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چکيده
 محرک درون يک ريزمجرا و ولتاژ القائي در شرايط جريان- اثرات متقابل جريان مايع فشار،در مطالعة حاضر
 معادالت حاکم شامل معادله پواسون براي توزيع پتانسيل. به طور عددي و تحليلي بررسي ميشوند،الکتريکي صفر
 استوکس اصالح شده- معادله پيوستگي و معادالت ناوير، پالنک براي توزيع چگالي بار- معادالت ارنست،الکتريکي
 در صورت حضور الية.براي يک جريان پايدار تراکمناپدير از يک سيال نيوتني به روش حجم محدود حل ميشوند
- دبي جرمي جريان نسبت به دبي نظيرش در جريان فشار،دوگانة الکتريکي و اعمال شرايط ولتاژ القايي حداکثر
 با کمال تعجب، منحني تغييرات پتانسيل القائي بر حسب زتا پتانسيل ديوار. کاهش ناچيزي مييابد،محرک خالص
 پتانسيل القائي به يک مقدار حداکثر رسيده و سپس، ميلي ولت011 نشان مي دهد که در زتا پتانسيلهاي کمتر از
، ضريب هدايت الکتريکي متوسط. افزايش ناگهاني ضريب هدايت الکتريکي متوسط است، دليل اين امر.نزول ميکند
 ميلي ولت به طور نمايي افزايش مييابد و لذا تجربه مرسوم در ثابت فرض نمودن011 در زتا پتانسيلهاي باالتر از
. ميلي ولت) قابل توجيه است011  (يعني کمتر از، فقط براي زتا پتانسيلهاي کم،آن
 محرک- جريان فشار، ريزمجرا، زتا پتانسيل، پتانسيل القائي، اثرات الکتروسينتيک: کلمات کليدي

Numerical and Analytical Investigation of Induced
Voltage in the Liquid Pressure-Driven Micro-Flows
Mirbozorgi, Seyed Ali ; Niazmand, Hamid
ABSTRACT
In the present study, the interplaying effects of a pressure-driven flow and the induced electric potential,
corresponding to the zero net electrical current, have been numerically investigated. The governing
equations, which consist of the Poisson equation for the distribution of electric potential, the Nernst-Planck
equation for the distribution of charge density, and the modified Navier-Stokes equations for the flow field
are solved numerically for an incompressible steady flow of a Newtonian fluid using the finite-volume
method. In the presence of electric double layer and the maximum induced voltage condition, the mass flow
rate decreases negligibly with respect to the corresponding pure pressure-driven fellow. Surprisingly, the
absolute value of induced voltage approaches a maximum value at zeta potentials smaller than 100 mV and
then drops. The exponentially increase of the average electric conductivity coefficient beyond 100 mV is
accounted for this behavior. Thus the common practice of assuming constant electric conductivity is justified
at low zeta potentials.
KEYWORDS: Electrokinetics effects, Induced potential, Zeta potential, Microchannel, Pressure-driven
flow
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 -1مقدمه

جريان فشار -محرک خالص ،کاهش ناچيزي مييابد .اما
هنگامي که مخازن هم به طرفين مجرا افزوده ميشوند ،افت

چندي است که عالقه به توليد پتانسيل الکتريکي از طريق

فشار ورودي و افزايش فشار خروجي مجرا ،موجب کاهش

جريانهاي الکتروليت عبوري از ريزمجراها 1مطالعات بنيادين

خيلي بيشتر دبي جريان ميشود و شرايط الکتروسينتيک

زيادي را در رابطه با پديده الکتروسينتيک 2برانگيخته است.

پيچيدهاي در نواحي ورودي و خروجي ريزمجرا ايجاد ميگردد.

مجاري با اندازه مشخصه  1ميکرومتر تا  1ميليمتر را ريزمجرا

مرور سطحي متون تخصصي ياد شده نشان ميدهد که

مينامند .مهمترين ويژگي اين مجراها اين است که نسبت سطح

اگرچه ويژگي اصلي پتانسيل الکتروسينتيک مرتبط با جريانهاي

به حجمشان بسيار بزرگ است و لذا پديده انتقال را به شدت

فشار -محرک تعريف و تحليل شده است ،اما اثرات شرايط

تحت تاثير قرار ميدهند ،به عالوه بسياري از اثرات فيزيکي که

مرزي ميدان جريان الکتريکي تاکنون به طور مناسب بررسي

تاکنون در مجراهاي معمولي با مقياس بزرگ مهم نبودند در اين

نشده است .در مطالعه حاضر جريان سيال فشار -محرک توام

مقياسهاي کوچک نقش مهم و تا اندازهاي غالب را پيدا ميکنند.

با اثر الکتروسينتيک بين دو صفحه موازي (بدون مخازن

يکي از اين اثرات ،اثر بارهاي الکتروستاتيک روي ديوار

طرفيني) با توجه خاص به اصل بقاي جريان الکتريکي که در

ريزمجراهاست که مدت زماني است توجهات قابل مالحظهاي را

پايان شرايط مرزي جديدي را براي ميدان الکتريکي بدست مي

در کاربردهاي مهندسي و پزشکي به خود اختصاص داده است.

