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  دائمو غیر دائمبررسی روشهای عددی مختلف شبیه سازی عملگرپالسما برای حالت های 
 2 سعید میرزایی ،1 محمود پسندیده فرد

 ، گروه مهندسی مکانیک و هوافضا دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
 

 چكیده 

کنترل فعال جریان روی سطوح کنترلی از دیرباز مورد توجه مهندسان علم 
عملگرهای پالسما از جمله ابزارهایی هستند . آیرودینامیک قرار داشته است

که برای این منظور استفاده می شوند و در سال های اخیر بسیار مورد 

لید موج این عملگرهای پالسمایی با توجه به شکل تو. توجه قرار گرفته اند

برای . دنمورد استفاده قرار گیر دائمو غیر دائممتناوب می تواند در دو نوع 
 مقاله شبیه سازی عددی عملگرهای پالسما سه روش وجود دارد که در این

در دو و مدارتجمعی و روش سوزان و هانگ -الکترواستاتیکاز دو روش 

پیشران نیروی . استفاده شده است عملگرپالسما دائمو غیر دائمحالت 

حجمی تولید شده توسط این عملگرها که گاهی اوقات در غالب سرعت 
 ریان عبوری از پالسما دو پارامترالقایی شناخته می شود و نیز شدت ج

مهمی هستند که معموال برای بررسی و مطالعه پیرامون کارکرد عملگرهای 

جه محققان در مطالعات تجربی و پالسما بیشتر از سایر پارامترها مورد تو
این مقاله نیز تالش دارد تا با مقایسه ی این دو . عددی قرار می گیرند

اقدام به  ،پارامتر بدست آمده توسط روشهای عددی و مطالعات تجربی

نتایج این مقاله در دو . روشهای عددی کنداین اعتبارسنجی دقیقی از 

رسی و مقایسه ی نیروی شامل بر قسمت ارایه می شود که قسمت اول
حجمی تولید شده توسط عملگرپالسما که از روش عددی پیشران 

مدارتجمعی بدست آمده با نتایج روش عددی سوزان و -الکترواستاتیک

عملگر پالسما می باشد و قسمت  دائمهانگ و نیز نتایج تجربی برای حالت 

پالسما حاصل دوم نتایج نیز به مقایسه ی جریان الکتریکی عبور کننده از 
مدارتجمعی با نتایج مطالعات تجربی در -از روش عددی الکترواستاتیک

 .عملگرپالسما می پردازد دائمحالت غیر

شبیه سازی  -پالسما عملگر – جریان فعال کنترل :واژه های كلیدی
 سوزان و هانگ-مدارتجمعی-الکترواستاتیک-عددی

 

 مقدمه 
 .اندبسیار موردتوجه قرارگرفته  عملگرهای دی الکتریک ،گذشته هده در

استفاده از شیار های  و بوسیله ی مکش، دمش درگذشتهکنترل جریان 
اما امروزه از عملگرهای پالسما استفاده می  ،آیرودینامیکی انجام می شد

به حرکت  دستکاری کنند بدون آنکه نیاز ن راقادرند جریااین ابزار . شود

تحقیقات بسیاری نیز در زمینه ی . دوجود داشته باش از بال یقسمتیچ ه

است که هدف غالب آنها افزایش در  گرفتهعملگرهای پالسما صورت 
تأثیر شکل ولتاژ متناوب و . بوده است عملگرپالسمانیروی پیشران 

همچنین تأثیر جنس و ضریب گذردهی الکتریکی دی الکتریک در میزان 

بررسی قرار گرفته  نیروی پیشران تولید شده توسط عملگر پالسما مورد

 ،پالسما ایهعملگر مورد در گرفته انجام ایهکار عمده بخش .شده است
 نیروی میزان و عملکرد بر مختلف ایهپارامتر اثر تعیین خصوص در

 گامان پیش از یکی .است بوده اهپارامتر این سازی بهینه نیز و پیشران

  ایهپارامتر اثر توماس مراهه به [3و2و1] درکه  است انلول عرصه این مهم

 را الکتریک دی ضخامت و جنس ورودی، فرکانس ولتاژ، :جمله از مختلفی

 

 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه -1

 (نویسنده مخاطب) e.psm1985@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد -2

