errors in question especially appear for the 
small quality factors of resonant circuit, the non-linear load (with rectifier) as well as the 
PFM modulation. The waveforms of the electrical values and chosen characteristics of 
the inverters (with the load connected to the resonant capacitor in series or parallel, with 
a resistive load and a load in a form of a rectifier with an inductive or capacitive filter 
and resistor) have been determined and compared. The results of the sinusoidal (AC) 
analysis of the series resonant inverters (converters) are compared with the results of the 
transient analysis (with the sequential method of successive states) and the results of the 
simulations. The errors resulting from the usually accepted assumptions for the different 
values of quality factor of resonant circuit, the different switching frequencies and the 
different wise of connecting the load are identified. Additionally, the errors resulting 
from the conversion of the rectifier with a filter and Rdc resistor to the equivalent Rac 
resistor, are determined. 

The general conclusion of the Chapters 2 and 3 is that the AC analysis can be ap-
plied only with a continuous current of a resonance circuit for only a limited range of 
load and frequency. In has been proved in particular that the boundary between the pos-
sibility of transistors to work as the ZVS or ZCS switches, in many cases does not over-
lap with a resonant frequency. Moreover, the synchronization of a current and voltage 
wave of the inverter output does not indicate the maximum output power. Errors caused 
by the simplifications of the AC analysis decreased with the growth of the quality factor. 

The Chapter 4 presents the original, developed by the author of this monograph, 
topologies of resonant inverters as well as the methods of controlling them. Those ena-
ble the realization of the circuits with stiff output characteristics. Additionally the cir-
cuits have the following proprieties, which can occur simultaneously: effective filtering 
of higher harmonics; characterize with features of the current or voltage 
sources; possibility of choosing such a four-terminal network types (resonant circuit) or 
combination of different types that the resistance and inductance, between the inverter 
and load, have negligible influence on effective value of load voltage or cur-
rent; possibility of choosing such a four-terminal network types (resonant circuit) or 
combination of different types that the inverter’s output current (four-terminal network 
input current) for the given load type can be  minimized. 
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The Chapter 5 presents the mathematical description of a circuit combining of  
a transistor inverter as well as the resonant circuit comprising of a choking - coil, trans-
former and the non-linear receiver (in a form of a set of electrodes, between which coro-
na discharges occur). Characteristic values of voltages and frequencies, for which 
transistors can function as the ZVS or ZCS switches and for which ignition and suppress 
of the corona discharges occur, have been analytically calculated. 

The author designed and investigated (by means of simulations and laboratory ex-
aminations, see Chapter 7.2) different topologies and methods of control (PWM, PFM, 
PAM, PDM and their combinations) of this inverter, which was utilized in the surface 
treatment systems of artificial materials. The author elaborated and examined new meth-
ods of control, which are a combination of PDM and PFM modulations. The results 
obtained by the means of analysis and simulations are compared with those from the 
performed experiments (see Chapter 7.2). 

The Chapter 6 presents different methods of controlling the series resonant invert-
er, which enables the soft switching.  The necessary conditions for the soft commutation 
to occur as well as the conditions, which exclude this commutation, were determined. 
The dead time and its location in relation to the current wave of the inverter as well as  
its influence on the switching were considered. Special attention was paid to finding 
such methods of control, which enable simultaneous operation of transistors as the ZVS 
and the quasi-ZCS switches. Conditions for an optimal commutation, where the transis-
tor turns off for the lowest value of the current (quasi-ZCS) that still guarantees the ZVS 
switching, were determined. A solution was proposed that assures an optimum commu-
tation of transistors (in DC/DC converted with a constant transformation coefficient), 
independently of the load current value (also in the idle state). Theoretical results are 
confirmed by simulations and experiments (see Chapter 7.1). 

Experimental research (see Chapter 7) focused on two groups of devices in which 
the series resonant inverter was utilized. The first group comprised of the DC/DC con-
verters with the constant transformation coefficient, in which the transistors switched 
softly in the ZVS and quasi-ZCS conditions, independently from the load current. The 
second group contained resonant inverters with non-lineal load in the form of discharge 
electrodes, between which corona discharges occurred. These corona discharges were 
employed in the surface treatment systems of artificial materials. The research on this 
group of inverters resulted in a series of industrial devices where an original control 
method, developed and reserved (patent pending) by the author, is used. 

Chapter 8 contains the conclusions of this whole work. 
  




