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 چکیده  اطالعات مقاله
 مقاله پژوهشی کامل

 1396 دی 11دریافت: 
 1396 ندفاس 28پذیرش: 

 1397فروردین  24ارائه در سایت: 

های مختلف گر با زتاپتانسیل غیریکنواخت دیواره برای حالتدر این مقاله، راندمان اختالط در جریان الکترواسموتیک درون یک ریزمخلوط 
سازی شده است. هندسه جریان یک مجرای دوبعدی بین دو صفجه موازی است و جریان مورد نظر تراکم ناپذیر، پایدار و صورت عددی شبیهبه

های های پتانسیل الکتریکی داخلی و خارجی، معادالت توزیع غلظت یونآرام فرض شده است. معادالت حاکم بر مسأله، شامل معادالت میدان
استوکس( برای میدان جریان سیال به روش -ها و معادالت اندازه حرکت اصالح شده )ناویری غلظت گونهادلهپالنک(، مع-مثبت و منفی )ارنست

آل الکترواسموتیک که در آن سراسر عددی حجم محدود حل شده است. به منظور اعتبارسنجی برنامه عددی، نتایج تحلیلی یک جریان ایده
دهد که با تغییرات زتاپتانسیل دیواره در ناحیه دست آمده مقایسه شده است. نتایج عددی نشان میی بهباشد، با نتایج حل عددها باردار میدیواره

یابد. نزولی و سهموی برای جریان در یک ریزمجرا، راندمان اختالط نسبت به حالت زتا ثابت افزایش می-صعودی، خطی-صورت خطیمیانی به
یابد. این در حالی درصد افزایش می 75درصد و برای تغییر سهموی زتاپتانسیل به  86ان اختالط به برای دو حالت تغییر خطی زتاپتانسیل، راندم

باشد. در حالتی که تنها دیواره باالیی در ناحیه درصد می 64است که با ثابت بودن زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی، حداکثر راندمان اختالط 
شود تا راندمان ای باعث میگردد. این ناحیه گردابهای در جریان ایجاد میتایج نشان داد که یک ناحیه گردابهباشد، نمیانی دارای زتاپتانسیل می

 .درصد( برسد 100اختالط به حداکثر )
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 In this paper, the mixing efficiency in electroosmotic flow inside a micromixer is simulated numerically 

for different states of non-uniform wall Zeta potential. The geometry of flow is a two-dimensional 

channel between two parallel plates and the flow is assumed to be incompressible, steady and laminar. 
The governing equations, including a Laplace equation for the distribution of external electric potential, 

a Poisson equation for the distribution of electric double layer potential, the Nernst-Planck equation for 

the distribution of ions concentration, the species convection-diffusion equation, the modified Navier-
Stokes equations for the fluid flow field, have been solved using the finite volume numerical method. In 

order to validate the numerical results, the analytical results of an ideal electroosmotic flow in where 

throughout the walls are charged is compared with the obtained numerical results. The numerical results 
show that, by linear-ascending, linear-descending and parabolic changes of the wall Zeta potential at the 

middle length of the microchannel, the mixing efficiency increases compared to a constant Zeta 

potential. For the cases of linear changing of Zeta potential, the mixing efficiency increases to 86% and 
for parabolic change of Zeta potential the mixing efficiency increases to 75%, while the Zeta potential is 

constant at middle length the maximum of mixing efficiency increases to 64%. In the case that only the 

upper wall at middle length is charged, the results show that a vortex region is created in the flow. This 
vortex region causes a maximum (100%) mixing efficiency. 
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 مقدمه 1-

ی جدیدی برای تحقیقات امروزه ساخت ابزارها در ابعاد کوچک، بهانه

 2و ریزالکترومکانیکی 1های ریزسیالیی سیستمی علمی در زمینهگسترده

ها و مراکز پژوهشی، تحقیقات در شده است، به طوری که در اغلب دانشگاه
                                                                                                                                  
1 Microfluidics 
2 Micro Electro Mechanical System (MEMS) 

های ها در زمینهاین سیستمگیری پیدا نموده است. این زمینه رشد چشم

های شیمیایی و های بیولوژیکی، تحلیلمختلف مهندسی نظیر درمان

های الکترونیکی کاربرد دارند. ایده اصلی در این کاری دستگاهخنک

ی رو، تمام اجزاهای ریز، انجام تمام کارها روی یک تراشه است. از اینسیستم

اند. یکی از الزم برای یک تحلیل علمی، داخل یک تراشه کوچک مونتاژ شده

http://mjmec.ir/
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هستند.  1ریزمجراهااجزای اساسی این گونه ریزابزارها در حوزه سیاالت، 

میکرومتر، ریزمجرا نامیده  100تا  1عموماً مجراهایی با طول مشخصه بین 

 .[2 ,1]ها زیاد است شوند که معموالً نسبت سطح به حجم آنمی

از جمله مباحث چالش برانگیز این حوزه از علوم مهندسی نحوه ایجاد 

راها اگرچه موضوع باشد. ایجاد جریان در ریزمججریان در ریزمجراها می

های مختلف هر روز بر ای نیست اما به دلیل کاربردهای مهم آن در زمینهتازه

ها، جداسازی اجزای شود. برای مثال، اختالط گونهاهمیت آن افزوده می

زیستی، انتقال حرارت و تحویل دارو از جمله کاربردهایی هستند که 

 .[3]مند کرده است عالقهپژوهشگران را به مطالعه جریان در ریزمجراها 

به عنوان یک روش پمپاژ عالی، برای  2اف(اوجریان الکترواسموتیک )ای

انتقال مواد شیمیایی و زیستی، به دلیل مزایای قابل توجه نسبت به جریان 

های سیستم رود. بنابراین در حوزه، به طور گسترده بکار می3محرک-فشار

ها، از جریان گرها و ریزپمپها، ریزمخلوطریزالکترومکانیکی نظیر ریزتراشه

شود. منشأ تحریک الکترواسموتیک به عنوان عامل حرکت سیال استفاده می

است که از اعمال میدان  4سیال در جریان الکترواسموتیک، نیروی لورنتس

گردد. الیه حاصل می 5ال(یدالکتریکی خارجی بر الیه دوگانه الکتریکی )ای

ای از سیال در مجاورت دیواره مجرا است که به دلیل دوگانه الکتریکی، ناحیه

های مثبت و منفی باردار است. حرکت سیال در ناحیه عدم توازن یون

 .[4]اف با پروفیل سرعت تخت است اوال عامل اصلی ایجاد جریان ایدیای

یک موضوع اساسی  6ی تولید جریان، اختالط سیالیفارغ از بحث نحوه

گرها ی اختالط، ریزمخلوطروش و نحوه باشد. با توجه بهها میدر ریزتراشه

ل ل 7عمدتاً به دو دسته فعا شوند. در بندی میطبقه 8و غیرفعا

گرهای فعال از یک عامل تحریک خارجی برای ایجاد اغتشاش، ریزمخلوط

گرها، شود. در این نوع از ریزمخلوطعالوه بر انرژی پمپاژ سیال استفاده می

، میدان مغناطیسی [5]تواند یک میدان الکتریکی عامل اغتشاش خارجی می

. [3]، سرعت نوسانی سیال در ورودی و غیره باشد [7]، میدان حرارتی [6]

گرهای فعال نسبت به نوع غیر فعال، آن های دیگر ریزمخلوطبعالوه، از ویژگی

یش گرها راندمان اختالط با سهولت بیشتری افزااست که در این ریزمخلوط

 باشد.یابد ولی پیچیدگی ساخت آن زیاد میمی

گرهای غیرفعال برای ایجاد اغتشاش این در حالی است که در ریزمخلوط

شود و تنها با پیچ و تاب دادن هندسه از یک نیروی خارجی استفاده نمی

شوند. بعالوه به دلیل آرام بودن جریان، اختالط جریان باعث ایجاد اختالط می

نظم استوار است. این امر ای بیساً بر پخش مولکولی و حرکت تودهدر آنها اسا

باعث شده است که افزایش راندمان اغلب کند و پرزحمت باشد و از جمله 

های بهبود راندمان، افزایش سطح تماس بین دو سیال و کاهش مسیر راه

به توان گرهای غیرفعال میهای مهم ریزمخلوطپخش میان آنها باشد. از نمونه

. در ادامه مطالعات مربوط به [8]شکل اشاره نمود  Yو  Tگرهای ریزمخلوط

 شود.ختالط به طور خالصه مرور میحوزه جریان الکترواسموتیک و پدیده ا

، و از منظرهای [10, 9]تاکنون محققان جریان الکترواسموتیک را ماهیتاً 

، [12, 11]محرک -لکترواسموتیک و جریان فشارمختلف نظیر ترکیب جریان ا

، مورد مطالعه و [13]جریان الکترواسموتیک تحت تأثیر زتاپتانسیل متغیر 

اند. با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر، بررسی راندمان بررسی قرار داده

