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 سامانه پرواز کروناییشناوری و توان ولتاژ بر و قطر بال محیطی ثیر فشار تا

 1، حمیدرضا قمی1محمد افتخاری

 پژوهشکده لیزر و پالسما دانشگاه شهید بهشتی تهران1

 

 چکیده

 درپس از طراحی و ساخت،  سامانه پرواز ن منظوربدی است.کرونایی  سامانه پرواز بر ولتاژ و توان مصرفی به عنوان عامل محیطی بررسی فشار  هدف از این مطالعه

در نظر سانتی متر  3و فاصله الکترود های سامانه ثابت  مطالعات صورت گرفته در این زمینه، با توجه به. مورد آزمایش قرار گرفتخال مجهز به پمپ محفظه خال فوالدی 

 . ادامه یافتزیر فشار اتمسفر  میلی بار 355 فشار ثبت شد و این روند تا زیر فشار اتمسفر یبار میلی 05در گام های  ولتاژ و جریان شناوری سامانه. گرفته شده است

با کاهش فشار، ولتاژ شناوری نتایج نشان می دهد  مورد استفاده قرار گرفت.ی متری میل 05و  15 ، 0سه بال با اندازه های  ،برای مطالعه تاثیر قطر بال بر توان پروازی

 کاهش پیدا میکند.توان مخصوص بال با افزایش قطر همچنین . افزایش یافت مصرفی سامانه و توان و جریانکاهش 

The effect of ambient pressure and diameter of wing on the floating voltage and power of 

the corona levitation system 

Eftekhari, Mohammad1; Ghomi, Hamidreza1 

1 Laser and Plasma Reserch Insititute, University of Shahid Beheshti  

Abstract 

The aim of this study is to evaluate the effect of environmental pressure, operating voltage and power consumption 

of a corona flight system. After design and construction of the flight system, the system was tested in a stainless 

steel chamber equipped with a vacuum pump. According to our previous experiments, 3cm distance between 

electrodes was suitable. Floating voltage and current were recorded by variation of pressure with the steps of 05 

mbar below atmospheric pressure and the trend continued to a pressure of 355 mbar below ambient pressure. To 

study the effect of wings diameter on the fly factors, three wings of sizes 0, 15 and 05 mm were used. The results 

show a decrease in pressure leads to floating voltage drops, current density and power consumption increase. 
Power is reduced by increasing the wing diameter as well. 

توان پروازیکرونا، کلید واژه ها: سامانه پرواز کرونایی، 

 .مقدمه1

مربوط می شود  1سامانه پرواز کرونایی به علم الکتروهیدرودینامیک

حیطه ای خاص از الکترودینامیک است که با جریان شاره ها در که 

زمینه اولین پژوهش ها در سرو کار دارد.  حضور میدان الکتریکی

صورت گرفت که طی آن  11میک در قرن الکتروهیدرودینا

                                                                 
1 electro-hydrodynamics (EHD) 

بوسیله الکترودهای  "باد یونی"موفق به ایجاد  0فرانسیس هاکزبی

 [.0و1در حضور هوا شد ] ولتاژ باال

فیلترهای هوا، خنک کردن پژوهشگران از باد یونی برای از آن زمان 

 مدارهای مجتمع، پمپ های الکتروهیدرودینامیکی، چاپگرهای

کاهش اصطکاک آکوستیک، پهبادها، -کی، الکتروالکتروهیدرودینامی

                                                                 
0 Francis Hauksbee 
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در این تحقیق  .[3و4]بال هواپیماها و موارد دیگر استفاده کرده اند

سامانه کرونایی بهره ما بر آن شدیم تا از این باد یونی برای رانش 

ان و در نتیجه جری ،ببریم که بخاطر خاصیت دی الکتریکی هوا

 (W/g 0111) ار خودتوانی که مصرف می شود در کمترین مقد

بهره پروازی بسیار  در مقایسه با هواپیماهای معمولیاست که 

 باالیی دارد.

یر کاهش فشار هوا بر توان در این تحقیق بر آن شدیم تا تاث

پروازی، بخاطر استفاده کردن از سامانه در طبقات فوقانی جو زمین 

رف انرژی مصدر توان پروازی برای بهینه کردن و نیز تاثیر قطر بال 

 سامانه، را مورد مطالعه قرار دهیم.

 . طراحی و ساخت2

 

 : شماتیک بال و الکترودهای سامانه پرواز کرونایی 1شکل 

 05به طول ضلع شکل مثلثی سازه اسکلت  سامانه عبارت است از 

سوار شده است. سانتی متری  1که بر روی پایه های  سانتی متر

سانتی متر است 1به پهنای کرونی می 0خود بال از فویل آلومینیوم 

برای آند از سیم مسی به قطر  بر روی اسکلت سوار می شود.که 

برای  سانتی متری بال استفاده شد. 3میلی متر و در ارتفاع  511

متری میلی 05و  15، 0 ندازه قطر بال، بال ها در قطرهایمطالعه ا

را خود سازه  0و شکل الکترودها شماتیک  1. شکل ساخته شدند

 نشان می دهد.

سانتی متر و ارتفاع  45محفظه بکار رفته استوانه ای به قطر 

کل محفظه و محل  . سانتی متر از جنس فوالد ضد زنگ بود05

  فرود سامانه به لحاظ الکتریکی زمین شده بودند.