 شکل تغییر که فهمید انلول همچنین. کرد بررسی نیروی پیشران عملگر بر

در  انلول آزمایش در. است موثر نیروی  پیشران میزان تغذیه درولتاژ  موج

 اره ای دندانه یک تابع ورودی، از ولتاژ شکل موج تاثیر خصوص بررسی

 یک بار و اول سیکل نیم هدف بیشینه کردن با یک بار. بود شده استفاده
 تابع که حالتی که در او دریافت. دوم سیکل نیم هدف بیشینه کردن با

ها  بیشتر زمان در)باشد،  داشته اول بزرگتری نیم سیکل قسمت ورودی

نیروی  و بود خواهد تر با کیفیت بسیار عملگر (مثبت باشد ولتاژ مقادیر

 و جنس بررسی اثر به [4] در نیز توماس. شود می بیشتر عملگر پیشران
 دی ضخامت که هرقدر او دریافت. پرداخته است دی الکتریک ضخامت

 کرد، زیاد مقادیر بیشتری تا را ورودی ولتاژ می توان باالتر باشد،الکتریک 

پیشران نیز  نیروی لذا و باشیم دی الکتریک نگران اشباع از که آن بدون

 ولتاژ در) ،باشد کمتر ثابت دی الکتریک هرقدر همچنین. یابد می افزایش

 تولید نیروی پیشران بیشتری باالتر ثابت با الکتریک به دی نسبت( ثابت

 هندسه ی  مختلف  سه مقایسه و به بررسی [5]در  ژاکوب. کند می

هندسه ی   همان شد، رابطه بررسی این در که اولی هندسه. پرداخت

شکل  در این حالت در ها قرارگیری الکترود نحوه .می باشد خطی متداول
  جت هوای یک کند می هنگامی که عملگر پالسما کار. می شود دیده (1)

معروف  1به بادیونیکه [ 6] ایجاد میگردد ایرفویل سطح مماسی در روی

 ،کاهش درگ جریان،شده باعث کنترل  تولید   باد یونی . ((2)شکل) است

 .[7] افزایش لیفت می گردد کنترل جدایش و
شگران بر روی هزمینه ای که پژو  مترینهم حوزه ، در این  شاید  اما        

ای محاسبات هروش   تجربی، ارائه و بسط  ایهاز کار آن کار می کنند بعد

اینگونه شبیه  .[8]باشدمی  پالسما ایهشبیه سازی عددی عملگر و عددی

چشمگیر  شهضمن کاو راستی آزمایی،  ا در صورت اثبات صحتهسازی 
. م می آوردهفرا  پژوهشگران را برای جدیدیت امکانا، ای تحقیقهزینه ه

 به زینههآسانی و باصرف کمترین وقت و به ورودی ی اهپارامتر  تعویض

  امکان دقیق شدن و بزرگنمایی قسمت خاصی جدید، موارد منظور بررسی

از جمله محاسن مرحله دیدن نتایج  در مه ی اطالعاتهاخذ  حل، از فضای
عددی  مدلدو  از  پیش رو مطالعه ی  در. مدلسازی عددی می باشد

 مدار تجمعی_الکترواستاتیک مدلدر . استفاده شده استعملگر پالسما 

نیاز به هیچ پارامتر تجربی نمی باشد و نتایج آن صرفا مبتنی بر داده های 

اما در روش سوزان و هانگ از یک سری اطالعات تجربی .  عددی می باشد
همین امر  ،استفاده می شود و همانطور که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

خروجی دو . شود نتایج این روش به نتایج تجربی نزدیکتر شود باعث می

 .حجمی پالسما می باشدپیشران روش مذکور نیروهای 

 

 آرایش و پیكربندی عملگرهای پالسما
. دارند ای ساده بسیار پیکربندی و آرایش الکتریک، دی ایهعملگر

 دو شامل اهعملگر از نوع این ،می شود مشاهده( 1)همانطور که در شکل 

                                                
1 Ionic Wind 



 

 طرف دو در خاصی آرایش با هک ستنده الکترود عنوان هب فلزی هصفح

در  هک اهالکترود این از یکی .اند هگرفت قرار الکتریک دی عایق ماده یک

الکترود  ،شود می دیده راحتی هب و است شده داده قرار واه معرض جریان
الکترود  ،است شده انهپن عایق ماده داخل درکه  دیگر الکترود وآشکار 

 هب و کنند می انتخاب نازك و بلند را هاالکترود معموال. پنهان نام دارد

 الکتریک دی جنس. ندهد می قرار آیرودینامیکی سطح روی طولی صورت

 سطح هوج یچه هب پالسما عملگر .است تفلون یا و کپتون اغلب، نیز

 سطح روی بر آن قراردادن لذا و ندارد جریان مقابل در زیادی

 .شود نمی لحاظ این از بیشتر مقاومت آمدن بوجود موجب آیرودینامیکی

 

