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 همذهَ:

اس  ACُواًطْری کَ هی داًین ٌُگاهی کَ یک هْتْر آطٌکزّى 

ًْع طَ فاس راٍ اًذاسی هی ػْد جزیاى سیادی را تا حذ طَ 

تا پٌج تزاتز جزیاى ًاهی هی کؼذ.هظلوا ایي جزیاى راٍ 

اًذاسی در طزاحی اتـاالت تزق ؿٌؼتی اػن اس حفاظت ،طین 

  کؼی ّ غیزٍ هیثایظت در ًظز گزفتَ ػْد

هؼوْال تَ طَ رّع هیتْاى ایي جزیاى راٍ اًذاسی را کٌتزل 

ّل اطتفادٍ اس رّع طتارٍ هثلث تَ ایي ؿْرت کَ کزد.ا

اتتذا هْتْر تَ ؿْرت طتارٍ راٍ اًذاسی ػْد تا طین پیچِا 

جزیاى کوتزی را داػتَ تاػٌذ)ایي جزیاى یک طْم حالت هثلث 

اطت( ّ پض اس افشایغ گؼتاّر هْتْر اتـال آى تَ ؿْرت 

هثلث تغییز کٌذ.ایي کار را هیتْاى تَ ّطیلَ طَ کٌتاکتْر 

اًجام داد.رّع دّم اطتفادٍ  LOGOّ یک رلَ ُْػوٌذ هاًٌذ 

اس هثذلِای فزکاًض یا ُواى درایْر هْتْر اطت کَ تا 

را تا فزکاًض ثاتت تَ طیگٌال  ACطیگٌال  PWMرّػِایی هثل 

AC  تا فزکاًض هتغییز تثذیل هی کٌٌذ.در ایي رّع ُن کٌتزل

اػوالی  جزیاى در اّل کار را دارین سیزا تا تٌظین فزکاًض

تَ هْتْر در اّل کار جزیاى راٍ اًذاسی هْتْر کٌتزل هی 

ػْد ّ ُن ایٌکَ در طی کار ػادی هْتْر هیتْاى دّر هْتْر 

 SOFT STARTERرا تغییز داد.اها رّع طْم اطتفادٍ اس 

اطت.در ایي رّع تَ ؿْرت طادٍ ّلتاژ هْتْر اس یک درؿذ 

یز ّلتاژ، اًتخاب ػذٍ تا یک ّلتاژ هؼخؾ دیگز تغی

هیکٌذ.ایي تغییزات ّلتاژ در طی راٍ اًذاسی هْتْر اتفاق 

افتادٍ ّ تز اطاص تغییز ساّیَ آتغ تَ کوک لطؼاتی هثل 

تزیظتْر یا تزایاک اًجام هی ػْد.جزیاى هْتْر ًیش طثك 

افشایغ ایي ّلتاژ تغییز کزدٍ ّ لذا ها در اطتارت هْتْر 

 جزیاى تاال ًخْاُین داػت.



زام طادٍ اس ػولکزد اطتارتز ًزم ػکل سیز یک تلْک دیاگ

 هْتْر ّ ػکل هْجِای آى را ًوایغ هی دُذ.

   

   

ُواًطْری کَ در ػکل هؼاُذٍ هی ػْد ساّیَ آتغ تَ هزّر 

کاُغ یافتَ در ًتیجَ همذار هْثز ّلتاژ طین پیچِای هْتْر 

 05افشایغ خْاٌُذ یافت.فزف کٌین ّلتاژ اطتارت هْتْر 

درؿذ ّلتاژ اؿلی تاػذ در ًتیجَ جزیاى اطتارت هْتْر ًیش 

تذّى  درؿذ جزیاًی اطت کَ در حالت اتـال هْتْر 05تمزیثا 

اطتارتز ًزم، هْتْر تَ خْد اختـاؽ هی دُذ.اها تایذ 

 درؿذ کاُغ پیذا هی کٌذ.  50داًظت کَ گؼتاّر تَ 



 

 

 

 

