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Abstract
Microfluidic analytical/diagnostic tools, especially microfluidic paper-based analytical devices (𝝁PADs)
have attracted considerable attention due to their numerous advantages including their low operational
costs, small analyte consumption, and limited required skills for use, and easy disposal/recycling. μPADs
have been successful in detection of various diseases with no external deriving units. The aim of this
study is to develop a micromixer for colorimetric detection of nitrite in saliva using Griess reaction and
widening the limit of detection (LOD) by mixing improvement. Micromixers were fabricated using laser
cut after a simple design. Five different geometries were examined and compared including straight,
curved, zigzag, square wave and hexagonal, by numerical simulation and experimental tests for mixing
part in micromixer. Simulations were performed in ANSYS CFX with homogeneous two-phase flow
model in a porous media. As the result inclined hexagonal micromixer showed the best performance (in
comparison with the straight one) exhibiting 44.24% of improvement which leads to a detection range
and LOD of 𝟎 − 𝟏𝟎𝟎𝟎 µ𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏 and 𝟓. 𝟕 µ𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏 , respectively. Considering the significant impact of
micromixers in microfluidics, the quality of mixing and therefore the accuracy of the devices was
improved by simple geometrical modifications.
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چکیده
تولید و استفاده از وسایل تشخیصی-تحلیلی میكروسیالی ،به ویژه وسایل تحلیلی میكروسیالی کاغذی (میكروپدها) ،به دلیل مزایای
فراوان آنها ،از جمله هزینهی عملیاتی پایین ،مصرف کم نمونه و عدم نیاز به مهارتی خاص برای استفاده و بازیافت یا دفع آسان ،مورد
استقبال زیادی قرار گرفته است .میكروپدها بدون نیاز به نیروی محرک خارجی ،توانستهاند در تشخیص بسیاری از بیماریها موفق ظاهر
شوند .هدف این مقاله ،توسعهی یک میكرومیكسر برای تشخیص بر مبنای رنگسنجی نیتریت موجود در بزاق به کمک واکنش گریس و
افزایش بازهی حد تشخیص دستگاه به کمک بهبود اختالط میباشد .میكرومیكسرها پس از یک طراحی ساده ،با برش لیزر ساخته شدند.
در این کار ،پنج هندسهی متفاوت ،شامل ساده ،مارپیچ ،زیگزاگ ،شكستهی قائم و شكستهی مایل ،برای بخش اختالط میكرومیكسر،
به دو صورت تجربی و شبیهسازی ،آزمایش و مقایسه شدهاند .شبیهسازی با مدل جریان دوفازی همگن در محیط متخلخل ،در نرمافزار
انسیس سیافاکس صورت گرفته است .نتایج نشان دادند که میكرومیكسر شكستهی مایل نسبت به میكرومیكسر ساده ،با بهبود 11/21
درصدی ،بهترین عملکرد را در آزمایش داشته ،که حاصل آن محدودهی خطی تشخیص صفر تا  μmolL-1 6777و حد تشخیص 5/4
 μmolL-1شده است .بدین ترتیب ،با توجه به تاثیر فراوان میكرومیكسرها در میكروسیاالت ،به کمک اصالحات هندسی ساده ،کیفیت
اختالط و در نتیجه دقت وسیلهی اندازهگیری افزایش داده شد.
کلیدواژهها :نیتریت ،بزاق ،واکنش گریس ،وسایل تحلیلی میكروسیالی ،میكرومیكسر کاغذی
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 -1مقدمه
در دهههای اخیر ،میكروسیاالت کاغذی به دلیل ویژگیهایی از
جمله هزینهی کم ،عدم نیاز به نیروی خارجی [ ،]6قابلیت انجام
آزمایشهای مختلف به صورت همزمان و با حجم کم نمونه [،]2
ساده بودن نحوهی استفاده و قابلیت اعتماد با بازده و سرعت باال
[ ،]4بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته [ ]1و به دلیل نیاز
به تجهیزات ساخت سادهتر و ارزانتر [ ]1،5و حذف آسان
پسماندها [ ،]1نسبت به نوع غیر کاغذی آن کاربردهای فراوانی
در کنترل محیط ،کیفیت غذا و مخصوصا تشخیص ترکیبات
مختلف در راستای سالمتی [ ]1 ،4پیدا کرده است.
اختالط ،یكی از کاراییهای مهم وسایل میكروسیالی است که
در بسیاری از عملکردهای شیمیایی مورد نیاز میباشد [.]6
افزایش چشمگیر مینیاتوری کردن وسایل میكروسیالی ،اهمیت
اختالط را پررنگتر میکند [ .]8در وسایل کاغذی ،با توجه به
بافت متخلخل کاغذ ،میتوان عملیات اختالط در سیال را ،که
به صورت غیرفعال تحت نیروی مویینگی کانالها صورت
میگیرد [ ،]67کنترل نمود .بهبود فرایند اختالط ،منجر به
افزایش کارایی در کاربردهای مختلف ،مانند شناساگرها و
زیستحسگرهای بیولوژیكی/پزشكی میشود .برای مثال،
تستهای جوابدهی سریع و ایمونواسیها 6که در حسگر
نشانگرهای حیاتی مانند قند ،چربی و یا نیتریت کاربرد دارند.
به طور کلی ،نیتریت در علوم کلینیكی ،غذایی و محیطی ترکیب
بسیار مهمی بوده [ ]66و وجود بیش از حد مجاز آن در سیاالت
بیولوژیكی بدن ،میتواند نشانهای از یک بیماری باشد .بزاق،
یكی از این سیاالت بیولوژیكی است که حضور نیتریت در آن
میتواند بیانگر نوعی از عفونت لثه [ ]62و یا نشانهای از نیاز به
شروع درمان دیالیز باشد [ .]66سندرم بچهی آبی ،2که در آن
هموگلوبین 4به متهموگلوبین1تبدیل میشود ،ناشی از وجود
غیرطبیعی نیترات و نیتریت میباشد .همچنین ،وجود
غیرطبیعی نیتریت ،در مواردی میتواند منجر به سرطان معده
شود [ .]64،4بررسی میزان نیتریت در بزاق ،میتواند نشان
دهندهی روند همودیالیز در بیماران کلیوی باشد [ .]61بنابراین،
تشخیص نیتریت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
نیتریت توسط روشهای مختلفی از جمله رنگسنجی
(کالریمتری ،]65[ )5رنگنگاری (کروماتوگرافی،]64،61[ )1
الكتروشیمیایی [ ]61و روشهای دیگر قابل اندازهگیری است.