 روش های مدل سازی عددی
زمانی -از ترکیب روش مکانی ،مدارتجمعی-مدل عددی الکترواستاتیک

 .مدارتجمعی و روش الکترواستاتیک استفاده می کند

 یندآفربرای تشریح و توضیح  ،[9] زمانی مدارتجمعی-مدل مکانی       
تمام  را از  که آن این روش  مهم مزیت .است گردآوری شده یونیزاسیون

 ایهکالیبراسیون  به عدم نیازسازد  می متمایز ای عددی دیگرهروش 

مدل فرض اساسی این است که مولکول  در این  .تجربی در مدل می باشد

عمل می  خازن شبکه ای از مقاومت و صورت به وا و دی الکتریک،ه ایه
 به تعداد  دی الکتریک طول رمدل مکانی زمانی مدار تجمعی،د. کنند

 (3)و مانند شکل  تقسیم می شود  اهمقاومت  و اهخازن  از زیادی بسیار

 سازی مدل. مقاومت بررسی می شوند-خازن ایهتعداد زیادی از مدار

 (1)معادله دیفرانسیل استفاده از با دی الکتریک سطح  روی  یونیزاسیون
ی کوتا-به روش رانج( 1)معادله دیفرانسیل حل پس از. صورت می پذیرد

پس  .بدست می آید  الکتریک-قسمت از دی هر   روی ولتاژ ،مرتبه چهار

با استفاده از روش  ،از بدست آمدن ولتاژ روی سطح دی الکتریک

 بیان می شود،( 2)که معادله ی اساسی آن توسط رابطه ی  الکترواستاتیک
در واقع می توان . بدست می آید ،تاژ در فضای روی عملگرپالسما توزیع ول

گفت روش مدارتجمعی شرایط مرزی مناسب برای مدل الکترواستاتیک را 

دامنه ی حل معادله ی . فراهم می کند و هردو باید باهم استفاده شوند

مقادیر پتانسیل الکتریکی در روی . آمده است( 4)الکترواستاتیک در شکل 
دها الکترو

0
  می باشد و شرایط مرزی برای نقاط دوردست

0.0



boundryouter

 .درنظر گرفته می شود  

( 3)با استفاده از رابطه ی  ،پس از بدست آمدن پتانسیل الکتریکی       
نیروی حجمی ( 4)غلظت روی سطح دی الکتریک و با استفاده از رابطه ی 

همچنین شدت جریان عبوری از . ناشی از پالسما بدست خواهد آمد

 .نمایش داده شده است( 5)پالسما در این روش توسط رابطه ی 

میدان پتانسیل الکتریکی ناشی از  ،در مدل سوزان و هانگ       
قسمت اول پتانسیل الکتریکی . عملگرپالسما به دو قسمت تقسیم می شود

و ( 6)ناشی از میدان الکتریکی خارجی می باشد که با حل رابطه ی 

. بدست می آید( 7)قسمت دوم ناشی از پالسما می باشد و از حل رابطه ی 

حاصل می شود که ( 8)ز رابطه ی چگالی پالسما در این روش با استفاده ا
و  xG)(پارامترهای  

max

c

از داده های تجربی بدست می آیند و     

)(tF   نیز شکل تابع موج ولتاژ می باشد. 

در روش سوزان و هانگ نیروی حجمی ناشی از پالسما نیز توسط        

میدان الکتریکی می  Eبدست می آید که در این رابطه  ( 9)رابطه ی 

 .باشد
 

 دائمو غیر مئعملگرپالسما در حالت دا

( 5)همانطور که در شکل عملگرپالسما  دائمو غیر دائمتفاوت بین حالت 

عمدتا به روش اعمال ولتاژ متناوب منبع تغذیه بر می  ،مشاهده میشود

به این صورت می باشد که یک نوع  دائمشکل ولتاژ اعمالی در حالت . گردد
موج مشخص به طور پیوسته و با یک فرکانس خاص تا به انتها تکرار می 

