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تحلیل عددی پدیدهی اختالط مغناطیسی در یک جریان الکترواسموتیک
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چکیده در مقاله حاضر ،اختالط در جریان الکترواسموتیک در حضور یک میدان مغناطیسی با سه موقعیت مختلف مکانی بهصورت عددی
مطالعه و شبیهسازی شده است .هندسه جریان یک مجرای دوبعدی بین دو صفجه موازی است و جریان مورد نظر تراکم ناپذیر ،دائم و آرام
فرض شده است .معادالت حاکم بر مسأله ،شامل معادالت اندازه حرکت اصالح شده (ناویر-استوکس) برای میدان جریان سیال ،معادالت
میدانهای پتانسیل الکتریکی خارجی و داخلی ،معادالت توزیع غلظت یونهای مثبت و منفی (ارنست-پالنک) ،معادله میدان مغناطیسی و
معادلهی غلظت گونهها به روش عددی حجم محدود حل شده است .به منظور اعتبارسنجی برنامه عددی ،یک جریان ایدهآل الکترواسموتیک
که در آن سراسر دیوارهها باردار میباشد ،شبیهسازی گردیده است و نتایج آن با نتایج تحلیلی موجود مقایسه شده است .نتایج عددی نشان
میدهد که در حضور یک میدان مغناطیسی برای جریان در یک ریزمجرا ،راندمان اختالط نسبت به حالت عدم حضور میدان مغناطیسی افزایش
چشمگیری مییابد ،به طوری که راندمان اختالط نهایی حداکثر به  19/9درصد میرسد .البته این در حالی است که میدان مغناطیسی قبل از الیه
دوگانه الکتریکی اعمال شده باشد.

واژههای کلیدی ریزمخلوطگر ،راندمان اختالط ،میدان الکتریکی ،شبیهسازی عددی ،ناویر-استوکس.

مقدمه

میگردد .الیه دوگانه الکتریکی ،ناحیهای از سیال

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه سیستمهای
ریزسیالی ( )Microfluidicsو ریزالکترومکانیکی
( )Micro Electro Mechanical Systemنحوه ایجاد
جریان در ریزمجراها میباشد] .[1,2امروزه استفاده از
جریان الکترواسموتیک (ایاواف)

( Electroosmotic

) )Flow (EOFبه منظور پمپاژ و جابجایی سیاالت ،به
دلیل مزایای قابل توجه آن نسبت به جریان فشار-محرک
( )Pressure-Driven Flowکاربرد گستردهای پیدا کرده
است .منشأ تحریک سیال در جریان الکترواسموتیک،
نیروی لورنتس ( )Lorentz forceاست که از اعمال
میدان الکتریکی خارجی بر الیه دوگانه الکتریکی
(ایدیال) () )Electric Double Layer (EDLحاصل
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فعال نسبت به نوع غیر فعال ،آن است که در این

( )ACراندمان اختالط را در جریان الکتروجنبشی به

ریزمخلوطگرها راندمان اختالط با سهولت بیشتری

طور عددی تحلیل نمودند .آنها از مدل تقریبی بولتزمن

افزایش مییابد هر چند پیچیدگی ساخت آن زیاد

در توصیف توزیع یونها در الیه دوگانه الکتریکی

میباشد].[3-5

استفاده کردند .اثرات ناهمگنی مورد استفاده در کار آنها

این در حالی است که در ریزمخلوطگرهای غیرفعال
برای ایجاد اختالط از یک نیروی خارجی استفاده

بهصورت زتاپتانسیل وصلهای با مقدار ثابت در هر وصله
پیادهسازی شده است.

نمیشود و تنها با پیچ و تاب دادن هندسه جریان باعث

جین و نانداکومار] [17در یک کار عددی از یک

ایجاد اختالط میشوند .بعالوه به دلیل آرام بودن جریان،

الگوی بهینه شده بار سطحی ناهمگن به منظور بهبود

اختالط در آنها اساسا بر پخش مولکولی و حرکت

اختالط در جریان الکتروجنبشی استفاده نمودند .آنها

تودهای بینظم استوار است .این امر باعث شده است که

ناهمگنی را با تعداد زیادی وصله در حالتهای مختلف

افزایش راندمان اغلب کند و پرزحمت باشد و از جمله

ایجاد کردند که در هر وصله مقدار زتاپتانسیل ثابت

راههای بهبود راندمان ،افزایش سطح تماس بین دو سیال

میباشد .جماعتی و همکاران] [18اختالط در

و کاهش مسیر پخش میان آنها باشد .از نمونههای مهم

ریزمخلوطگرهای الکترواسموتیکی را با حل معادالت

ریزمخلوطگرهای غیرفعال میتوان به ریزمخلوطگرهای

ارنست-پالنک بهصورت دو و سه بعدی بررسی نمودند.

 Tو  Yشکل اشاره نمود] .[6,7در ادامه مطالعات مربوط

آنها اثرات ناهمگنی زتاپتانسیل دیوارهها را به طور

به حوزه جریان الکترواسموتیک و پدیده اختالط

وصلهای به منظور افزایش راندمان اختالط بررسی

غیرفعال به طور خالصه مرور میشود.

نمودند که مقدار زتاپتانسیل در هر وصله ثابت در نظر

جریان الکترواسموتیک ماهیتا] ، [8,9از منظرهای

گرفته شده است.

مختلف نظیر ترکیب آن با جریان فشار-محرک ][10,11

نایاک ] [19اثرات ناهمگنی زتاپتانسیل دیواره را در

و تحت تأثیر زتا پتانسیل متغیر] [12مورد مطالعه و

جریان الکترواسموتیک به منظور افزایش راندمان اختالط

بررسی قرار گرفته است .بعالوه در زمینه بهبود راندمان

با استفاده از مدل ارنست-پالنک به طور عددی

اختالط و کنترل حرکت سیال در جریان الکترواسموتیک

شبیهسازی نمود .او این اثرات ناهمگنی را بهصورت

تاکنون مطالعات زیادی انجام شده و روشهای مختلفی

وصلهای با چیدمان متقارن و نامتقارن روی دیواره

برای ایجاد اختالط فعال و غیرفعال معرفی گردیده

ریزمجرا اعمال کرد ،به طوری که مقدار زتاپتانسیل در

است ] .[13,14در ادامه برخی از مطالعات در زمینه

هر وصله ثابت بود .افسری و همکاران] [20یک

اختالط غیرفعال مرور میشود.