دهد به طور عددي و تحليلي بررسي ميشود.

جريانهاي مايع فشار -محرک که سيال عامل آنها يک
محلول الکتروليت است در ريزمجراها با يک اثر الکتروسينتيک

 -2مدلسازي رياضي

ناشي از حضور اليه دوگانه الکتريکي (اي دي ال) 3توام

يک ريز مجراي تخت به ارتفاع  Hو طول  Lو سيستم

ميگردند [ .]5با حرکت سيال ،يونهايي از اي دي ال که قابليت

مختصات نشان داده شده در شکل  1را در نظر بگيريد .فرض

حرکت دارند نيز با جريان سيال جابجا ميشوند و لذا يک

ميشود که ديوارهاي ريزمجرا داراي بار الکترواستاتيکي معادل

جريان الکتريکي بنام جريان استريمينگ 4توليد ميشود .جريان

پتانسيل سطحي   wall  هستند .سيال عامل با اعمال

حاصل نيز ميتواند به يک ولتاژ يا پتانسيل استريمينگ 5تبديل

اختالف فشار  P  Pin  Poutدر جهت  xدرون ريزمجرا به

شود.

حرکت درميآيد.

مطالعه روي مجراهاي کوچک توسط برگرين و ناکاچي []1

wall = 

آغاز شد و سپس توسط رايس و وايتهد [ ، ]18ليواين و
همکارانش [ ، ]1يانگ و لي [ ، ]11يانگ و همکارانش [ ،]17رن و

Pout

معطوف گرديدهاند تا اثرات لزجت الکتريکي درون جريانهاي
کاربرد جديد از اين پديده پديدار شده است که در آن مفهوم
باطري الکتروسينتيک توسط يانگ و همکارانش [ ]21پيشنهاد و
معرفي گرديده است .از آن پس چان و همکارانش [ ]8نشان
دادند که پتانسيل استريمينگ مورد نظر در مفهوم ريز باطري،
با افزايش زتا پتانسيل ،کاهش ضريب هدايت الکتريکي سطحي
ديوارها و افزايش شعاع ريزمجرا زياد ميشود .منصوري و
همکارانش [ ]7نشان دادند که پتانسيل استريمينگ به شدت
وابسته به هندسه مجرا ،غلظت يوني و چگالي بار سطحي
ديوارها است .ميربزرگي و همکارانش [ ]1نشان دادند که در
صورت حضور الية دوگانة الکتريکي و اعمال شرايط ولتاژ
القايي حداکثر ،دبي جرمي جريان نسبت به دبي نظيرش در
 07

x

wall = 

[ ]2پيگيري گرديد .مطالعات يادشده به پتانسيل الکتروسينتيک
فشار -محرک را توجيه نمايند .اما با اين حال دورنماي يک

Pin

H

همکارانش [ ، ]11[ ]11يانگ و وک [ ]11[ ]18و چن و همکارانش

y

L
شکل  . 0طرحواره هندسة جريان فشار -محرک در ريزمجراي تخت
صفحه موازي

الف) ميدان الکتريکي :بنا بر تئوري الکتريسيتة ساکن
توزيع پتانسيل الکتريکي ) ( x, yاز طريق يک معادله پواسون
به صورت بيبعد برپايه رابطه ( )1به چگالي بار الکتريکي e ،

مربوط ميشود.
2

()1

k
e
2



 
2

y 2



 
2

x 2

کهههههههههههههههههه در آن  k  HKپههههههههههههههههارامتر  EDLو
 K  (2 z 2 e 2 n0 /  r  0kbT )1 / 2يک جمله بي بعهد بهه نهام پهارامتر
ديباي -هوکل 6است که معکهوس آن ، 1/ K ،معهرف ضهخامت
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مشخصة 7اي دي ال اسهت .چگهالي بهار خهالص ههم بهه غلظهت

 B  n0 kbT / U ref2يک پارامتر بيبعهد بهوده و از نظهر فيزيکهي

يون ها وابسته است و لذا براي يهک الکتروليهت متقهارن از نظهر

معرف نسبت فشار يوني به فشار ديناميکي است.

يونهههاي مثبههت و منفهي (  n و  ) n نظيههر محلههول  ، KClشههکل
بيبعد چگهالي بهار خهالص را مهيتهوان بهه صهورت رابطهه ()2
نوشت:
()2



الف) ميدان جريان سيال :در حالي که شرايط سرعت



e  n  n

ب) توزيع غلظت يوني :توزيع غلظتهاي يوني (  n و ) n


توسط معادالت ارنست -پالنک 8تعيين ميشود که داراي شکل
بيبعد روابط ( )8و ( )4هستند.