                                                                                                                                  
1 Microchannels 
2 Electroosmotic Flow (EOF) 
3 Pressure-Driven Flow 
4 Lorentz force 
5 Electric Double Layer (EDL) 
6 Fluid Mixing 
7 Active 
8 Passive 

باشد، در ادامه اختالط در جریان الکترواسموتیک با زتاپتانسیل ناهمگن می

 شود.تحقیقات گذشته در این زمینه مرور می

صورت ، اثرات ناهمگنی زتاپتانسیل دیواره را به[14]بیدیس و همکاران 

گر الکتروجنبشی تجربی به منظور افزایش راندمان اختالط در یک ریزمخلوط

سنجی را به طور عددی نیز صحت غیر فعال مورد بررسی و نتایج حاصل

صورت  زتاپتانسیل نمودند. اثرات ناهمگنی مورد استفاده در کار آنها به

ای اعمال شده است به طوری که در هر وصله زتاپتانسیل مقداری ثابت وصله

، با استفاده از ناهمگنی زتا پتاسیل [15]و نامتغیر داشته است. لو و همکاران 

( راندمان اختالط را در جریان ACدیواره و میدان الکتریکی متناوب )

الکتروجنبشی به طور عددی تحلیل نمودند. آنها از مدل تقریبی بولتزمن در 

ها در الیه دوگانه الکتریکی استفاده کردند. اثرات ناهمگنی ونتوصیف توزیع ی

ای با مقدار ثابت در هر زتاپتانسیل وصله صورتورد استفاده در کار آنها بهم

، در یک کار عددی از یک [16]سازی شده است. جین و نانداکومار وصله پیاده

الگوی بهینه شده بار سطحی ناهمگن به منظور بهبود اختالط در جریان 

الکتروجنبشی استفاده نمودند. آنها ناهمگنی را با تعداد زیادی وصله در 

های مختلف ایجاد کردند که در هر وصله مقدار زتاپتانسیل ثابت حالت

گرهای ، اختالط در ریزمخلوط[18, 17]باشد. جماعتی و همکاران می

صورت  دو و سه بعدی پالنک به-موتیکی را با حل معادالت ارنستالکترواس

ای به ها را به طور وصلهبررسی نمودند. آنها اثرات ناهمگنی زتاپتانسیل دیواره

منظور افزایش راندمان اختالط بررسی نمودند که مقدار زتاپتانسیل در هر 

، اثرات ناهمگنی زتاپتانسیل [19]وصله ثابت در نظر گرفته شده است. نایاک 

دیواره را در جریان الکترواسموتیک به منظور افزایش راندمان اختالط با 

سازی نمود. او این اثرات پالنک به طور عددی شبیه-استفاده از مدل ارنست

دمان متقارن و نامتقارن روی دیواره ای با چیصورت  وصلهناهمگنی را به

ریزمجرا اعمال کرد، به طوری که مقدار زتاپتانسیل در هر وصله ثابت بود. 

گر غیرفعال ، راندمان اختالط در یک ریزمخلوط[20]افسری و همکاران 

الکترواسموتیکی با توزیع ناهمگن بارهای دیواره را به روش عددی مورد 

ای و با مقدار صورت  وصلهبررسی قرار دادند. اثرات ناهمگنی دیواره به

له اعمال شده است. نتایج آنها نشان داد که با زتاپتانسیل ثابت در هر وص

ن اختالط را تغییر و توان راندماتوزیع مناسب بارهای ناهمگن سطحی می

 کنترل نمود.

ترین موضوعاتی که در بحث اختالط الکترواسموتیک از جمله مهم

توان به آن اشاره کرد، استفاده از زتاپتانسیل ناهمگن در سطوح ریزمجرا می

دهد که ناهمگنی مورد استفاده در مرور مطالعات گذشته نشان می باشد.می

ای اعمال شده است به طوری که مقدار صورت وصلهکارهای گذشته اغلب به

ی دیگر تغییر زتاپتانسیل در طول هر وصله ثابت بوده و از یک وصله به وصله

له ثابت کرده است. این در حالی است که لزوماً مقدار زتاپتانسیل روی هر وص

تواند تغییرات ها میها حتی در طول وصلهنیست. در کار حاضر، ناهمگنی

نزولی و سهموی داشته باشد که تاکنون در -صعودی، خطی-خطی

 گر الکترواسموتیک به آن پرداخته نشده است.ریزمخلوط

شود که روابط مختلفی برای محاسبه بعالوه در مطالعات فوق مشاهده می

توسط پژوهشگران ارائه شده است، در صورتی که این روابط راندمان اختالط 

اند. در مقاله حاضر ضمن بررسی اثرات زتاپتانسیل غیر با یکدیگر مقایسه نشده

 شوند.یکنواخت در راندمان اختالط، روابط راندمان نیز با یکدیگر مقایسه می
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( 𝑏طرح شماتیک جریان الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی )به عمق واحد 

بسیار کمتر از  𝐻نمایش داده شده است که در آن عرض ریزمجرا  1در شکل 

های طول 𝐿2و  𝐿1طول الیه دوگانه الکتریکی،  𝐿ζ، است و 𝐿طول ریزمجرا 

قدرت میدان الکتریکی اعمالی در ابتدا و انتهای  𝐸ناحیه ورودی و خروجی، 

مقدار  𝜁ولتاژ خارجی در خروجی و  𝜑2ولتاژ خارجی در ورودی،  𝜑1ریزمجرا، 

دستگاه مختصات روی باشد. مبدأ پتانسیل سطح دیواره )اغلب منفی( می

. با توجه به منفی  بودن در نظر گرفته شده است ابتدای صفحه پایینی

، جهت جریان 𝐸جهت چپ به راست میدان الکتریکی و  𝜁پتانسیل 

برقرار خواهد بود. در پژوهش حاضر  𝑥الکترواسموتیک در راستای مثبت 

𝜑1همواره  = 𝐿 × 𝐸Ref ،𝜑2 = 0 ،𝐿1 = 𝐿2 = 2 × 𝐻  ،𝐿 = 10 × 𝐻 

𝐿ζو  = 6 × 𝐻 .در نظر گرفته شده است 

 معادالت حاکم 3-

الکترواسموتیک یک سیال نیوتنی در این بخش ابتدا معادالت حاکم بر جریان 

گردد و ناپذیر و دائم ارائه میگر برای وضعیت تراکمدرون یک ریزمخلوط

 ها به منظور بررسی پدیده اختالط وسپس معادله حاکم بر غلظت گونه

 راندمان مربوطه معرفی خواهد شد.

 معادالت حاکم بر جریان سیال -3-1

گر الکترواسموتیک، شامل زمخلوطمعادالت حاکم بر جریان سیال در یک ری

 باشد.معادالت پیوستگی و اندازه حرکت خطی به شرح زیر می

(1) ∇ ∙ �⃗� = 0 
(2) 𝜌(�⃗� ∙ ∇)�⃗� = −𝛻𝑃 + 𝜇𝛻2�⃗� + 𝐹 L  

Nفشار با واحد )𝑃که در آن  m2⁄  ،)�⃗� = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗   بردار سرعت جریان

mدر حالت دوبعدی با واحد ) S⁄ ،)𝜌 ( چگالی سیال با واحدkg m3⁄ ،)𝜇 

Nلزجت دینامیکی سیال با واحد ) ⋅ s m2⁄ و )𝐹 L  نیروی حجمی لورنتس

واسموتیک مورد تحقیق عامل حرکت سیال در جریان الکتراست که در این 

 شود.نظر محسوب می

هایی از جمله: حالت دوبعدی و پایدار، در معادالت فوق، فرض

شیمیایی در های نظر از واکنشپوشی از اثرات گرانشی و شناوری، صرفچشم

 1محلول الکترولیت و متقارن بودن محلول الکترولیت )برابری عدد واالنس

شوند. برای تعیین نیروی لورنتس های مثبت و منفی(، در نظر گرفته مییون

(𝐹 Lاز معادله الکترومغناطیس زیر استفاده می ) [21]شود. 