ریزمخلوطگر دو بعدی غیرفعال الکترواسموتیکی با بار

بیدیس و همکاران] [15اثرات ناهمگنی زتاپتانسیل

سطحی ناهمگن بهصورت عددی مورد مطالعه و بررسی

دیواره را بهصورت تجربی به منظور افزایش راندمان

قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که با توزیع مناسب

اختالط در یک ریزمخلوطگر الکتروجنبشی غیر فعال

بارهای ناهمگن سطحی میتوان راندمان اختالط را تغییر

مورد بررسی و نتایج حاصل را به طور عددی نیز

و کنترل نمود .بیشترین راندمان اختالط مربوط به حالتی

صحتسنجی نمودند .اثرات ناهمگنی مورد استفاده در

است که عدم تقارن در نحوهی چینش بارهای ناهمگن

کار آنها بهصورت زتاپتانسیل وصلهای اعمال شده است

دیواره افزایش یابد.

به طوری که در هر وصله زتاپتانسیل مقداری ثابت و

بساطی و همکاران [ ]22 ,29اثرات توزیع پتانسیل

نامتغیر داشته است .لو و همکاران] [16با استفاده از

سطحی و تغییرات هندسی بر میزان اختالط

ناهمگنی زتا پتاسیل دیواره و میدان الکتریکی متناوب

الکترواسموتیک را در ریزمجراهای همگرا-واگرا
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دوبعدی با نسبتهای مختلف واگرایی مورد بررسی قرار

اعمال میدان مغناطیسی است که مشاهده میشود در کار

دادند .آنها برای شبیهسازی جریان الکترواسموتیک از

حاضر در سه موقعیت مکانی مختلف در نظر گرفته شده

روش عددی شبکه بولتزمن استفاده کردند .دالکه نژاد و

است .در نوع اول) میدان مغناطیسی در ابتدای ریزمجرا

جریان

و قبل از شروع ناحیه  ،EDLدر نوع دوم) میدان

الکترواسموتیک درون یک ریزمخلوطگر با زتاپتانسیل

مغناطیسی در ناحیه میانی ریزمجرا با همپوشانی بخشی

غیریکنواخت دیواره را برای حالتهای مختلف

از طول  Lζو در نوع سوم) میدان مغناطیسی در ناحیه

بهصورت عددی شبیهسازی کردند .نتایج عددی آنها

انتهایی ریزمجرا اعمال شده است L1 .و  L2طولهای

نشان داد که با تغییرات زتاپتانسیل دیواره در ناحیه میانی

ناحیه ورودی و خروجی 𝐿3 ،و  𝐿4به ترتیب نواحی ابتدا

بهصورت خطی-صعودی ،خطی-نزولی و سهموی برای

و انتهای  EDLهستند که تحت تاثیر نفوذ غیرمستقیم

جریان در یک ریزمجرا ،راندمان اختالط نسبت به حالت

میدان مغناطیسی میباشند E .قدرت میدان الکتریکی

زتا ثابت افزایش مییابد .بعالوه آنها ] [24اختالط

خارجی 𝜑1 ،پتانسیل خارجی در ورودی φ2 ،پتانسیل

مغناطیسی در جریان الکترواسموتیک را به صورت

خارجی در خروجی 𝜁 ،مقدار پتانسیل سطح دیواره

عددی شبیهسازی کردند .آنها میدان مغناطیسی را در

(اغلب منفی) و  Bzشدت شار میدان مغناطیسی در جهت

خارج از ناحیه ایدیال اعمال کردند و نتایج آنها نشان

عمود بر صفحه (برونسو) در طول  𝐿Mمیباشد.

همکاران][23

راندمان

اختالط

در

داد که با اعمال یک نیروی عمودی حاصل میدان

دستگاه مختصات دکارتی روی ابتدای صفحه پایینی

مغناطیسی میتوان اختالط در جریان الکترواسموتیک را

در نظر گرفته شده است .با توجه به منفی بودن پتانسیل

بهبود بخشید.

𝜁 (لذا مثبت بودن بار خالص الکتریکی در ناحیه دوگانه

یکی از روشهایی که میتوان از آن برای ایجاد

الکتریکی) و جهت چپ به راست میدان الکتریکی 𝐸،

اختالط غیرفعال بهره برد ،بکارگیری میدان مغناطیسی

جهت جریان الکترواسموتیک در راستای مثبت 𝑥 برقرار

دائمی در یک ریزمجرا با جریان الکترواسموتیک

است .میدان مغناطیسی اعمال شده در کار حاضر توسط

میباشد .این در حالی است که موقعیت مکانی اعمال

یک آهنربای دائمی ( )Permanent Magnetعمود بر

میدان مغناطیسی میتواند تاثیر متفاوتی بر راندمان

جهت میدان الکتریکی انتخاب شده است .قابل ذکر است

اختالط داشته باشد .مرور مطالعات گذشته نشان میدهد

که با توجه به جهت دو میدان الکتریکی 𝐸 و مغناطیسی

که تاکنون این مطالعه انجام نشده است .در مقاله حاضر

𝑧( ،Bطبق قانون دست راست) یک نیروی مغناطیسی

به بررسی اثر موقعیت مکانی میدان مغناطیسی بر راندمان

قائم (در جهت 𝑦 )−بر جریان اصلی الکترواسموتیک

اختالط غیرفعال در جریان الکترواسموتیک پرداخته

وارد میشود تا موضوع اختالط در جریان حاضر را

میشود.

محقق سازد .الزم به ذکر است که با توجه به تعاریف
مخلوطگرهای فعال و غیرفعال ،با اعمال این میدان

تعریف مسأله

مغناطیسی دائمی ،نوعا یک مخلوطگر غیرفعال حاصل

طرح شماتیک یک جریان الکترواسموتیک دوبعدی بین
دو صفحه موازی در موقعیت  𝑧 = 0و در حضور یک

میگردد چرا که در آن از هیچ انرژی خارجی استفاده
نمیشود.