اکثر این روشها به هزینهی باال و کاربر آموزشدیده نیاز دارند
[ ،]4در صورتی که روش کالریمتری ،مخصوصا روش واکنش
گریس ،به دلیل سادگی و محدودهی تشخیص دلخواه و نسبتا
وسیع خطی غلظت [ ،]68بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
هدف این مقاله ،مطالعه و بهبود فرایند تشخیص نیتریت موجود
در بزاق ،به روش واکنش گریس اصالح شده 4در
میكرومیكسرهای کاغذی است .در این راستا ،با استفاده از دو
روش آزمایشگاهی و شبیهسازی ،یک هندسهی مناسب برای
افزایش بازده میكسرهای کاغذی در این واکنش و همچنین
واکنشهای فراوان دیگر ،پیشنهاد شده است .میكرومیكسرهای
طراحی شده در این مقاله ،با روش ساخت آسان و کمهزینهی
برش لیزر ساخته شدهاند ،به طوری که در ابعاد بسیار کوچک،
میتوانند با بهبود میزان اختالط معرفها و نمونه ،حساسیت
تشخیص را همزمان با بازهی خطی تشخیص ،افزایش دهند.

 -2روش انجام کار
همانگونه که در بخش مقدمه اشاره شد ،مطالعات زیادی در
زمینهی تشخیص نیتریت توسط روش واکنش گریس در
میكروپدهای کاغذی انجام شده است ،که از آن جمله میتوان
به بررسی تاثیرات دمایی ،تغییر شرایط محیطی و بررسی
پایداری اشاره کرد .از آنجا که میكسرهای کاغذی از نوع
میكسرهای غیرفعال هستند ،بازده اختالط در آنها به شدت به
طراحی ساختار کانال ،وابسته است [ .]27با وجود مطالعات
متعددی که انجام شده ،بررسی اثرات تغییر شكل هندسی
میكرومیكسر بر میزان اختالط ،به منظور تشخیص نیتریت ،تا
کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .به این منظور5 ،
میكرومیكسر با هندسههای متفاوت و با یک غلظت مشخص
نیتریت (  ،)10 mmolL−1در نظر گرفته شده (شكل  )6و
میكرومیكسری که بهترین عملکرد را در میان سایر
میكرومیكسرها داشته ،انتخاب شده است .سپس در این
میكرومیكسر ،غلظتهای مختلف نیتریت مورد آزمایش قرار
گرفته است تا دقت میكرومیكسر و محدودهی تشخیص آن
مشخص شود.
مسالهی تعریف شده ،ابتدا به صورت آزمایشگاهی به روش
واکنش گریس اصالحشده ،که یكی از روشهای طیفسنجی
جرمی است ،صورت گرفته و سپس با اندازهگیری دقیق
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1

Immunoassay
Blue Baby Syndrome
4
Hemoglobin
1
Methemoglobinemia

Colorimetric Method
Chromatography
4
Modified Griess Reaction method
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مشخصات سیاالت استفاده شده ،به صورت عددی شبیهسازی
شده است .در مرحلهی بعد ،با تعریف معیاری برای اختالط ،این
دو روش با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت اعتبارسنجی
شدهاند.

 -1-2مطالعهي آزمایشگاهی
بررسی آزمایشگاهی مساله ،شامل سه مرحلهی ساخت و
آمادهسازی میكرومكیسرها ،انجام آزمایش گریس و تحلیل
تصاویر به دست آمده ،میباشد .هر میكرومیكسر ،ابتدا به روش
برش لیزر آماده شده ،سپس مورد تست گریس قرار گرفته و در
نهایت ،تصاویر مربوط به منطقهی تشخیص آن ،در نرمافزار
متلب تحلیل شده است .به منظور بررسی صحت نتایج به دست
آمده 1 ،آزمایش برای هر هندسه انجام شده و میانگین آنها در
تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفته است .تكرارپذیری
آزمایش ،به عنوان نمونه برای سه میكرومیكسر ،در شكل ()2
نمایش داده شده است .انحراف معیار برای این هندسهها ،در
بازهی  7/212تا  7/862است.

