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 دفاعيه  جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 : تاريخ  

 ارشدنامه کارشناسي اری جلسه دفاع از پايانز برگ
 ( نيمه حضوری        ⚫غيرحضوری         حضوری  : مشخص شود ) 

 
 : پروژه عنوان

  يهاها در کانالتي الکترول يسيو مغناط يتيآثار هدا يري گاندازه يبرا ياو ساخت سامانه يطراح
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 چکيده)فارسي(: 
در کانال يافتن روششناسايي مايعات  اهميت شده است و  بيومارکرها حائز  اندازههاي ميکروفلوييديکي براي تشخيص  گيري جديد روي  هاي 

افزايد. در اين پروژه کانال ميکروفلوييديکي با ابعاد مناسب طراحي و ساخته شده  ها به غنا اطالعات تشخيصي ميمايعات محفوظ در اين کانال

اي هاي ورود و خروج مايع در کانال تعبيه شده است و الکترودهاي مناسب، از جنس نقره در کانال نشانده شده است. کانال به گونهرگاهاست. د

هاي الکتريکي تحت ميدان مغناطيسي انجام گيريقرار گرفته و اندازه   T 0.3و   T 0.1هاي  طراحي شده است که در ميدان مغناطيسي با شدت

جنس که در  ن دو الکترود هميب  لسيپتاناختالفجاد  يبا ا.  شود. مداري جهت تزريق جريان الکتريکي به مايع درون کانال ساخته شده استمي

الکتروليداخل   دارند،    يتي ک محلول  به حرکت مونيقرار  الکترود منف  يهاونيکنند.  يها شروع  به سمت  به سمت    ي منف  ي هاونيو    يمثبت 

ها وني م که حرکت  يم، انتظار دارين محلول اعمال کنيهم به ا  يسيدان مغناطيم  ،يک ي دان الکترين ميروند. حال اگر عالوه بر ايالکترود مثبت م

ل  يها را تسهتيدر الکترول  يسيآثار مغناط يک بررسيدييکروفلو يم يهااز آن است که سامانه يصورت گرفته حاک يهاشيج آزماير کند. نتا ييتغ

ن کار  ياست که ا  بر آند  يام    است.  يسيو مغناط  يتيآثار هدا  زمانهم   يجهت بررس  يز ابزار خوبين پروژه نيدر ا  شدهي طراح  يکنند. سامانهيم
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