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 چکیده
دراین مطالعه حرکت قطره آب درون میکروکانال تحت پدیده الکترووتینگ مورد بررسی قرار گرفته است. الکترووتینگ براساس اعمال 

حجم کوچکی از مایعات، بوسیله تغییر تنش مررزی و همننرین تغییرر ماکروسرکوپیک زاویره       جابجا کردنیک میدان الکتریکی به منظور 
شربیه سرازی پدیرده     گرردد.  میدان الکترو استاتیک باعر  حرکرت قطرره هرادی در جهرت میردان مری        کند. اعمالتماس سطح عمل می

اینترفوم، به روش حجم سریال انجرام پریرفتره اسرت.      گر فوم در محیط سیستم عامل لینوکس و با حل الکترووتینگ، بوسیله نرم افزار اوپن
بعردی حرکرت قطرره سریال در      سره قرار گرفته است و سپس مدل سرازی   مدل سازی عددی با نتایج تجربی موجود مقایسه و مورد تایید

و هم چنین اثر تغییر دمای قطره بر روی سررعت آن مرورد بررسری قررار      های کانال متفاوت میکروکانال تحت پدیده الکترووتینگ با ارتفاع
 و آب دمرای  افرزایش  برا  چنرین  هرم  .میگرردد  قطره سرعت افزایش باع  میکروکانال ارتفاع افزایش آب، قطره ثابت حجم . درگرفته است.
  .کند  می پیدا افزایش قطره سرعت آب، سطحی کشش لزجت و کاهش کاهش آن با متناسب

 

  دما، ارتفاع میکروکانالالکترووتینگ، اوپن فوم،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
جرایزه  ی کند که اولین بار توسط دانشرمند فرانسروی برنرده   عمل می پدیده الکترووتینگ بر اساس خاصیت مویینگی الکتریکی

تروان رفترار ترکننردگی قطررات مرایب را بوسریله اعمرال میردان پتانسریل          بر همین اساس می معرفی شد. نوبل، گابریل لیپمان

شود که نیروهای وارده در حالتی که میدان الکتریکی وجود ندارد، قطره روی سطح جامد به صورتی واقب می الکتریکی تغییرداد.

گی در تعادل هستند. این تعادل باع  بوجود آمدن زاویه تماس میان قطره و سرطح جامرد   گاز هم-مایب-بر فصل مشترک جامد

در صورت اعمال میدان الکتریکی، زاویه تماس بین قطره و سطح کاهش یافته و به اصطالح قطره سطح را خیس مری  گردد.می

ترل از لنزهای هوشمند، کلید کن انتقال قطره، توان به تکنولوژی صفحات نمایش، . از کاربردهای پدیده الکترووتینگ می]1[کند

 های آزمایشگاهی اشاره کرد. ، تولید انرژی و تراشهراه دور، کاغرالکترونیکی

 وجرود روغرن باعر     به بررسی رفتار یک قطره آب در یک محیط مخلوط نشردنی رروغرنپ پرداختنرد.    ]2[و همکاران 1کیو

شود؛ هرم چنرین حضرور     ی آب در محیط هوا می نسبت به حضور قطره افزایش سرعت قطره آب در حضور محیط روغن زیتون

به تاثیر  ]3[ 3و کیم 2یی گردد. ی آب در روغن زیتون موجب جلوگیری یا به حداقل رساندن فرآیند تقسیم شدن قطره می قطره

ولتاژ ثابرت، زاویره تمراس سرطح،     با افزایش فاصله بین الکترودها در یک  فاصله بین الکترودها بر پدیده الکترووتینگ پرداختند.
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5و تیلور 4کروپنکین کند.کاهش کمتری را تجربه می
بوسیله روش جدیدی به نام الکترووتینگ معکوس توانسرتند انررژی     ]4[ 

هرای چنردین الیرهر برا      الکتریرک  های قطبی با فریلم دی  ها بر اساس برهم کنش بین صف قطره الکتریکی پاک تولید نمایند. آن

𝑤𝑎𝑡𝑡 ومتریپ که در حال حرکت هستند، در محیط آزمایشگاهی توانسرتند ترا تروان الکتریکری     ضخامت نان
𝑚2⁄10   را تولیرد

سازی میکروشیرهای بدون نشتی را انجام دادند. در این مکانیزم قطره مایب بره  شبیه ]5[ چنین محسنی و دولت آبادی هم. کنند