شکل ( -)1میكرومیكسرهای ساخته شده با برش لیزر ،آ) مستقیم،
ب) مارپیچ ،پ) شكستهی مایل ،ت) زیگزاگ ،ث) شكستهی قائم

شکل ( -)2تكرارپذیری بازده عملی در میكرومیكسر (آ) مستقیم (ب) مارپیچ (پ) شكستهی مایل (ت) زیگزاگ (ث) شكستهی قائم
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 -1-1-2واکنش گریس
روش شناسایی نیتریت ،بر مبنای واکنش گریس ،که یک
واکنش دیازونیزه 6میباشد ،انجام گرفته است [ .]26به این
صورت که نیتریت در یک محیط اسیدی توسط یک معرف
مبدل (سولفانیل آمید )2تحت عمل قرار گرفته ،تا یک نمک
دیازونیوم 4تولید شود .در مرحلهی بعد ،نمک دیازونیوم با یک
معرف متصلکننده ،مانند ان-نفتیل-اتیلن دیآمین ،1به یک
ترکیب پایدار  5AZOتبدیل میشود (شكل  ،)4که این ترکیب
صورتی رنگ است [.]22
ابتدا معرف های گریس با نسبت وزنی یک به یک با هم ترکیب
میشوند .بهطوریکه سولفانیلآمید  %6محلول در هیدروکلریک
اسید  ،%67با ان-نفتیلاتیلندیآمیندیهیدروکلرید %7/6
محلول در آب ،با نسبت وزنی مساوی با هم ترکیب میشوند
[ .]68در مرحلهی بعد ،بزاق مصنوعی طبق دستورالعمل
ایلدیرماز 1و همکارانش [ mg/ml 7/1( ]24سدیمکلرید7/1 ،
 mg/mlپتاسیمکلرید mg/ml 7/1 ،کلسیمکلریدmg/ml 7/18 ،
سدیمدیهیدروژنفسفات و  mg/ml 7/7614سدیمسولفید ،در
محلول پایهی  mmolL-1 67سدیمنیتریت) تهیه شده است.
قبل از شروع آزمایش ،میكرومیكسر به مدت  47دقیقه در
محلول پروتئینی  BSAقرار داده میشود .این کار باعث میشود
که حفرههای بزرگ کاغذ ،پر شده و محلولها بتوانند به راحتی
در بستر آبدوست آن به حرکت در آیند .4پس از خشک شدن
کاغذ ،یک قطرهی  5میكرولیتری از محلول گریس در یک
ورودی و سپس قطرهای با همین حجم از نمونهی بزاق مصنوعی
در ورودی دیگر قرار داده میشود .قطرهها به واسطهی خاصیت
مویینگی ،در طول کانال پیش میروند و پس از گذشت زمانی
مشخص ،تقریبا در منطقهی تشخیص ،با ایجاد رنگ صورتی
وجود نیتریت در بزاق نشان داده میشود.
 -2-1-2ساخت میکروپد
روشهای مختلفی برای ساخت میكروپدهای کاغذی ارائه شده
است ،که از آن جمله میتوان به روشهای فتولیتوگرافی،1
حكاکی جوهرافشانی ،8حكاکی پالسما ،67برش با لیزر و چاپ با

استفاده از وکس ،اشاره کرد .اگرچه هر فناوری ساخت،
مزیتهای خاص خود را دارد ،اما امروزه به روش ساختی نیاز
است که با استفاده از سادهترین روش ،بتواند میكروپد را در
مقیاس انبوه تولید کرده و در عین حال قابلیت اطمینان باال و
هزینهی پایینی داشته باشد .به عالوه ،دستگاه باید بیشترین
حجم ممكن از سیال را به منطقهی هدف برساند .روش برش
کاغذ توسط لیزر ،از دقت مناسب ،هزینهی بسیار پایین ،سادگی
فرایند ساخت ،سرعت باال و قابلیت انبوهسازی برخوردار است.
میكرومیكسر طراحی شده در این مقاله ،از چهار بخش مجزا،
شامل ورودی ،میكسر ،منطقهی تشخیص و منطقهی جاذب
تشكیل شده است .از آنجا که هدف اصلی ،بهینهسازی اختالط
برای دستیابی به بیشترین میزان تشخیص نیتریت در بزاق
است ،برای بخش میكسر ،پنج هندسهی متفاوت (ساده،66
مارپیچ ،62زیگزاگ ،64شكستهی قائم 61و شكستهی مایل65
طراحی شده است.