    vn  




y

 un
x

بيلغزش براي ديوارها در نظر گرفته ميشود u,v=0 ،در
ورودي و خروجي سيستم متنارر با جريانهاي فشار -محرک

u
مولفه سرعت محوري با گراديان صفر  0
x

و مولفه

سرعت غيرمحوري با مقدار صفر v=0لحاظ ميگردد .شرايط
مرزي

1   n
( 2n            )3

 n
  n
 2 
Sc Re  x
x  y 
y 
y 2 x 
2 

2

روي

فشار

ديوارها

نيز

صورت

به

)  P / n  2Be (k / 2است [ .]1در جهت محوري فشار
2

2

2

خروجي صفر ، Pout=0و فشار ورودي يک مقدار معلوم انتخابي

   

 un   vn 


x
y

را اختيار ميکند .اما با اين حال در حل عددي ،يک توزيع فشار
وابسته به  ، yطبق معادله ( )11محاسبه شده و به فشار اعمال

2 
1 
 2 n           
 n


 n
   n
 2 
2
Sc Re 
x 
x  y 
y 
y
 x


()4

 -1-2شرايط مرزي

شدة معلوم در ورودي افزوده ميشود.
ب) ميدان يوني :مقادير  n و  n در ديوارها با استفاده

کهههه در آن  Re  U ref H عهههدد رينولهههدز مرجهههع اسهههت.

از توزيع بولتزمن n  walls  exp(  ) ،و با توجه به معلوم

 U ref  H 2 P / 8Lسهرعت مهاکزيمم متنههارر در يهک جريههان

بودن زتا پتانسيل ديوار تعيين ميشوند .براي ورود و خروج

فشار -محرک خالص است .به عهالوه  Sc    Dعدد اشميت

نيز از توزيع بولتزمن (توزيع معلوم در امتداد ،) y

و  Dضريب پخش يونهاست .جمهالت اول و دوم دسهت راسهت
اين معادالت ،بيانگر پخش ناشي از گراديانهاي غلظت اسهت در
حالي کهه جمهالت سهوم و چههارم بهه نهام جمهالت مايگرشهن

9

]) exp[  ( y


ends

 nاستفاده ميشود .به عالوه فرض

ميشود که حالت يکنواخت بارهاي الکتريکي در هر دو انتها به
گونهاي است که گراديانهاي محوري



 nو



 nدر اين

مکانها صفر هستند .اين فرض براي بيان مناسب شرايط مرزي

شناخته ميشوند [.]8
ج) معادالت اصالح شدة ناوير -استوکس:

ميدان الکتريکي الزم است.

ريزجريانهاي مايع ،هنوز ميتوانند براساس فرضهاي يک

ج) ميدان الکتريکي :شکل عمومي شرايط مرزي ميدان

محيط پيوسته شبيهسازي شوند[ .]4بنابراين براي جريان

الکتريکي ميتواند از شرايط مرزي جريان الکتريکي نظيرش به

تراکمناپذير آرام و پايدار سيال نيوتني ميتوان داشت:

دست آيد [ .]1لذا براي شرايط مرزي ديوارها ،با توجه به

()5

u v

0
x y

 u u   vu 
P 1  2 u  2 u
( 



(

)  B e
x
y
x Re x 2 y 2
x
)6

(
)7

 u v   v v 
P
1 2 v 2 v




( 2  2 )  B e
x
y
y Re x
y
y

سرعت صفر روي ديوارها و اين حقيقت که براي ديوار عايق
جريان الکتريکي عمود بر ديوار صفر است ،ميتوان نوشت:
][(n   n  ) / n

()8

wall

) (n   n 


wall

)  ( x, y
n

که در آن  nجهت عمود بهر ديهوار اسهت .بايهد تاکيهد شهود کهه
اگرچه   wall  است ،مقدار ( wallبها حهرف بهزرگ) معلهوم

که در آن  Pفشار است .گفتني اسهت کهه رينولهدز پديدآمهده در

نيست و رابطه شهماره ( )8شهرايط مهرزي الزم بهراي پتانسهيل

معادالت ممنتم ياد شده براي جريهانههاي فشهار -محهرک يهک

الکتريک هي در ديوارههها اسههت .تنههها وقت هي ميههدان الکتريک هي ،

رينولدز مرجع محسوب و معرف ميهزان اخهتالف فشهار اعمهال

تغييرات محوري ندارد ميتوان  wall   wall  را بهه عنهوان

شده است .جمالت آخر در معادالت ممنتم اصالح شهده ،نيهروي

شرط مرزي الزم گرفته شود .در بيشتر حهاالت وقتهي بارههاي

حجمي الکتريکهي بهه نهام نيهروي لهورنتز 10هسهتند کهه در آنهها

خالص ديوار در جههت جريهان سهيال ثابهت هسهتند ،بسهته بهه
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شرايط ميدان الکتريکي در دو انتهاي مجرا ،يک گردايان پتانسيل

