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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αλυσιδωτή αντίδραση με το ένζυμο της πολυμεράσης [Polymerase chain reaction 
(PCR)] χρησιμοποιείται ευρέως για τον πολλαπλασιασμό δειγμάτων DNA. Μπορεί να 
δημιουργήσει αντίγραφα τμημάτων του DNA υποβάλλοντας το δείγμα σε θερμικούς 
κύκλους τριών σταδίων (αποδιάταξη του DNA, υβριδισμός των εκκινητών, και 
επιμήκυνση των εκκινητών). Κάθε στάδιο πραγματοποιείται σε διαφορετική 
θερμοκρασία. Σε κάθε κύκλο επιτυγχάνεται διπλασιασμός του DNA, και συνήθως 
απαιτούνται  20-35 κύκλοι για τη δημιουργία εκατομμυρίων αντιγράφων τμήματος DNA. 
Τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν χρησιμοποιώντας μικρορρευστονικές PCR 
διατάξεις σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους πολλαπλασιασμού με PCR 
περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους κατασκευής της διάταξης, την ελαχιστοποίηση 
του απαιτούμενου χρόνου για τον πολλαπλασιασμό του DNA καθώς και τη μείωση της 
ποσότητας του βιολογικού δείγματος τα οποία οδηγούν σε αυξημένη φορητότητα και 
δυνατότητα ολοκλήρωσης της PCR σε συστήματα βιοχημικής ανάλυσης. 

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η μαθηματική προτυποποίηση (μοντελοποίηση) 
μικρορρευστονικής διάταξης PCR που κατασκευάζεται στο Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Πρόκειται για διάταξη συνεχούς ροής και 
καθορισμένου βρόχου στην οποία το δείγμα DNA κινείται μέσα σε ένα μικροκανάλι 
σχήματος μαιάνδρου, μέσω τριών διακριτών θερμοκρασιακών ζωνών που 
δημιουργούνται από ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία μαιανδρικού σχήματος. Η 
διάταξη αποτελείται από πολυμερικό υπόστρωμα (πολυϊμίδιο), μέσα στο οποίο 
σχηματίζεται το μικροκανάλι και από το στρώμα σφράγισης, το οποίο με τη σειρά του 
αποτελείται από ένα στρώμα ευαίσθητης στην πίεση κόλλας και ένα πολυολεφινικό 
στρώμα.  

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος της θερμοκρασίας σε κάθε θερμοκρασιακή ζώνη της PCR 
(αποδιάταξη, υβριδισμός, επιμήκυνση) είναι κρίσιμος για την απόδοση του 
πολλαπλασιασμού του DNA, στην παρούσα εργασία γίνεται αριθμητικός υπολογισμός 
της κατανομής της θερμοκρασίας του δείγματος DNA σε κάθε ζώνη μέσω εμπορικού 
κώδικα. Οι υπολογισμοί γίνονται σε μοναδιαία κυψελίδα της διάταξης η οποία είναι το 
τμήμα της διάταξης στο οποίο διεξάγεται ένας θερμικός κύκλος του δείγματος DNA. 
Ορίζονται δύο μέτρα για την αξιολόγηση της διάταξης: α) Το κλάσμα μήκους της ζώνης 
που βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια διακύμανσης της θερμοκρασίας (± 1.5 Κ), το 
οποίο είναι μέτρο της θερμοκρασιακής ομοιομορφίας σε κάθε ζώνη, και β) η 
απαιτούμενη ισχύς για τη λειτουργία της διάταξης. Εξετάζονται διαφορετικά πρότυπα - 
προσεγγίσεις της κυψελίδας. Πιο συγκεκριμένα, τα θερμαντικά στοιχεία προσεγγίζονται 
ως: α) Επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας, β) παραλληλεπίπεδα στερεά σώματα στα 
οποία παράγεται θερμότητα και γ) μαιανδρικού σχήματος στερεά στα οποία παράγεται 
θερμότητα. Το τρίτο πρότυπο αποτελεί τη ρεαλιστικότερη προσέγγιση. 

Υπολογίζονται α) η κατανομή θερμοκρασίας στη μοναδιαία κυψελίδα της διάταξης, β) το 
προφίλ θερμοκρασίας του δείγματος κατά μήκος του άξονα της κυψελίδας και γ) τα 
μέτρα αξιολόγησης για διαφορετικά υλικά κατασκευής και διαφορετικές συνθήκες 
λειτουργίας. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η χρήση πολυμερικών στρωμάτων για την 
κατασκευή της διάταξης οδηγεί σε καλύτερη θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε κάθε ζώνη 
και χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος σε σχέση με την χρήση πυριτίου ή διοξειδίου του 
πυριτίου. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μικρορρευστονικές διατάξεις 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πολλαπλασιασμός DNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, 
αριθμητικοί υπολογισμοί, μεταφορά θερμότητας  



ABSTRACT 

The chain reaction with the enzyme of polymerase [Polymerase chain reaction (PCR)] is 
widely used for the amplification of DNA samples. It can create copies of DNA 
segments by submitting the sample to thermal circles of three stages (denaturation, 
annealing and extension). Each stage is carried out in a different temperature. Doubling 
of DNA is achieved in each circle, and 20-35 circles are usually required for the creation 
of millions of DNA copies. The main advantages of microfluidic PCR devices, compared 
to traditional PCR devices, are the lower cost of the device fabrication, minimization of 
the required time for DNA amplification as well as decrease of the sample’s amount, 
leading to increased portability and making easier the PCR integration into biochemical 
analysis systems. 

The subject of this work is the mathematical modeling of a microfluidic device being 
fabricated at the Institute of Microelectronics of NCSR Demokritos. It is a continuous 
flow, closed loop, device, where the DNA sample moves in a meander shaped 
microchannel through three distinct temperature zones created by integrated 
microheaters. The device consists of a polymeric layer (polyimide), within which the 
microchannel is formed, and a sealing layer which consists of a pressure sensitive 
adhesive and a polyolefin layer. 

Given that the temperature control at each temperature zone (denaturation, annealing 
extension) is crucial for the efficiency of DNA amplification, in this work the temperature 
distribution of DNA sample at each zone is numerically calculated through a commercial 
code. The calculations are performed at the unit cell of the device, which is the part of 
the device where one thermal cycle takes place. Two measures for the evaluation of the 
device are defined: a) the fraction of the zone length where the temperature is inside the 
acceptable range (± 1.5 Κ), which is a measure for the temperature uniformity at each 
zone, and b) the power required for the operation of the device. Different unit cell 
models are examined. In particular, the microheaters are modeled as a) constant 
temperature surfaces, b) parallelepiped solid blocks producing heat, and c) meander-
shaped solids producing heat. The third model is closer to the fabricated device. 

The temperature distribution at the unit cell, the temperature profile of the DNA sample 
along the axis of the unit cell, and the evaluation measures are calculated for different 
structural materials and under different operating conditions. It is shown that the use of 
polymeric substrates leads to better temperature uniformity at each zone and lower 
power requirements compared to the use of Silicon or Silicon dioxide. 