برای انجام مقایسهای دقیق و با شرایط یکسان ،این اشكال
هندسی با ثابت نگه داشتن پارامترهایی از قبیل طول کلی
منطقهی اختالط ،عرض کانال و طول یکسان ورودی و
خروجی منطقهی اختالط ،طراحی شدهاند .طبق این
فرضیات ،زوایای موجود در شكل هندسی شكستهی مایل
و زیگزاگ ،به ترتیب برابر با  15و  12درجه در نظر گرفته
شده است.
هندسهی میكرومیكسرها در نرمافزار سالیدورکز 61طراحی شده
و با برش لیزر تولید شده است .بدین منظور ،فایل طراحی با
پسوند  DWGذخیره شده و به عنوان ورودی به دستگاه لیزر
داده شده است .در این کار از کاغذ واتمن 64شمارهی  6استفاده
شده است ،که با توجه به ظرافت کاغذ ،فرایند برش باید بسیار
آرام و با توان پایین انجام شود .دو ورودی (با طول 4/54
میلیمتر و عرض  477میكرومتر) ،نسبت به یکدیگر زاویهی
 17درجه دارند .منطقهی اختالط ،کانالی با  5هندسهی متفاوت،
عرض ثابت  6و طول  1/14میلیمتر میباشد .همچنین
منطقهی تشخیص ،دایرهای به قطر  2میلیمتر است.
8

 6تبدیل آمین به یک ترکیب  diazoبا فرمول 𝑅2 𝐶 = 𝑁 + = 𝑁 −
2

Sulfanilamide
Diazonium Salt
1
)N-Naphtyl-Ethilenediamine (NEDD
́ 5
𝑅R−𝑁 =𝑁−
4

1

Yildirmaz
Blocking Process
1
Photolithography
4

Inkjet Printing
Plasma Oxidation
66
Straight
62
Curved
64
Zigzag
61
Square Wave
65
Hexagonal
61
Solid Works
64
)Whatman® (VWR;Radnor, PA
67
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شکل ( -)3مراحل تشخیص نیتریت توسط واکنش گریس در یک محیط اسیدی []22

 -3-1-2فناوري تشخیص
شدت رنگ حاصل از واکنش گریس در یک نمونه ،به غلظت
یون نیتریت موجود در آن بستگی دارد .انتظار میرود که واکنش
برای نیتریت موجود در نمونههای محیطی ،به اندازهی کافی
حساس باشد .از آنجا که در وسایل کاغذی ،طول مسیر بسیار
کوتاه بوده ،حجم معرفها نیز بسیار کمتر است .این حسگرها
در صورت وجود نیتریت در نمونهی تحلیل شده ،در مدت چند
دقیقه پاسخ میدهند .رنگ صورتی ایجاد شده به راحتی با چشم
قابل مشاهده است .با استفاده از کارتهای مرجع ،که مطابق با
رنگهای تشكیل شده توسط محلولهای استاندارد هستند،
میتوان به تحلیلهای کمی همزمان دست پیدا کرد .به منظور
کمیسازی ،پس از انجام آزمایش ،یک عكس از وسیله گرفته
شده و شدت رنگ تصویر اسكن شده ،بر اساس کد رنگی RGB
(قرمز ،سبز و آبی) اندازهگیری میشود [.]26
پس از خشک شدن میكروپد و در نتیجه تثبیت رنگ آن (حدود
 67دقیقه) ،با یک گوشی هوشمند عكسی از منطقهی تشخیص
گرفته میشود .این زمان برای تكرارپذیری بیشتر در آنالیز کمی
مناسبتر است [ .]66با گذشت زمان ،شدت رنگ تشكیل شده
روی میكرومیكسرها رفته رفته افزایش مییابد ،تا جایی که به
مقدار ثابتی همگرا گردد .البته به منظور اطمینان بیشتر ،در
هر دقیقه یک عكس از میكروپد گرفته شده ،تا روند پایداری
رنگ ایجاد شده نیز مشخص شود .پس از گذشت این زمان،
عكسهای پایدار میكروپد به عنوان معیار تحلیل تراکم غلظت
نیتریت از روی مقدار  RGBدر نظر گرفته میشوند .سپس
منطقهی تشخیص در میكرومیكسرها به کمک پردازش تصویر
در نرمافزار متلب ،تحلیل میشود .مطابق با کد تحلیلی ،میانگین
 RGBتمام نقاط منطقهی تشخیص محاسبه میشود .از آنجا

که شرایط عكسبرداری همواره یکسان نیست ،تمامی تحلیلها
با در نظر گرفتن یک مساحت به عنوان مرجع ،کالیبره شدهاند.
بدین ترتیب ،تاثیر نور و یا تفاوت کیفیت عكسها ،تا حد ممكن
اصالح شده است.

 -2-2مطالعهي عددي
برای تحلیل عددی مساله ،از نرمافزار انسیس سیافاکس
استفاده شده است .از آنجا که تحلیل تصاویر آزمایشگاهی ،پس
از پایدار شدن رنگ منطقهی تشخیص میكروپد ،انجام شده
است ،در تحلیل عددی نیز برای رسیدن به جواب پایدار ،مساله
به صورت پایا بررسی شده است.
برای مدلسازی اختالط دو سیال با خواص ترمودینامیكی و
انتقالی متفاوت ،جریان از نوع دوفازی با رویكرد اویلر-اویلر
همگن و با توجه به بستر کاغذی میكرومیكسر ،در محیط
متخلخل با ضریب تخلخل ( 7/1مطابق با تخلخل کاغذ واتمن
شمارهی  )6انتخاب شده است .همچنین برای شبیهسازی
جریان در محیط متخلخل ،از مدل دارسی-بریكمن-فریكهایمر
استفاده شده است .روابط ( )6و ( )2معادالت حاکم بر جریان
(به ترتیب معادلهی پیوستگی و معادلهی اندازهی حرکت) را
نشان میدهند ،که با فرض جریان دائم ،آرام ،تراکمناپذیر و
سیال نیوتنی ،به صورت زیر میباشند:
()6