هرا نشران داد کره افرت فشرار بصرورت قابرل         بررسری آن  شود. شکل استفاده می Tعنوان شیر برای تنظیم جریان در سه راهی 

بره بررسری رفترار قطرره تحرت پدیرده        ]6[هانرگ و همکراران   شرکل وابسرته اسرت.    Tراهی  های سه ای به ابعاد گوشه مالحظه

یابرد. قردرت   اهش مری های تحریک مختلف پرداختند. با افزایش فرکانس، تاثیر ترنش الکترووتینرگ کر    الکترووتینگ با فرکانس

های باالتر بایستی ولتاژ بیشرتری نیرز اعمرال     یابد. برای یک اثر ثابت، در فرکانسمیدان الکتریکی با افزایش فرکانس، کاهش می

سازی و مقایسه  قرار  پدیده الکترووتینگ را بین دو شکل الکترود تخت و هاللی شکل مورد شبیه ]7[نمود. رجبی و دولت آبادی

اسرت.    ها در حالت هاللی شکل الکترودها، سرعت بیشرتر و تغییرر شرکل کمترر قطرره گرزارش شرده        توجه به نتایج آن دادند. با

رفتار قطره تحت پدیده الکترووتینگ را مورد بررسی عددی قرار دادند. پارامترهای ولتاژ تحریرک، ابعراد    ]8[محسنی و همکاران

 ار گرفت.  کانال، طول الکترود و سرعت قطره مورد بررسی قر

های ذکر شده تاثیر پارامترهای مختلف بر روی حرکت قطره مایب تحت پدیده الکترووتینگ مرورد بررسری قررار     در پژوهش 

های فیزیکی رلزجت، کشش سطحیپ سیال که بر حرکت قطرره بسریار تراثیر گررار      گرفته است اما از تاثیر دما بر روی خاصیت

 هستند صحبتی به میان نیامده است. 

فوم در محیط سیستم عامل لینوکس، به بررسی عددی  اثر تغییرات پارامترهرای مروثر    افزار اوپن ی نرمپژوهش حاضر بوسیله در

شود. ابتدا رفتار قطره روی سطح جامرد، تحرت پدیرده    ی آب تحت پدیده الکترووتینگ پرداخته می بر روی سرعت حرکت قطره

گردد. در ادامه پژوهش حاضر به بررسری  سازی با نتایج تجربی مقایسه می شبیهگردد و صحت مدل سازی می الکترووتینگ شبیه

 پردازد. تاثیر پارامترهای ارتفاع میکروکانال و تغییر دمای سیال بر روی سرعت قطره آب می

 معادالت حاکم -2

استوکس به صورت زیر در نظر گرفتره  حرکت قطره سیال تراکم ناپریر، سیال نیوتونی و جریان آرام فرض شده و لرا رابطه ناویر 

 شود:می

𝜌 پ1ر (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢. ∇𝑢) = −∇𝑝 + ∇. [𝜇(∇𝑢 + ∇𝑣)] + 𝜌𝑔 + 𝐹𝛾 + 𝐹𝐸  

 هم چنین رابطه پیوستگی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

.𝛻  پ2ر 𝑢 = 0 

نیروی ترنش سرطحی    کنند.نیروهای تنش سطحی و میدان الکترواستاتیک را به ترتیب بیان می 𝐹𝐸و  𝐹𝛾ترم های اضافه شده 

𝐹𝛾 نیروی میدان الکترواستاتیک ]9[آیداز مدل پیوستگی نیروهای سطح بدست می .𝐹𝐸   از تانسور تنش مکسول به صورت زیرر

 آید:بدست می

𝐹𝐸 پ3ر = 𝛻. 𝑇  
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𝑇 پ4ر = 𝜀 (𝐸𝐸 −
|𝐸𝐸|2

2
𝐼)  

 باشد. میدان الکترواستاتیک می Eشدت جریان الکتریکی و  Iتانسور تنش مکسول،  Tگرردهی الکتریکی،  εدر این رابطه 

 حجم سیال:عددی روش 

 :]9[گردد در این مدل برای مشخص شدن هر فاز ، یک کسر حجمی بصورت زیر تعریف می

=∝ پ5ر
حجم فاز مایب

حجم کل حجم کنترل
  

=∝ پ6ر

{
 
 

 
 > 0,  <  ناحیه گرار      1

مایب                         1 فاز 

 فاز گاز                          0
}
 
 