 

 

Fig. 1 Schematic of a two-dimensional Electroosmotic flow between 

two parallel plates 

 شماتیک یک جریان دوبعدی الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی 1شكل 

                                                                                                                                  
1 Valance Number 

(3) 𝐹 L = 𝜌𝑒�⃗�  
(4) �⃗� = −∇(𝜑 + 𝜓) 
(5) 𝜌𝑒  = 𝑧𝑒 (𝑛

+ − 𝑛−) 
Vقدرت میدان الکتریکی کلی با واحد )  �⃗�که در آن  m⁄ ،)𝜌𝑒  چگالی

بار  𝑒عدد واالنس بار،  𝑧جریان الکتریکی با واحد کولن بر متر مکعب، 

های مثبت و منفی با واحد ، غلظت یون−𝑛و  +𝑛و الکتریکی بر حسب کولن 

(ions m3⁄باشد. ( می 

باید معادالت خاص آنها حل شود.  (4)( در معادله 𝜓( و )𝜑برای تعیین )

(، یک معادله الپالس 𝜑معادله حاکم بر میدان پتانسیل الکتریکی خارجی )

 صورت زیر است.به

(6) 𝛻2𝜑 = 0 
 .باشد( میVمیدان الکتریکی بر حسب ) 𝜑که در آن 

های ( حاصل از برهم کنش یون𝜓پتانسیل الکتریکی )از طرف دیگر 

مثبت و منفی درون الیه دوگانه الکتریکی توسط معادله پواسون زیر بیان 

 شود.می

(7) 𝛻2𝜓 = −
𝜌𝑒
𝜀𝑟𝜀0

 

پتانسیل الکتریکی درون الیه دوگانه الکتریکی بر حسب  𝜓در آن  که

(V ،)𝜀𝑟 الکتریک محلول و ثابت دی𝜀0  ضریب گذردهی خأل با واحد

(C V ⋅ m⁄ )باشدمی. 

های مثبت و منفی (، غلظت یون𝜓( و )𝜑در صورت معلوم بودن مقادیر )

 آیند.دست میبه (9)و  (8)پالنک -با حل معادالت انتقال ارنست

(8) �⃗� ∙ ∇𝑛+ = 𝐷𝑖
+∇2𝑛+ +𝐷𝑖

+ (
𝑧𝑒

𝑘B𝑇
)∇ ∙ (𝑛+∇(𝜑 + 𝜓)) 

(9) �⃗� ∙ ∇𝑛− = 𝐷𝑖
−∇2𝑛− −𝐷𝑖

− (
𝑧𝑒

𝑘B𝑇
)∇ ∙ (𝑛−∇(𝜑 + 𝜓)) 

𝐷𝑖در آن  که
𝐷𝑖و +

های مثبت و منفی با واحد یونضرایب پخش  −

(m2 s⁄،) 𝑇  دمای مطلق و𝑘B با واحد  2ثابت بولتزمن(J K⁄ )ت عبار .باشدمی

ها است و ، پخش ناشی از گرادیان غلظت(9)و  (8)اول سمت راست معادالت 

باشد که اصطالحاً به آن یعبارت پس از آن، پخش ناشی از میدان الکتریکی م

 شود.گفته می 3جمله هجرتی

 ،(9)و  (8)یافته یونی و هیدرودینامیکی، معادالت در حالت توسعه

صورت زیر پاسخی نمایی معروف به توزیع بولتزمن خواهند داشت که به

 باشد.می

(10) 𝑛+ = 𝑛0e
−(𝑧𝑒 𝑘B𝑇)𝜓⁄  

(11) 𝑛− = 𝑛0e
+(𝑧𝑒 𝑘B𝑇)𝜓⁄  

توزیع چگالی بار خالص الکتریکی برای یک  (5)بنابراین طبق رابطه 

 صورت زیر خواهد بود.یافته یونی بهمحلول متقارن در حالت توسعه

(12) 𝜌𝑒 = −2𝑧𝑒𝑛0sinh[ (𝑧𝑒 𝑘B𝑇)⁄ 𝜓] 
ای معروفی به نام به معادله (7)ای معادله با چنین فرض ساده کننده

شود که اغلب حل تحلیلی آن با تقریب تبدیل می 4بولتزمن-معادله پواسون

 امکان پذیر است. 5هوکل-دیبای

غیریکنواخت بودن زتاپتانسیل الزم به ذکر است در مقاله حاضر، به دلیل 

ها، جریان الکترواسموتیک به لحاظ یونی و هیدرودینامیکی دیواره

های مثبت و یابنده است و لذا بایستی برای یافتن توزیع غلظت یونتوسعه

 پالنک حل شوند.-منفی معادالت ارنست
                                                                                                                                  
2 Boltzmann Constant 
3 Migration 
4 Poisson-Boltzmann Equation 
5 Debye-Huckel 
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 هامعادله حاکم بر غلظت گونه -3-2

متفاوت  غلظت با اما یکسان شیمیایی هایگونه دارای یک هر که مایع دو اگر

غلظت  منظور اختالط از درون یک ریزمجرا عبور دهیم، توزیع به را باشند

به شکل زیر  1هامعادله انتقال گونهبا حل  توانمی را حاصله مخلوط در هاگونه

 نمود. پیدا

(13) �⃗� ∙ 𝛻𝐶 = 𝐷𝑠𝛻
2𝐶 

m2ضریب پخش گونه با واحد ) 𝐷𝑠ها و غلظت گونه 𝐶که در آن  S⁄ )

 باشد.می

 بعد سازی معادالت حاکمبی -3-3

صورت مسأله و تشخیص به بخشیدن نتایج، عمومیت ارائه در سهولت به منظور

بعد مناسب  بدون با تعریف پارامترهای حاکم بعد، معادالتپارامترهای بی

 شوند.می بعدبی صورت زیربه

�̅� =
𝑥

𝐻
 , y̅ =

𝑦

𝐻
 , �̅� =

𝑢

𝑈Ref
 , �̅� =

𝑣

𝑈Ref
 , �̅� =

𝑃

𝜌𝑈 Ref
2  , 

𝜌
𝑒
=

𝜌𝑒
𝑧𝑒𝑛0

 , �̅� =
𝜑

𝐸Ref𝐻
 , �̅�± =

𝑛±

𝑛0
 , 𝑈Ref = 𝜇EO𝐸Ref , 

(14) 𝜇EO = −
𝜀𝑟𝜀0𝜁

𝜇
 , �̅� =

𝜓

(𝑘B𝑇 𝑧𝑒⁄ )
 , 𝐶̅ =

C

𝐶Ref
 

سرعت مرجع )سرعت مشخصه جریان الکترواسموتیک  𝑈Refکه در آن 

قابلیت  𝜇EOیک غلظت مرجع،  𝐶Ref(، 2اسمولوکفسکی-هلموهلتزیا سرعت 

𝑛0قدرت میدان الکتریکی مبنا،  𝐸Ref، 3حرکت الکترواسموتیک = 𝐶0NA 

ionsها در محلول الکترولیت به ازاء واحد حجم )ای یونغلظت توده m3⁄ ،)

NA ( 1عدد آووگادرو با واحد mol⁄ و )𝐶0 ها با واحد غلظت مولی یون

(kmol m3⁄ادالت در مختصات دوبعدی بعد سازی معنتیجه بی باشد.( می

 صورت زیر است.به

(15) 
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
= 0 

(16) 

𝜕(�̅��̅�)

𝜕�̅�
+
𝜕(�̅��̅�)

𝜕�̅�
= −

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
1

Re
(
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
+
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
) 

            −B𝜌e̅̅ ̅ (A
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
) 

(17) 

𝜕(�̅��̅�)

𝜕�̅�
+
𝜕(�̅��̅�)

𝜕�̅�
= −

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
1

Re
(
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
+
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
) 

              −B𝜌e̅̅ ̅ (A
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
) 

Bکه در آن  = 𝑛0𝑘B𝑇 𝜌𝑈 Ref
ی نسبت بعد، بیان کنندهپارامتر بی ⁄2

Reفشار یونی به فشار دینامیکی و  = 𝜌𝑈Ref𝐻 𝜇⁄ باشد.می 4عدد رینولدز 

(18) 𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
+
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
= 0 

(19) 
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
+
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2
= −

𝜅2𝜌
𝑒

2
 

(20) 𝜌
𝑒
= (�̅�+ − �̅�−) 