()2

𝛻. (𝑉𝛼 ) = 0
𝛼𝜌 𝛼𝑟
𝛼𝑟−
= ) 𝛼𝑉 × 𝛼𝑉
𝛼𝑃∇
𝜀
𝜀
𝛼𝜇 𝛼𝑟
[ + ∇.
]) 𝑇𝛼𝑉 (∇(𝑉𝛼 +
𝜀
𝐹 + ∑(𝑀𝛼𝛽 ) +

( 𝛻.
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در روابط ( )6و ( ،)2پارامترهای 𝛼 و 𝛽 معرف دو فاز مختلف
هستند .در معادلهی ( 𝜇 ،𝜌 ،)2و 𝑉 ،به ترتیب بیانگر چگالی،
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مشخص کرده و در نهایت میكرومیكسرها را به صورت کمی با
یکدیگر مقایسه کرد.

لزجت دینامیكی و سرعت بالک سیال ε ،ضریب تخلخل محیط
(که برابر با  7/1در نظر گرفته شده است) 𝑟𝛼 ،کسر حجمی𝑃 ،
فشار و ) 𝛽𝛼𝑀(∑ مقدار ممنتوم انتقالی بین دو فاز سیال هستند.
همچنین 𝐹 ،مقدار نیروی درگ ناشی از محیط متخلخل است
که طبق رابطهی ( )4محاسبه میشود:
()4

جدول ( -)2بررسی استقالل از شبكه در حل عددی

1

2
2 2
𝛼𝐹𝑥,𝛼 = 𝐴𝑉𝑥,𝛼 + 𝐵(𝑉𝑥,
𝛼+ 𝑉𝑦,
𝛼) 𝑉𝑥,

ضرایب 𝐴 و 𝐵 در رابطهی ( ،)4مطابق روابط ( )1و ( )5محاسبه
میشوند:
()1

𝛼𝜇 (1 − 𝜀)2
𝜀 3 𝐷𝑝2

()5

𝛼𝜇 )𝜀 (1 −
𝑝𝐷 𝜀 3

𝐴 = 150

𝐵 = 1.75

همچنین در روابط ( )1و ( 𝐷𝑝 ،)5قطر دانهبندی محیط
متخلخل بوده ،که برای کاغذ واتمن شمارهی  ،6برابر با 66
میكرومتراست.
در تحلیل انجام شده ،فاز 𝛼 و 𝛽 به ترتیب معرف گریس و بزاق
مصنوعی هستند .مشخصات آنها که به صورت آزمایشگاهی
محاسبه شدهاند ،در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول ( -)1مشخصات دو فاز به کار رفته در تحلیل عددی
پارامتر (واحد)
−3

چگالی معرف گریس ( 𝑚𝑐 )𝑔𝑟.
چگالی بزاق مصنوعی ()𝑔𝑟. 𝑐𝑚−3
لزجت معرف گریس ()𝑁. 𝑠. 𝑚−2
لزجت بزاق مصنوعی ()𝑁. 𝑠. 𝑚−2

مقدار
7/81752
6
7/77781584
7/7761

حوزهی محاسباتی برای تمام میكرومیكسرها ،توسط روش
حجممحدود و المانهای چهاروجهی ،گسستهسازی شده است.
همچنین استقالل نتایج به دست آمده از شبكه نیز مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج استقالل از شبكه برای میكرومیكسر
شكستهی مایل ،در جدول ( )2ارائه شده است .بر این اساس،
جواب شبكههای دارای تعداد  67111و  61416سلول ،تنها به
میزان  %6/41با هم اختالف دارند .بدین ترتیب ،شبكهی دارای
 67111سلول انتخاب گردید.
به منظور مقایسهی نتایج عددی و آزمایشگاهی با یکدیگر ،به
تعریف یک معیار برای سنجش اختالط ،نیاز است تا بتوان
مطابق با این معیار ،میزان مخلوط شدن دو سیال را با یک عدد

تعداد گره

نسبت حجمی متوسط بزاق (𝑥)

2411
1622
5422
67111
61416

7/1462
7/1124
7/1154
7/5724
7/5661

در این بخش ،پس از انجام تست تشخیص نیتریت ،تحلیل
تصاویر به دست آمده توسط کد پردازش تصویر در نرمافزار متلب
و مقایسهی آن با نتایج حاصل از شبیهسازی ،بازده اختالط در
پنج هندسهی میكرومیكسر ،محاسبه و با هم مقایسه شدهاند.
به منظور تحلیل نتایج برای محاسبهی بازده اختالط ،طبق
رابطهی ( )1از معیار اختالط بر مبنای انحراف غلظت استفاده
شده است [.]21
()1

𝐴𝑑 ∫(𝑐̅𝑠 − 𝑐̅∗ 𝑠 )2
√ ∗ η = [1 − 2
]
𝐴𝑑 ∫

متغیرهای 𝑠̅𝑐 و 𝑠 ∗̅𝑐 ،به ترتیب غلظت موضعی مقیاس شده و
غلظت مقیاس شده در هر نقطه از محلول کامال مخلوط را نشان
میدهند و 𝐴 ،مساحت سطح مقطع عرضی ،در محل محاسبهی
معیار اختالط میباشد.
در ادامه ،مطابق با تحلیلهای انجام شده و معیار اختالط تعریف
شده ،مقایسهای از بازده میكرومیكسرها در دو حالت تست و
شبیهسازی انجام شده است.