 -3روش حل عددي

الکتريکي محوري ميتواند درون حوزه القا شود و لهذا پتانسهيل

معادالت حاکم با استفاده از روش حجم محدود با

الکتريکي ديوارها مي تواند مقادير متفهاوتي را نسهبت بهه  در

متغيرهاي هممکان در يک سيستم مختصات منطبق بر مرز

ديوارها بگيرد  .شرايط جريان صهفر در ورود و خهروج معهادل

منفصل و به طور عددي حل ميشوند .طرح سيمپل سي]14[ 11

حاالتي است کهه در آنهها ولتهاژ القهايي مهورد بحهد در مفههوم

ارتباط بين ميدانهاي سرعت و فشار را برقرار ميکند .با اين

ريزباطري حداکثر خود را دارد و لذا در اين صهورت بهراي ههر

حال براي پرهيز از اثر شطرنجي در ميدان فشار ناشي از

دو انتها ميتوان نوشت:
1

 sinh[ ( y)] u( y)dy

()9

0



ScRe

کاربرد متغيرهاي هممکان ،در محاسبه نرخ جريان جرم

 x ( x, y) avg    eجابجايي از طرح ميانيابي راي -چو ]12[ 12استفاده شده است.
جمالت پخش و جابجايي نيز با استفاده از طرح تفاضل مرکزي
در محل وجوه حجمهاي کنترل ارزيابي ميشوند و لذا روش

 -2-2اطالعات ورودي
در مطالعه حاضر فرض ميشود که ريزمجرا از سيليکون با
ساخته

زتا پتانسيل متغير در دامنه

شده است .الزم به توضيح است که در گزارش نتايج تحليلي و
عددي هميشه کميت  ζبي بعد است ،مگر وقتي که به مقدار آن
اشاره ميشود که در اين صورت بعددار و واحد ميلي ولت
( )mVدر کنار آن گفته ميشود .سيال عامل آب با محلول KCl

است که غلظت مولي يونهاي آن C = 11-5 kmol/m3مشخص
شده است .بنابراين با استفاده از رابطة  n0  CN Aکه در آن

حاضر داراي دقت مرتبه دوم در مکان است .سپس سيستم
جبري حاصل از معادالت به روش تکرار خط به خط با استفاده
الگوريتم تي دي ام اي 13حل ميشوند .يک شبکه معمولي به کار
رفته در اين مطالعه در شکل  2نشان داده شده است که در آن
گرههاي کنار ديوار به هم فشرده شدهاند .يک ضريب انبساط
گرهي معمول در کنار ديوار نزديک به  Fy=1/18است در
حاليکه در ورودي و خروجي مجرا ضريب انبساط گرهي به
ميزان  Fx =1/15است.

 N Aعدد آووگادرو ميباشد ،غلظت عددي يونها برابر

 n 0=1/122  11+21 ions/m3بدست ميآيد .به عالوه فرض
ميشود که دماي محلول در 218کلوين ثابت است و ضريب
پخش جرمي يونهاي  K+و  Cl-نزديک به هم ميباشند .ساير
ثابتها و خواص ترموفيزيکي به کار رفته در محاسبات در
جدول  1فهرست شدهاند .در تمام حلهاي عددي  k ، Pinو
 L / Hبه ترتيب مقادير  21 ، 81و  11را اختيار ميکنند .با اين
مقادير،

s

وقتي

که

Re=1

است،

 2μm

H

و

 U ref  511 mmخواهد بود .براي آساني ،به جاي اشاره

به اختالف فشار اعمالي و رينولدز مرجع متناررش ،از اين به
بعد فقط  Reمرجع گزارش ميشود.
جدول  .0ثابتها و خواص ترموفيزيکي []01

(واحد) مقدار

متغير

]2 01-9 [m2/s

D

[0/216 01-09]C
]0/28001-62 [J/K
]2/16601+62 [1/mol
88/5
]8/85801-06 [C/Vm

 02

e
kb
NA

r
0

]001+2 [kg/m3

ρ

]001-2 [Pa.s

µ

Fx = 1.05

Fy = 1.08

Fx = 1.05

شکل  .2يک شبکه معمولي بکار رفته در ريزمجراي تخت،
( L/H= 01براي روشني بيشتر توزيع گرهي کمتري نشان داده
شده است)

مطالعة اثر تعداد نقاط شبکه بر روي نتايج پروفيل سرعت
نشان داد که  N i  N jو  Fyبايد به ترتيب حداقل 151 * 111
و  1/15باشد تا نتايج بدست آمده مستقل از تعداد گرهها باشد.
 N iتعداد نقاط شبکه در جهت جريان و  N jتعداد نقاط شبکه
در جهت عرضي است .نتايج محاسبة نرخ جريان جرم در
جدول  2بيانگر اين حقيقت است که با افزايش تعداد گرهها،
نرخهاي محاسبه شدة جريان جرم بر واحد عمق،
 ، m    u ( y) dyبه نرخ جريان جرم متنارر در حل تحليلي
1

0

(معادله  )21نزديکتر ميشوند. m a  1/5818× 11-4 kg/s/m ،
در اين جدول ،انحراف مقادير نرخ جريان برحسب درصد به
صورت

محاسبه شده است .در

نتيجه ،استفاده از يک شبکه با تعداد نقاطي نزديک به 151 * 111
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ميتواند يک حل قابل قبول و مستقل از

براي

که در آن  0و  E xهمه جا ثابهت هسهتند و  E xقهدرت ميهدان
الکتريکههههههي القههههههايي در جهههههههت محههههههوري اسههههههت.