میدان مغناطیسی مطابق شکل  9نمایش داده شده است
که در آن عرض ریزمجرا  Hو طول ریزمجرا

L = 10H

است 𝐿ζ .طول الیه دوگانه الکتریکی و  𝐿Mطول ناحیه
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شکل  9شماتیک یک جریان دوبعدی الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی در سه موقعیت مکانی مختلف میدان مغناطیسی ( 𝑧𝐵)

معادالت حاکم و شرایط مرزی

میگردد .در این معادالت از نیروی لورنتس

معادالت حاکم بر جریان آرام ،دائم و تراکمناپذیر یک

الکترواسموتیکی به عنوان نیروی حجمی عامل اصلی

سیال نیوتنی در وضعیت دوبعدی به صورت زیر بیان

تحریک و از نیروی لورنتس دیناموهیدرومغناطیسی به
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عنوان نیروی حجمی عمود بر جهت جریان اصلی به

پتانسیل الکتریکی خارجی در حضور یک میدان

منظور ایجاد اختالط غیرفعال استفاده شده است [.]22
معادالت حاکم بر جریان سیال .معادالت حاکم بر

مغناطیسی ،یک معادله پواسون به صورت زیر است .این
معادله در حقیقت از قانون اهم در الکتریسیته و قانون

جریان سیال شامل معادالت پیوستگی و اندازه حرکت

بقای بار الکتریکی استخراج میگردد.

خطی اصالح شده در حالت تراکم ناپذیر و دائم به شرح
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زیر میباشد.
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معادله حاکم بر پتانسیل الکتریکی درون الیه دوگانه
الکتریکی .وقتی سطح بارداری در تماس با یک
الکترولیت (حاوی یونهای مثبت و منفی) قرار میگیرد،
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سطح ،یونهای با بار مخالف خود را از درون الکترولیت
به سمت خود جذب کرده و یونهای با بار موافق خود

ρ (u

] +ρe (Ey − uBz ) − σBz [Ex + vBz

را دفع میکند .در نتیجه یک الیه نازک غیرخنثی
الکتریکی در کنار دیواره به نام الیه دوگانه الکتریکی
تشکیل میشود .پتانسیل الکتریکی (𝜓) حاصل از
برهمکنش یونهای مثبت و منفی درون الیه دوگانه

𝜑𝜕
𝜓𝜕(  𝐸𝑥 = −و
که در آن ) +
𝑥𝜕
𝑥𝜕

+

𝜓𝜕
𝑦𝜕

( 𝐸𝑦 = −

الکتریکی توسط معادله پواسون زیر بیان میشود.

𝜑𝜕 میباشد .بعالوه 𝑢 ،سرعت جریان در راستای 𝑥 با
)
𝑦𝜕

()5

واحد ( 𝑣 ،)m⁄sسرعت جریان در راستای 𝑦 با واحد
( 𝑝 ،)m⁄sفشار با واحد (  𝜑 ،)N⁄m2پتانسیل الکتریکی
خارجی بر حسب ( 𝜓 ،)Voltپتانسیل الکتریکی درون
ایدیال بر حسب ( 𝐵𝑧 ،)Voltشدت شار میدان
مغناطیسی با واحد (  Volt. s⁄m2یا  N⁄A. mیا ،)Tesla
𝜎 هدایت الکتریکی سیال با واحد ( 1⁄Ω. mیا
 A⁄m. Voltیا  ) Siemens⁄mو 𝑒𝜌 چگالی جریان

𝜓 𝜕2𝜓 𝜕2
𝜌e
+ 2 =−
2
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝜀r 𝜀0

که در آن 𝑟𝜀 ثابت دیالکتریک محلول و  𝜀0ضریب
گذردهی خأل با واحد ( ،)Coulomb⁄Volt. mمیباشند.
همچنین

 ρe = ze n+ − n−چگالی بار خالص

الکتریکی درون الیه دوگانه الکتریکی با واحد
(  𝑛+ ،)Coulomb⁄m3و  ،𝑛−غلظت یونهای مثبت و
منفی با واحد (  𝑧 ،)Ions⁄m3عدد واالنس بار و 𝑒 بار

الکتریکی با واحد (  )Coulomb⁄m3میباشد.

الکتریکی با واحد ( )Coulombاست.

معادله حاکم بر پتانسیل الکتریکی خارجی .در

معادالت حاکم بر غلظت توزیع یونها (ارنست-

جریانهای الکترواسموتیک ،ایده اصلی آن است که با

پالنک) .برای به دست آوردن 𝑒𝜌 میبایست غلظت

اعمال یک میدان الکتریکی خارجی (مانند 𝜑) بر بار

یونهای مثبت و منفی محاسبه شوند .این غلظتها با

الکتریکی خالص کنار دیوارهها ،میتوان الکترولیت

حل معادله انتقال ارنست-پالنک بهدست میآیند.

موجود را به حرکت درآورد .معادله حاکم بر میدان

477

سال سی و یکم ،شمارۀ یک9911 ،

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
∂n+
∂n+
∂2 n+ ∂2 n+
+v
) = D+
(
+
)
i
∂x
∂y
∂x 2
∂y 2
𝜕 +
𝑥𝐸 𝑛
𝑒𝑧
𝑥𝜕
( −𝐷𝑖+
)
𝜕
𝑇 𝑘B
) 𝑦𝐸 + (𝑛+
𝑦𝜕 [
]
(u

𝜕𝑛−
𝜕𝑛−
𝜕 2 𝑛− 𝜕 2 𝑛−
𝑣+
) = 𝐷𝑖− ( 2 +
)
𝑥𝜕
𝑦𝜕
𝑥𝜕
𝜕𝑦 2

𝑢(

()6
()7

𝜕 −
𝑥𝐸 𝑛
𝑥𝜕
𝜕
) 𝑦𝐸 + (𝑛−
𝑦𝜕 [
]

𝑒𝑧
( +𝐷𝑖−
)
𝑇 𝑘B

توسعهیابنده است و لذا بایستی برای یافتن توزیع غلظت
یونهای مثبت و منفی معادالت ارنست-پالنک حل
شوند.
معادله حاکم بر میدان مغناطیسی .معادله حاکم بر میدان
مغناطیسی (  )Bzدر وضعیت دوبعدی به صورت زیر
میباشد.
()99

∂2 Bz ∂2 Bz
+
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معادله حاکم بر غلظت گونهها .اگر دو مایع که هر یک

که در آن  D+iو  D−iضرایب پخش یونهای مثبت و منفی
با واحد ( 𝑇 ،)m2 ⁄sدمای مطلق و  𝑘Bثابت بولتزمن
( )Boltzmann Constantبا واحد ( )J⁄Kمیباشد.
عبارت اول سمت راست معادالت ( )6و ( ،)7پخش
ناشی از گرادیان غلظتها است و عبارت پس از آن،

دارای گونههای شیمیایی یکسان اما با غلظت متفاوت
باشند را به منظور اختالط از درون یک ریزمجرا عبور
دهیم ،توزیع غلظت گونهها در مخلوط حاصله را میتوان
با حل معادله انتقال گونهها

 )Equationبه شکل زیر پیدا نمود.