 

SUBJECT AREA: Microfluidic devices 

KEYWORDS: DNA amplification, polymerase chain reaction, microfluidic devices, 
numerical calculations, heat transfer   
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Περιγράφεται η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase chain reaction ή PCR) 
και οι μικρορρευστονικές διατάξεις στις οποίες υλοποιείται (μ-PCR devices) στο πλαίσιο 
των lab-on-a-chip (LOC) συστημάτων. Περιγράφονται συνοπτικά προγενέστερες 
προσπάθειες μαθηματικής προτυποποίησης και προσομοίωσης διατάξεων μ-PCR. 
Τέλος, αναφέρεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας: Ο αριθμητικός υπολογισμός της 
κατανομής θερμοκρασίας σε συνεχούς ροής διάταξη μ-PCR που κατασκευάζεται στο 
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. 
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1.1 Μικρορρευστονικές1 διατάξεις και η έννοια  του μ – TAS/LOC 

 

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη στο πεδίο της μείωσης των διαστάσεων κυκλωμάτων, 
διατάξεων και συστημάτων, είναι πολύ σημαντική, χάρη στην ανάπτυξη της 
μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Στη δεκαετία του 1980, εμφανίστηκαν τα πρώτα μικρο-
ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα (micro-electromechanical systems, MEMS). Αργότερα, τη 
δεκαετία του 1990, η μικροηλεκτρονική τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε και στην 
κατασκευή συστημάτων/διατάξεων για χημικές, βιοχημικές και βιο-αναλυτικές 
εφαρμογές. Στα συστήματα αυτά, μικρές ποσότητες ρευστών (π.χ. βιολογικά δείγματα), 
όγκου μερικών μικρολίτρων [1], κινούνται μέσα σε κανάλια χαρακτηριστικών 
διαστάσεων της τάξης μερικών δεκάδων μικρομέτρων. Το ειδικό πεδίο μελέτης και 
τεχνολογίας τέτοιων συστημάτων είναι η μικρορρευστονική1 (microfluidics) και οι 
αντίστοιχες διατάξεις που προκύπτουν ονομάζονται μικρορρευστονικές διατάξεις 
(microfluidic ή μ-PCR devices).  

Στην περίοδο όπου τα MEMS με βάση το πυρίτιο ήταν στην ακμή τους, δεν υπήρχε 
κανένα εμπόδιο για την κατασκευή απλών μικρορρευστονικών συστημάτων, με πρώτο 
τον χρωματογράφο αερίων το 1975 [2]. Αυτή η διάταξη επέτρεπε σε αέριο να 
κυκλοφορήσει μέσα σε κανάλια που είχαν εγχαραχθεί πάνω σε πυρίτιο. Το σύστημα 
αποτελούνταν από μια είσοδο, μικροκανάλια μεγάλου μήκους (1.5 m) και από έναν 
μικρό θερμικό ανιχνευτή, όλα ολοκληρωμένα πάνω σε ένα τσιπ πλάτους μερικών 

εκατοστών. Ενώ η τεχνολογία και η ανάπτυξη των MEMS ξεκίνησε μέσα στη δεκαετία 

του 1980, η εμφάνιση της πρώτης μικρορρευστονικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε 
για βιοχημική ανάλυση πραγματοποιήθηκε το 1990 από τους Manz et al [3]. Μετά το 
1991, τα πλεονεκτήματα της σμίκρυνσης των διαστάσεων των κυκλωμάτων 
συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και με αρχή τη 
χρωματογραφία κατασκευάστηκαν και άλλα μικρορρευστονικά συστήματα. Σχεδόν με 
χρονολογική σειρά, τα μικρορρευστονικά συστήματα που εμφανίστηκαν ήταν τα 
συστήματα διαχωρισμού δειγμάτων με ηλεκτροφόρηση [4-6], τα συστήματα 
ηλεκτροωσμωτικής άντλησης [7], διατάξεις ενίσχυσης δειγμάτων DNA με PCR [8], τα 

                                                           
1
Για τον όρο microfluidics Έχουν χρησιμοποιηθεί οι αποδόσεις μικρορροϊκή και 

μικρορρευστομηχανική, Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρία ορολογίας 
(http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf):  
 

1. Πριν από τον όρο microfluidics πρέπει να αποδοθεί ο όρος fluidics, που είναι παράγωγο του 
ρευστού (fluid) και όχι της ροής (flow). Άρα η απόδοση μικρορροϊκή κρίνεται γλωσσικά μη 
ορθή. 

2. Η έννοια «fluidics» δεν είναι «ρευστομηχανική» γιατί η δεύτερη δεν είναι παρά η «μηχανική 
των ρευστών» η οποία ταυτίζεται με την έννοια «fluid mechanics» που κατασημαίνεται στα 
αγγλικά με τον όρο fluid mechanics,επομένως ο όρος fluidics δεν ισοδυναμεί με τον όρο 
ρευστομηχανική άρα και ο όρος microfluidics δεν μπορεί να αποδοθεί με τον όρο 
μικρορρευστομηχανική. 

3. Εφόσον υπάρχει πράγματι αναλογία της ροής μικρο-ποσοτήτων ρευστού σε μικροσκοπικές 
σωληνώσεις με την ροή ηλεκτρονίων μπορεί να προταθεί η απόδοση του όρου fluidics με τον 
όρο ρευστονική κι ας μην πρόκειται για αυστηρά ορθή παραγωγή από το ρευστ(όν) [εξάλλου 

είναι:ηλεκτρον-ική < électron-ique < électron < ἢλεκτρον (αρχ.ελλ.)] (Βλέπε Λεξικό Ιδρ. 
Τριανταφυλλίδη). 

4. Επομένως, θα μπορούσαν να τεθούν – και προτείνονται – οι ισοδυναμίες: 
 

fluidics – ρευστονική 
microfluidics – μικρορρευστονική  
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συστήματα διαχωρισμού με διάχυση [9, 10], οπτικοί μετρητές κυττάρων [11, 12] και 
χημικοί μικρο-αντιδραστήρες [13-16]. 

Αυτή η έκρηξη και η έντονη ανάπτυξη των μικρορρευστονικών συστημάτων που 
παρατηρήθηκε στις αρχές του 1990 προήλθε από τον αναδυόμενο και γρήγορα 
εξελισσόμενο τομέα των επονομαζόμενων lab-on-a-chip (LOC) συστημάτων [17]. Τα 
μικρορρευστονικά συστήματα συμπεριλαμβάνουν μικροδιατάξεις ελέγχου ροής, όπως 
βαλβίδες, αντλίες, αλλά και μικροαντιδραστήρες ή μικροκανάλια και αποτελούν 
αναπόσπαστα μέρη ενός LOC συστήματος. Ο όρος LOC αναφέρεται στην προσαρμογή 
όλων των λειτουργιών ενός εργαστηρίου στις διαστάσεις ενός τσιπ. Ήδη από το 1994, 
μια ομάδα ερευνητών κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα τσιπ που να εκτελεί τρεις 
διαφορετικές λειτουργίες: μίξη αντιδραστηρίων, ενζυμική αντίδραση και διαχωρισμό [19]. 
Τέσσερα χρόνια αργότερα, μια μόνο συσκευή μπόρεσε να ολοκληρώσει τη μίξη 
διαλυμάτων, την ενίσχυση του δείγματος, τον διαχωρισμό και την ανίχνευση [20]. Ο 
όρος LOC χρησιμοποιείται σχεδόν ισοδύναμα με τον όρο μ-TAS (micro total analysis 
systems). Ο τελευταίος όρος προκύπτει από τη βιολογική ή χημική ανάλυση που 
διεξάγεται από το LOC σύστημα. Η διαφοροποίησή των δύο όρων ουσιαστικά σχετίζεται 
με την εκάστοτε επιστημονική κοινότητα που τις χρησιμοποιεί. 
 