 -3نتایج
هدف از به کارگیری اختالط در تشخیص نیتریت ،دستیابی به
میكروپدی است که با حجم اندکی از نمونه ،در شرایط مشابه،
دقت باالتری نسبت به سایر میكروپدهای موجود داشته باشد.
بنابراین در این قسمت ،ابتدا هندسههای طراحی شده برای
بخش اختالط میكرومیكسر ،با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته
و بازده اختالط به دو صورت عددی و آزمایشگاهی محاسبه
میشود .در ادامه ،به منظور تعیین دقت ،میكرومیكسری که
بهترین عملکرد را داشته مورد تست قرار گرفته ،تا بهبود دقت
در تشخیص نیتریت ،به کمک اختالط در میكروپد ،نشان داده
شود.
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با توجه به اینکه پس از گذشت زمان (حدود  4دقیقه) ،شدت
رنگ روی میكروپد به مقدار ثابتی میرسد ،میانگین مقادیر
 RGBدر بازهی زمانی  4تا  67دقیقه ،به عنوان غلظت نیتریت
در نظر گرفته شده و با استفاده از معیار تحلیل تراکم ،غلظت
نیتریت از روی مقدار  RGBمحاسبه میگردد.

 -1-3مقایسهي بازده میکرومیکسرها
با توجه به اینکه در غیاب جریان آشفته ،اختالط به آرامی در
ابعاد میكرو و توسط پدیدهی پخش ،صورت گرفته و سیال به
طور غیرفعال و تحت نیروی مویینگی جریان مییابد ،باید به
نحوی با تغییر در هندسه ،این بینظمی را پدید آورد .بدین
منظور ،میتوان طول اختالط را با ایجاد پیچیدگیهایی زیاد کرد
تا عالوه بر افزایش زمان تماس ،بینظمی در جریان نیز افزایش
یابد [.]8

همچنین ،با تغییر شكل مسیر ،مقاومت جریان نیز تغییر
میکند .به طوری که هرچه مقدار مقاومت مسیر جریان
افزایش پیدا کند ،سرعت جریان کاهش یافته و دو سیال
زمان بیشتری را برای مخلوط شدن در اختیار داشته و در
نتیجه ،بازده اختالط افزایش پیدا میکند.
از اینرو ،شناسایی نیتریت در میكرومیكسرها مورد بررسی قرار
گرفته و چهار طراحی مارپیچ ،زیگزاگ ،شكستهی قائم و
شكستهی مایل ،در کنار کانال ساده ،برای بخش اختالط با هم
مقایسه شدهاند ،تا پس از تحلیل ،مشخص شود که کدام هندسه
میزان اختالط بیشتری را ایجاد کرده است .شكل ( )1نتیجهی
این مقایسه را که حاصل آزمایش گریس با غلظت مشخصی از
نیتریت است ،نشان میدهد .در این شكل ،تغییر رنگ منطقهی
تشخیص به دلیل حضور نیتریت در میكرومیكسرها ،پس از ده
دقیقه نمایش داده شده است .برای هر میكرومیكسر ،یک تصویر
به عنوان نمونه انتخاب شده است.
نتیجهی واکنش گریس در  5هندسه ،در شكل ( )1قابل مشاهده
است .با توجه به این شكل ،از روی .شدت رنگ مناطق تشخیص،
میتوان به عملکرد ضعیف میكرومیكسر ساده و عملکرد بسیار
خوب میكرومیكسر شكستهی مایل در تشخیص نیتریت پی برد.
آزمایش گریس به گونهای برای هندسهها صورت گرفته است،
که در تمامی آنها ،غلظت نیتریت موجود در نمونهی بزاق
مصنوعی ،ثابت و برابر با  mmolL-1 67در نظر گرفته شده است.
با توجه به غلظت ثابت نیتریت ،تفاوت شدت رنگ در منطقهی
تشخیص هر میكرومیكسر ،ناشی از هندسههای متفاوت بخش
اختالط میباشد.

شکل ( -)4تشخیص نیتریت  𝑚𝑚𝑜𝑙𝐿−1 67در بزاق
(آ) میكرومیكسر مستقیم( ،ب) میكرومیكسر مارپیچ،
(پ) میكرومیكسر شكستهی مایل( ،ت) میكرومیكسر زیگزاگ،
(ث) میكرومیكسر شكستهی قائم

به منظور مقایسهی کمی و دقیقتر این  5هندسه ،از تحلیل
تصاویر در نرمافزار متلب کمک گرفته میشود .بدین منظور،
پس از میانگینگیری از مقدار  RGBدر هر شش آزمایش ،برای
هر هندسه ،یک عدد با استفاده از کاتالوگهای کالیبرهی
تشخیص نیتریت ،گزارش شده و در نهایت با یکدیگر مورد
مقایسه قرار میگیرند.
شكل ( ،)5مقایسهی بازده آزمایشگاهی را در منطقهی تشخیص
برای میكرومیكسرها نمایش میدهد.