 
 

      

 شود: معادله حاکم بر کسر حجمی سیال بصورت زیر بیان می

∝∂ پ7ر

∂t
+ ∇. (∝ u) = 0  

0)در ناحیه گرار  <∝<  آید: ، چگالی و ویسکوزیته با توجه به کسرحجمی بصورت زیر بدست می (1

𝜌 پ8ر = 𝜌1 ∝ +𝜌2(1−∝)  

𝜇 پ9ر = 𝜇1 ∝ +𝜇2(1−∝) 

در حالتی که میدان الکتریکری وجرود    قطرات مایب را بوسیله اعمال میدان پتانسیل الکتریکی تغییرداد. توان رفتار ترکنندگیمی

گراز همگری در تعرادل    -مرایب -شود که نیروهای وارده بر فصل مشرترک جامرد  ندارد، قطره روی سطح جامد به صورتی واقب می

در صرورت اعمرال میردان     .گرددمی  1جامد مطابق شکل  س میان قطره و سطحهستند. این تعادل باع  بوجود آمدن زاویه تما

 .]1[کندالکتریکی، زاویه تماس بین قطره و سطح کاهش پیدا خواهد کرد که به اصطالح قطره سطح را خیس می

 

 جامد.-تعریف زاویه تماس سطح در مرز مایب 1 شکل

 .با اعمال ولتاژ بین قطره و زیرالیه دی الکتریک (b)، بین قطره بدون اعمال ولتاژ پaر

 

 

 گردد:لیپمان اعمال می-شرایط مرزی بوسیله رابطه معروف یانگ
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cos(𝜃𝑉) پ10ر = 𝑐𝑜𝑠(𝜃0) +
𝜀0𝜀𝑟

2𝑑𝛾𝑙𝑔
𝑉2  

بره ترتیرب ضرریب گررردهی خرال،       dو  𝜀0  ،𝜀𝑟زاویه تماس میان قطره و سطح،  𝜃گاز، -تنش سطحی مایب 𝛾𝑙𝑔در این رابطه 

 الکتریک هستند. الکتریک و ضخامت دی ضریب دی

لیپمران، توسرط   -فوم با اعمال شرایط مرزی بر طبق رابطره یانرگ   افزار اوپن ی سیال در نرم شبیه سازی عددی حرکت قطره

محردود و از طریرق الگروریتم    سازی حجمشده که با روش گسستهجریان نیوتنی فرضگر دوفازی اینترفوم انجام شده است.  حل

گراری نتایج عرددی، برا شربیه     در ابتدا به منظور صحه .استدرنظر گرفته شده6−10 شرایط همگرایی برابر  .شودپیزو حل می

سازی استقرار یک قطره جیوه به عنوان سیال با سطح آزاد، بر روی یک سطح جامد با اعمال پدیده الکترووتینرگ، نترایج مردل    

ی آب  مقایسه شده اسرت. در ادامره حرکرت یرک قطرره      ]11,10[ پژوهش حاضر با نتایج آزمایش علوی وهمکارانسازی عددی 

بصرورت   2های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در شرکل   تحت پدیده الکترووتینگ در یک میکروکانال با ارتفاع

و برا حضرور سره الکتررود بره طرول       𝑚𝑚5/0   و عرض 𝑚𝑚  3 شماتیک این مساله نشان داده شده است. میکروکانال با طول 

 𝑚𝑚 1  نمایش داده شده است. سپس تراثیر دمرای سریال ر آبپ برر حرکرت قطرره در کانرال         2در کف میکروکانال در شکل

 بررسی شده است. 

 

 شماتیک فیزیک مساله در شبیه سازی عددی. 2 شکل

 

 نتایج نتایج و بحث روی -3

 استقالل از شبکه -3-1

ی  ی اسرتقرار قطرره   گردد. ابتدا نحروه ، استقالل از شبکه حل عددی بررسی می6 (CPR)با معرفی تعداد سلول بر شعاع قطره

بر سطح صاف بدون اعمال ولتاژ بررسی گردید. برای این منظور شبیه سرازی اسرتقرار قطرره آب برر روی      μL 14آب به حجم 

شبکه بندی در یک مقطب از قطرره را   3ی متفاوت انجام پریرفته است. شکل  نظر گرفتن سه نوع اندازه شبکهسطح جامد با در 