تعداد نقاط شبکه را فراهم نمايد.

) )  N  2 e /(ScB ( Reو توجه شود که طبق تعريهف ،ههم B
2

و ههههم  Reاز طريهههق  U refبهههه  Pوابسهههته انهههد ix ,s .مولفهههة
جدول  .2نتايج عددي نرخ جريان جرم در سه شبکة مختلف
Dm %

m  104

Ni  N j

استريمينگ ix ,d ،مولفة پخش و  i x,cمولفة هدايتي شدت جريهان
محوري است .همچنين   e  (1/ Ac )  e ( y)dyمقدار متوسهط
1

0

هدايت الکتريکي در مقطع عرضي با عمهق واحهد اسهت و سهطح

2/056

0/5300

03 ×03

مقطع عرضي بي بعد  Ac=1اسهت Pmax  B 2 .فشهار حهداکثر

3/000

0/0000

033×03

مقطع است که در مجاورت ديوارها رخ ميدهد m a .نرخ جريان

3/280

0/0030

003×03

جرم بر واحد عمق ريزمجرا است که برحسب سهرعت متوسهط
عرضي به دست آمده است.

 -4حل تحليلي

 -5مقايسة نتايج حل عددي و تحليلي

يکي از ويژگيهاي کار حاضر ارائة يک حل ساده شکل

همان طور که در شکل  8نشان داده شده است ،نتايج عددي

صريح براي جريان مايع فشار -محرک در حضور اثرات اي

و حل تحليلي برابري خوبي را در زتا پتانسيلهاي تا

دي ال است .در شرايط توسعه يافته هيدروديناميکي

25 mVنشان ميدهند.

n 
u
(يعني  0
) و توسعه يافتة يوني (يعني  0
x
x

) در

Numerical results without D-H App.

سراسر ريزمجرا و با ساده سازي به کمک تقريب ديباي-

Numerical results with D-H App.

()12

)14

80

8Q k 2
) (
ReB 2
1
Q

(k / 2) 2

60
40

 = -25 mV

Ex 

))i x, s  2u( y) sinh( ( y

()15
()16

i x, d  0

Ex
) e ( y
ReSc
)) e ( y)  2 cosh( ( y
i x, c 

()17
()18
2

()20

 = -50 mV

 ( y)  



)1  tanh( k / 2) /(k / 2


 N (k / 2) 2  tanh 2 (k / 2)  tanh( k / 2) /(k / 2)  1 



()19

100


cosh( ky  k / 2) 
u ( y )  4 y  y 2  Q(1 
)
cosh( k / 2) 


()13

(

120

 cosh( ky  k / 2) 

P( y)  Pmax 
 cosh( k / 2) 
1
tanh( k / 2)  

 a  4  Q 1 
m
  U ref H
k / 2  

6

) (x

()11

140

Analytical solution

هوکل ميتوان نشان داد که[: ]1
()10
)( x, y)   ( y)  (0  E x x
)cosh( ky  k / 2
)cosh( k / 2

160

20

D-H App. refers to Debye-Huckel approximation
10

8

4

6

2

0
0

x

شکل  .3مقايسه نتايج عددي با حل تحليلي براي پتانسيل
الکتريکي در صفحة مرکزي مجرا ،وقتي Re = 0وk = 21

در اين شکل تغييرات پتانسيل الکتريکي در صفحة مرکزي
مجرا براي حالت Re = 1و k = 21با دو مقدار مختلف زتا
پتانسيل رسم شده است .در زتا پتانسيل باالتر ،انحرافي به دليل
استفاده از تقريب ديباي -هوکل انتظار ميرود .با اين حال اگر
از تقريب مشابهي در شرايط مرزي مدل عددي استفاده شود،
نتايج به دست آمده برابري بسيار خوبي را با حل تحليلي نشان
ميدهند.
همان طور که در شکل  4نشان داده شده است ،بطور
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راهري پروفيلهاي سرعت در مقطع عرضي مجرا کمتر به