این موج ولتاژ  ،در بخشی از یک زمان مشخص ،دائمشود اما در حالت غیر

و سیستم روشن است و در بخش دیگر که قابل کنترل اعمال می شود 

اگر زمان اعمال سیگنال به عملگرپالسما . این موج خاموش می شود ،است
Tبا  signal 

و کل زمان یک موج شامل بخش روشن و خاموش که قابل 

Tکنترل است با  control
فرکانس می توان سه پارامتر  ،نشان داده شود  

و سیکل ((  11)رابطه ی )فرکانس موج  ،(( 11)رابطه ی )تحریک 

 . تعریف کرد دائمبرای حالت غیررا ((  12)رابطه ی )کاری

 

 و روابطها فرمول

و  به روش مدارتجمعی سطح دی الکتریک برای بدست آوردن ولتاژ روی
کوتا _معادله دیفرانسیل زیررا به روش رانج  فورترنبااستفاده از یک کد 

 .شودحل می
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 :معادله ی اساسی حاکم در روش الکترواستاتیک به صورت زیر می باشد 
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 :روابط غلظت پالسما و نیروی پالسما در روش الکترواستاتیک 
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-رابطه ی شدت جریان عبوری از پالسما در روش الکترواستاتیک

 .مدارتجمعی نیز به صورت زیر می باشد
(5) RVVI nappn
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 :صورت زیر می باشد معادالت سوزان و هانگ به 
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تعریف فرکانس تحریک و فرکانس موج و سیکل کاری در عملگرپالسمای 

 :به صورت زیر می باشد  دائمغیر
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 تولید شده توسطحجمی پیشران مربوط به مقایسه ی نیروی  ،قسمت اول

با نتایج حل  ،به آن اشاره شده است [11]عملگرپالسما که در مرجع 

مدارتجمعی و روش سوزان و هانگ می -عددی به دو روش الکترواستاتیک
که طول الکترود است به این صورت  [11]در عملگرپالسمامشخصات . باشد

 127دی الکتریکی به ضخامت ، پنهان و آشکار به اندازه ی یک سانتی متر

میلی متر از جنس کپتون دو الکترود را از یکدیگر جدا می کند و بین دو 

 .سانتی متر گپ در نظر گرفته می شود 1.5الکترود نیز 
 آشکار والکترود است متصل زمین به پنهان الکترود ،آزمایش این در       

 و ولت 5111 ولتاژ با سینوسی موج شکل با ولتاژ تولید یک منبع به

 .باشد می کیلوهرتز متصل 4.5 فرکانس

عملگرپالسما در ولتاژهای پیشران مقایسه ای از نیروی ( 6)نمودار        
این نمودار نشان می . مختلف و در فرکانس برابر یک کیلوهرتز می باشد

توافق خوبی بین دو روش عددی و کیلوولت  21 دهد در ولتاژهای کمتر از

برای روش سوزان و هانگ و  ،این توافق نتایج .وجود داردنتایج تجربی 

اما با  ،ادامه خواهد یافتولت کیلو 55نتایج تجربی تا ولتاژهای حدود 
 .می شوداختالف بیشتر این  ،ولتاژبیشتر حداکثر افزایش 

 در پیشران نیروی بر اعمالی ولتاژ تغییر حداکثر اثرات( 7)نمودار  در      

 انمودار ب با مقایسه ی این .است شده داده نشان کیلوهرتز دو فرکانس

می شود که نتایج روش الکترواستاتیک به نتایج روش  مشاهده ،(6)نمودار 
اما همچنان نتایج حل عددی سوزان و هانگ  شدهسوزان و هانگ نزدیکتر 

 .به نتایج تجربی نزدیکتر می باشد

 فرکانس در پیشران نیروی بر اعمالی ولتاژ تغییر اثرات( 8)در نمودار        

در این نمودار توافق و همراهی خوبی . است شده داده نشان کیلوهرتز چهار
با  ،عالوه بر این. شودبین روش سوزان و هانگ با نتایج تجربی مشاهده می 

می توان دریافت، با افزایش یک نگاه کلی بر این سه نمودار یاد شده 

عددی و تجربی به یکدیگر نزدیک می شوند و  هاینتایج روشفرکانس، هم 

مدارتجمعی و سوزان و هانگ به توافق -دو روش عددی الکترواستاتیک هم 
 .و همراهی بهتری می رسند

-ایسه ی نتایج حل عددی روش الکترواستاتیکقسمت دوم به مق      

عملگرپالسما را  دائمکه حالت غیر[ 11]مدارتجمعی با نتایج تجربی مرجع

 .می پردازد ،مورد بررسی قرار می دهد
شامل  ،از آن استفاده شده است[ 11] عملگرپالسمایی که در مرجع        

