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Resonant converters (Rezonan ní m ni e) 
Rezonan ní m ni e používají rezonan ní obvod pro spínání tranzistor , když jsou v bod  nulového proudu 
nebo nulového nap tí, což omezuje namáhání spínacích tranzistor  a elektromagnetické rušení. Rezona ní 

ni e d líme na ty, které spínají v nule nap tí (ZVS, Zero Voltage Switching), a na ty které spínají v nule 
proudu (ZCS, Zero Current Switching). 

Pro ízení výstupního nap tí mají rezonan ní m ni e konstantní délku pulzu p i prom nné frekvenci. Je 
požadováno, aby délka pulzu byla rovna polovin  periody rezonan ního kmito tu pro spínání p i pr chodu 
nulou proudu nebo nap tí. 

Existuje mnoho druh  rezonan ních m ni . Nap íklad rezonan ní obvod m že být umíst n na primární 
nebo sekundární stran  transformátoru. Další volbou je, že m že být použit bu  sériový, nebo paralelní 
rezonan ní obvod v závislosti na tom, jestli chceme, aby tranzistor vypínal v nule proudu nebo v nule nap tí.  

Technika rezonan ních m ni  je popsána níže na p íkladu rezonan ního m ni e typu ZCS-push-pull 
(protitaktní rezonan ní m ni  se spínáním v nule proudu). 

 

Protitaktní rezonan ní m ni  se spínáním v nule proudu 

 

Obr. 1: protitaktní rezonan ní m ni  se spínáním v nule proudu 

 
ni  pracuje následovn : 

Rezonan ní obvod je tvo en prvky L a C. P edpokládejme takovou po áte ní podmínku, že nap tí VC na C je 
rovno nule. Jestliže je tranzistor T1 sepnut, za ne protékat sinusová p lvlna proudu skrze T1, L, Tr, C a Cin. 
Tato p lvlna nabije kondenzátor C od nuly na hodnotu Vin. Jestliže je tato první p lvlna dokon ena, T1 
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že být vypnut beze ztrát a po krátkém zpožd ní m že být sepnut tranzistor T2 a za ne další p lvlna 
sinusovky, která vybije C z hodnoty Vin zpátky na nulu Volt . 

Každá p lvlna sinusovky p enese jisté množství energie z primární na sekundární stranu transformátoru. 
Transformátor Tr pracuje na primární stran  jako zdroj nap tí. Po dobu trvání p lvlny proudu procházející 
primárním vinutím, výstupní nap tí Vout bude transformováno na primární stranu: 

 

Energie, která je p enesena každou p lvlnu, je rovna: 

 

Tato energie bude b hem každé p lperiody p enesena dvakrát. Toto vede k výstupnímu výkonu, jenž je dán: 

 

kde fswitching je frekvence m ni e. Obr. 2 ukazuje ekvivalentní obvod pro jednu p lvlnu proudu. 

 

 

Obr. 2: Ekvivalentní obvod pro jednu p lvlnu proudu rez. m ni e ZCS-push-pull 

 

Rezonan ní frekvence je: 

 

Tento vztah ur uje minimální dobu, po níž jsou sepnuty tranzistory. Tato doba by m la být o trochu delší, 
než je polovina rezonan ní periody, aby se zajistilo, že proud klesne na nulu. 

Pro maximální p enos energie V’out musí být polovina Vin. To vede k pom ru závit  transformátoru: 
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Maximální výstupní výkon je dosažen, když jedna p lvlna proudu následuje za druhou bez asové prodlevy. 

Množství energie p enesené b hem každé p lvlny dále závisí na hodnotách C a L. ím vyšší hodnota C a 
nižší hodnota L, pro udržení ur ité rezonan ní frekvence, tím víc energie se p enese. (Viz také špi ková 
hodnota proudu na obr. 2 a 3.)  

Pro jistý výstupní výkon Pout, uvažujeme-li V’out = Vin/2, m že být dokázáno, že platí: 

 

Poznámka p ekladatele: f0 je rezonan ní kmito et LC obvodu. Jestliže uvažujeme maximální pracovní 
kmito et, tj. fswitching = f0, z první rovnice vypadne zlomek fswitching / f0. 

 

 

Obr. 3: Nap tí a proudy v rezonan ním m ni i typu ZCS-push-pull 

 

Vedle obecných výhod rezonan ních m ni , jako jsou nízké spínací ztráty a nízké elektromagnetické 
rušení, tento konkrétní rezonan ní m ni  má dv  další výhody: 
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 Rezonan ní m ni  typu ZCS-push-pull m že regulovat n kolik výstupních nap tí pomocí jednoho 
idicího obvodu, stejn  jako blokující m ni . Je to proto, že n kolik výstupních nap tí se z primární 

strany jeví jako zapojené paraleln . Díky tomu energie vždy proudí na ten výstup, kde je nejnižší 
nap tí, p emž bereme v úvahu pom r po tu závit . 

 Rezonan ní m ni  typu ZCS-push-pull je odolný proti práci bez zát že a proti zkratu. Výstupní 
nap tí nem že dosáhnout vyššího nap tí než je dvojnásobek jmenovité hodnoty, protože potom platí  

 

Proud nem že dosáhnout hodnoty vyšší než je dvojnásobek jmenovitého proudu, protože potom je  

 a  

 

Zdroj: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ 

eklad: Ladislav Kopecký 

 

 

 

 

 

 