از طرف ديگر توزيع بار خالص در کنار صفحة مرکزي به

تقريب ديباي -هوکل به کار رفته در حل تحليلي حساسيت

صفر ميرسد و لذا ix ,s ،در اين نواحي صفر است ،جايي که

نشان ميدهند .در اين شکل پروفيلهاي سرعت عددي با

پروفيل سرعت حداکثر مقدار خودش را دارا است .بنابراين،

حلهاي تحليلي متناررشان مقايسه ميشوند در حالي که

حداکثر  ix ,sبايد جايي بين ديوارها و صفحة مرکزي ،اما

برابري خوبي را براي زتا پتانسيل به بزرگي 111ميليولت

نزديکتر به ديوار رخ دهد ،جايي که بارهاي خالص متمرکز

نشان ميدهند .حضور اي دي ال ميدان جريان را به گونهاي

شدهاند .به روشني ديده ميشود طبق معادله ( )17که در آن

تحت تاثير قرار ميدهد که نرخ جريان جرم کاهش مييابد و اين

 E xهمه جا منفي و )  e ( yهمه جا مثبت است ،مقادير شدت

همان مبناي تعريف اثرات لزجت الکتريکي در متون تخصصي

جريان هدايتي در امتداد محور ، ix ,c ،همه جا منفي است .عالوه

مربوطه است .از آنجا که اثرات اي دي ال بطور مستقيم به زتا

بر اين  e ( y) ،روي ديوار حداکثر است و لذا با يک مقدار ثابت

پتانسيل ديوار وابسته است ،افزايش زتا پتانسيل ،نرخ جريان

 ، E xحداقل  ix ,sدر آنجا اتفاق مي افتد .شدت جريان پخشي،

جرم را در مقايسه با نظيرش در جريان فشار -محرک خالص

 ، ix ,dدر امتداد محور صفر است چرا که هيچگونه تغييراتي در

) کاهش ميدهد .نتايج عددي و تحليلي نشان ميدهند

توزيع بارهاي خالص در سراسر مجرا وجود ندارد .همان طور

که نرخ کاهش جريان جرم به ترتيب نزديک به  % 1/11و 1/44

که انتظار ميرود براي مواردي با ولتاژ القايي حداکثر ،متوسط

 %است براي  معادل51و 111ميليولت است.

شدت جريان محوري بر واحد عمق مقطع عرضي،

(

 I  1 Ac  ix dyبايد در هر مقطع دلخواه صفر باشد.
1

1

0

=

0

1

0.8

0
-10

0.6

Numerical results

=

ix,s
ix

y

-50

=

ix,c

Analytical solution

0.6

0.4

y

0.2

0.8

Numerical results
Analytical solutions

0.4

ix= ix,s+ ix,d+ ix,c
0
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2

ix,d

0

u
شکل  .4مقايسل پروفيل سرعت عددي و تحليلي براي = Re
0و k= 21و سه زتا پتانسيل متفاوت  -11 ، 1و  -011ميلي ولت

در شکل  5توزيع عرضي شدت جريان محوري و
مولفههايش با نظاير تحليليشان مقايسه ميشوند .يک برابري

0
0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2

Nondimensional values

شکل  .1مقايسه نتايج عددي و تحليلي توزيع جريان الکتريکي
در مقطع عرضي مجرا  ،وقتي Re = 0و k = 21وζ =-50 mV

قابل قبولي با انحراف جزئي در نواحي جريان استريمينگ

شکل  1متوسط جريان محوري و مولفههايش در مقطع

حداکثر ديده ميشود .همان طور که توسط معادله ( )15نشان

عرضي را در سراسر مجرا نشان ميدهد .با مولفه جريان

داده شده ،شدت جريان استريمينگ ، ix ,s ،وابسته به مقادير

پخشي صفر در امتداد محور ،جريان استريمينگ با جريان

بارهاي خالص و سرعت جريان سيال است .در حضور زتا

هدايتي موازنه ميشود به طوريکه جريان الکتريکي خالص در

پتانسيل منفي ،بارهاي خالص کنار ديوارها مثبت هستند اما با

هر مقطع از مجرا در امتداد محور صفر است.

اين وجود سرعت صفر روي ديوارها منجر به صفر شدن

گفتني است که حل تحليلي حاضر ميتواند اطالعات بسيار

جريان استريمينگ محوري ميشود ،اگرچه در اين مناطق،

مفيدي را از رابطه بين اختالف فشار اعمال شده و پتانسيل

بارهاي خالص حداکثر مقدار خود را دارا ميباشند.

القايي ارائه نمايد .اين رابطه به عنوان مبنايي براي مفهوم

 07
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ريزباطريها توسط معادله ( )18بيان ميشود که بيانگر يک

آن متوسط عرضي ضريب هدايت الکتريکي در شکل بي بعدش

رابطه به نسبت ساده و صريح بين  E xو ساير کميات شامل ، k

به عنوان تابعي از زتا پتانسيل براي  Re = 1و  k = 21رسم

 ζو  Reاست.

شده است.
به

0.08

Is

روشني

I

0.02
0

Id

-0.02

به معادله ( E x ،)18کوچکتري الزم است تا به قدر کافي ،جريان
Dimensionless values

I = Is + Id + Ic = 0

الکتريکي از نوع مايگريشن براي متوازن کردن جريان
استريمينگ توليد شود.

-0.04

Ic

ديده

که

بعد

به طور نمايي افزايش مييابد و لذا با توجه

0.06
0.04

ميشود

e

0.06


1 1
e=
Ac  0 e (y) dy

0.05

1   u (y) dy
Is = 
Ac  0 e

104

1

-0.06

103

0.04

10

6

Is

8

4


e

-0.08
2

0

شکل  . 6تغييرات محوري متوسط شدت جريان الکتريکي و
مولفههاي متناظرش در مجرا براي k = 21 ، Re = 0وζ = -11

70

Numerical results
Analytical solution

0
400

60

k = 14
k = 20
k = 40

350

300

250

200

150

100

50

300

بيبعد دربرابر دامنه وسيعي اززتا پتانسيل براي Re = 0وk = 21

30

به عالوه ،شکل  8تجربه مرسوم در ثابت فرض نمودن  e

20

براي زتا پتانسيلهاي کم (

) را توجيه ميکند.