Kکه در آن  = (2𝑧2𝑒2𝑛0 𝜀𝑟𝜀0𝑘B𝑇⁄ )1 –به نام پارامتر دیبای ⁄2

1هوکل و عکس ضخامت الیه دوگانه الکتریکی با واحد ) m⁄باشد و( می 

𝜅 = K𝐻 شود.ال نامیده میدیپارامتر الیه دوگانه الکتریکی یا عدد ای 

                                                                                                                                  
1 Species Transport Equation 
2 Helmholtz–Smoluchowski Velocity 
3 Electroosmotic Mobility 
4 Reynolds Number 

𝜕(�̅��̅�+)

𝜕�̅�
+
𝜕(�̅��̅�+)

𝜕�̅�
=

1

ReSc+

(

 
 
 
 
 

𝜕

𝜕�̅�
(
𝜕�̅�+

𝜕�̅�
) +

𝜕

𝜕�̅�
(
𝜕�̅�+

𝜕�̅�
)

+
𝜕

𝜕�̅�
[�̅�+ (A

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
)]

+
𝜕

𝜕�̅�
[�̅�+ (A

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
)]
)

 
 
 
 
 

 

(21)  

𝜕(�̅��̅�−)

𝜕�̅�
+
𝜕(�̅��̅�−)

𝜕�̅�
=

1

ReSc−

(

 
 
 
 

𝜕

𝜕�̅�
(
𝜕�̅�−

𝜕�̅�
) +

𝜕

𝜕�̅�
(
𝜕�̅�−

𝜕�̅�
)

−
𝜕

𝜕�̅�
[�̅�− (A

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
)]

−
𝜕

𝜕�̅�
[�̅�− (A

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+
𝜕�̅�

𝜕�̅�
)]
)

 
 
 
 

 

(22)  

Aکه در آن  = 𝐸Ref𝐻 (𝑘B𝑇 𝑧𝑒)⁄⁄ ی بعد، بیان کنندهپارامتر بی

±Scنسبت ولتاژ اعمالی خارجی به ولتاژ پایه و  = 𝜇 𝜌𝐷𝑖
 5عدد اشمیت ⁄±

 باشد.ها مییون

(23) �̅�
𝜕𝐶̅

𝜕�̅�
+ �̅�

𝜕𝐶̅

𝜕�̅�
=

1

ReSc
(
𝜕2𝐶̅

𝜕�̅�2
+
𝜕2𝐶̅

𝜕�̅�2
) 

Scکه در آن  = 𝜇 𝜌𝐷𝑠⁄ باشد.عدد اشمیت گونه می 

 شرایط مرزی 4-

تا  (24)صورت  روابط شرایط مرزی الزم برای حل معادالت حاکم بر مسأله، به

 در نظر گرفته شده است. (26)

 مرز ورودی ریزمجرا:

𝜑1 = 𝜑𝑖𝑛 ;   
𝜕𝜓

𝜕𝑥
= 0 ; 𝑛± = 𝑛0 ;  

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0  

(24) 𝑣 = 0 ;  𝑃 = 0 ;  𝐶 = {
0    0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐻 2⁄

1    𝐻 2⁄ ≤ 𝑦 ≤ 𝐻
 

 مرز خروجی ریزمجرا:

𝜑2 = 0 ;  
𝜕𝜓

𝜕𝑥
= 0 ; 

𝜕𝑛±

𝜕𝑥
= 0 ; 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0  

(25) 𝜕𝑣

𝜕𝑥
= 0 ;  𝑃 = 0 ; 

𝜕𝐶

𝜕𝑥
= 0 

 های باال و پایین ریزمجرا:دیواره

𝜕𝜑

𝜕𝑦
= 0 ;𝜓 = 𝜓(𝑥) ;  𝑛± = 𝑛0exp [∓(

𝑧𝑒

𝑘B𝑇
)𝜓(𝑥)]  

(26) 𝑢 = 0;  𝑣 = 0 ;  
𝜕𝑃

𝜕𝑦
= 0 ; 

𝜕𝐶

𝜕𝑦
= 0  

 های راندمان اختالط گونهمعیار محاسبه 5-

( ( برای 𝜀𝑚برای بررسی کمّی میزان اختالط، از راندمان اختالط 

صورت دو رابطه شود که در هر مقطع از جریان بهگرها استفاده میریزمخلوط

 شود.زیر تعریف می

(27) 𝜀𝑚 =
1 − 𝜎𝑤
1 − 𝜎𝑤,min

 

(28) 𝜀𝑚 = 1 −
𝜎𝑤

𝜎𝑤,max
 

ها در هر مقطع )معرف میزان مقدار انحراف معیار غلظت 𝜎𝑤که در آن 

یک مقدار مرجع است. در  𝜎𝑤,maxو  𝜎𝑤,minناهمگنی در آن مقطع(، 

𝜎𝑤,minصورتی که اختالط کامل مورد نظر باشد،  = 𝜎𝑤,maxو  0 = 0.5 

 0.5و  1به ترتیب برابر  (28)و  (27)باشد و لذا مخرج کسر معادالت می

                                                                                                                                  
5 Schmidt Number 
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( در 𝜀𝑚ی تغییرات راندمان اختالط )شود. الزم به ذکر است که محدودهمی

 باشد.می 1تا  0بین  (28)و در معادله  1تا  0.5بین  (27)معادله 

ها در هر مقطع ، برای محاسبه انحراف معیار غلظت[26-22]پژوهشگران 

(𝜎𝑤روابط مختلفی پیشنهاد کرده ) اند که در این پژوهش اختالف آنها بررسی

 و نتایج حاصله مقایسه خواهد شد. 

(29) 𝜎𝑤
2 =

∫ [𝐶(𝑦) − 𝐶𝑚]
2 𝑑𝑦

𝐻

0

∫ 𝑑𝑦
𝐻

0

 

(30) 𝜎𝑤
2 =

∫ 𝑢(𝑦)[𝐶(𝑦) − 𝐶𝑚]
2 𝑑𝑦

𝐻

0

∫ 𝑢(𝑦) 𝑑𝑦
𝐻

0

 

𝐶𝑚که در آن  = ∫ 𝑢(𝑦) 𝐶(𝑦) 𝑑𝑦
𝐻

0 ∫ 𝑢(𝑦) 𝑑𝑦
𝐻

0
 یا ⁄

𝐶𝑚 = ∫ 𝐶(𝑦) 𝑑𝑦
𝐻

0 ∫ 𝑑𝑦
𝐻

0
مقدار غلظت متوسط در هر مقطع از ریزمجرا  ⁄

های ساده استفاده برای جریان (29)باشد. الزم به ذکر است از معادله می

های پیچیده و دارای گردابه، جهت پرهیز از ایجاد شود و برای جریانمی

 شود.استفاده می (30)نوسان در راندمان اختالط در طول ریزمجرا از معادله 

عالوه بر معادالت فوق که برای محاسبه میزان کارایی اختالط در 

، از رابطه [19, 16-14]شود، پژوهشگران های مختلف استفاده میجریان

 اند.هنیز در بسیاری از مقاالت استفاده نمود (31)

(31) 𝜀𝑚 = (1 −
∫ |𝐶 − 𝐶∞|
𝐻

0
𝑑𝑦

∫ |𝐶0 − 𝐶∞|
𝐻

0
𝑑𝑦
) ×  100% 

ها در حالت کامالً مخلوط نشده که مقدار آن غلظت گونه 𝐶0که در آن 

ها در حالت کاماًل مخلوط شده که مقدار آن غلظت گونه ∞𝐶و  1و  0بین 

ی تغییرات راندمان هباشد. بعالوه الزم به ذکر است که محدودمی 0.5برابر 

 باشد. می 1تا  0بین  (31)در معادله  (𝜀𝑚)اختالط 

 روش حل عددی و اعتبارسنجی 6-

در این پژوهش، برای حل عددی معادالت حاکم بر مسأله با شرایط مرزی و 

های قبلی، از روش حجم محدود مشخصات هندسی بیان شده در بخش

های سرعت و فشار از طریق الگوریتم ارتباط بین میداناستفاده شده است. 

برقرار شده است. برای پرهیز از اثرات احتمالی شطرنجی در  1سیمپل

، [27] 2چو -های فشار و سرعت از شبکه هم مکان با میان یابی رایمیدان

برای مقادیر سرعت روی وجوه استفاده شده است. برای ارزیابی توام جمالت 

شده است. استفاده  3قاعده توانیمحل وجوه از طرح  پخش و جابجایی در

روش به  4سیستم معادالت جبری با استفاده از الگوریتم ماتریس سه قطری

 گزارش گردیده 16−10شده و نتایج تا دقت حل  5جایگزینی جهاتضمنی 

 است.