Παρόλο που η αυτοματοποιημένη γενετική ανάλυση έχει αναπτυχθεί σημαντικά την 
τελευταία δεκαετία, μέσω της εφαρμογής της Ρομποτικής, πολλά σημαντικά 
μειονεκτήματα έχουν βγει στην επιφάνεια. Πρώτον, οι αναλυτικές μέθοδοι για τον 
χειρισμό των υγρών, είναι περιορισμένες στην μικροκλίμακα, πράγμα το οποίο όχι μόνο 
καταναλώνει ακριβά αντιδραστήρια, αλλά οδηγεί και σε αναπόφευκτη αραίωση του  
δείγματος. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της συμβατικής γενετικής ανάλυσης, τα δείγματα, 
μεταφέρονται μέσω πολλών οργάνων, το οποίο μπορεί να προκαλέσει απώλεια του 
δείγματος. Τρίτον, τα θέματα μόλυνσης γίνονται σημαντικά, όταν έχουμε να κάνουμε 
μικρό αριθμό αντιγράφων ή με μονοκυττταρικό δείγμα, διότι οι μολυσματικοί 
παράγοντες μπορούν να καλύψουν τα σήματα του δείγματος – στόχου. 

Τα LOC/μ–TAS συστήματα έχουν την δυνατότητα να ξεπεράσουν όλα τα παραπάνω 
προβλήματα, λόγω της ικανότητάς τους να ολοκληρώνουν πολλαπλά αναλυτικά βήματα 
σε μια μόνο μικροσυσκευή στην κλίματα των μl – nl. Ένα βασικό πλεονέκτημα που 
προκύπτει κατά τη μετάβαση από την κλίμακα δεκατόμετρου στην κλίμακα του 
μικρόμετρου είναι η ουσιαστική μείωση του όγκου του απαιτούμενου δείγματος, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν δεν είναι διαθέσιμη μεγάλη ποσότητα δείγματος. Η 
μείωση του όγκου του δείγματος συνεπάγεται και τη χαμηλότερη κατανάλωση 
αντιδραστηρίων και διευκολύνει την ανάπτυξη συμπαγών και φορητών συστημάτων. 
Επίσης, οι περιορισμένες αποστάσεις διάχυσης, χάρη στον περιορισμό των 
αντιδράσεων σε θαλάμους μl, αυξάνουν την ευαισθησία και την ταχύτητα των εργασιών. 
Με την ολοκλήρωση των αναλυτικών διαδικασιών σε μια μόνο συσκευή, έχουμε τη 
δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργικών μονάδων, και έτσι 
ελαχιστοποιείται η απώλεια του δείγματος. Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής συνεπάγονται μείωση του κόστους 
και αποτελεσματικότερες επιδόσεις των διαδικασιών που υλοποιούνται σε LOC/μ-TAS 
συστήματα, καθιστώντας το σχεδιασμό και την τεχνολογία κατασκευής τους περιοχή 
θερμού ερευνητικού ενδιαφέροντος. 
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1.2 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης  (PCR) 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction ή PCR) είναι μια 
τεχνική που αναπτύχθηκε αρχικά το 1984 από τον Kary Mullis [21-23] για την ενίσχυση 
του DNA, και χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε βιοϊατρικά ερευνητικά εργαστήρια, φέρνοντας 
την επανάσταση σε πολλές επιστημονικές εφαρμογές, περιλαμβάνοντας κλινικές 
διαγνώσεις, καθώς και βιολογικές, ιατρικές και ιατροδικαστικές αναλύσεις [24].  

Μέσω της PCR [18] δημιουργούνται αντίγραφα τμημάτων DNA, υποβάλλοντας το 
δείγμα σε θερμικούς κύκλους τριών σταδίων, όπου κάθε στάδιο επιτελείται σε 
διαφορετική θερμοκρασία. Σε κάθε κύκλο επιτυγχάνεται διπλασιασμός του DNA, και 
συνήθως απαιτούνται 20-35 κύκλοι που οδηγούν σε εκατομμύρια αντιγράφων τμήματος 
DNA.  

Ένα βασικό μίγμα για PCR αποτελείται από διάφορα συστατικά και αντιδραστήρια [25]. 

 

 Το πρότυπο DNA που περιλαμβάνει την περιοχή του DNA που πρόκειται 
ενισχυθεί. 

 Ζεύγος εκκινητών (primers), πρόσθιου και οπίσθιου εκκινητή (forward – reverse 
primer).  

 Taq πολυμεράση ή κάποια άλλη DNA πολυμεράση με βέλτιστη θερμοκρασία 
γύρω στους 70 °C. Η πολυμεράση είναι ένα ένζυμο που αντιγράφει τα 
νουκλεοτίδια των εκκινητήρων, Η βέλτιστη θερμοκρασία της Taq πολυμεράσης 
είναι 75 - 80 °C. Ο  μέσος χρόνος ημιζωής είναι 2 ώρες στους 92.5 °C, 40 λεπτά 
στους 95 °C και 9 λεπτά στους 97.5 °C. Η Taq πολυμεράση μπορεί να 
αναπαράγει 1000 ζεύγη βάσεων μορίων DNA σε λιγότερο από δέκα 
δευτερόλεπτα στους 72 °C [26].   

 Δεσοξυνουκλεοτιδικά τριφωσφορικά άλατα (Deoxynucleoside triphosphates ή 
dNTPs, νουκλεοτίδια που περιλαμβάνουν τριφοσφορικές ομάδες), τα οποία 
αποτελούν τον κορμό από τον οποίο οι DNA πολυμεράσες συνθέτουν μία 
καινούρια αλυσίδα DNA. 

 Buffer διάλυμα (ένα διάλυμα το οποίο αντιστέκεται σε αλλαγές του PH), που 
προσφέρει ένα κατάλληλο χημικό περιβάλλον για βέλτιστη δραστικότητα και 
σταθερότητα της DNA πολυμεράσης. 

 Δισθενή κατιόντα, ιόντα μαγνησίου, ιόντα μαγγανίου και μονοσθενή κατιόντα 
καλίου. 