شکل ( -)5نمودار مقایسهی بازده آزمایشگاهی میكرومیكسرها
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از نمودار شكل ( )5مشخص میشود که بازده میكرومیكسر
مستقیم ،کمتر از  %47بوده و سایر هندسهها (صرفنظر از شكل
هندسی) بازده بیشتری نسبت به هندسهی مستقیم دارند .این
بدین معنا ا ست که استفاده از میكسر و ایجاد پیچیدگی در
هندسه ،موجب دستیابی به بازده بیشتر شده و از آنجا که
بازده عملی ،به صورت مستقیم و بر حسب مقدار  RGBمتوسط،
از شدت رنگ منطقهی تشخیص هر میكرومیكسر حاصل
میشود ،میتوان نتیجه گرفت که با به کارگیری اختالط ،میزان
نیتریت بیشتری از مقدار موجود در نمونه ،تشخیص داده شده
است .نكتهی دیگری که از نمودار شكل ( )5مشخص میشود
این است که میكرومیكسر شكستهی مایل دارای بیشترین
مقدار بازده (حدود  )%15میباشد .به همین دلیل ،این هندسه
برای بخش اختالط میكرومیكسر انتخاب شده تا با توجه به تاثیر
هندسهی آن بر جریان ،بتوان به دقت باالتری از تشخیص
نیتریت دست یافت .میكرومیكسر شكستهی مایل ،با داشتن
پیچیدگی (گوشههای تیز و با شیب مالیم) ،اختالط بهتری
نسبت به سایر هندسهها فراهم کرده و میزان اختالط را نسبت
به میكرومیكسر ساده به میزان  %41/88افزایش داده است.
عالوه بر تحلیل آزمایشگاهی ،نتیجهی عملکرد هر هندسه در
حل عددی نیز با توجه به معیار اختالط بر مبنای انحراف غلظت
مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته ،که نتیجه در شكل ( )1قابل
مشاهده است.
در میكرومیكسرهای مارپیچ ،شكستهی مایل ،شكستهی قائم و
زیگزاگ ،جریان دو سیال در منطقهی اختالط میكرومیكسرها،
از مسیر مستقیم منحرف شده و در مسیر طوالنیتری به حرکت
در آمده است ،که این مسیر طوالنی ،مدت زمان تماس دو سیال
را افزایش میدهد .همچنین ،عالوه بر طوالنی شدن مسیر ،این
هندسههای پیچیده ،سرعت سیال را کاهش میدهند .بنابراین
دو عامل سرعت و زمان ،به صورت موافق در راستای افزایش
زمان تماس عمل کرده و بدین ترتیب دو سیال برای مدت زمان
بیشتری با یکدیگر در تماس بوده و در نتیجه بهتر با هم
مخلوط میشوند.
شكل ( ،)1کانتور نسبت حجمی دو سیال نمونهی بزاق و معرف
گریس در میكرومیكسرها را نمایش میدهد ،که بهبود چشمگیر
اختالط در چهار هندسهی طراحی شده نسبت به میكروکانال
ساده ،در آن قابل مشاهده است .هرچه رنگ منطقهی تشخیص
یکنواختتر باشد ،اختالط بهتری صورت گرفته است .به منظور
مقایسهی کمی میزان اختالط در هندسههای مختلف ،از معیار
اختالط بر مبنای انحراف از غلظت استفاده میشود.
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شکل ( -)6کانتور نسبت حجمی بزاق مصنوعی در میكرومیكسر با
کانال( :آ) مستقیم( ،ب) مارپیچ( ،پ) شكستهی مایل( ،ت)
زیگزاگ و (ث) شكستهی قائم

در شكل ( ،)4بازده عددی میكرومیكسرها ،که بر مبنای انحراف
از غلظت تعیین شدهاند ،با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته
است .مطابق شكل ( )4نیز میكرومیكسر شكستهی مایل بهترین
عملکرد را نسبت به سایر میكرومیكسرها ارائه داده است .ترتیب
عملکرد میكرومیكسرها در دو حالت آزمایشگاهی (شكل )5و
عددی (شكل )4کامال یکسان میباشد.

شکل ( -)7نمودار مقایسهی بازده عددی میكرومیكسرها

مقایسهی دقیقتر دو شكل ( )5و ( ،)4وجود اختالفی اندک و
در برخی میكرومیكسرها اندکی بیشتر را بین مقدار کمی نتایج
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آزمایشگاهی و عددی نشان میدهد .این تفاوتها در کارهای
آزمایشگاهی با بستر کاغذ ،امری طبیعی به حساب آمده که از
مهمترین دالیل آن ،میتوان به نوین بودن کارهای عددی در
این زمینه اشاره کرد .این تفاوتها به وجود خطاهایی در ساخت
میكروپد ،آمادهسازی مواد واکنش و همچنین تصویربرداری از
منطقهی تشخیص ،مربوط میشود.