پخش ناشی از میدان الکتریکی میباشد که اصطالحا به

()92

آن جمله هجرتی ( )Migrationگفته میشود.
در حالت توسعهیافته یونی و هیدرودینامیکی،
معادالت ( )6و ( ،)7پاسخی نمایی معروف به توزیع
بولتزمن خواهند داشت که بهصورت زیر میباشد.
()8
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( Species Transport
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که در آن 𝐶 غلظت گونهها و  Dsضریب پخش گونه با
واحد ( )m2 ⁄sمیباشد.
بیبعد سازی معادالت حاکم .به منظور سهولت در ارائه
نتایج ،عمومیت بخشیدن بهصورت مسأله و تشخیص
پارامترهای بیبعد ،معادالت حاکم با تعریف پارامترهای

بنابراین توزیع چگالی بار خالص الکتریکی برای یک

بدون بعد مناسب بهصورت زیر بیبعد میشوند.

محلول متقارن در حالت توسعهیافته یونی بهصورت زیر
خواهد بود.
()90
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با چنین فرض ساده کنندهای معادله ( )5به معادلهای
معروفی به نام معادله پواسون-بولتزمن

(Poisson-

 )Boltzmann Equationتبدیل میشود که اغلب حل

, 𝑈𝑅𝑒𝑓 = 𝜇𝐸𝑂 𝐸𝑅𝑒𝑓 , 𝜇𝑀𝐻𝐷 = 𝐵0 ,

تحلیلی آن با تقریب دیبای-هوکل ()Debye-Huckel
امکان پذیر است .الزم به ذکر است در مقاله حاضر ،به

()99

دلیل غیریکنواخت بودن زتاپتانسیل دیوارهها ،جریان
الکترواسموتیک به لحاظ یونی و هیدرودینامیکی
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که در آن  𝑈Refسرعت مرجع (سرعت مشخصه
جریان

الکترواسموتیک

اسمولوکفسکی

یا

سرعت

هلموهلتز-

( Helmholtz–Smoluchowski

()20

 𝐶Ref ،))Velocityیک غلظت مرجع 𝜇EO ،قابلیت
حرکت الکترواسموتیک (،)Electroosmotic Mobility
𝜇MHD

قابلیت

حرکت

دیناموهیدرومغناطیسی
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( 𝐸Ref ،)Magnetohydrodynamic Mobilityقدرت

−

میدان الکتریکی مبنا 𝐵0 ،شدت شار مغناطیسی مرجع،
 𝑛0 = 𝐶0 NAغلظت تودهای یونها در محلول الکترولیت
به ازاء واحد حجم (  NA ،)ions⁄m3عدد آووگادرو با

()29

واحد ( )Number of Ions⁄molو  𝐶0غلظت مولی
یونها با واحد (  )kmol⁄m3میباشد .نتیجه بیبعدسازی
معادالت در وضعیت دوبعدی بهصورت زیر است.
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که در آن  G = μEO ∙ μMHDیک عدد بیبعد جدید
(بیان کنندهی قابلیت حرکت الکترواسموتیکی به قابلیت
حرکت دیناموهیدرومغناطیسی) Re = ρURef H⁄μ ،عدد
رینولدز ( Ha = B0 H√σ⁄μ ،)Reynoldsعدد هارتمن
(( ،)Hartmannمربع عدد هارتمن ،بیان کنندهی نسبت
نیروی لورنتس به نیروی لزجتی)،

B = n0 k B T⁄ρU 2Ref

یک عدد بیبعد( ،بیان کنندهی نسبت فشار یونی به فشار
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2
𝜌e = 𝑛̅+ − 𝑛̅−

دینامیکی) A = ERef H⁄ k B T⁄ze ،یک عدد بیبعد،
(بیان کنندهی نسبت ولتاژ اعمالی خارجی به ولتاژ
پایه) Sc ± = μ⁄ρD±i ،عدد اشمیت ( )Schmidtیونها
(بیان کنندهی نسبت پخش مومنتوم به پخش یونها) و
 Sc = μ⁄ρDsعدد اشمیت گونهها (بیان کنندهی نسبت
پخش مومنتوم به پخش گونهها) میباشد .بعالوه
𝐻 𝜅 = Kپارامتر الیه دوگانه الکتریکی یا عدد ایدیال
نامیده میشود و
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دیبای–هوکل و عکس ضخامت الیه دوگانه الکتریکی با
واحد ( )1⁄mمیباشد.
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پرهیز از اثرات احتمالی شطرنجی در میدانهای فشار و
سرعت از شبکه هم مکان با میان یابی رای-چو

(Rhie-

 ،]25[ )Chowبرای مقادیر سرعت روی وجوه استفاده
شرایط مرزی .در مسأله مورد نظر شرایط مرزی الزم

شده است .برای ارزیابی توام جمالت پخش و جابجایی

برای حل معادالت حاکم بر مسأله ،بهصورت روابط

در محل وجوه از طرح قاعده توانی (

( )22تا ( )26در نظر گرفته شده است.

 )Schemeاستفاده شده است .سیستم معادالت جبری با
استفاده از الگوریتم ماتریس سه قطری

( Tridiagonal

 )Matrix Algorithmبهروش ضمنی جایگزینی جهات

مرز ورودی ریزمجرا:
𝜑1 = 𝜑𝑖𝑛 , 𝜕𝜓⁄𝜕𝑥 = 0, 𝑛± = 1, 𝑣 = 0,
𝜕𝑢⁄𝜕𝑥 = 0, 𝜕𝐵z ⁄𝜕𝑥 = 0, 𝑝 = 0,

( )Alternative Direction Implicitحل شده و باقیمانده
نتایج تا دقت

0 0 ≤ 𝑦 ≤ 1⁄2
{=𝐶
1 1⁄2 ≤ 𝑦 ≤ 1

()22

Power-Law

90-92

گزارش گردیده است.