 51 دو الکترود از جنس مس می باشد که ضخامت هر یک از آنها

طول الکترود آشکار که در معرض جریان آزاد قرار دارد . استمیکرومتر 

در دی الکتریک نیز برابر با سه کترود پنهان یک سانتی متر و طول ال
این الکترودها که در راستای منظر بال قرار می  پهنای .سانتی متر است

 برای جلوگیری از تماس. سانتی متر می باشد 31گیرند به اندازه ی 

الکترودها چهار الیه دی الکتریک از جنس کپتون که هر کدام ضخامتی 

در روش عددی . استفاده شده است ،دارندمیکرومتر  51برابر با 
مدارتجمعی پس از اینکه ولتاژ روی سطح دی الکتریک -الکترواستاتیک

تفاضل ولتاژ سطح دی الکتریک و ولتاژ اعمالی تقسیم بر  ،بدست آمد

شدت جریان عبور کننده از پالسما را نشان می دهد که  ،مقاومت پالسما

 .محاسبه می شود( 5)توسط رابطه ی 
را  حداکثر ولتاژ اعمالیبر حسب  پالسما جریانتغییرات ( 9)نمودار        

همانطور که مشاهده می شود شیب خط در نتایج تجربی  .نشان می دهد

ش ولتاژ بتدریج این شیب زیاد است و با افزای ،در ولتاژهای کم[ 11]مرجع 

جریان عبوری  ،این نشان می دهد که افزایش ولتاژ ورودی .کاهش می یابد
از پالسما را همواره افزایش نمی دهد بلکه یک مقدار بهینه ای برای ولتاژ 

وجود دارد در حالی که شیب خط در حل عددی تقریبا یک مقدار ثابتی 

 . می باشد

ایش فرکانس موج بر شدت جریان عبوری از تاثیر افز( 11)نمودار        
مشاهده می شود که در فرکانس موج های کمتر  .پالسما را نشان می دهد

و نتایج حل [ 11]همراهی خوبی بین نتایج تجربی مرجع  ،کیلوهرتز 14از 

اختالف بین نتایج  ،اما با افزایش بیشتر فرکانس موج ،عددی وجود دارد

 .یابد تجربی و عددی نیز افزایش می
که تاثیر افزایش سیکل کاری را بر شدت جریان نشان ( 11)نمودار در      

میزان اختالف بین نتایج تجربی و عددی که مشاهده می شود  ،می دهد

تقریبا با یک الگو تقریبا ثابت است اما روند تغییرات شدت جریان در هردو 

 .شود می دنبال

 

 گیری نتیجه
روش عددی سوزان  نتایج شد،  مشاهده در قسمت نتایج همانطور که

همراهی و تطابق بیشتری را با ( عملگر پالسما دائمدر قسمت )وهانگ 

این موضوع می تواند به این دلیل باشد که در این روش . داردنتایج تجربی 

چند پارامتر وجود دارد که این پارامترها با استفاده از نتایج تجربی حاصل 

اده از این پارامترها در روابط حل عددی می تواند در نتیجه استف ،می شوند
ولی در عین حال عیب این روش این . باعث افزایش دقت این روش شود

است که اگر نتایج تجربی موجود نباشد نمی توان از این روش استفاده 

 .کرد

 دائمدر قسمت )مدارتجمعی -در مورد روش عددی الکترواستاتیک       
مشاهده می شود که هرچه فرکانس افزایش می یابد نتایج ( عملگر پالسما

 ،این روش به نتایج روش سوزان و هانگ و نتایج تجربی نزدیکتر می شود

در ولتاژهای کم ( تا حدودی)این بدان معناست که در فرکانس های باال و 

قسمت اما در . میتوان از این روش عددی با دقت نسبتا باال استفاده کرد
حداکثر سیکل کاری و  ،تنها در مقادیر پایین فرکانس موج ،عملگر دائمغیر

 .نتایج حل عددی به نتایج تجربی نزدیکتر می شود ،ولتاژ

در ضمن یادآوری این نکته ضروری است که برعکس روش سوزان و        

مدارتجمعی به هیچ پارامتر تجربی وابسته -روش الکترواستاتیک ،هانگ
اگرچه این موضوع باعث پایین آمدن دقت این روش می شود ، نمی باشد

اما این مزیت را نیز در پی دارد که می توان از این روش حتی در زمینه 

 . استفاده کرد ،هایی که کارهای تجربی نشده است
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