Τα θερμοκρασιακά στάδια – θερμικοί κύκλοι μιας τυπικής PCR διαδικασίας είναι η 
αποδιάταξη (denaturation) στους 95 οC, ο υβριδισμός (annealing) στους 60 οC και η 
επιμήκυνση (extension) στους 72 οC (Σχήμα 1.1).  Στις επόμενες παραγράφους 
περιγράφεται τι συμβαίνει σε κάθε θερμοκρασιακό στάδιο [18]: 

(1) Θερμοκρασία αποδιάταξης (denaturation) του DNA. Σε αυτή τη θερμοκρασία σπάει 
η διπλή αλυσίδα του μορίου του DNA (double-stranded DNA), καταστρέφοντας του 
δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων και οδηγώντας σε 
μονόκλωνα μόρια DNA (single-stranded DNA) για περαιτέρω ενίσχυση. Αν η 
αποδιάταξη δεν είναι πλήρης, η αντίδραση PCR θα είναι μερικώς επιτυχής. Η μέγιστη 
θερμοκρασία αυτής της φάσης περιορίζεται από τη δραστικότητα της DNA 
πολυμεράσης. Οι τιμές της θερμοκρασίας που μπορούμε να έχουμε σε αυτή την φάση 
κυμαίνονται μεταξύ των 90 C o έως και 95 C o. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_solution
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(2) Θερμοκρασία υβριδισμoύ (annealing) των εκκινητών μετά την ολοκλήρωση της 
αποδιάταξης του DNA. Στην παρούσα φάση, η θερμοκρασία μειώνεται σε τιμή που να 
επιτρέπει τον υβριδισμό των DNA εκκινητών, τα οποία δρουν ως αρχικά μόρια για την 
σύνθεση του DNA, πλευρίζοντας από τις δύο πλευρές την ακολουθία του DNA που 
πρόκειται να ενισχυθεί. Η θερμοκρασία για το υβριδισμό των εκκινητών εξαρτάται από 
την εσωτερική ακολουθία των νουκλεϊκών οξέων και βελτιστοποιείται για κάθε ζεύγος 
εκκινητή. Τυπικά, η θερμοκρασία υβριδισμού είναι 3-5 βαθμούς χαμηλότερα από την 
θερμοκρασία τήξης των εκκινητών που χρησιμοποιούνται. Η θερμοκρασία υβριδισμού, 
η οποία περίπου είναι γύρω στους 55 o C, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 
απόδοση (yield)  της αντίδρασης PCR.   

(3) Θερμοκρασία επιμήκυνσης (extension) των εκκινητών, η οποία επιτυγχάνεται 
αυξάνοντας την θερμοκρασία (αναφορικά με την θερμοκρασία υβριδισμού). Η τιμή της 
εξαρτάται από την DNA πολυμεράση, αλλά συνήθως είναι γύρω στους 72 o C όπου ο 
ρυθμός επιμήκυνσης της Taq πολυμεράσης είναι 60–100 νουκλεοτίδια το δευτερόλεπτο. 
Ο χρόνος επιμήκυνσης του DNA εξαρτάται από τη DNA πολυμεράση που 
χρησιμοποιείται και από το μήκος του τμήματος του DNA που πρόκειται να ενισχυθεί.  

Υπό ιδανικές συνθήκες, σε κάθε βήμα επιμήκυνσης το ποσό του DNA στόχου 
διπλασιάζεται, οδηγώντας έτσι σε εκθετική ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος του 
DNA. Για να είναι αποδοτική η ενίσχυση αυτή του DNA θα πρέπει οι θερμικοί κύκλοι-
θερμοκρασιακές ζώνες να είναι πλήρως ελεγχόμενοι. 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Σχηματική απεικόνιση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) στην οποία οι 
θερμοκρασίες αποδιάταξης, υβριδισμού και επιμήκυνσης είναι 95 

o 
C, 60 

o 
C και 72 

o 
C αντίστοιχα. 

Παραδοσιακά η PCR πραγματοποιείται μέσω ενός θερμικού ανακυκλωτή (thermal 
cycler) (Σχήμα 1.2α), στον οποίο το μίγμα PCR τοποθετείται σε μικρά σωληνάρια 
αντίδρασης, όγκου 0,2 έως 0,5 ml (Σχήμα 1.2β). O θερμικός ανακυκλωτής θερμαίνει και 
ψύχει τα σωληνάρια αντίδρασης για την επίτευξη των κατάλληλων θερμοκρασιών της 
PCR. Πολλοί σύγχρονοι θερμικοί ανακυκλωτές εκμεταλλεύονται το φαινόμενο Peltier, το 

1 min, 95 °C

45 s, 60 °C

2 min, 72 °C
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οποίο επιτρέπει τη θέρμανση και την ψύξη των σωληναρίων PCR, αντιστρέφοντας 
απλά το ηλεκτρικό ρεύμα.  

 
 

     
 
                                 (α) (β) 

 

   (γ) 

Σχήμα 1.2:  (α) Θερμικός ανακυκλωτής. (β) Σωληνάρια αντίδρασης με μίγμα αντίδρασης όγκου 0.1 
ml.(γ) Παλαιότερο μοντέλο θερμικού ανακυκλωτή.   

 

Χρησιμοποιώντας ένα θερμικό ανακυκλωτή, όπως αυτόν που περιγράψαμε, ένας μόνο 
θερμικός κύκλος για την ενίσχυση ενός συγκεκριμένου τμήματος του DNA 
ολοκληρώνεται σε περίπου 4 λεπτά. Για την πλήρη ολοκλήρωση της PCR απαιτούνται 
σχεδόν 2 ώρες [27], γεγονός το οποίο μειώνει κατά πολύ τη δραστικότητα της Taq 
πολυμεράσης. Τα βασικά μειονεκτήματα της παραδοσιακής PCR διαδικασίας αφορούν 
την απαίτηση μεγάλου χρόνου για ενίσχυση, την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την 
υπερβολική χρήση αντιδραστηρίου. Η μετάβαση σε μικρότερες διαστάσεις έχει 
σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το κόστος, την ταχύτητα, την ολοκλήρωση και 
την αποδοτικότητα της PCR.  
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1.3 PCR σε μικρορρευστονικές διατάξεις (μ-PCR devices) 

 

Η ανάπτυξη των μικρορρευστονικών PCR διατάξεων (μ-PCR), όπως ήδη αναφέρθηκε  
ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 1990, με την εφαρμογή των μ-TAS/LOC 
συστημάτων στις διάφορες βιολογικές και χημικές αναλύσεις. 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μ-PCR διατάξεων [24] 
περιλαμβάνουν την ταχεία μεταφορά θερμότητας εξαιτίας της μεγάλης αναλογίας 
επιφάνειας/όγκο καθώς και την γρήγορη ανάμιξη μέσω διάχυσης, εξαιτίας της μικρής 
τους διάστασης. Ταυτόχρονα, ο χειρισμός, η ανίχνευση, η ανάμειξη και ο διαχωρισμός 
του δείγματος μπορεί να γίνει εξ’ ολοκλήρου πάνω σε ένα μόνο τσιπ.  

Στα πλεονεκτήματα των μ-PCR διατάξεων [18] περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του 
κόστους κατασκευής της διάταξης, η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για την 
ενίσχυση του DNA καθώς και η μείωση της ποσότητας του βιολογικού δείγματος, τα 
οποία οδηγούν σε αυξημένη φορητότητα και ολοκλήρωση της PCR σε συστήματα 
βιοχημικής ανάλυσης.  

Λόγω της θερμοκρασιακής ευαισθησίας του PCR συστήματος η απόκλιση της 
θερμοκρασίας του δείγματος DNA από τις θερμοκρασίες του θερμικού κύκλου 
(παράγραφος 1.2) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αποδοτικότητα της ενίσχυσης 
του DNA, ιδιαίτερα στα μ-PCR συστήματα, μιας και εκεί παρατηρούνται ταχύτεροι 
ρυθμοί αύξησης θερμοκρασίας, λόγω της πολύ μικρότερης θερμικής μάζας της διάταξης 
και της μικρότερης απόστασης ανάμεσα στα θερμαντικά στοιχεία και το βιολογικό 
δείγμα. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο έλεγχος της θερμοκρασίας για μια 
αποδοτική PCR διαδικασία.  