با توجه به غیرخطی بودن معادالت جریان، برای اثبات همگرایی حل، 

ها را تا مرتبه خطای ماشین ادامه داده و سپس استقالل فرایند تکرار حل

ها بررسی شده است. مسأله نتایج حاصله )دبی جریان( از تعداد و موقعیت گره

یزمجرا با آل درون یک رمورد نظر در این بخش، جریان الکترواسموتیک ایده

ی نرخ جریان باشد. نتایج محاسبهبار یکنواخت سطحی در سراسر مجرا می

های ها، نرخبیانگر این حقیقت است که با افزایش تعداد گره 1جرم در جدول 

�̇�ی جریان جرم بر واحد عمق، شده محاسبه = ∫ 𝜌𝑢(𝑦) 𝑑𝑦
𝐻

0
، به نرخ 

( که نرخ جریان جرمی 32، معادله )[13]جریان جرم متناظر در حل تحلیلی 

                                                                                                                                  
1 SIMPLE 
2 Rhie-Chow 
3 Power Law 
4 Tridiagonal Matrix Algorithm (TDMA) 
5 Alternative Direction Implicit (ADI) 

�̇�Anaکند )بر واحد عمق را محاسبه می = 1.8750 × 10
(، نزدیکتر 5−

شوند. در این جدول، انحراف مقادیر نرخ جریان بر حسب درصد به صورت می

𝐷𝑚 = (|�̇� − �̇�Ana| �̇�Ana⁄ ) × محاسبه شده است. در نتیجه،  100

150استفاده از شبکه با تعداد نقاطی در حدود  × تواند یک حل قابل می 90

سأله الزم به ذکر است که در م قبول و مستقل از نقاط شبکه را فراهم نماید

های بیشتر اصلی مورد نظر در این پژوهش هر جا که الزم باشد از تعداد گره

 .شودنیز استفاده می

(32) �̇�Ana = 𝜌𝑈Ref𝐻 (1 −
tanh(𝜅 2⁄ )

𝜅 2⁄
) 

آل الکترواسموتیک بین به منظور اعتبارسنجی نتایج نیز، یک جریان ایده

سازی شده و باشد، شبیهها باردار میدو صفحه موازی که در آن سراسر دیواره

نتایج حل عددی این جریان با یک حل تحلیلی مقایسه شده است. دراین 

ل های مثبت و منفی، سرعت و پتانسیحالت جریان از نظر غلظت یون

الکتریکی کاماًل توسعه یافته است. بعالوه نسبت طول به عرض ریزمجرا 

𝐿 𝐻⁄ = 𝜅و مقادیر  5 = 16 ،𝜅 = 32 ،𝜅 =  ، عدد رینولدز100

Re = ζو زتاپتانسیل دیواره  0.02 = −25 mV شود. معادالت گزارش می

( به ترتیب حل تحلیلی موجود برای توزیع سرعت، فشار، پتانسیل 35( تا )32)

دهند های مثبت و منفی )توزیع بولتزمن( را نشان میلظت یونالکتریکی و غ

[13]. 

(33) 𝑢

𝑈Ref
= 1 −

cosh (𝜅(
𝑦
𝐻⁄ − 1 2⁄ ))

cosh(𝜅 2⁄ )
 

(34) 
𝑃

𝑃max
= [
cosh (𝜅(

𝑦
𝐻⁄ − 1 2⁄ ))

cosh(𝜅 2⁄ )
]

2

 

(35) 𝜓

𝜁
=
cosh (𝜅(

𝑦
𝐻⁄ − 1 2⁄ ))

cosh(𝜅 2⁄ )
 

(36) 
𝑛±

𝑛0
= exp (∓(

𝑧𝑒

𝑘B𝑇
)𝜓) 

𝑃maxکه در آن  = 𝑧
2𝑒2𝑛0 𝑘B𝑇⁄ باشد.می 

نتایج حاصل از این پژوهش با تکیه بر مقادیر فیزیکی و الکتروشیمیایی 

اند. این مقادیر در ( گزارش شدهKCLمعین یک محلول الکترولیت متقارن )

 اند.آورده شده 2مشخص و در جدول  K 298دمای مرجع 

سازی عددی برای پروفیل سرعت را مقایسه نتایج حاصل از شبیه 2شکل 

شود که نتایج عددی و مشاهده می دهد.( نشان می(33)با حل تحلیلی )معادله

 حل تحلیلی، از تطبیق بسیار خوبی برخوردار است.

الزم به ذکر است که با توجه به محدودیت در تعداد صفحات مقاله، از 

های فشار، توزیع پتانسیل الکتریکی درون مقایسه دیگر نتایج عددی میدان

نفی با حل تحلیلی های مثبت و مالیه دوگانه الکتریکی و توزیع غلظت یون

خودداری شده است. این نتایج نیز نشان داد که انطباق  (36)تا  (34)معادالت 

 کاملی بین نتایج عددی و حل تحلیلی وجود دارد.

 نتایج عددی و بحث 7-

نتایج عددی در این بخش برای جریان الکترواسموتیک با شرایط مرزی بیان 

و خواص محلول الکترولیت ارائه شده در  (26)تا  (24)شده توسط معادالت 

Reشود. عدد رینولدز جریان گزارش می 2جدول  = ، پارامتر الیه 0.02

𝜅دوگانه الکتریکی  = 𝜁، زتاپتانسیل دیواره 32 = −25 (mV)   و غلظت

𝐶0مولی محلول الکترولیت  = 10
−6 (kmol m3⁄ انتخاب شده است. با  (

به عنوان داده ورودی قابل تنظیم، مقادیر  𝜅و  Reتوجه به انتخاب دو پارامتر 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_direction_implicit_method
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𝐸Refقدرت میدان الکتریکی  = 112.943 (V mm⁄ ، ولتاژ خارجی در (

𝜑1ورودی = 11.2943 (V) سرعت مرجع ،𝑈Ref = 2.0 × 10
−3 (m s⁄ ) 

𝐻و عرض ریزمجرا  ≅ 10 (μm)محاسبه و در برنامه عددی اعمال گردیده ، 

 است.

های الکتریکی و غلظت در این بخش ابتدا نتایج میدان جریان، پتانسیل

سازی کامل توسط حل معادالت های مثبت ومنفی با استفاده از شبیهیون

شود و سپس نتایج مربوط پالنک با تغییر زتاپتانسیل دیواره بیان می-ارنست

 ها و راندمان اختالط بحث خواهد شد. به میدان غلظت گونه

 نتایج عددی در حالت زتاپتانسیل ثابت -7-1

که در آن هندسه جریان مورد نظر در این پژوهش معرفی  1با توجه به شکل 

ایجاد گردیده است.  3شده است، یک شبکه غیر یکنواخت مطابق شکل 

ها و همچنین در محل ابتدا و انتهای طول شود در کنار دیوارهمشاهده می

میانی که دارای زتاپتانسیل غیر صفر است، به دلیل تغییرات شدید در کمیات 

جریان، شبکه ریزتر شده است. قابل ذکر است، که در شکل نمایش داده شده 

 ی کمتری استفاده شده است.هابه منظور وضوح بیشتر از تعداد گره

با اعمال میدان الکتریکی خارجی و در نتیجه اعمال نیروی حجمی به 

های تجمع یافته در مجاورت دیواره باردار، حرکت سیال در بخش میانی یون

( 𝐿1شود. در ناحیه ورودی )( و درست در مجاورت دیواره شروع می𝐿ζ)ناحیه 

شود، به واسطه اصل بقای جرم که در آن هیچ نیروی حجمی اعمال نمی

بایستی سیال به سمت راست حرکت نماید. این حرکت با القای یک گرادیان 

 غلبه شود. 𝐿1ی ناحیه گیرد تا بر اصطکاک دیوارهفشار منفی شکل می

( باید فشار جریان افت 𝐿1به عبارت دیگر در انتهای ناحیه ورودی )

از طرف دیگر در ناحیه  شود. داشته باشد تا سیال به درون مجرا کشیده

دارد که سیال در این ناحیه به ( هم اصل بقای جرم الزم می𝐿2خروجی )