 دهد. نشان می

                                                           
6
 Cell Per Radius 
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 شبکه بندی عددی در یک مقطب قطره. 3 شکل

سلول بر شعاع قطره نشان  30و  20، 10، استقالل از شبکه با مقایسه پروفیل شکل قطره برای سه شبکه مختلف با 4در شکل 

به  CPR 20 مقدار باشد لراواحد سلول بر شعاع قطره ناچیز می 30و  20داده شده است. مطابق این شکل اختالف بین تعداد 

 گردد.سازی عددی معرفی می  عنوان شبکه مناسب در شبیه

 

 تحت نیروی جاذبه. 𝛍𝐋 14تست استقالل از شبکه برای قطره به حجم  4 شکل

 نتایج برای سه اندازه شبکه متفاوت بر اساس تعداد سلول بر شعاع قطره آورده شده است. 

 

 اعتبارسنجی مدل سازی عددی -3-2

بر روی سرطح جامرد در دو    μL 6به منظور اعتبارسنجی مدل سازی عددی، نتایج استقرار پروفیل یک قطره جیوه به حجم 

رزاویره   پ و عردم حضرور میردان الکترواسرتاتیک    V240درجه با اعمرال 133رزاویه تماس سطح  الکترووتینگحالت وجود پدیده 

نتایج استقرار یرک   5مقایسه گردیده است. در شکل  ]11,10[با نتایج تجربی پژوهش علوی و همکاران درجهپ141تماس سطح 

ر پدیده الکترووتینگ با نترایج تجربری پرژوهش    بر روی یک سطح جامد در حالت حضور و عدم حضو 6μLقطره جیوه به حجم 

دو  نتایج حل عددی در مقایسه با نتایج تجربری در هرر   5مقایسه گردیده است. مطابق شکل  ]11,10[ تجربی علوی و همکاران 

سرطح  شود. دو پرارامتر ارتفراع قطرره جیروه از      حالت حضور و عدم حضور میدان الکترواستاتیکی بسیار نزدیک بهم مشاهده می

میرزان   1جامد و حداکثر شعاع قطره، برای مقایسه کیفی بین نتایج عددی و تجربی در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول 

مشرخص شرده اسرت. برا توجره بره        ]11,10[خطای روش عددی پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش تجربی علوی و همکاران
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داکثر خطا بین نتایج عددی و تجربی مرتبط با شعاع قطره بروده و حردود   شود که ح پ مشاهده می1مقادیر بدست آمده رجدول 

 باشد.   درصد می 3

 .]11,10[ خطای نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش تجربی علوی و همکاران 1 جدول

 قطرهدرصد خطا در حداکثر شعاع  درصد خطا در ارتفاع ماکزیمم قطره  شرایط مدل سازی

 3 1/0 قبل از اعمال ولتاژ

 3 8/0 بعد از اعمال ولتاژ

 

 

 .]11,10[مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش علوی و همکاران 5 شکل

 بعد از اعمال ولتاژ. (b)قبل از اعمال ولتاژ،  (a)بر روی سطح.    𝟔𝛍𝐋نتایج پروفیل قطره جیوه به حجم   

 

 بررسی عددی حرکت سیال درون میکروکانال تحت پدیده الکترووتینگ -3-3

حرکت یک قطرره سریال درون یرک میکروکانرال مرورد بررسری قررار         در این مرحله با توجه به اعتبار سنجی نتایج عددی،

و گررردهی نسربی    μm 12 برا ضرخامت    8جرنس دی الکتریرک پراریلن    ]12[و همکراران  7گیرد. با توجه به پژوهش مرون  می

εrالکتریکی  = ی آب درون میکروکانال در نظر گرفته شده است. هم چنین از یک الیه برای شبیه سازی حرکت قطره  2.65

الکتریکریپ   به عنوان ماده آب گریز در کف میکروکانال برا زاویره تمراس سرطح تعرادلی ردر غیراب حضرور میردان         9فلوروپلیمر

θ0 = 120
پ به ترتیب برا  2درون میکروکانالی رهمانند شکل 𝜇𝐿  375/0استفاده شده است. ابتدا حرکت قطره آب به حجم  0

مرورد بررسری قررار     mm 1 با حضور سه الکترود به طول هر یک  𝜇𝑚 250 و mm3 ، mm 5/0 طول،عرض و ارتفاع کانال 