 

1.4 Κατηγορίες μικρορρευστονικών PCR διατάξεων  

 

Οι διατάξεις μ-PCR μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ευδιάκριτες κατηγορίες [24]: α) 
διατάξεις όπου το δείγμα DNA είναι στατικό, τις οποίες θα καλούμε στο εξής στατικές 
διατάξεις, και β) διατάξεις συνεχούς ροής. Οι στατικές διατάξεις ουσιαστικά αποτελούν 
σμίκρυνση των παραδοσιακών PCR διατάξεων: Το δείγμα εγχέεται στον θάλαμο 
(reaction chamber) και έπειτα ολόκληρο το τσιπ, συμπεριλαμβανομένου και του 
δείγματος, θερμαίνεται και ψύχεται σε θερμοκρασιακούς κύκλους βάσει του 
πρωτοκόλλου της PCR. Με άλλα λόγια, οι στατικές διατάξεις  έχουν μεγάλη συνολική 
θερμική μάζα που οδηγεί σε μεγάλο χρόνο θερμικής ανακύκλωσης. Στο Σχήμα 1.3 
φαίνεται σχηματικό και φωτογραφία δύο μ-PCR στατικών διατάξεων, οι οποίες είναι 
κατασκευασμένες από γυαλί και PDMS [27] (Σχήμα 1.3α) και από γυαλί και πολυμερικό 
υλικό [28] (Σχήμα 1.3β) 

 
 
 



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[19] 

 

 
                               

 

   (β) 

 (α) (β) 

Σχήμα 1.3: (α) Στατική μ-PCR διάταξη (α) κατασκευασμένη από γυαλί και PDMS και (β) 
κατασκευασμένη από γυαλί και πολυμερικό υλικό.                                           

Στις διατάξεις μ-PCR συνεχούς ροής το δείγμα κινείται μέσω συγκεκριμένων - σταθερών 
θερμοκρασιακών ζωνών ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμική ανακύκλωση. Με 
αυτόν τον τρόπο το δείγμα DNA και το τσιπ θερμαίνονται και ψύχονται σε συγκεκριμένες 
– σταθερές θερμοκρασίες, με άμεση συνέπεια τη γρήγορη θερμική ανακύκλωση και τη 
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, κάνοντας έτσι το σύστημα πιο ολοκληρώσιμο σε 
φορητές εφαρμογές και συμβατό με συστήματα βιοχημικών αναλύσεων.  

Ωστόσο, λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιφάνειας και του 
δείγματος/αντιδραστηρίου παρατηρούνται φαινόμενα προσρόφησης (inhibition) και 
μόλυνσης λόγω μεταφοράς (carryover contamination), που είναι τα δύο βασικά 
μειονεκτήματα των μ-PCR διατάξεων, εξαιτίας της μεγάλης τους αναλογίας 
επιφάνειας/όγκο. Επιπλέον, στις μ-PCR διατάξεις συνεχούς ροής μόνο ένα είδος 
δείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποφευχθούν 
εισάγοντας την τεχνολογία των μικροσταγόνων [24] (Σχήμα 1.4β), μέσω της οποίας το 
δείγμα PCR εισάγεται σε μορφή σταγόνων, το οποίο μπορεί να ελαχιστοποιήσει την 
προσρόφηση του δείγματος από την επιφάνεια καθώς και να εξαλείψει την μόλυνση 
λόγω μεταφοράς. Επιπλέον, ξεχωριστές σταγόνες μπορούν να περιέχουν διαφορετικά 
είδη PCR δειγμάτων.  

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συνεχούς ροής μ-PCR διατάξεων [24]: Διατάξεις 
ταλαντώσεων στις οποίες το δείγμα ωθείται μπρος και πίσω μεταξύ θαλάμων με 
διαφορετικές θερμοκρασίες (Σχήμα 1.4α), διατάξεις κλειστού βρόχου  στις οποίες το 
ρευστό κινείται κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής δια μέσου συγκεκριμένων 
θερμοκρασιακών περιοχών [29] (Σχήμα 1.5) και διατάξεις ανοικτού καθορισμένου 
βρόχου [30], [31] (Σχήμα 1.6α,β) στις οποίες το δείγμα μετακινείται μέσα σε ένα 
καθορισμένο κύκλωμα – βρόχο, κατά μήκος ενός μαιανδρικού καναλιού, περνώντας 
διαδοχικά από διαφορετικές θερμοκρασιακές περιοχές (fixed circuit).  

Στις διατάξεις ανοικτού καθορισμένου βρόχου ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων 
κύκλων καθορίζεται εξαρχής κατά την κατασκευή της διάταξης σε αντίθεση με τις δύο 
άλλες μορφές διατάξεων στις οποίες ο αριθμός των θερμοκρασιακών κύκλων δεν είναι 
αυστηρά καθορισμένος. 

 



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[20] 

 

Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε σε διάταξη συνεχούς ροής καθορισμένου βρόχου, 
στην οποία το δείγμα DNA κινείται μέσα σε ένα μικροκανάλι μαιανδρικού σχήματος, 
μέσω συγκεκριμένων θερμοκρασιακών περιοχών για την ενίσχυση του DNA. Oι 
θερμοκρασίες αποδιάταξης, υβριδισμού και επιμήκυνσης θεωρούνται ίσες με 95 o C, 60 
o C και 72 o C αντίστοιχα (Σχήμα 1.12α). 

 

. 

 

              

                                 (α) (β) 

Σχήμα 1.4: (α) Σχηματική απεικόνιση μιας συνεχούς ροής διάταξης ταλαντώσεων στην οποία το 
PCR μίγμα περιέχεται σε διακριτές μικροσταγόνες (droplet-based micro oscillating -  flow PCR 
chip) και (β) Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας PCR σε μορφή μικροσταγόνων. 

  

 

 

Σχήμα 1.5: Σχηματική αναπαράσταση και κατανομή της θερμοκρασίας σε μία διάταξη κλειστού 
βρόχου στην οποία φαίνεται και η θέση των θερμαντικών στοιχείων (διακεκομμένες γραμμές). 
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        (α)                                                                 (β) 

Σχήμα 1.6: (α) Φωτογραφία μιας μ-PCR διάταξη συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου 
και (β) Σχηματικό διάγραμμα μιας συνεχούς ροής PCR μ-PCR διάταξης όπου οι τρεις 
θερμοκρασιακές ζώνες διατηρούνται σε 95, 77 και 60 C

 o
 αντίστοιχα.  