 :شده محدود جریان و متغییر ولتاژ با اندازی راه

 :طٌجاتی لفض آطٌکزّى هْتْر یک کٌتزل تَ هزتْط لْاًیي

 اطاص تز را طٌجاتی لفض هْتْر یک طزػت – گؼتاّر هؼخـَ 1 ػکل

 هجذّر تا هتٌاطة دُذ،گؼٌاّر هی ًؼاى ّرّدی ّلتاژ ار تاتؼی

 ّلتاژ، تذریجی افشایغ.کٌذ هی تغییز ثاتت فزکاًض یک در ّلتاژ

 اس تاػث ّ کٌذ هی هحذّد اًذاسی راٍ سهاى در را جزیاى ّ گؼتاّر

 .ػْد هی هْتْر ػذى رّػي سهاى در ای لحظَ جزیاى پیک رفتي تیي

 اًذاسی راٍ جزیاى اس تاتؼی اطاص تز را گؼتاّر تغییزات 2 ػکل

 پیغ اس همذار یک تَ  Idراٍ اًذاسی جزیاى هحذّدیت .دُذ هی ًؼاى

 تا تزاتز Id1 اًذاسی راٍ گؼتاّر کاُغ تاػث Id1ػذٍ تؼییي

 ػْد. هی  IdّId1 جزیاًِای هجذّر اس ًظثتی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الکترونیکی راه اندازی

 در ْطتَیپ یؼیافشا ّلتاژ کی تا فاس طَ آطٌکزّى هْتْر کی َیتغذ

 کَ ظتْریػذدتز دّ پل ةیتزک اس اطتفادٍ تا ،یراُاًذاس سهاى

 َیتغذ فاس ُز یّرّد در ّ اًذ ػذٍ هتـل ُن تَ پؼت تَ پؼت تـْرت

 .ذیآی ه تذطت دارد لزار یاؿل

  ثاتت فزکاًض در ْطتَیپ یؼیافشا ّلتاژ کی ؼْدیه تاػث رّع يیا

 

 .ذ ػْدیتْل ظتْرُایتز آتغ َیساّ زییتغ لَیتْط

 تا ای ّ ٌذٍیافشا ػتاب تا تْاًذ یه ْطتَیپ یؼیافشا یخزّج ّلتاژ

 .رّع دّ اسُز یثیتزک تا ای ّ ػْد کٌتزل اىیجز همذار تَ تْجَ

 

تزای ایٌکَ تتْاى ّلتاژ اػوالی تَ هْتْر را کٌتزل کزد 

اتتذا تایذ یک آػکار طاس ػثْر اس ؿفز در ّرّدی ُز فاس 



داد تا تتْى سهاى ػثْر ُز فاس اس ؿفز را تؼخیؾ داد  لزار

 ّ تا تْجَ تَ آى سااّیَ آتغ تزایاک ُا را تٌظین کزد.

 : ایي هذار اس طَ تخغ تؼکیل ػذٍ

 هذار آػکار طاس ػثْر اس ؿفز (Zero Crossing Detector) 

 هیکزّ کٌتزلز ( هذار کٌتزل ATmega 16 )) 

 تزایاک ( هذار لذرت جِت کٌتزل تار BT136) 