تایج عددی و بحث
بررسی صحت همگرایی و درستی نتایج .با توجه به
غیرخطی بودن معادالت جریان سیال ،برای اثبات

مرز خروجی ریزمجرا:
𝜑2 = 0, 𝜕𝜓⁄𝜕𝑥 = 0, 𝜕𝑛± ⁄𝜕𝑥 = 0,
𝜕𝑢⁄𝜕𝑥 = 0, 𝜕𝑣 ⁄𝜕𝑥 = 0, 𝜕𝐵z ⁄𝜕𝑥 = 0,
𝑝 = 0, 𝜕𝐶 ⁄𝜕𝑥 = 0

()25

همگرایی ،فرایند حل معادالت تا مرتبه خطای ماشین
تکرار و سپس استقالل نتایج حاصله (بویژه دبی جریان)
از تعداد و موقعیت گرهها بررسی شده است .مسأله مورد
نظر در این بخش ،جریان الکترواسموتیک ایدهآل درون
یک ریزمجرا بین دو صفحه موازی با بار یکنواخت

دیوارههای باال و پایین ریزمجرا:

سطحی در سراسر آن است .مطالعه اندازه شبکه برای

𝜕𝜑 ⁄𝜕𝑦 = 0, 𝜓 = 𝜓 𝑥 , 𝑛± = exp ∓𝜁 ,

،𝜅 = 32

𝑢 = 0, 𝑣 = 0, 𝜕𝑝⁄𝜕𝑦 = 0, 𝜕𝐶 ⁄𝜕𝑦 = 0

میدهد که حداقل تعداد گرهها در راستای عرض و طول

𝐵z 𝑥, 𝑦, ±0.5 = 1 ; 𝑥 ∈ [𝐿M ],

ریزمجرا باید  900×60باشد .شکل  2نشان میدهد برای

𝐵z 𝑥, 𝑦, ±0.5 = 0

شبکه  950×10نتایج حل عددی با دقت بسیار باالیی با

()26

; 𝑥 ∉ [𝐿M ],

 Re = 0.02و  𝜁 = −25 mVoltنشان

حل تحلیلی مطابقت دارند .بعالوه نتایج عددی در این
بخش نشان داد که استفاده از شبکهای با تعداد نقاط
روش حل عددی
در این پژوهش ،برای حل عددی معادالت حاکم بر

حدود  950×10میتواند یک حل قابل قبول و مستقل از
نقاط شبکه را فراهم نماید.

مسأله با مشخصات هندسی و شرایط مرزی بیان شده در
بخشهای قبلی ،از روش حجم محدود استفاده شده
است .ارتباط بین میدانهای سرعت و فشار از طریق
الگوریتم سیمپل ( )SIMPLEبرقرار شده است .برای

411

مرتضی دالکه نژاد  -سید علی میربزرگی – حمید نیازمند

تحلیل عددی پدیدهی اختالط مغناطیسی در یک جریان...

میدهد .مشاهده میشود که نتایج عددی و حل تحلیلی،

1

از تطبیق بسیار خوبی برخوردار است.
0.8

نتایج عددی .نتایج عددی در این بخش برای جریان

=-25 mVolts

الکترواسموتیک با شرایط مرزی بیان شده گزارش

Re=0.02
0.6
y/H

=32

دیواره  -50میلیولت ،پارامتر الیه دوگانه الکتریکی 92

0.4

50×30
100×60

و غلظت مولی محلول الکترولیت  90-9مول بر مترمکعب

150×90
0.2

Analytical Solutions

انتخاب شده است .با توجه به مقادیر انتخابی برای دو
پارامتر  Reو 𝜅 به عنوان داده ورودی قابل تنظیم ،مقادیر

0
0.8

1

0.6

u/URef

0.4

میشود .بعالوه عدد رینولدز جریان  ،0/02زتا پتانسیل

عرض ریزمجرا  90میکرومتر ،قدرت میدان الکتریکی

0

0.2

 56/5ولت بر میلیمتر و پتانسیل خارجی در ورودی

شکل  2اثر تعداد نقاط شبکه روی توزیع سرعت در یک جریان

 5/65ولت بدست آمده و در برنامه عددی اعمال گردیده

الکترواسمتیک ایدهآل

است .در ادامه این بخش ،ابتدا نتایج میدان جریان سیال
به منظور اعتبارسنجی نتایج ،حل عددی این جریان

و میدان غلظت گونهها ( 𝐶) و راندمان اختالط ( 𝑚𝜀)،

ایدهآل با یک حل تحلیلی مقایسه شده است .دراین

بیان میشود.

حالت جریان از نظر هیدرودینامیکی و یونی توسعه یافته
جدول  9مقادیر خواص و ثابتهای مورد استفاده در پژوهش

است و سیال جاری یک محلول الکترولیت متقارن (مانند

حاضر

 )KCLبا غلظتهای مختلف است .پارامترهای مورد نیاز

پارامتر

مقدار

چگالی (𝜌)

1.0 × 10+3

لزجت دینامیکی (𝜇)

1.0 × 10−3

هدایت الکتریکی سیال ()𝜎Fluid

15

ضریب پخش گونهها ( 𝑠𝐷)

1.0 × 10−10

ضریب پخش یونها ( 𝑖𝐷)

2.0 × 10−9

بار الکترون بر حسب کولن (𝑒)

1.602 × 10−19

ثابت بولتزمن ( )𝑘B

1.381 × 10−23

عدد آووگادرو ( )NA

6.022 × 10+23

عدد واالنس (𝑧)

1.0

ترموفیزیکی ،الکتروشیمیایی و سایر ثابتها برای
حلهای عددی و تحلیلی در دمای مرجع  218کلوین
مطابق جدول  9انتخاب شدهاند.
معادالت ( )27و ( )28به ترتیب حل تحلیلی موجود
1
سرعت را
برای توزیع پتانسیل الکتریکی داخلی و توزیع