لیپمران کراهش زاویره سرطح تمراس      -گردد تا طبق رابطه یانگ به الکترود فعال اعمال می °106.35گیرد. ولتاژی به اندازه  می

تحرت پدیرده الکترووتینرگ درون     𝜇𝐿  375/0حرکت قطره آب به حجرم   6بین دو الکترود مجاور حاصل گردد. در شکل   10°

نشان داده شده است. بعد از اعمال شرایط مرزی  ms 6 و  ms0 ، ms2 ، ms 4 ی زمانی  میکروکانال مفروض در چهار لحظه

                                                           
7
 Moon 

8
 Parylene 

9
 Fluoropolymer 

(a) 

 حداکثر شعاع قطره

(b) 

 حداکثر شعاع قطره
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کنرد. علرت حرکرت     قطره شروع به حرکت درون میکروکانال مری  ms  2 شود در زمان  ها، مشاهده می زاویه تماس سطح دیواره

ی قطره آب  لبه ی جلویی قطره آب از الکترود غیرفعال اول به الکترود فعال دوم بیان نمود؛ زیرا با ورود توان عبور لبه قطره را می

ی جلویی قطره زاویه تماس سطح کمتری به نسربت حالرت قبرل     بر روی الکترود فعال دوم بعلت وجود پدیده الکترووتینگ، لبه

گردد. به همین منوال  شود، در نتیجه یک نیروی الکترواستاتیک به قطره آب در جهت کاهش زاویه تماس سطح وارد می دارا می

به نسربت الکتررود دوم کراهش     °10ره آب از الکترود دوم به الکترود فعال سوم نیز زاویه تماس سطح  ی جلویی قط با عبور لبه

ی آب درون میکروکانرال ترداوم    گردد،در نتیجه حرکت قطره کند، که منجر به اعمال نیروی الکترواستاتیک به قطره می پیدا می

 باشد. سوم کمترین زاویه تماس سطح را دارا مییابد. الکترود اول بیشترین زاویه تماس سطح و الکترود  می

 

 

 های متفاوت.قطره تحریک شده توسط پدیده الکترووتینگ درون میکروکانال در زمان 6 شکل

 

در به منظور بررسی تاثیر ارتفاع میکروکانال بر حرکت قطره تحت پدیده الکترووتینگ، سرعت حرکت قطره در میکروکانرال  

شرود برا افرزایش ارتفراع میکروکانرال، سررعت        نشان داده شده است. چنان چه در شکل مشاهده می 7شرایط مختلف در شکل 

تا  𝜇𝑚  250باشد. ارتفاع میکروکانال از می  𝜇𝐿  375/0شود. حجم سیال در تمامی حاالت ثابت و برابر  حرکت قطره بیشتر می

𝜇𝑚 400 ی آب در تمرامی حراالت، سرطح درگیرر      ارتفاع میکروکانال باتوجه به ثابت بودن حجم قطرهکند. با افزایش  تغییر می

ها بر حرکرت سریال کراهش    یابد، در نتیجه تاثیر تنش برشی ناشی از دیوارهشونده قطره با سطوح داخلی میکروکانال کاهش می

گردد. لررا پرارامتر ارتفراع    ش ارتفاع میکروکانال میکند. این امر سبب افزایش سرعت آب درون میکروکانال بوسیله افزایپیدا می

 گردد.میکروکانال به عنوان پارامتری موثر در سرعت سیال درون میکروکانال معرفی می
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 سرعت قطره با ارتفاع های متفاوت میکروکانال. 7 شکل

سیال درون میکروکانال تحت پدیده الکترووتینگ، اثر دمرا  در ادامه به منظور بررسی تاثیر دمای سیال بر روی حرکت قطره 

گردد. تغییرات لزجت آب برحسب دما در فشار اتمسفر برر   بر روی خواص ترموفیزیکی لزجت و کشش سطحی سیال بررسی می

برای گردد. همننین تغییرات کشش سطحی براساس دما برای سطوح بسیار تمیز  بیان می ]13[اساس رابطه کستین و همکاران

 :]14[باشددرجه سلسیوس از رابطه زیر می 100هوا و آب تا دمای 

)γ پ11ر
𝑁

𝑚
) ≈ 0.076 − 0.00017𝑇                                                          

 تغییرات لزجت و کشش سطحی آب نسبت به دمای آن نشان داده شده است. 2در جدول 

 تغییرات ویسکوزیته و کشش سطحی آب بر اساس دما. 2 جدول

𝑁)کشش سطحی  (℃)دما 𝑚⁄ . 𝑃𝑎)ویسکوزیته  ( 𝑠) 