 

1.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε προσπάθειες μοντελοποίησης και 
προσομοίωσης μ-PCR διατάξεων 

 
Ο σχεδιασμός και η αριστοποίηση διατάξεων απαιτεί τη χρήση υπολογιστικών 
εργαλείων. Έχουν γίνει αριθμητικοί υπολογισμοί και προσομοιώσεις σε διαφορετικών 
τύπων διατάξεις και με διαφορετικούς εμπορικούς κώδικες. Στη συνέχεια γίνεται μία 
σύντομη αναφορά στις σχετικές εργασίες στη βιβλιογραφία. Οι εργασίες που αφορούν 
τις  διατάξεις συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου περιγράφονται παρακάτω: 

Οι Hashimoto et al. [32] ανέπτυξαν μια συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου  
διάταξη, στην οποία το ρευστό κινούνταν επανειλημμένα σε ένα σπειροειδές μικρο-
κανάλι 20-βρόχων μέσω συγκεκριμένων θερμοκρασιακών ζωνών (Σχήμα 1.7). 
Χρησιμοποιώντας τον εμπορικό κώδικα πεπερασμένων στοιχείων (F.E.A.) 
ANSYS/CFD-FLOTRAN, μελέτησαν την επίδραση της ταχύτητας ροής του ρευστού 
στην κατανομή της θερμοκρασίας σε όλη τη διάταξη. Διαπιστώθηκε ότι η επιδιωκόμενη 
θερμοκρασία για την αποδιάταξη του DNA δεν μπορούσε να επιτευχτεί σε μεγάλες τιμές 
της ταχύτητας ροής.  
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Σχήμα 1.7: Σχηματική αναπαράσταση μιας συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου 
διάταξης με σπειροειδές μικρο-κανάλι.   

Οι Zhang et al. [33] έκαναν χρήση του εμπορικού κώδικα ANSYS για να 
βελτιστοποιήσουν το δικό τους μ-PCR σύστημα συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου 
βρόχου (Σχήμα 1.8). Μελετήθηκε η επίδραση των διαφορετικών υλικών της διάταξης 
στη μεταφορά θερμότητας, αναφορικά με την ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε όλη 
την διάταξη και την θερμοκρασιακή βαθμίδα στην επιφάνεια του τσιπ. Δεδομένου ότι το 
γυαλί και το πυρίτιο έχουν πολύ διαφορετικές θερμικές αγωγιμότητες (ο συντελεστής 
θερμικής αγωγιμότητας για το πυρίτιο είναι 130 W/m∙K ενώ για το γυαλί είναι 0.65 
W/m∙K), η κατανομή της θερμοκρασίας στο κανάλι επηρεάζεται σημαντικά από τα 
επιλεγμένα υλικά. Στο μοντέλο της προσομοίωσης δεν λήφθηκε υπόψη η επίδραση της 
ροής του ρευστού στο κανάλι λόγω της μικρής διάστασής του.   

 

 

 

Σχήμα 1.8: Σχηματική αναπαράσταση μιας συνεχούς ροής μ-PCR διάταξης. 
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Οι Chen et al. [34] κατασκεύασαν μια συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου  
διάταξη, στην οποία το ρευστό κινούνταν επανειλημμένα σε ένα σπειροειδές μικρο-
κανάλι (Σχήμα 1.9). Στην αριθμητική προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
ANSYS για να αξιολογηθεί η επίδραση της ταχύτητας ροής στην ομοιομορφία της 
κατανομής της θερμοκρασίας σε όλη τη διάταξη και κυρίως στο κινούμενο ρευστό σε 
συνθήκες μόνιμης κατάστασης (steady state). Η προσομοίωση είναι παρόμοια με την 
εργασία των Hashimoto et al. [32] με τη διαφορά ότι οι ιδιότητες των 
χρησιμοποιούμενων υλικών θεωρήθηκαν θερμοκρασιακώς εξαρτώμενες. 
 
 

 
 (α) 
                                                                                                                   (β)   
         
Σχήμα 1.9: (α) Σχηματική απεικόνιση μιας συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου 
διάταξης η οποία περιλαμβάνει το σπειροειδές μικρο-κανάλι καθώς και τις θερμοκρασιακές ζώνες 
και (β) φωτογραφία του PCR τσιπ στο οποίο διακρίνονται τα σημεία εισόδου και εξόδου του 
ρευστού καθώς και τα θερμαντικά στοιχεία χαλκού. 

Οι Mohr et al. [35] κατασκεύασαν μια συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου 
διάταξη στην οποία όμως το PCR μίγμα εγχέεται με την μορφή μικροσταγόνων (Σχήμα 
1.10). Η αριθμητική προσομοίωση πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάταξη μέσω του 
εμπορικού πακέτου υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD-ACE+). Στην μελέτη τους 
θεωρήθηκαν μόνο δύο θερμοκρασιακές ζώνες, αντί για τρεις συνδυάζοντας τα βήματα 
του υβριδισμού και της επιμήκυνσης σε μια ενδιάμεση θερμοκρασία μεταξύ 333 Κ και 
345 Κ. Η ερευνά τους είχε ως αντικείμενο την επίδραση της θερμικής μάζας του 
κινούμενου ρευστού, της ταχύτητας ροής και της θερμικής αντίστασης των διαφορετικών 
υλικών της διάταξης. Αποδείχτηκε ότι όταν η ταχύτητα ροής ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή 
το ρευστό δεν αποκτάει τις απαιτούμενες θερμοκρασίες - στόχους.   
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 (α) (β) 

Σχήμα 1.10: (α) Φωτογραφία της συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου διάταξης στην 
οποία το PCR μίγμα εγχέεται με την μορφή μικροσταγόνων και (β) σχηματική αναπαράσταση της 
διάταξης και της εισόδου - εξόδου του ρευστού από αυτή. 

Οι Wang et al. [36] ανέλυσαν θεωρητικά και πραγματοποίησαν αριθμητική 
προσομοίωση της απόδοσης μιας συνεχούς ροής διάταξης ταλαντώσεων (Σχήμα 1.11), 
στην οποία το PCR μίγμα περιέχεται σε διακριτές μικροσταγόνες (Σχήμα 1.4β). Οι 
υπολογιστικές προσομοιώσεις, λόγω της γεωμετρικής συμμετρίας του τσιπ, 
πραγματοποιήθηκαν μόνο στην μισή διάταξη και η σχηματική αναπαράσταση του 
δυσδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήμα 9β. 
Μελετήθηκε με αριθμητικές μεθόδους η κατανομή της θερμοκρασίας και ο απαιτούμενος 
χρόνος για την ενίσχυση του DNA, ο οποίος βρέθηκε περίπου ίσος με 15 λεπτά, πολύ 
μικρότερος σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους PCR. 

 

  

 

                               (α) (β) 

Σχήμα 1.11: (α) Φωτογραφία μιας συνεχούς ροής διάταξης ταλαντώσεων  στην οποία το PCR 
μίγμα περιέχεται σε διακριτές μικροσταγόνες. και (β) Σχηματική αναπαράσταση του 
δυσδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης που προκύπτει λόγω συμμετρίας της διάταξης. 
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Συνοπτικότερα, η εστίαση των περισσοτέρων εργασιών στράφηκε στον υπολογισμό της 
κατανομής της θερμοκρασίας μέσα στο κινούμενο ρευστό και στην επίδραση που έχει 
σε αυτήν η ταχύτητα του κινούμενου ρευστού και η χρησιμοποίηση διαφορετικών 
υλικών διάταξης. Τα εμπορικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για τους αριθμητικούς 
υπολογισμούς και προσομοιώσεις είναι το ANSYS [37] και το CFD-ACE+ [38].  