10

در اين ناحيه   eبين  2و تا نزديک  3تغيير ميکند .شکل 7

0

همچنين نشان ميدهد که  E xبا کاهش  kزياد ميگردد .اين به

0

)   (mV
شکل  . 7تغييرات قدرت ميدان الکتريکي القايي در برابر

قدرمطلق زتاپتانسيل ،وقتي Re = 0و  kبرابر  7و 04و  21و 41
است.

شکل  7تغييرات |  | E xرا براي سه مقدار مختلف  kدر يک
دامنه وسيع از |  | و رينولدز معلوم Re=1نشان ميدهد .با
کمال تعجب ديده ميشود که در زتا پتانسيلهاي کمتر از
 100mVبراي هر چهار  kمختلف به يک مقدار حداکثر ميرسند
و به عالوه وقتي  kکاهش مييابد اين مقدار حداکثر در | | 

کوچکتر اتفاق ميافتد.
اين رفتار به کمک شکل  8به خوبي قابل توجيه است که در
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200

100

0

شکل  . 8متوسط عرضي ضريب هدايت الکتريکي در شکل
 Ex 

k=7

Is

1

10

)  (mV

50
40

10

0.02

0.01

80

2



e

0.03

x

Re = 1

از

خاطر اين حقيقت است که در يک رينولدز ثابت کاهش  kمنجر
به کوچکتر شدن ارتفاع مجرا و بالتبع افزايش سرعت سيال
عبوري از آن ميگردد که در نتيجه جريان و پتانسيل
استريمينگ باالتري را به دست ميدهد .همچنين در اين شکل
براي حالتي که k=20است ،نتايج عددي براي مقايسه ارائه
شدهاند .دوباره ديده ميشود مادام که تقريب ديباي -هوکل
معتبر باشد ،برابري بسيار خوبي بين نتايج عددي و حل تحليلي
وجود دارد .با اين حال نتايج عددي انحرافي را براي زتا
پتانسيلهاي باالتر نشان ميدهند ،اگر چه هر دو حل داراي
روند يکساني در اين نواحي هستند .بايد تاکيد شود که وقتي زتا
پتانسيلها زياد ميشوند محاسبات عددي بسيار زمان بر
ميشوند و لذا نتايج عددي براي

محاسبه
 07

.نشدهاند
. استخراج شده استRe  وζ ، k  و سايرکميات نظيرE x بين
 با کمال تعجب نشان ميدهد کهζ  بر حسبE x منحني تغييرات
 به يک مقدارE x ، ميلي ولت111 در زتا پتانسيلهاي کمتر از
 افزايش، دليل اين امر.حداکثر رسيده و سپس نزول ميکند
 است و اين نتيجه e ،ناگهاني ضريب هدايت الکتريکي متوسط
 بر e  منحني تغييرات.از نتايج بسيار مهم اين مقاله ميباشد
 ضريب،

 نشان ميدهد که بعد ازζ حسب

هدايت الکتريکي متوسط به طور نمايي افزايش مييابد و لذا
 فقط براي زتا،  e تجربه مرسوم در ثابت فرض نمودن
8و2 بين e  در اين ناحيه.پتانسيلهاي کم قابل توجيه است
.تغيير ميکند

 قدردانيها-7
اين تحقيق با حمايت شوراي علوم و مهندسي طبيعي کانادا
.و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ايران انجام شده است
 از دانشگاه14نويسندگان مقاله از پرفسور متين رنکسيزبولوت
واترلو کانادا به خاطر کمکهاي علمي کمال تشکر و قدرداني را
.دارند

 نتيجه گيري-6
 در حضور، محرک-در اين مقاله ريزجريان مايع فشار
 به طور عددي و تحليلي مدلسازي شده،اثرات الکتروسينتيک
 يک حل جامع با ارائة شرطهاي، در بخش حل تحليلي.است
مرزي جديد براي ميدانهاي پتانسيل الکتريکي و فشار استخراج
 در، همه روابط.و براي ارزيابي مدل عددي بکار برده شده است
 به سادهترين شکل ممکن بيان شدهاند که در،حل تحليلي حاضر
 بسيار،مقايسه با حلهاي پيچيدة موجود در متون تخصصي
.کارآمدتر هستند
هم سويي نتايج عددي و حل تحليلي براي توزيع پتانسيل
 ولي در زتا،بسيار عالي است

 تا،القايي

 بين آنها انحراف قابل توجهي بوجود ميآيد،پتانسيلهاي باالتر
. هوکل بکار رفته در حل تحليلي است-که به دليل تقريب ديباي
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،صورت حضور اي دي ال و اعمال شرايط ولتاژ القايي حداکثر
-دبي جرمي جريان نسبت به دبي نظيرش در جريان فشار
. کاهش ناچيزي مييابد،محرک خالص
 رابطهاي ساده و صريح،در ارتباط با مفهوم ريزباطريها

