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Abstract 
           The purpose of this work is to study, analyze, and design a half-bridge series-
parallel resonant inverter for induction heating applications. A pulse width modulation 
(PWM)-based double integral sliding mode voltage controlled buck converter is 
proposed for control the induction heating power. This type of controller is used in 
order to obtain very small steady state error, stable and fast dynamic response, and 
robustness against variations in the line voltage and converter parameters. A small 
induction heating coil is designed and constructed. A carbon steel (C45) cylindrical 
billet is used as a load. The induction heating load parameters (RL and LL) are 
measured at the resonant frequency of 85 kHz. The parameters of the resonant circuit 
are chosen for operation at resonant. The inverter is operated at unity power factor by 
phased locked loop (PLL) control irrespective of load variations, with maximum 
current gain, and practically no voltage spikes in the switching devices at turn-off, 
therefore no snubber circuit is used for operation at unity power factor. A power 
MOSFET transistor is used as a switching device for buck converter and the IGBT 
transistor is used as a switching device for the inverter. A complete designed system is 
simulated using Matlab/Simulink. All the electronic control circuits are designed and 
implemented. The practical results are compared with simulation results to verify the 
proposed induction heating system. A close agreement between simulation and 
practical results is noticed and a good performance is achieved.  

 
 توازي التسخين الحثي باستخدام -ليالسيطره على  قدره مبدل توا

  المحول نوع باك 
  
  الخالصة 

توازي  -قنطري نوع توالي -الغرض من البحث هو دراسة، وتحليل، وتصميم مبدل نصف       
قتراح وتصميم وتحليل مسيطر فولتية محول الفولتية المستمرة الى ٳتم . لتطبيقات التسخين بالحث
وباستخدام المسيطر األنزالقي ) PWM(بطريقة عرض النبضة والمضمن  مستمرة نوع محول پاك

ن القدرة تتغير وفقا لتغير فولتية المبدل وهي ٳ. والتكاملي المزدوج للسيطرة على قدرة الحث بالتسخين
ضافته ٳستخدام التكامل المزدوج للمتغير المسيطر عليه وٳقتراح وٳتم . پاكتمثل ناتج فولتية محول 
ستجابته السريعة، ٳلمسيطر األنزالقي وذلك لتقليل حالة الخطأ المستقرة للمحول، والى سطح األنزالق ل

تم تصميم الحمل من ملف  .المحول معامالتومقاومته العالية لالختالفات الحاصلة بين فولتية الخطأ و
 صغير 
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ل وتم قياس معامالت الحم،) Carbon steel C45(يلف حول أسطوانة معدنية من مادة  أسطواني
المبدل یعمل بعامل قدرة . كیلو ھیرتز 85المختار عمليا عند تردد الرنين )  RL and LL(التي هي ال 

بغض النظر عن تغیر الحمل أثناء  PLL)(واحد باستخدام دائرة سیطرة نوع دائرة الطور المغلق 
تاج الى ربط دائرة وكذلك في حالة االطفاءال توجد فولتیة ناتئة لذلك النح, مع ربح تیارعالي, التسخین

)snubber ( ترنزستور ذات قدرة عالیة نوع تم أستخدام .اضافیة)MOSFET ( كمفتاح لدائرة محول
صمم النظام نظریا . كمفتاح في دائرة المبدل) IGBT(پاك، وترنزستور آخر ذات قدرة عالیة نوع 

رونیة صممت وبنیت ، وكل دوائر السسیطرة األلكت)Matlab/Simulink(ب ستخدام نظام المحاكاة 
نظام الحث لالنتائج العملیة تم مقارنتھا مع النتائج النظریة . نظریا ومختبریا، النظام ككل بني عملیا

  .حیث لوحظ تقارب ھذه النتائج كما أثبتت ھذه النتائج االداء الجید للنظام المقترح. الحراري المقترح
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