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. األقطاب الكهربائية  في أجهزة الموائع الدقيقة  دقيقة تصميم قطب كهربائي مستٍو لتركيز وفصل الجزئيات ال  تتناول األطروحة 

لديها تموجات، وكل زوج من هذي األقطاب متوازي وبتالي يتولد مجال كهربائي بينهما. وجود التموجات في األقطاب يعزز  

في الجهاز لتحقيق تركيز    دقيقةزوجين من األقطاب الكهربائية على كال جوانب القناة الالمجال الكهربائي الغير منتظم. يتم استخدام  

، بينما  الكهربائيةمتساوي بين زوجين األقطاب    الكهربائيفي وسط القناة عندما يكون الجهد  دقيقة  بعاد. تتركز الجزئيات الثالثي األ

 الكهربائيةزواج من األقطاب  أغير متساوي. تستخدم أربعة    لكهربائيابعيدا  عن وسط القناة عندما يكون الجهد    الجزيئاتتتركز  

بعاد إلى أحد أ  ةبثالث  دقيقةال  الجزيئاتيركز    الكهربائيةعن بعضها حسب حجمها. زوجين من األقطاب    دقيقةلفصل الجزيئات ال

تكاد ال    صغر حجما  األ  الجزيئاتنها  سالب، بي  كهربائي   لمجال  ألكبر حجما  ا  الجزيئاتخرين يعرضان  جوانب القناة. الزوجين اآل

عن بعضها  الجزيئاتالقناة وبذلك يتم انفصال  منتصفل ألكبر حجما  ا الجزيئات ويتسبب ذلك في إزاحة. الكهربائي لمجالبا تتأثر 

جهاز   تصميم  تم  حجمها.  الدقيقةحسب  معادلة    الموائع  الحركة،  معادالت  مثل:  عدة،  رياضية  بمعادالت  رياضي  بنموذج 

خذ النموذج بعين االعتبار الظواهر التي أ.  الكهربائيوالمجال    الكهربائيستوكس، معادالت الجهد  -ر ستمرارية، معادالت نافيياال

الكتلة االفتراضية. جميع المعادالت  و، الجاذبية، الطفو،  الكهربائيمثل: القصور الذاتي، السحب، الرحالن    الجزيئاتقد تتعرض لها  

 تم حلها بواسطة التحليل العددي باستخدام طريقة الفروق المحدودة. تم التحقق من صحة 

 

داء الجهاز  أالعوامل التشغيلية والهندسية على    تأثير ستخدم النموذج لدراسة  تجارب سابقة. ا    بنتائجالنموذج الرياضي باالستعادة  

ات ومرحلة فصلها. قيم أداء الجهاز في مرحلة تركيز الجزيئات من خالل عوامل التركيز األفقية والرأسية،  في مرحلة تركيز الجزيئ

بينما قيم في مرحلة فصل الجزيئات من خالل حساب كفاءة ونقاء الفصل. د رست العوامل باستخدام جزيئات بولسترين مغمورة  

التي تم درا والهندسية  التشغيلية  العوامل  الماء.  الحجمي، عدد في  التدفق  القطب، معدل  أبعاد  الجهاز،  قناة  ستها: عرض وعمق 

زيادة الجهد الكهربائي   أنزيادة عرض وعمق القناة. كما    داألقطاب الكهربائية، قوة الجهد الكهربائي. لوحظ أن فعالية الجهاز تقل عن

ة أبعاد األقطاب الكهربائية تؤدي إلى تعزيز تركيز  تحسن من أداء الجهاز، ومعدل التدفق الحجمي يقلل من فعالية الجهاز. زياد

تأثير هذه    الجزيئات. إلى  يعزى  أن  يمكن  التشغيلية والهندسية  العوامل  لكل من  قياس األداء  التي لوحظت في عوامل  التغيرات 

ل األول من حيث تصميم نموذج يعتبر هذا العم  العوامل على وقت اإلقامة و قيمة المجال الكهربائي و عدم انتظامه في القناة الدقيقة.

وتصميم القطب    الموائع الدقيقةالجزيئات بالتصميم المفصل أعاله. ص مم مخطط للمستخدمين لفهم جهاز    وفصلرياضي لتركيز  

 الكهربائي ألغراض التركيز والفصل باستخدام العوامل المرغوب بها.
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