نشان میدهند [.]92

=100
=32
=16

0.8

y/H

]u/URef=1-[(Cosh((y/H-0.5)))/(Cosh(/2))], Ref[12
𝑦
0.6
))(𝜅( ⁄𝐻 − 1⁄2
𝜓 cosh
()27
= Re=0.02
𝜁
cosh 𝜅 ⁄2
L/H=5

0.4

=-25 mV

𝑦
cosh (𝜅( Numerical
⁄𝐻 − 1⁄2
))
Results
𝑢
=
1
−
0.2
Analytical
Solutions
⁄
𝑈Ref
cosh 𝜅 2

()28

0
1

گذردهی الکتریکی خأل ( )𝜀0

0.8

0.6
u/URef

0.4

0.2

0

شکل  9مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی عددی برای
توزیع پتانسیل الکتریکی داخلی و توزیع سرعت نشان

10−12

ثابت گذردهی الکترولیت ( 𝑟𝜀)

× 8.854

80.0

نتایج میدان جریان .به منظور درک بهتر اثرات میدان
مغناطیسی

روی

پدیده

اختالط

در

جریان

الکترواسموتیک مطابق شکل  ،9رفتار یک جریان
الکترواسموتیک در حضور میدان مغناطیسی برای
موقعیتهای مکانی مختلف بررسی میشود.
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میدهد که وقتی محل اعمال این میدان با ناحیه

1

همپوشانی دارد (در شکل  )cهنوز مشخصات  EDLپا

=100
=32
=16

(الف)

EDL

0.8

]=(Cosh[(y/H-0.5)])/(Cosh[/2]), Ref[12
0.6

Re=0.02

y/H

L/H=5

0.4

=-25 mV
Numerical Results

برجا بوده و لذا ماهیت جریان الکترواسموتیک به عنوان
عامل اصلی پمپاژ سیال از بین نرفته است و فقط حضور
گردابهها باعث اختالط بیشتر شده است .بعالوه هنگامی
که محل اعمال میدان مغناطیسی در ابتدا (شکل  )bو انتها
(شکل  )dریزمجرا است ،گردابهها نیز در همان محلها

Analytical Solutions

0.2

شکل گرفته است.

0
1

0.8

0.4 / 0.6

0

0.2

)a

B0=0.0

(ب)
=100
=32
=16

=B 0

1

4.0

0.8

)b

]u/URef=1-[(Cosh((y/H-0.5)))/(Cosh(/2))], Ref[12

0.6

L/H=5

B 0=4

y/H

Re=0.02

0.4

.0

=-25 mV

)c

Numerical Results
Analytical Solutions

0.2

0

4.0

1

0.8

0.6
u/URef

0.4

0.2

=B 0

0

)d

شکل  9مقایسه نتایج عددی با حل تحلیلی ،الف) توزیع پتانسیل
الکتریکی داخلی ب) توزیع سرعت

شکل  2خطوط جریان الکترواسموتیک در حضور میدان
مغناطیسی با موقعیتهای مختلف مکانی

شکل  2خطوط جریان سیال را در ریزمجرا ،برای
دو مقدار  B0 = 0در شکل  aو  B0 = 4در شکلهای

نتایج محاسبه عددی دبی نشان داد که دبی جریان در هر

 c ،bو  dدر موقعیتهای مکانی مختلف نشان میدهد.

سه حالت با تقریب بسیار خوب یکسان است .در حالی

مشاهده میشود با اعمال میدان مغناطیسی  ،B0 = 4دو

که راندمان حاصل از اختالط بایستی محاسبه شود که در

گردابه در مجاورت دیواره باال و پایین تشکیل میشود.

بخش بعد گزارش آن آمده است.

این در حالی است که جهت دوران دو گردابه یکسان

شکل  5خطوط همتراز فشار را برای دو مقدار

نیست .گردابهی کنار دیوارهی پایین ساعتگرد است و

 𝐵0 = 0در شکل  aو  𝐵0 = 4در شکلهای  c ،bو

گردابهی کنار دیواره باالیی پادساعتگرد است .بروز این

در موقعیتهای مکانی مختلف نشان میدهد .در شکل

جریانهای گردابهای باعث افزایش راندمان اختالط در

 aمشاهده میشود در غیاب  𝐵0یک گرادیان فشار مثبت

جریان الکترواسموتیک میشود .تفاوت موقعیت مکانی

از چپ به راست ،درست در ناحیه  𝐿ζایجاد شده است.

اعمال میدان مغناطیسی در شکلهای  c ،bو  dنشان

حال آن که در شکل  bتا  dمشاهده میشود که در حضور
411
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𝐻

اعمال میدان مغناطیسی دو گرادیان فشار مثبت عمود بر

()90

هم (از چپ به راست در ناحیه  𝐿ζو از باال به پایین در
ناحیه  )𝐿Mایجاد شده است.

که در آن  σwمقدار انحراف معیار غلظتها در هر
مقدار مرجع که در صورت اختالط کامل برایر 0/5

0
0

1

2

2

-2

B0=0.0

)a

-1

-2

1

𝐻
𝑦𝑑 ∫0

=

مقطع (معرف میزان ناهمگنی در آن مقطع) σw,max ،یک
-1

2.6

𝑦𝑑 ∫0 [𝐶 𝑦 − 𝐶𝑚 ]2

𝜎𝑤2

میباشد و  Cm = ∫0H C y dy⁄∫0H dyمقدار غلظت
متوسط در هر مقطع از ریزمجرا است .بنابراین محدودهی

2.6

-1

1

9

2.6

-2

2

10

-2.6
5

وضعیت مطابق انتظار اختالط گونهها را افزایش میدهد

1

1

0

-2

-2

-1

)d

چرا که طول مسیر عبور جریان در نهایت افزایش داشته
است و لذا در خروجی نسبت به حالت  B0 = 0غلظت

3

11

5
7

همتراز غلظت گونهها به ویژه در ناحیه اعمال میدان
مغناطیسی پیچ و تاب بیشتری پیدا کرده است .این

-1

B0=4.0
9

4

-1

0

-1

12

)c

-2.6

2

-2

1

-4

-8

میدهد .مشاهده میشود در حضور  B0 = 4خطوط

B0=4.0
8

-5

11

-1

-6

6

-9

7

میدان مغناطیسی در موقعیتهای مکانی مختلف نشان

-12

-10

-11
-7
-3

گونهها در طول ریزمجرا را در حضور و عدم حضور

1

5

1

)b

B0=4.0

1

2

-3

-5

شکل  6نتایج عددی خطوط همتراز بیبعد غلظت

-1

-11
-7

-9

2

تغییرات راندمان اختالط (  )εmبین  0تا  9میباشد.

