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معرفی ایگنایتور اتوماتیک

هالید وظیفه تولید جرقه از طریق اعمال ولتاژ هاي بخارسدیم پرفشار و متالزن در سیستم روشنایی المپایگنایتور یا همان جرقه

الکترودهاي المپ را برعهده دارد.  هاي فلزي روي الکترودهاي المپ، یونیزه شده و اتصال الکتریکی را با اعمال ولتاژ، یونباال در 

هایی با دامنه و طول مشخص در فواصل زنی در ایگنایتورهاي سوپرایمپوز از طریق ایجاد پالسکند. جرقهبین دو الکترود برقرار می

روشن شدن المپ به علت بسته شدن مسیر جریان از طریق گیرد. بعد از زمانی مشخص، تا زمان روشن شدن المپ، صورت می

ایگنایتور از مدار حذف می تولیدکننده جرقه در  مواردي است که المپ اي تولید نمیشود و دیگر جرقهالمپ، قسمت  شود. اما در 

پیدا میبه هر علتی روشن نشد، مسیر المپ بسته نشده و جرقه رناك است(به علت تولید کند. که این به نوبه خود خطزنی ادامه 

زنی قطعات داخلی ایگنایتور به مرور گرم شده و ایگنایتور دچار آسیب خواهد طور مداوم). از طرفی به علت تداوم جرقهولتاژ باال به

خواهد شد. EMC زنی مداوم موجب تولید نویز و انتشار تداخلشد. از طرفی جرقه

از طریق یک سیستم میکروپروسسوري این مشکل حل شده است، به این شکل که اگر المپ به هر  ایگنایتورهاي اتوماتیکدر  

کند. این پروسه زنی، ایگنایتور اتوماتیک روند تولید پالس را قطع میي جرقهریزي شدهدلیلی روشن نشد بعد از یک پروسه برنامه

طوالنی خاموش بودبه این مداوم جرقه تولید میدقیقه به 3ه؛ ترتیب است: در ابتدا که المپ مدت  درصورتی که المپ طور  شود، 

شوند، اگر باز المپ ثانیه تولید می 20ها به مدت شود. پس از یک دقیقه جرقهزنی متوقف میروشن نشد به مدت یک دقیقه جرقه

متوقف میروشن نشد دوباره یک دقیقه جرقه شکل زیر). پیدا میدقیقه ادامه  20شود. و این توالی به مدت زنی  مطابق  کند(

هاي نماید. توقفطور کامل متوقف میزنی را بهدرصورتی که در این مدت المپ روشن نشد ایگنایتور تا استارت بعدي چراغ، جرقه

شدن مدت روشن شدن دوباره المپ گرم کند که موجب کوتاهها امکان سردشدن المپ را فراهم میزنیاي بین جرقهیک دقیقه

شود. می

توان به موارد زیر اشاره کرد:ایگنایتور اتوماتیک می هايویژگیاز 

ساختار کامال الکترونیکی-

طول عمر باال به علت قطع تولید پالس در صورت روشن نشدن المپ به هر دلیلی-

EMC کاهش نویز و تداخل-
طراحی فشرده-

گرمایش داخلی پایین-

تلفات توان حداقل-

درجه سانتی گراد) 105باال( دماي بدنه مقاومت حرارتی -

.گیري در چراغ و محل استفادهسازي اندازه قاب و سهولت در جايگیري مناسب قطعات براي بهینهقرار -