0  0757/0    001792/0   

20  0727/0    001002/0   

40  0696/0    000653/0   

60  0662/0    000467/0   

80  0627/0    000355/0   

 

تغییرات  8کند. در شکل لزجت و همننین کشش سطحی آب نیز کاهش پیدا می با افزایش دمای سیال در فشار اتمسفر،

لزجت و کشش سطحی آب نسبت به دما نمایش داده شده است. با توجه به شکل، تغییرات کشش سطحی آب به دمای آن 

ش دمای گردد. هم چنین با افزای کشش سطحی می %18موجب کاهش  ℃80تا  ℃0باشد و افزایش دمای سیال از  خطی می

روند کاهش لزجت با  ℃80به شدت کاهش پیدا می کند و از آن به بعد تا دمای  ℃30تا دمای  ℃0آب، لزجت آن از دمای  



  FD2015ها  دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 1394 آبان 28-26، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

9 

 

تا  ℃0گردد. افزایش دمای سیال از  گیرد و به سمت مقدار مشخصی مجانب می آهنگ مالیمتری نسبت به قبل صورت می

 تغییرات دمای سیال بر لزجت آن تاثیر شدیدتری دارد. دهدمینشان لزجت سیال می شود که  %78موجب کاهش  ℃80

 

 تغییرات لزجت و کشش سطحی سیال بوسیله دما. 8 شکل

لیپمان کاهش کشش سطحی موجب کراهش بیشرتر زاویره تمراس سرطح در صرورت القرای ولتراژ         -با توجه به رابطه یانگ

یابرد. هرم چنرین     نیروی الکترواستاتیکی افزوده شده و سرعت حرکت قطرره افرزایش مری    گردد. در نتیجه الکتریکی به قطره می

هرای برشری کنرار دیرواره رسرطوح       شود، کاهش لزجت به معنرای کراهش ترنش    افزایش دمای آب موجب کاهش لزجت آن می

کره ایرن امرر موجرب      گردد،  درنتیجه نیروی مقاوت حاصل از لزجت سیال در مقابل حرکرت آن کاسرته شرده    میکروکانالپ می

گردد؛ در نتیجه افرزایش سررعت سریال را در پری     تسهیل شدن حرکت سیال در هنگام تحریک بوسیله پدیده الکترووتینگ می

دهرد. برا توجره بره     تغییرات سرعت قطره آب در میکروکانال براساس تغییرات دمرای آن را نمرایش مری    9خواهد داشت. شکل 

گرردد   نیز مشاهده مری   9  به مقدار مشخصی، بصورت مشابه در شکل ℃60مجانب شدن مقدار لزجت در دماهای سیال باالتر از 

گرردد و آهنرگ تغییررات سررعت قطرره کراهش        نیز به سمت مقدار مشخصی مجانب مری  ℃60سرعت قطره نیز بعد از دمای 

 قطره به لزجت نسبت به کشش سطحی آن نمایان گردیده است. یابد. هم چنین وابستگی بیشتر سرعت می

 

 سرعت قطره با تغییرات دمای سیال. 9 شکل
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 گیرینتیجه -4
فروم   افرزار اوپرن   این پژوهش به شبیه سازی عددی حرکت قطره سیال تحت پدیده الکترووتینگ در میکروکانال بوسیله نررم 

حاصل از شبیه سازی استقرار قطره جیوه تحت پدیده الکترووتینگ با نتایج تجربی موجود مقایسه گردیرده  پرداخته است. نتایج 

و صحت شبیه سازی عددی مورد تایید قرار گرفته است. سپس شبیه سازی سه بعدی حرکرت قطرره آب درون میکروکانرال برا     

نوان پارامترهرای مروثر در سررعت سریال در میکروکانرال      شرایط خاص انجام گرفته است. ارتفاع میکروکانال و دمای سیال به ع

کانال و باال بردن دمای سریال   تحت پدیده الکترووتینگ مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج این پژوهش افزایش ارتفاع میکرو

به کشش سرطحی   گردد. هم چنین تاثیر بیشتر لزجت سیال نسبتبه جهت باال بردن سرعت سیال در میکروکانال، پیشنهاد می

 ی سیال توسط پدیده الکترووتینگ نشان داده شد. آن بر حرکت قطره
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