13

شکل  5خطوط همتراز فشار در حضور میدان مغناطیسی با

گونهها دارای یکنواختی بیشتری شده است.

موقعیتهای مختلف مکانی

0.85

0.75

5
0.9

0.65
0.55
0.45

دلیل این امر را میتوان این طور توجیه نمود که اگر

)a

B0=0.0
0.4

0.05

0.25

با حرکت سیالی که تحت تاثیر نیروی حجمی است
مخالفت شود ،همواره یک گرادیان فشار مثبت در جهت

0.95

0.15

نیرو ایجاد میشود .بنابراین دو گرادیان فشار مثبت مورد

=B 0

0.85

4.0

0.8
0.75

0.7

دیناموهیدرومغناطیسی مطابق شکل مورد نظر عمود بر

5
0.6

0.85
0.75

B 0=4

هم ایجاد شده است.

5
0.9

)c

.0

0.55

0.55

0.6
5

0.45

0.35

0.45

0.25

نتایج میدان غلظت گونهها و راندمان اختالط گونهها.

0.15

برای ارزیابی راندمان اختالط ،اغلب پژوهشگران [,98
4.0
=B 0

 ،]27 ,26از رابطه ( )21استفاده نمودهاند که در این
()21

0.85

0.75

0.0
5

5
0.9

0.65

0.55

)d

0.45

0.35
0.05

0.25

𝑤𝜎

𝜎𝑤,max

0.15

𝜀𝑚 = 1 −

شکل  6خطوط همتراز غلظت گونهها در حضور میدان
مغناطیسی با موقعیتهای مختلف مکانی

411

0.05

بحث به دلیل نیروی افقی الکترواسموتیک و نیروی قائم

پژوهش نیز از آن استفاده شده است.
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شکل  7نتایج راندمان اختالط ( 𝑚𝜀) در طول
ریزمجرا را در حضور میدان مغناطیسی در موقعیتهای
مکانی مختلف نشان میدهد .مشاهده میشود که با عبور
جریان در طول ریزمجرا راندمان اختالط حتی در عدم
حضور میدان مغناطیسی افزایش مییابد و نهایتا به 70

الکتریکی  ،92زتاپتانسیل دیواره  -50میلیولت و قدرت
میدان الکتریکی  56/5ولت بر میلیمتر ،راندمان اختالط
با افزایش میدان مغناطیسی افزایش مییابد ،به طوری که
این افزایش راندمان برای ریزمخلوطگر نوع اول 19/9
درصد و در دو نوع دیگر  10درصد میباشد.

درصد در خروجی میرسد که علت این افزایش ،اثر

واژه نامه

مکانیزم پخش گونهها است .این در حالی است که با
اعمال میدان مغناطیسی  𝐵0 = 4راندمان اختالط هنوز

A

بیشتر شده است .مقایسه راندمان اختالط در سه نوع
ریزمجرای معرفی شده نشان میدهد که وقتی میدان

B

مغناطیسی با طول  𝐿Mدر ابتدای ریزمجرا است ،راندمان
نسبت به دو حالت دیگر بیشتر است به طوری که در
ریزمجرای نوع اول راندمان  19/9درصد و در دو نوع
دیگر  10درصد میباشد.
100

Type 1

80

Type 2

Type 3

60
m

B0=4.0
)ERef=56.5 (Volt/mm

Bz
B0

شدت شار مغناطیسی مرجع

C0

غلظت مولی یونها

D±
i

ضریب پخش یونهای مثبت و منفی

Ds

ضریب پخش گونه

E

قدرت میدان الکتریکی خارجی
قدرت میدان الکتریکی مرجع
بار الکتریکی
یک پارامتر بیبعد جدید ،بیان کنندهی نسبت

Re=0.02
=32

G

20

LM=1.5×H

قابلیت حرکت الکترواسموتیکی به قابلیت
حرکت دیناموهیدرومغناطیسی

L=5×H
0
10

یونی به فشار دینامیکی
شدت شار مغناطیسی

=-50 mVolt

8

یک عدد بیبعد ،بیان کنندهی نسبت فشار

b

e

40

اعمالی خارجی به ولتاژ پایه

عمق ریزمجرا

ERef

B0=0.0

یک عدد بیبعد ،بیان کنندهی نسبت ولتاژ

6

x/H

4

2

0

شکل  7راندمان اختالط در طول ریزمجرا

نتیجهگیری
در این مقاله اثر موقعیتهای مختلف مکانی یک میدان
مغناطیسی بر راندمان اختالط برای یک ریزمخلوطگر
الکترواسموتیکی بهصورت عددی مطالعه شده است.
برای این منظور ،توزیع عددی خطوط جریان ،غلظت
گونهها و راندمان اختالط با حل معادالت مربوطه به
دست آمده است .نتایج عددی نشان داد که برای جریان
در یک ریزمجرا با رینولدز  ،0/02پارامتر الیه دوگانه
411