 مراجع-8
Mansouri, A., Scheuerman, C., Bhattacharjee, S.,
Kwok, D.Y. and Kostiuk, L.W., Influence of
entrance and exit conditions on the transient
evolution of streaming potential in a finite length
microchannel, 3rd international conference on
microchannels and minichannels, ICMM200575176, 2005.
Masliyah, J.H., Electrokinetic transport phenomena.
Alberta oil sands technology and research authority,
1994.
Mirbozorgi, S. A., Niazmand, H., Renksizbulut, M.,
“Streaming Electric Potential in Pressure-Driven
Flows
Through
Reservoir-Connected
Microchannels”, J. Fluids Eng., October 2007,
Volume 129, Issue 10, 1346 (12 pages),
DOI:10.1115/1.2776967.

]7[

Ren, L., Qu, W. and Li, D., Interfacial electrokinetic
effects on liquid flow in microchannels, International
Journal of Heat and Mass Transfer, 44, pp.31253134, 2001.

]11[

Ren, L., Li, D. and Qu, W., Electro-viscous effects
on liquid flow in Microchannels, J Colloid and
Interface Science, 233, pp.12-22, 2001.

]11[

Rhie, C. M., and Chow, W. L., “Numerical Study of
the Turbulent Flow Past an Airfoil with Trailing
Edge Separation,” J. AIAA, 21, pp. 1525-1532,
1983.

]12[

9831  پاييز/ 2  شماره/ سال چهل و دو/ مهندسي مکانيک/اميركبير

]8[
]1[

Burgreen, D. and Nakache, F.R., Electrokinetic flow
in ultra fine capillary slits. The Journal of Physical
Chemistry, 68, pp.1084-1091, 1964.

]1[

Chen, X.Y., Toh, K.C., Yang, C. and Chai, J.C.,
Numerical computation of hydrodynamically and
thermally developing liquid flow in microchannels
with electrokinetics effects, ASME, 126, pp. 70-75,
2004.
Chun, M.S., Lee T.S., and Choi, W., Microfluidic
analysis of electrokinetic streaming potential induced
by microflows of monovalent electrolyte solution, J.
Micromech. Microeng, 15, pp. 710-719, 2005.
Gad-el-Hak, M. (2000) Flow Control: Passive,
Active, and Reactive Flow Management, 448 pages,
Cambridge University Press, London, United
Kingdom. Reprinted in paperback 2006.

]2[

Hunter, R. J., Zeta Potential in Colloid Science:
Principles and Applications, Academic Press,
London, 1981.

]5[

Levine, S., Marriott, J.R., Neale, G. and Epstein,
Theory of electrokinetic flow in fine cylindrical
capillaries at high zeta potential, 52, pp.136-149,
1975.

]1[

]8[

]4[

 09

Yang, C., Li, D. and Masliyah, J.H., Modeling forced
liquid convection in rectangular microchannels with
electrokinetic effects, International Journal of Heat
and Mass Transfer, 41, pp. 4229-4249, 1998.

]17[

Yang, J. and Kwok, D.Y., Analytical treatment of
electrokinetic
microfluidics
in
hydrophobic
microchannel, Analytica Chemica Acta, 507, pp. 3953, 2004.

]18[

Yang, J. and Kwok, D.Y., Effect of liquid slip in
electrokinetic parallel-plate microchannel flow, J
Colloid and Interface Science, 260, pp. 225-233,
2003

]11[

Yang, J., Lu, F., Kostiuk, L.W. and Kwok, D.Y.,
Electrokinetic microchannel battery by means of
electrokinetic and microfluidic phenomena, J.
Micromech. Microeng., 13, pp. 963-970, 2003.

]21[

Rice, C. L., and Whitehead, R., “Electrokinetic Flow
in a Narrow Cylindrical Capillary,” J. Phys. Chem.,
69, pp. 4017-4023, 1965.

]18[

Van-Doormaal, J. P., and Raithby, G. D.,
“Enhancement of the SIMPLE Method for
Predicting, Incompressible Fluid Flows,” Numer.
Heat Transfer, 7, pp.147-63, 1984.

]14[

Weast, R., Astle, M. J., and Beyer, W. H., CRC
Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press,
Boca Raton FL, 1986.

]15[

Yang, C. and Li, D., Electrokinetic effects on
pressure-driven liquid flows in rectangular
microchannels. J. Colloid and Interfacial Science
194, pp.95-107, 1997.

]11[

 زيرنويس ها-9
1

Microchannels
Electrokinetic
3
Electric Double Layer (EDL)
4
Streaming Current
5
Streaming Potential
6
Debye-Huckel
7
Characteristic Thickness
8
Nernst-Planck
9
Migration
10
Lorentz
11
SIMPLEC
12
Rhie-Chow
13
TDMA
14
Metin Renksizbulut
2

 00

9831  پاييز/ 2  شماره/  سال چهل و دو/  مهندسي مکانيک/اميركبير