 حرکت درآمده و از مجرا تخلیه شود. این حرکت نیز با القای یک گرادیان

 غلبه کند. به 𝐿2ی ناحیه گیرد تا بر اصطکاک دیوارهفشار منفی شکل می
 

 استقالل شبکهنتایج حاصل از بررسی  1جدول 

Table 1 Grid dependency results 
𝐷𝑚% �̇� ×  تعداد گره 105
0.9700 1.8933 50 × 30 
0.4061 1.8826 100 × 60 

0.3061 1.8807 150 × 90 

 های مورد استفاده در پژوهش حاضرمقادیر خواص و ثابت 2جدول 
Table 2 Parameters and constant values used in current study 

 مقدار کمیت پارامتر

𝐻 بر حسب  ارتفاع ریزمجراκ شودتعیین می 

𝐷𝑠 هاضریب پخش گونه  1.0 × 10−10  (m s2⁄ ) 

𝐷𝑖 هاضریب پخش یون  2.0 × 10−9 (m s2⁄ ) 

𝑒 1.602 بار الکترون بر حسب کولن × 10−19(C) 

𝑘B 1.381 ثابت بولتزمن × 10−23(J K⁄ ) 

NA 6.022 عدد آووگادرو × 10+23(1 mol⁄ ) 

𝜀0  الکتریکی خألگذردهی  8.854 × 10−12(C V ⋅ m⁄ ) 

𝜇 1.0 لزجت دینامیکی × 10−3(Pa ⋅ s) 

𝜌 1.0 چگالی × 10+3(kg m3⁄ ) 

𝜀𝑟 80.0 ثابت گذردهی الکترولیت 

𝑧 1.0 عدد واالنس 

 
Fig. 2 Comparison of numerical results of velocity distribution with the 
analytical Solution (Eq. (33)) for an ideal EOF 

(  برای جریان (33)مقایسه نتایج عددی توزیع سرعت با حل تحلیلی )معادله  2شكل 

 آل الکترواسموتیکایده

( باید فشار جریان افزایش داشته 𝐿2عبارت دیگر در ابتدای ناحیه خروجی )

و  𝐿ζباشد تا سیال از مجرا تخلیه گردد. این کاهش فشار ابتدای ناحیه 

موجب القای یک گرادیان فشار مثبت در  ین ناحیه،افزایش آن در انتهای ا

صورت فشار در سراسر ریزمجرا به گردد. در نتیجه توزیع( می𝐿ζناحیه میانی )

خواهد بود. در این شکل توزیع فشار و سرعت در خط مرکزی  4شکل 

( به نمایش در آمده است. مشاهده b( و میدان فشار در کل حوزه )aریزمجرا )

( مثبت )مخالف حرکت جریان( و 𝐿ζگرادیان فشار در ناحیه میانی )شود می

باشد. ( منفی )موافق حرکت( می𝐿2و  𝐿1در نواحی ورودی و خروجی )

های سرعت در ریزمجرا تحت تاثیر نیروی حجمی و گرادیان بنابراین پروفیل

 گیرد.فشار القایی قرار می

دهد. را را نشان میبردارهای سرعت و خطوط جریان در ریزمج 5شکل 

های ورودی و خروجی ریزمجرا شود که بردارهای سرعت در طولمشاهده می

های ورودی و صورت سهموی است ولی در طول میانی نسبت به طولبه

توان این طور توجیح نمود که باشند. دلیل این امر را میخروجی متفاوت می

ت تاثیر گرادیان های ورودی و خروجی فقط تحبردارهای سرعت در طول

محرک دارای توزیع سهموی -فشار منفی قرار دارد و مانند یک جریان فشار

 است. 

𝜑بعد پتانسیل الکتریکی خارجی )تراز بیخطوط هم 6شکل  𝐸Ref𝐻⁄ ،)

 شود که در آن میداند. مشاهده میدهرا نشان می (18)حاصل از حل معادله 
 

 

Fig. 3 A non-uniform grid generated by the algebraic method 
 یک نمونه شبکه غیریکنواخت تولید شده به روش جبری  3شكل 
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a)Velocity and pressure distributions at center line 

 
b) Pressure contours 

 
Fig. 4 Numerical results for velocity and pressure distributions along 
the microchannel     

 های سرعت و فشار در طول ریزمجرانتایج عددی توزیع 4شكل 

a)Velocity vectors 

 
b) Streamlines 

 
Fig. 5 Numerical results of velocity vectors and streamlines along the 

microchannel 

 نتایج عددی بردارهای سرعت و خطوط جریان در طول ریزمجرا 5شكل 

 

Fig. 6 Numerical results of external electric potential field (𝜑) along the 

microchannel  

( در طول 𝜑پتانسیل الکتریکی خارجی ) تراز میدانهمنتایج عددی خطوط  6شكل 

 ریزمجرا

کند. تغییر می 12الکتریکی در سراسر مجرا کاماًل خطی و از صفر تا حدود 

میدان الکتریکی خارجی با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تولید نیروی 

باشد، اثر بسیار زیادی بر توزیع دیگر پارامترهای جریان حجمی الکتریکی می

 الکترواسموتیک دارد.

𝜓بعد پتانسیل الکتریکی )توزیع بی 7شکل  𝜁⁄ی دوگانه ( درون الیه

شود که با حل دهد. مشاهده مینشان می (19)دله الکتریکی را با حل معا

، (20)های مثبت و منفی در معادله پالنک و جایگذاری یون-معادالت ارنست

( منعکس شده 𝜓ها و در نتیجه در توزیع )اثر حضور جریان در توزیع یون

𝑥است به طوری که یک توزیع نامتقارن نسبت به مرکز ریزمجرا ) = 𝐿 2⁄ )

 شود.ایجاد می

±𝑛های مثبت و منفی )بعد غلظت یونتوزیع بی 8شکل  𝑛0⁄ را با حل )

شود این توزیع نسبت به دهد. مشاهده میپالنک نشان می-معادالت ارنست

𝑥 = 𝐿 توان در جمله باشد. علت این امر را میدارای عدم تقارن می ⁄2

پالنک جست و جو نمود. به عبارت دیگر، -جابجایی موجود در معادالت ارنست

به سمت راست  ±𝑛راز تدر اثر جابجایی جریان از چپ به راست خطوط هم

 متمایل شده است.

ها در طول ریزمجرا حاصل از بعد غلظت گونهتراز بیخطوط هم 9شکل 

ایی جریان در شود با جابجدهد. مشاهده میرا نشان می (23)حل معادله 

نزدیک شده است که تحت  0.5ها به غلظت نهایی طول ریزمجرا، غلظت گونه

 باشد.مکانیزم پخش و جابجایی می تاثیر عملکرد دو

ها را در راستای عمود بر جریان در مقاطع توزیع غلظت گونه 10شکل 

شود که توزیع غلظت ورودی دهد. مشاهده میمختلف از ریزمجرا را نشان می

اند، اما به تدریج با نزدیک شدن به خروجی ای )صفر و یک( اختیار شدهپله

های یای خارج شده و در نهایت به منحنها از حالت پلهریزمجرا توزیع غلظت

 تبدیل شده است. 0.5تری به مرکزیت نرم

با استفاده از را ( در طول ریزمجرا 𝜀𝑚)راندمان اختالط  11شکل 

شود که در تمام دهد. مشاهده مینشان می 5معادالت بیان شده در بخش 

ها راندمان اختالط در ابتدا و انتهای طول میانی )وصله ناهمگنی( به منحنی

یابد. در ابتدا باید توجه نمود که مکانیزم اختالط ش میترتیب افزایش و کاه

باشد. بعالوه در ناپذیر میای برگشتاساساً بر مبنای پخش است که پدیده

 خصوص اختالط دو سیال در یک ریزمجرا، هر چه زمان اقامت سیال

(∆𝑡 = 𝐿 𝑢⁄ .در طول ریزمجرا بیشتر باشد، میزان اختالط بیشتر خواهد بود )

از طرف دیگر، میزان راندمان اختالط در مقطع عرضی یک ریزمجرا عالوه بر 

هم وابسته است. به عبارت دیگر، باید  𝑣به سرعت عرضی  𝑢سرعت طولی 

 ای عبور نمودهدید که خطوط جریان در مقطع مورد نظر قبالً از چه منطقه

ی عرضی است. چنانچه خطوط جریان عبوری از یک مقطع، دارای مؤلفه

های مخلوط شونده در راستای عرضی هم حرکت ( باشند، گونه𝑣سرعت )