 

1.6 Η μικρορρευστονική διάταξη που κατασκευάζεται στο Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής 

 

Στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και στο πλαίσιο του προγράμματος «Στοιχεία 
Μικροηλεκτρονικής για Lab-On-Chip Όργανα Μοριακών Αναλύσεων για Γενετικές και 
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές»2 κατασκευάζεται συνεχούς ροής καθορισμένου βρόχου 
μικρορρευστονική διάταξη PCR με μεθόδους μεταφοράς σχήματος. Ακολουθεί 
περιγραφή της διάταξης. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής υπάρχει 
στην μεταπτυχιακή εργασία της Έφης Μαυράκη [39].     

Σε αυτή τη διάταξη, το δείγμα DNA κινείται μέσα σε ένα μικροκανάλι σχήματος 
μαιάνδρου (Σχήμα 1.12α), μέσω τριών διακριτών θερμοκρασιακών ζωνών που 
δημιουργούνται από θερμαντικά στοιχεία (microheaters) με σκοπό την επίτευξη της 
απαιτούμενης θερμικής ανακύκλωσης. Η διάταξη αυτή αποτελείται από ένα στρώμα 
πολυϊμιδίου [polyimide (PI), με εμπορική ονομασία kapton] πάχους 100 μm, πάνω από 
το οποίο βρίσκεται ένα στρώμα ευαίσθητης στην πίεση κόλλας (pressure sensitive 
adhesive, PSA) πάχους 50 μm και ένα ένα πολυολεφινικό στρώμα (Polyolefin) πάχους 
50 μm. Τα δύο τελευταία στρώματα συνθέτουν το υλικό σφράγισης.  

Μεταξύ των στρωμάτων του PI και του PSA βρίσκεται το κανάλι σχήματος μαιάνδρου με 
πλάτος 150 μm και βάθος 30 μm. Μέσα σε αυτό το μαιανδρικό κανάλι βρίσκεται το 
κινούμενο δείγμα του DNA. Στο Σχήμα 1.13 απεικονίζεται η διατομή της διάταξης. 

Τα θερμαντικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από χαλκό (Cu) πάχους 18 μm, 
μαιανδρικού σχήματος (σχήμα 1.12β) στα οποία παράγεται θερμότητα. To κάθε ένα 
θερμαντικό στοιχείο εκτείνεται στο μέγεθος της ζώνης στην οποία αντιστοιχεί. Τα πλάτη 
των θερμαντικών στοιχείων περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.1 της 
παρούσας εργασίας (Πίνακας 1).   

 

                       (α)                                                      (β) 

Σχήμα 1.12: (α) Μάσκα του μαιανδρικού καναλιού (αριστερά) και (β) των μαιανδρικών 
αντιστάσεων από χαλκό (δεξιά).  

                                                           
2
 ΕΣΠΑ 2007-2013 βάσει της Σύμβασης αριθ. ΜΙΚΡΟ2- ΣΕ-Γ/Ε-ΙΙ  του Έργου «Στοιχεία 
Μικροηλεκτρονικής για Lab-On-Chip Όργανα Μοριακών Αναλύσεων για Γενετικές και 
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών 
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» 
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.  

Σχήμα 1.13: Διατομή της διάταξης για μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία.  

Στα Σχήματα 1.14α,β φαίνονται φωτογραφίες της διάταξης συνεχούς ροής 
καθορισμένου βρόχου που κατασκευάζεται στο Ινστιτούτο  Μικροηλεκτρονικής του 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 

 

 

  

 (α)      (β) 

Σχήμα 1.14: (α) Φωτογραφία της διάταξης που κατασκευάζεται στο Ινστιτούτο  
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και (β) η είσοδος του ρευστού στη διάταξη. 

 

1.7 Περιγραφή του προβλήματος – σκοπός της εργασίας 

 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η προτυποποίηση της  συνεχούς ροής, 
καθορισμένου βρόχου μικρορρευστονικής διάταξη για PCR, που κατασκευάζεται στο 
Ινστιτούτο  Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (παράγραφος 1.6, [39]). Η 
προσομοίωση αναφέρεται στην αριθμητική λύση της εξίσωσης μεταφοράς θερμότητας 
στα στερεά στρώματα και στο κινούμενο ρευστό (δείγμα DNA) καθώς και της 
εξισώσεων Navier-Stokes και  συνέχειας για το κινούμενο ρευστό μέσω του εμπορικού 
κώδικα COMSOL [40]. 
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Δεδομένου ότι οι μελέτες της κινητικής της αντίδρασης PCR έχουν δείξει ότι η κρίσιμη 
παράμετρος για μια αποδοτική PCR διαδικασία είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας [24], ο 
στόχος σε μικρορρευστονικές διατάξεις PCR είναι η ομοιομορφία της θερμοκρασίας του 
δείγματος DNA σε κάθε θερμοκρασιακή ζώνη, κάτω από τη βέλτιστη κατανάλωση 
ενέργειας. Ο σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός της θερμοκρασίας στη διάταξη 
και κυρίως στο κινούμενο ρευστό. Οι υπολογισμοί γίνονται σε μοναδιαία κυψελίδα της 
διάταξης. Μοναδιαία κυψελίδα είναι το τμήμα της διάταξης στο οποίο διεξάγεται ένας 
θερμικός κύκλος του δείγματος DNA. Ορίζονται δύο μέτρα για την αξιολόγηση της 
διάταξης: α) Το κλάσμα μήκους της ζώνης που βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια 
διακύμανσης της θερμοκρασίας (± 1.5 Κ), το οποίο είναι μέτρο της θερμοκρασιακής 
ομοιομορφίας σε κάθε ζώνη, και β) η απαιτούμενη ισχύς για τη λειτουργία της διάταξης. 
Εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις της μοναδιαίας κυψελίδας και διαφορετικοί 
τρόποι προσέγγισης των θερμαντικών στοιχείων. Μελετάται η επίδραση της α) 
ταχύτητας εισόδου του ρευστού, β) εναλλακτικών υλικών κατασκευής [πυρίτιο και γυαλί 
(οξείδιο του πυριτίου)], γ) του πάχους των στρωμάτων, δ) της απόστασης των 
θερμαντικών στοιχείων στην κατανομή της θερμοκρασίας στο ρευστό και την 
ομοιομορφία σε κάθε ζώνη. Επιπλέον υπολογίζεται η απαιτούμενη ισχύς για τη 
λειτουργία της διάταξης.   

Η πρωτοτυπία των υπολογισμών προκύπτει από την πρωτοτυπία της 
κατασκευαζόμενης διάταξης: Για πρώτη φορά επιχειρείται να κατασκευαστεί διάταξη 
συνεχούς ροής ανοικτού καθορισμένου βρόχου με δομικό υλικό το PI.    

Το συγκεκριμένο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν αλλά μόνο για  διατάξεις 
όπου το δείγμα είναι στατικό (Σχήμα 1.15) [28], [41]. Οι υπολογισμοί που υλοποιούνται 
στην παρούσα εργασία «συμβαδίζουν» με την κατασκευής της διάταξης. 