H

ارتفاع ریزمجرا

Ha

عدد هارتمن

K

پارامتر دیبای-هوکل

kB

ضریب بولتزمن

L

طول ریزمجرا

Lζ

طول زتا پتانسیل

LM

طول میدان مغناطیسی

L1

طول ناحیه ورودی

L2

طول ناحیه خروجی

NA

عدد آووگادرو

n0

غلظت تودهای یونها

n±

غلظت یونهای مثبت و منفی
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μEO

μMHD

فشار

p

 بیان کنندهی نسبت،عدد رینولدز جریان

Re

چگالی سیال

ρ

نیروی اینرسی به نیروی لزجتی

چگالی خالص بار الکتریکی

ρe

عدد اشمیت یونها

Sc ±

σFluid

عدد اشمیت گونهها

Sc
T

هدایت الکتریکی سیال
میدان پتانسیل الکتریکی خارجی

φ

دمای مطلق

پتانسیل الکتریکی خارجی در ورودی

φ1

سرعت مرجع

پتانسیل الکتریکی خارجی در خروجی

φ2

مؤلفه افقی سرعت سیال

u

پتانسیل الکتریکی درون الیه دوگانه

ψ

ولتاژ اعمال شده خارجی

VApp

الکتریکی

زیرنویس
الکترواسموتیک
دیناموهیدرومغناطیس
مقدار مرجع
سیال

URef

مؤلفه عمودی سرعت سیال

v

مولفه مختصات افقی

x

مولفه مختصات عمودی

y

EO
MHD

عالیم یونانی

Ref

ضریب گذردهی خال

ε0

ثابت دیالکتریک محلول

εr

پتانسیل زتا

ζ

پارامتر ضخامت الیه دوگانه الکتریکی

κ

ویسکوزیته دینامیکی سیال

μ

Fluid
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1. Introduction
The way of creating a flow in a microchannel is
one of the challenging issues in this field of
microfluidics and Micro Electro Mechanical
Systems (MEMS). Nowadays, the electroosmotic
flow (EOF) is extensively used for pumping and
transferring fluids due to its significant advantages
over the pressure-driven flow. Lorentz force is the
main force causing fluid motion in the EOF owing
to the application of an external electric field in the
Electric Double Layer (EDL).
Regardless of how the flow is generated, fluid
mixing is a major issue in microchips. Based on
the method of mixing, the micro-mixers are mainly
classified into active and passive categories. In
active micro-mixers, a time-variant external
energy source is applied to create mixing in
addition to fluid pumping energy. Although, active
micro mixers enjoy from higher efficiencies, their
fabrications are associated with some levels of
complexities.
Nevertheless, an external force is not applied in
passive micro-mixers to create mixing, and mixing
is achieved only by twisting the flow geometry.
Furthermore, due to the laminar flow, the mixing
is essentially based on molecular diffusion. One of
the strategies to improve the efficiency is to
increase the interface of the two fluids and reduce
the diffusion path between them.
One of the methods that can be exploited in
passive electroosmotic mixing is the use of a
permanent magnetic field in the microchannel.
However, the application of the magnetic field
location can have a different effect on the mixing
efficiency. A review of the previous studies reveals
that this study has not been done yet. In the present
paper, the effect of the magnetic field location on
the passive mixing efficiency in the electroosmotic
flow were investigated and important parameters
were identified.

Vol. 32, No. 1, 2021

2. Statement of the Problem
Figure 1 shows a schematic of a planar
microchannel, in which the microchannel width
and length are H and L=10H, respectively. Since
the application of the magnetic field requires the zdirection normal to the flow plane, it is assumed
that the microchannel is positioned at z=0. 𝐿ζ is the
EDL length and LM is the length of the magnetic
field applied in the present work in three different
locations. For example, in Figure 1, the magnetic
field is applied to the middle region of the
microchannel by overlapping part of the length 𝐿ζ.

Figure 1. Schematic of a two-dimensional EOF between
two parallel plates in the presence of a magnetic field
⃗⃗ 𝒛 )
(𝑩

3. Governing Equations and Numerical
Solution Method
The governing equations of the problem, including
modified momentum equations (Navier-Stokes)
for the fluid flow field, the equations of external
and internal electric potential fields, the equations
of distribution of the positive and negative ions
(Nernst-Planck), the magnetic field equation, and
the concentration equation for species were solved
using the finite volume numerical method.
The link between velocity and pressure fields
was established through the SIMPLE algorithm.
To avoid the possible checkerboard effects in the
pressure and velocity fields, the Co-located mesh
with Rhie-Chow interpolation was used for
velocity values on the faces. To evaluate
simultaneously the diffusion and convection
terms, a power-law scheme was used in the
location of faces. The system of algebraic
equations was solved using the Tridiagonal Matrix
Algorithm (TDMA) by Alternative Direction
Implicit (ADI) method and the results were
reported while the residual of double precision
solution of governing equations is up to 10-12.
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Figure 3. Mixing efficiency along the microchannel

5. Conclusion
In this study, the effects of the magnetic field with
different locations were examined numerically on
the mixing efficiency of an electroosmotic micromixer. For this purpose, numerical distribution of
the stream lines, distribution of species
concentration and mixing efficiency were obtained
and reported by solving the corresponding
equations. Numerical results showed that for flow
in a microchannel with Reynolds number Re =
0.02
02, the EDL parameter 𝜅 = 32
32, the wall zeta
potential 𝜁 = −50 mVolt , and electric field
strength 𝐸Ref = 56
56..5 Vo
Volt
lt⁄mm , the mixing
efficiency increased with increasing the magnetic
field, such that this increase in the mixing
efficiency for the first type of micro--mixer is
93.3% and in the other two types is 90%.

.0
B 0=
4.0

d)

Type 1

80

B 0=4

c)

in the presence of a magnetic field at different
locations.. It can be observed that the mixing
efficiency increases with increasing magnetic flux
intensity.

m

4. Numerical Results
In order to gain an insight about the effects of the
magnetic field on the mixing phenomenon in the
EOF according to Figure 1, an electroosmotic flow
in the presence of a magnetic field for different
locations was examined first. The numerical
results were reported for selective values, the flow
Reynolds number Re=0.02, the wall zeta potential
𝜁=−50 (mVolt), the molar concentration of the
electrolyte solution C0=10-6 (kmol/m3), and the
EDL parameter 𝜅=32. Given the values selected
for Re and κ, the values of the microchannel width
𝐻 ≅ 10 μm , the electric field strength 𝐸Ref =
56..5 Volt⁄mm and the external voltage at the
56
input 𝜑1 = 5.65 Volt were obtained and applied
in the numerical code.
Figure 2 shows the stream lines of the fluid in the
microchannel for the two values 𝐵0 = 0 in Figure
2a and 𝐵0 = 4 in Figures 2b, 2c and 2d at different
locations.. It can be seen that with increasing the
magnetic flux intensity, the streamlines in the 𝐿M
region under the downward magnetic force
gradually separate from the upper and lower
channel walls and finally, form two vortices in the
vicinity of the walls with the opposite rotation
directions. The vortices near the lower and upper
walls are clockwise and counterclockwise,
respectively. The generated vortexes act as
obstacles to the main flow and strongly affect the
flow pattern in such a way that can be employed
for mixing enhancement.

Figure 2. EOF streamlines in the presence of
different magnetic field

Figure 3 shows the results of the mixing
efficiency variations (𝜀𝜀𝑚 ) along the microchannel
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