ها در خواهند نمود و لذا با توجه به تعریف پایه اختالط )حرکت عرضی گونه

 ابد.یجهت عمود بر جریان اصلی( راندمان اختالط افزایش می

لت این تغییرات )افزایش و کاهش( در ریزمجرا مورد نظر را بنابراین ع

ی ناهمگنی )روی توان این طور توجیح نمود که در ابتدا و انتهای وصلهمی

دیواره باال و پایین(، با توجه به اینکه عاملیت حرکت سیال در بخش ابتدای 

ی نماید و به همین ترتیب در بخش انتهاها به طور ناگهانی اثر میوصله

 (𝑣های سرعت عرضی )رود. میدان جریان سیال مؤلفهها از بین میوصله

های سرعت کنند. این مؤلفه( پیدا می𝑢های سرعت افقی )عالوه بر مؤلفه

 شوند جریان سیالاضافی که فقط در همین دو ناحیه حضور دارند، باعث می
 

 
Fig. 7 Numerical results of internal electric potential field (𝜓) along the 
microchannel 

 ( 𝜓پتانسیل الکتریکی داخلی ) نتایج عددی میدان 7شكل 
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ها دور شوند. هنگامی که سیال ها جاری و سپس از دیوارهابتدا به سمت دیواره

کند، سیال مخلوط ها حرکت میواقع بر خط مرکزی ریزمجرا به سمت دیواره

کشاند و به همین دلیل راندمان ها میبه سمت دیواره ی خط مرکزی راشده

ها به سمت خط یابد. برعکس زمانی که سیال مجاور دیوارهاختالط افزایش می

ها را به سمت مرکز ی کنار دیوارهمرکزی حرکت نماید، سیال مخلوط نشده

 یابد.سازد و به همین دلیل راندمان اختالط کاهش میریزمجرا جاری می

شود، اگر در محاسبه راندمان اختالط از مشاهده می 11در شکل  بعالوه

 ( استفاده شود، افزایش و کاهش(30)ها )معادله گونه انحراف معیار غلظت

 
a) n+-Contours 

 
b) n--Contours 

 
Fig. 8 Numerical results for the positive and negative ionic 

concentrations distributions along the microchannel 

 های مثبت و منفی در طول ریزمجرانتایج عددی توزیع غلظت یون 8شكل 

 
Fig. 9  Numerical results for concentration contours of species along 
the microchannel  

 ها در طول ریزمجرا تراز غلظت گونهخطوط هم نتایج عددی 9شكل 

 

Fig. 10 Numerical results for the concentration distribution at different 

cross-sections of the microchannel  
 مختلف ریزمجراها در مقاطع توزیع غلظت گونه نتایج عددی 10شكل 

 

Fig. 11 Numerical results of mixing efficiency along the microchannel 

by solving equations (27) to (31) 
 (31)تا  (27)نتایج عددی راندمان اختالط در طول ریزمجرا با حل معادالت  11شكل 

 

دهد. راندمان اختالط به ترتیب در ابتدا و انتهای وصله ناهمگنی کمتر رخ می

توان با توجه به استفاده از سرعت به عنوان تابع وزنی در دلیل این امر را می

محاسبه انحراف معیار مربوطه توجیع نمود. الزم به ذکر است که نرخ حجمی 

𝑄جریان در این حالت  = 11.25 (mm3 s⁄ و راندمان اختالط دارای مقدار  (

 باشد.می (31)درصد با استفاده از معادله  64

قابل ذکر است که برای محاسبه راندمان اختالط در ادامه گزارشات این 

 شود.استفاده می (31)مقاله از معادله 

 نتایج عددی در حالت زتاپتانسیل متغیر -7-2

ها روی ناحیه میانی در سه حالت توزیع بخش، اثرات تغییر ولتاژ دیوارهدر این 

نزولی و سهموی با مشخصات گفته شده در ابتدای -صعودی، خطی-خطی

شود. قابل ذکر است که به دلیل بخش نتایج عددی، بررسی و گزارش می

های جریان سیال، محدودیت در تعداد صفحات مقاله، نتایج مربوط به میدان

شود. به طور کلی ها در این قسمت ارائه نمییان الکتریکی و غلظت یونجر

 باشند.ر مشابه با تفاوت جزئی میمشاهده شد که نتایج یاد شده دارای ساختا

صعودی روی -صورت خطیدر حالت اول یک توزیع بار متغیر به

2های باال و پایین ریزمجرا در فاصله دیواره ≤ 𝑥 𝐻⁄ ≥  (𝐿ζ)ناحیه میانی  8

در نظر گرفته شده است، به طوری که در ابتدای  12نقطه شکل -مطابق خط

𝜁ناحیه میانی = 𝜁و در انتهای آن  0 = −25 (mV)  باشد. در این شکل می

( b( و تغییرات فشار و سرعت در خط مرکزی )aنیز بردارهای سرعت )

 ریزمجرا نشان داده شده است. هنگامی که توزیع زتاپتانسیل دیواره در ناحیه

صورت یاد شده باشد، اثر پمپاژ الکترواسموتیک در جهت جریان میانی به

صورت ای که ولتاژ دیواره بهشود که در ناحیهیابد. مشاهده میافزایش می

صورت سهموی است. علت یابد، توزیع فشار خط مرکزی بهخطی صعود می

عادله یافته دائم گرادیان فشار در ماین امر آن است که در حالت توسعه

شود. در ممنتوم با دو جمله اصطکاک و نیروی حجمی لورنتس موازنه می

صعودی باشد طبیعتاً توزیع فشار -صورتی که نیروی حجمی لورنتس خطی

 سهموی خواهد بود.

را برای این حالت )تغییر در طول ریزمجرا راندمان اختالط  13شکل 

دهد. مشاهده ن میصعودی( نشا-صورت خطیی میانی بهزتاپتانسیل دیواره

رسد که درصد می 86شود که راندمان اختالط در این حالت به مقدار می

درصد افزایش یافته  22ها حدود نسبت به حالت توزیع یکنواخت ولتاژ دیواره
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دهد که در این است. همچنین محاسبه نرخ حجمی جریان )دبی( نشان می

𝑄حالت دبی جریان به مقدار  = 5.64 (mm3 s⁄ یابد. علت این کاهش می (

توان اینطور توجیح نمود که در این حالت میانگین زتاپتانسیل کاهش را می

𝜁روی ناحیه میانی  = −12.5 (mV) شود باشد و همین امر باعث میمی

تر دبی جریان کاهش و به تبع آن راندمان اختالط به دلیل اقامت طوالنی

 سیال در طول ریزمجرا افزایش یابد.

های نزولی روی دیواره-صورت خطیتوزیع بار متغیر بهدر حالت دوم یک 

2باال و پایین ریزمجرا در فاصله  ≤ 𝑥 𝐻⁄ ≥ ( مطابق 𝐿ζ)ناحیه میانی  8

در نظر گرفته شده است، به طوری که در ابتدای ناحیه  14نقطه شکل -خط

𝜁میانی = −25 (mV)  و در انتهای آن𝜁 = باشد. در این شکل نیز می  0

رات فشار و سرعت در خط مرکزی ریزمجرا نشان داده بردارهای سرعت و تغیی

یاد  صورتشده است. هنگامی که توزیع زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی به

یابد. مشاهده شده باشد، اثر پمپاژ الکترواسموتیک در جهت جریان کاهش می

یابد، توزیع صورت خطی نزول میای که ولتاژ دیواره بهشود که در ناحیهمی

غییرات فشار مانند حالت صورت سهموی است. توجیه این نحوه از تفشار به

 قبل است.