 

 : سامانه پرواز کرونایی 0شکل 

کیلو ولت می توان  35از یک منبع تغذیه با ولتاژ مستقیم که تا 

از یک مبدل ولتاژ  اندازه گیریبرای  ال برد، استفاده شد.ولتاژ را با

متر رقمی و برای جریان از یک میکرو  و ولت 1:1555ولتاژ 

حالت  ،با بلند شدن هر سه ضلع سامانه بهره گرفته شد.آمپرمتر 

 0شماتیک محفظه پرواز در شکل  حاصل می شود.مدنظر  شناوری

 رسم شده است.

 
 : شماتیک محفظه پرواز3شکل 
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 . نتایج، بحث و بررسی3

 متریمیلی 05و 15، 0 بال با قطر برای هر سه سامانهشناوری ولتاژ 

 145 معادل باکه  میلی بار زیر فشار اتمسفر 355تا  5در فشار های 

در نمودار شکل ثبت شد. نتایج بدست آمده ، است میلی بار 095تا 

 آورده شده است. 1

 

 

 25 و 15 ،0 5.0: نمودار ولتاژ شناوری سامانه های با قطر بال 1 نمودار

 در فشارهای مختلف میلیمتری

 ولتاژ شناوری کم می شودمشاهده می شود که با کاهش فشار، 

تا جایی که در فشارهای بشدت افزایش پیدا می کند،  ولی جریان

ز ناحیه کرونا به ناحیه سامانه امیلی بار زیر فشار جو  355زیر 

 تخلیه قوس الکتریکی تغییر رژیم می دهد.

ش ضریب یونیزاسیون با توجه به افزایش مسافت دلیل این امر افزای

میانگین ذرات است که یونها در فواصل طوالنیتری شتاب می 

یب گیرند که باعث افزایش مومنتوم ذرات شده و درنتیحه ضر

یکند. با افزایش ضریب یونیزاسیون، یونبزاسیون افزایش پیدا م

ن سیستم افزایش پیدا می کند که درنهایت منجر به جریاشدت 

 افزایش توان مصرفی میشود.

 

 25 و 15 ،0 شناوری سامانه های با قطر بال شدت جریان : نمودار 2 نمودار

 در فشارهای مختلف میلیمتری

توان مصرفی برای حالت چیزی که بیشتر مد نظر بوده است مقدار 

( استفاده شد. به این 3)توان ویژه توان واحد جرماز شناوری بود که 

معنا که توان مصرفی را بر جرم سازه تقسیم می کنیم تا توان 

مصرفی برای شناور کردن یک گرم از وزن سازه را بدست آوریم. 

مشاهده شد با کاهش فشار توان مصرفی بشدت افزایش پیدا 

ناحیه یونیزان  میکند. این افزایش توان را می توان به بزرگتر شدن

گرد آوری شده  3حول سیم آند نسبت داد. این نتایج در نمودار 

 است.

 

 

 25 و 15 ،0 شناوری سامانه های با قطر بال چگالی توان : نمودار 3 نمودار

 بر حسب وات بر گرم در فشارهای مختلف میلیمتری

                                                                 
3 Specific Power 
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با افزایش قطر بال  با توجه به این نمودار مشاهده می شود که

 برایفی پایین می آید که کمترین مقدار توان، توان مصرسامانه، 

 بدست آمد.وات بر گرم  0111، مترمیلی05پرنده با قطر بال 

کاتد تراست حاصل از یونهای تولید شده توسط توسط  تولید یون

با افزایش اندازه قطر بال، لشعاع قرار میدهد. حت ات را آند

به علت یونیزاسیون هوا توسط کاتد که همان بال سامانه میباشد، 

ا که نتیجت تر اتفاق می افتد.کم میدان الکتریکی بودن شدت پایین 

 باعث کاهش توان مصرفی می شود.

 . نتیجه گیری3

ساخته و میلیمتر  05 و 15 ،0 در این تحقیق سه پرنده با قطر بال 

سانتی  3 لهدر فاص کاتدآند و. ازمایش قرار گرفتمورد با موفقیت 

کمترین ولتاژ شناوری در فشار جو، برای  ثابت نگه داشته شد.متر 

و بیشترین ولتاژ برای کیلوولت  1.13با سانتی متر  510قطر بال 

با کاهش کیلو ولت اندازه گیری شد.  0511متری با میلی05قطربال 

 افزایش می یابدو توان شناوری کاهش و شدت جریان فشار ولتاژ 

رژیم میلی بار زیر فشار جو سیستم به  005های زیر که در فشار

وات بر گرم برای  0111توان می شود. قوس الکتریکی نزدیک 

شد که بهینه  متر در فشار اتمسفر اندازه گیریمیلی05سازه با قطر 

 0برای سازه  وات بر گرم .311ترین حالت می باشد و توان 

 ا داشت.شترین توان مصرفی ریب متری قطر بال میلیمتری

 مراجع

 ولتاژ میزان ی مطالعه ،1395 قمی، رضا حمید و یوسف، نوربخش، .1

 تخلیه ملی کنفرانس اولین التروستاتیکی، ی پرنده شناوری و آستانه

 المللی بین مرکز کرمان، پالسما، مهندسی و پالسما الکتریکی، های

 .محیطی علوم و پیشرفته تکنولوژی و علوم
0. EHD flow in air produced by electric corona discharge in pin–

plate configuration, Journal of Electrostatics 03 (0550) 33.–305. 

3. EHD gas flow in electrostatic levitation unit, Journal of 

Electrostatics 04 (0550) 039–040. 

4. COUNTER-FLOW IONIC WIND FOR HEAT TRANSFER 
ENHANCEMENT, Master of Science in Mechanical 
Engineering Thesis, Sajanish M. Balagopal, University of 

Notre Dame, 0511. 

 

۱۶۶۲ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