 -2-3تعیین دقت میکرومیکسر منتخب
در ادامه ،نمونههای بزاق مصنوعی با غلظتهای متفاوت نیتریت
در محدودهی  5تا  ،mmolL-1 6777در میكرومیكسر شكستهی
مایل مورد آزمایش قرار گرفته تا بدین ترتیب دقت و محدودهی
اندازهگیری نیتریت ،افزایش یابد.
بدین منظور ،بزاق مصنوعی مطابق دستورالعمل ایلدیرماز تهیه
شده است ،با این تفاوت که غلظت نیتریت به تدریج از صفر تا
 μmolL-1 6777افزایش یافته و در هر مرتبه افزایش غلظت،
یک آزمایش انجام میشود .پس از گذشت زمان  67دقیقه،
تصویربرداری و تحلیل تصاویر ،شدت تصاویر بر حسب مقدار
میانگین  RGBمحاسبه میشود.
تا رسیدن به غلظت  ،μmolL-1 5/4تغییر رنگی در منطقهی
تشخیص دیده نمیشود .در این غلظت ،رنگ صورتی با شدت
کمی ایجاد میشود .بنابراین ،دقت تشخیص با میكرومیكسر
شكستهی مایل ،به غلظت  μmolL-1 5/4رسیده است .شكل

الهام مالیی :شناسایی کالریمتری نیتریت در بزاق با بهرهگیری از اختالط بهینه

( )1نمودار مقدار  RGBمتوسط بر حسب غلظت نیتریت در
محدودهی وسیع  5تا  μmolL-1 6777را نمایش میدهد ،که
اگر غلظت نیتریت بر حسب مقادیر لگاریتمی رسم شود ،با
تقریب بسیار خوبی ،خطی میباشد (شكل  .)1این بازهی وسیع،
تشخیص و کمیسازی مقادیر متفاوتتری از غلظت نیتریت ،به
کمک میكروپد را ممكن میسازد.
همانطور که در شكل ( )1قابل مشاهده است ،با افزایش غلظت
نیتریت ،به تدریج بر شدت رنگ صورتی افزوده میشود .طبق
شكل ،شیب نمودار در غلظت  μM 665شروع به کاهش یافتن
میکند .این امر ممكن است دالیلی از جمله مصرف کامل معرف
رنگدهنده ،تبخیر بزاق مصنوعی (خشک شدن کاغذ قبل از
تشكیل محصوالت رنگی) و کاهش حساسیت در پردازش تصویر
داشته باشد [ .]61در صورتی که مقادیر  RGBبر حسب لگاریتم
غلظت نیتریت رسم شوند ،یک نمودار خطی مانند شكل (-1آ)
به دست میآید .همانطور که از نمودار مشخص است ،مقادیر
 RGBبر حسب غلظت لگاریتمی در محدودهی صفر تا 6777
 ،μmolL-1با تقریب بسیار خوبی خطی شده است .هر چه این
بازهی تشخیص وسیعتر باشد ،نمونهها با غلظتهای متفاوت و
وسیعتری ،از روی نمودار به دست آمده قابل اندازهگیری
هستند .در مورد تشخیص نیتریت از روی نمودار شدت بر حسب
غلظت نیتریت ،غلظتهای مختلف نیتریت از بزاقهای مختلف
قابل تشخیص و کمیسازی میباشند.

شکل ( -)8نمودار مقدار  RGBمتوسط برای غلظتهای مختلف نیتریت (آ) نمودار مقادیر  RGBبر حسب مقادیر لگاریتمی غلظت نیتریت

 -4بحث و نتیجهگیري
هدف از طراحی ساختار کانالها این است که با ایجاد پیچیدگی
در هندسه ،سیال دچار بینظمی و آشفتگی بیشتری گشته و

بدین ترتیب میزان اختالط افزایش یابد [ .]67داشتن گوشههای
تیز میتواند بینظمی را تشدید کند ،اما از طرفی ،ساده و
کمهزینه بودن فرایند ساخت نیز باید مد نظر قرار داده شود.
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 تشخیص نیتریت روی کاغذ به روش کالریمتری،در این مقاله
 از مزایای،انجام شده و به منظور دستیابی به دقت باالتر
 از آنجا که، به این ترتیب.میكسرها بهره گرفته شده است
 با ایجاد پیچیدگی در کانال و به،اختالط از نوع غیرفعال است
 میزان اختالط نیتریت موجود،وجود آوردن بینظمی در جریان
 در، بهبود یافته،در نمونهی بزاق مصنوعی با معرف گریس
 ترکیب رنگی بیشتری ایجاد شده و رنگ مشاهده شده،نتیجه
 با مقایسهی، در نهایت.از شدت بیشتری برخوردار میشود
هندسهها و با بهینهسازی هندسهی میكسر به صورت شكستهی
. این اختالط بیشتر از سایر هندسهها بهبود یافته است،مایل
 هندسهی شكستهی مایل برای بخش اختالط،بدین ترتیب
. بیشترین افزایش بازده را به دنبال داشته است،میكرومیكسر
 به، با این هندسه،دقت سنجش میزان نیتریت موجود در بزاق
. رسیده استμmolL-1 5/4 تشخیص نیتریت با غلظت
 از این،با توجه به کاربرد وسیع اختالط در میكروسیاالت
هندسهی بهینهسازی شده (شكستهی مایل) در بخش اختالط
 برای انجام هر واکنش و هر نوع،6تراشه-روی-وسایل آزمایشگاه
.تشخیص دیگری نیز میتوان بهره برد
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