را برای این حالت )تغییر در طول ریزمجرا راندمان اختالط  15شکل 

دهد. مشابه حالت نزولی( نشان می-صورت خطیی میانی بهزتاپتانسیل دیواره

درصد  86مقدار  شود که راندمان اختالط در این حالت بهقبل، مشاهده می

درصد  22ها حدود رسد که نسبت به حالت توزیع یکنواخت ولتاژ دیوارهمی

 افزایش یافته است. همچنین دبی جریان در این حالت، به مقدار

= 5.64 (mm3 s⁄ توان اینطور یابد. علت این کاهش را میکاهش می (

 یی میانتوجیح نمود که برای این حالت هم میانگین زتاپتانسیل ناحیه

𝜁 = −12.5 (mV)  شود راندمان اختالط به باشد و همین امر باعث میمی

 یال در طول ریزمجرا افزایش یابد.تر سدلیل اقامت طوالنی

های باال صورت سهموی روی دیوارهدر حالت سوم یک توزیع بار متغیر به

2و پایین ریزمجرا در فاصله  ≤ 𝑥 𝐻⁄ ≥ -( مطابق خط𝐿ζ)ناحیه میانی  8

در نظر گرفته شده است، به طوری که در ابتدا و انتهای طول  16نقطه شکل 

𝜁میانی  = 𝜁و در وسط آن  0 = −25 (mV)  باشد. در این شکل نیز،می 

 بردارهای سرعت و تغییرات فشار و سرعت در خط مرکزی ریزمجرا نشان داده
 

a) Velocity vectors 

 
b) Velocity and pressure distributions at center line 

 
Fig. 12 Numerical results for linear-ascending changing in Zeta  

potential at middle length  
 صعودی-خطی صورتی میانی بهنتایج عددی برای تغییر زتاپتانسیل دیواره 12شكل 

 

Fig. 13 Mixing efficiency for linear-ascending changing in Zeta  

potential at middle length 

-خطی صورتی میانی بهراندمان اختالط برای تغییر زتاپتانسیل دیواره 13شكل 

 صعودی

a) Velocity vectors 

 
b) Velocity and pressure distributions at center line 

 
Fig. 14 Numerical results for linear- descending changing in Zeta  

potential at middle length  
 نزولی-خطی صورتی میانی بهنتایج عددی برای تغییر زتاپتانسیل دیواره 14شكل 

 
Fig. 15 Mixing efficiency for linear- descending changing in Zeta  

potential at middle length 

-خطی صورتی میانی بهراندمان اختالط برای تغییر زتاپتانسیل دیواره 15شكل 

 نزولی 
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صورت یاد شده است. هنگامی که توزیع زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی به

 𝐿ζی میانی ناحیه سمت منطقهشده باشد، اثر پمپاژ الکترواسموتیک به

صورت ای که ولتاژ دیواره بهشود که در ناحیهیابد. مشاهده میافزایش می

صورت درجه سوم است. علت این امر آن باشد، توزیع فشار بهسهموی می

یافته دائم گرادیان فشار در معادله ممنتوم با دو است که در حالت توسعه

که نیروی  شود. در صورتیجمله اصطکاک و نیروی حجمی لورنتس موازنه می

 توزیع فشار درجه سوم خواهد بود. حجمی لورنتس سهموی باشد طبیعتاً

را برای این حالت )تغییر در طول ریزمجرا راندمان اختالط  17شکل 

 دهد.صورت سهموی( نشان میی میانی بهزتاپتانسیل دیواره

درصد  75شود که راندمان اختالط در این حالت به مقدار مشاهده می

درصد افزایش  11ه نسبت به حالت توزیع یکنواخت ولتاژ دیواره رسد کمی

𝑄یافته است. همچنین دبی در این حالت، به مقدار  = 7.53 (mm3 s⁄ ) 

توان اینطور توجیح نمود که برای این یابد. علت این کاهش را میکاهش می

𝜁ها کمتر ازحالت میانگین زتاپتانسیل روی دیواره = −25 (mV)  باشدمی 

 شود دبی جریان کاهش و به تبع آن راندمان اختالط بهباعث می و همین امر
 

a) Velocity vectors 

 
b) Velocity and pressure distributions at center line 

 
Fig. 16 Numerical results for parabolic changing in Zeta  potential at 
middle length 

 سهموی صورتی میانی بهنتایج عددی برای تغییر زتاپتانسیل دیواره 16شكل 

 
Fig. 17 Mixing efficiency for parabolic changing in Zeta potential at 

middle length 

 سهموی صورتی میانی بهراندمان اختالط برای تغییر زتاپتانسیل دیواره 17شكل 

 طول ریزمجرا افزایش یابد.یال در تر سدلیل اقامت طوالنی

مقایسه سه حالت یاد شده از توزیع زتاپتانسیل ناحیه میانی نشان 

نزولی راندمان اختالط یکسان و -صعودی و خطی-دهد که در حالت خطیمی

  .در عین حال بیشتر از راندمان حالت سهموی است

ی ها، روی هر دو دیوارههای قبلی تغییرات زتاپتانسیل دیوارهدر حالت

ی نتایج این مقاله دیواره پایینی باالیی و پایینی اعمال شده است. در ادامه

شود. به عبارت دیگر در این حالت کامالً بدون زتاپتانسیل در نظر گرفته می

شود، فقط روی دیواره که به عنوان حالت چهارم در این مقاله نظر گرفته می

2باالیی در فاصله  ≤ 𝑥 𝐻⁄ ≥  ای با ولتاژیک توزیع بار تکه 8

ζ = −25 mv نزولی و -صعودی، خطی-های ثابت، خطیمطابق حالت

ζ سهموی قرار داده شده است و سایر نواحی دیواره =  18باشد. شکل می 0

نزولی و -صعودی، خطی-ها )ثابت، خطیخطوط جریان را برای این حالت

شود که در این حالت یک ناحیه با جریان دهد. مشاهده میسهموی( نشان می

شود که منجر به یک میدان سرعت غیر یکنواخت داخل برگشتی تشکیل می

های بیان گردد. بعالوه با توجه به شکل تغییر ولتاژ دیواره با حالتریزمجرا می

 باشد.های تولید شده متفاوت میهی گردابشده، شکل و اندازه

ها )ثابت، را برای این حالتدر طول ریزمجرا راندمان اختالط  19شکل 

شود که دهد. مشاهده مینزولی و سهموی( نشان می-صعودی، خطی-خطی

 . اینیابددرصد افزایش می 100الی  96ها راندمان اختالط تا در این حالت

 توان با توجه به شکل جریان برگشتی توجیه نمود. قابلافزایش راندمان را می

 ذکر است که با توجه به اینکه در این حالت یک طرف موتور حرکت جریان
 

a) Streamlines for constant Zeta  potential  

 
b) Streamlines for linear-ascending Zeta  potential  

 
c) Streamlines for linear-descending Zeta  potential  

 
d) Streamlines for parabolic Zeta  potential  

 
Fig. 18 Numerical results of the streamlines for changing of Zeta  

potential at middle length of upper wall  

ی نتایج عددی خطوط جریان برای تغییر زتاپتانسیل در طول میانی دیواره 18شكل 

 باالیی
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Fig. 19 Mixing efficiency for changing of Zeta  potential at middle 

length of upper wall 

  ی باالییراندمان اختالط برای تغییر زتاپتانسیل در طول میانی دیواره 19شكل 

رغم کاهش نرخ حجمی جریان به دهیم، علیالکترواسموتیک را از دست می

یابد. درصد کاهش دلیل وجود جریان گردشی، راندمان اختالط افزایش می

صعودی، -دبی در این قسمت با توجه به حالت مورد استفاده )ثابت، خطی

 باشد.درصد می 75تا  50نزولی و سهموی( بین -خطی
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گر های میانی یک ریزمخلوطن مقاله اثرات تغییر زتاپتانسیل دیوارهدر ای

سازی شده است. تغییرات صورت کمی و کیفی شبیهالکترواسموتیکی به

نزولی و سهموی در -صعودی، خطی-صورت ثابت، خطیزتاپتانسیل دیواره به

های سرعت، فشار، نظر گرفته شده است. برای این منظور، توزیع عددی میدان

ی دوگانه الکتریکی، پتانسیل الکتریکی خارجی، پتانسیل الکتریکی درون الیه

ها با حل معادالت های مثبت و منفی و توزیع غلظت گونهتوزیع غلظت یون

مربوطه به دست آمده و گزارش شده است. نتایج عددی نشان داد که با تغییر 

نزولی و -خطیصعودی، -صورت خطیزتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی به

یابد. به طوری سهموی راندمان اختالط نسبت به وضعیت زتا ثابت افزایش می

درصد برای  11درصد برای دو حالت خطی و  22که این افزایش راندمان 

باشد. بعالوه نتایج عددی نشان داد حالت سهموی نسبت به حالت زتا ثابت می

صورت یاد شده، برای که با تغییرات زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی به

متر مربع و قدرت میلی 10جریان در یک ریزمجرا به سطح مقطع مستطیلی 

متر میلی 11.25عبوری به  متر، دبیولت بر میلی  112.963میدان الکتریکی

های رسد. این در حالی است که در حالتمکعب بر ثانیه برای حالت ثابت می

متر مکعب بر ثانیه میلی 7.53و  5.64خطی و سهموی حداکثر دبی به ترتیب 

 باشد.می
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