هذار آػکار طاس ػثْر اس ؿفز ُواًطْر کَ اس ًام آى تز 

ُز گذر ّلتاژ تزق ػِز اس ططح ّلتاژ ؿفز یک  آیذ، تا هی

ّلفَ خارجی  ُا تَ ّرّدی پالض تْلیذ هیکٌذ. ایي پالض

ػْد ّ هیکزّ تا آهذى ایي ّلفَ، پض  هیکزّکٌتزلز دادٍ هی

د تْلیذ هؼخـی یک پالض در خزّجی خْ اس گذػت هذت سهاى

رّػي  هیکٌذ کَ پالض تَ گیت تزایاک دادٍ هیؼْد ّ تزایاک

ػذٍ ّ ّلتاژ تزق ػِز را تَ تار هٌتمل هیکٌذ. همذار سهاى 

فزهاى تَ تزایاک در ّالغ تؼییي کٌٌذٍ  تاخیز ارطال پالض

ّ  Up فؼاری ساّیَ آتغ در هذار اطت. ایي سهاى تْطط دّ کلیذ

 Dn  کَ در(soft starter َػکل اتْهاتیک تغییز هی  ساّیَ ت

تَ ػثارت دیگز ایي دّ کلیذ ًمغ  .لاتل تٌظین هیثاػذکٌذ.(

 .ُواى ّلْم کٌتزل را در دیوز هؼوْلی تز ػِذٍ دارًذ

تزای تؼخیؾ ػثْر اس ؿفز هی تْاى اس هذار سیز اطتفارٍ 

 کزد.



 

 

 

 

 

  

هیؼْد،  یکظْ BR1 تْضیح ًمؼَ هذار : تزق ػِز تْطط پل دیْد

 ُای اًؼؼاب تمظین هیگزدد. یک هظیز تْطط هماّهتطپض تَ دّ 

R5, R6 ّلتاژ کاُغ دادٍ هیؼْد ّ پض اس ػثْر اس دیْد D1  َت

ؿاف گزدد ّ لاتل اطتفادٍ  دادٍ هیؼْد تا ایي ّلتاژ C2 خاسى

ػْد. دلت  U1 ّرّدی اپتْکْپلز ّ Q2 , Q3 تْطط تزاًشیظتْرُای

آػکارطاس  ایي تخغ اس هذار کٌیذ در ؿْرت درطت کار کزدى

در ( C2 ّلتاژ دّ طز خاسى)ػثْر اس ؿفز ّلتاژ تاهیي ػذٍ 

 .ّلت خْاُذ تْد 3.7حذّد 

اًؼؼاب دّم ّلتاژ یکظْ ػذٍ تزق ػِز اس طزیك هذار تمظین 

کاُغ پیذا کزدٍ ّ تَ تیض  R7 , R8 , R9 ُای ّلتاژ ػاهل هماّهت

اػوال هیؼْد. در سهاًیکَ ّلتاژ ّرّدی در  Q2 تزاًشیظتْر

ّلتاژی  Q2 اطت تز رّی تیض تزاًشیظتْر گذر اس ططخ ؿفزحال 

ایي تزاًشیظتْر خاهْع خْاُذ تْد ّ  ّجْد ًذارد در ًتیجَ

ػْد. ایي  تاػث هیگزدد تا پالظی تز رّی کلکتْر آى تْلیذ

تزاًشیظتْر فْق  اػوال هیؼْد ّ Q3 پالض تَ تیض تزاًشیظتْر

ز هیگزدد. ّ اپتْکْپل درّى LED رّػي هیؼْد ّ تاػث رّػي ػذى

اپتْکْپلز را تحزیک  ، تیض تزاًشیظتْر داخلی LED ًْر ایي



 هیکٌذ ّ ایي تزاًشیظتْر را رّػي هیکٌذ. تا رّػي ػذى ایي

تزاًشیظتْر ّلتاژ کلکتْر آى کاُغ یافتَ ّ تاػث خاهْع 

هثثتی  پالض Q4 خْاُذ ػذ، تا خاهْع ػذى Q4 ػذى تزاًشیظتْر

جِت تْلیذ ّلفَ تَ  تز رّی کلکتْر آى ظاُز هیؼْد کَ

در طایز سهاًِا کَ ّلتاژ تزق  .هیکزّکٌتزلز دادٍ هیؼْد

 ػِز اس ططح ؿفز ػثْر ًکزدٍ رّال فْق دلیما هؼکْص خْاُذ

 ّلتاژ کلکتْر آى ؿفز Q4 تْد ّ تؼلت رّػي تْدى تزاًشیظتْر

 .اطت ّ پالض ًذارین

ّارد هیؼْد ّتَ  هیکزّ کٌتزلز پالض خزّجی ػثْر اس ؿفزتَ

ّطیلَ تزًاهَ ًْیظی ساّیَ آتغ تزایاک تغییز داادٍ هی 

  ػْد.