 

 

Σχήμα 1.15: Σχηματική απεικόνιση ενός διαλείποντος έργου μικροτσίπ κατασκευασμένου από 
polyimide (PI). 
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Η δομή αυτής της εργασίας έχει ως εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι 
μηχανισμοί και οι εξισώσεις μεταφοράς θερμότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται  
το μαθηματικό πρότυπο της διάταξης και στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο 
περιγράφονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της αριθμητικών υπολογισμών για 
τρεις προσεγγίσεις των θερμαντικών στοιχείων της διάταξης: Στην πρώτη προσέγγιση 
τα θερμαντικά στοιχεία στο κάτω μέρος του μαιανδρικού καναλιού θεωρήθηκαν ως 
επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας, στην δεύτερη προσέγγιση ως παραλληλεπίπεδα 
στερεά σώματα στα οποία παράγεται θερμότητα (παραλληλεπίπεδες πλάκες) και στην 
τρίτη προσέγγιση ως μαιανδρικού σχήματος στερεά στα οποία παράγεται θερμότητα 
(Σχήμα 1.12β), η οποία αντιστοιχεί στην υλοποιημένη διάταξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς μεταφοράς 
θερμότητας καθώς επίσης και βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τους 
μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας και τη ροή ρευστών. Στο τέλος περιγράφονται οι 
διαφορικές εξισώσεις διατήρησης της ενέργειας, η εξίσωση συνέχειας και η εξίσωση 
διατήρησης της ορμής.   
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2.1 Τρόποι μεταφοράς θερμότητας [42] 

 

Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σύστημα σ’ ένα άλλο 
εξαιτίας θερμοκρασιακής διαφοράς. Η μεταφορά αυτή της ενέργειας γίνεται πάντα από 
το μέσο με την υψηλότερη θερμοκρασία προς εκείνο με την χαμηλότερη και η μεταφορά 
αυτή σταματάει όταν τα συστήματα αποκτήσουν κοινή θερμοκρασία (όταν δηλαδή 
επέλθει θερμοδυναμική ισορροπία). Η θερμότητα μεταφέρεται με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους: αγωγή (conduction), συναγωγή (convection) και ακτινοβολία (radiation). 
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή κάθε τρόπου μεταφοράς θερμότητας. 

 

α) Αγωγή (conduction) 

Αγωγή είναι η μεταφορά ενέργειας από τα πιο ενεργά σωματίδια μιας ουσίας προς τα 
γειτονικά λιγότερο ενεργά εξαιτίας των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Η αγωγή 
εμφανίζεται στα στερεά, στα υγρά ή στα αέρια. Στα υγρά και τα αέρια, η αγωγή οφείλεται 
στις συγκρούσεις και στη διάχυση των μορίων κατά την τυχαία κίνησή τους. Στα στερεά 
οφείλεται στο συνδυασμό των ταλαντώσεων των μορίων στο κρυσταλλικό πλέγμα και 
της μεταφορά ενέργειας από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια (Σχήμα 2.1).  

 

Σχήμα 2.1: Η αγωγή προκαλεί θέρμανση της μεταλλικής χειρολαβής ενός μαγειρικού σκεύους. 

 

Ας θεωρήσουμε τώρα ένα μεγάλο επίπεδο τοίχωμα πάχους Δx = L και επιφάνειας Α, 
όπου η διαφορά θερμοκρασίας στις δυο πλευρές του τοιχώματος είναι ΔΤ = Τ2-Τ1. 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Η μεταφορά θερμότητας μέσω θερμικής αγωγής 
πραγματοποιείται από την περιοχή υψηλότερης θερμοκρασίας προς εκείνη με την 
χαμηλότερη.  

 

 

Σχήμα 2.2: Αγωγή θερμότητας διαμέσου επίπεδου τοιχώματος  πάχους Δx = L και επιφάνειας Α.    
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Η μεταφορά της θερμότητας μέσω αγωγής περιγράφεται από τον νόμο του fourier ο 
οποίος δηλώνει ότι ο ρυθμός αγωγής θερμότητας (θερμότητα ανά μονάδα χρόνου) 
προς μια διεύθυνση είναι ανάλογος προς τη θερμοκρασιακή βαθμίδα dT/dx στη 
διεύθυνση αυτή και την επιφάνεια Α με συντελεστή αναλογίας την θερμική 
αγωγιμότητα k του υλικού, η οποία αποτελεί ένα μέτρο του πόσο γρήγορα 
μεταφέρεται η θερμότητα διαμέσου αυτού του υλικού (παράγραφος 2.2α). Μαθηματικά η 
εξίσωση αγωγής σε μία διάσταση x γράφεται ως εξής:  

 

  
              

  

  
     (2.1) 

 

Ο όρος dT/dx παριστάνει την θερμοκρασιακή βαθμίδα, η οποία αποτελεί την κλίση της 
καμπύλης θερμοκρασίας σε ένα διάγραμμα T-x (Σχήμα 2.3). Η θερμότητα άγεται προς 
τη διεύθυνση μείωσης της θερμοκρασίας και η θερμοκρασιακή βαθμίδα γίνεται αρνητική 
όταν η θερμοκρασία μειώνεται με την αύξηση του x. Το αρνητικό πρόσημο στις 
παραπάνω σχέσεις μπαίνει ώστε η μεταφορά θερμότητας προς τη θετική κατεύθυνση 
του x να είναι θετική ποσότητα. Η επιφάνεια Α είναι πάντα κάθετη στη διεύθυνση 
μεταφοράς θερμότητας.     

 

 

Σχήμα 2.3: Η θερμοκρασιακή βαθμίδα dT/dx αποτελεί απλώς την κλίση της καμπύλης 
θερμοκρασίας σε ένα διάγραμμα T-x. 

 

β) Συναγωγή (convection) 

Συναγωγή ή μεταφορά είναι ο τρόπος μεταφοράς της ενέργειας μεταξύ μιας στερεάς 
επιφάνειας και του γειτονικού υγρού ή αερίου που βρίσκεται σε κίνηση, και 
περιλαμβάνει ουσιαστικά την συνδυασμένη επίδραση της αγωγής και της κίνησης του 
ρευστού. Όσο πιο γρήγορη είναι η κίνηση του ρευστού, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
μεταφορά θερμότητας μέσω συναγωγής. Εν απουσία κίνησης του ρευστού, η μεταφορά 
θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας του στερεού και του γειτονικού ρευστού 
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω αγωγής. Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας μέσω 
συναγωγής είναι ανάλογος της θερμοκρασιακής διαφοράς και εκφράζεται ικανοποιητικά 
από το νόμο ψύξης του Newton: 
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                         (2.2) 

 

όπου h είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας με συναγωγή σε     , A το 
εμβαδόν της επιφάνειας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μεταφορά θερμότητας,  

ΤS η θερμοκρασία της επιφάνειας και Τ∞ η θερμοκρασία του ρευστού που βρίσκεται 
μακριά από την επιφάνεια.  

Κοντά στην επιφάνεια η θερμοκρασία του ρευστού ισούται με τη θερμοκρασία της 
επιφάνειας του στερεού. Ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας με συναγωγή δεν 
αποτελεί ιδιότητα του ρευστού. Είναι μια παράμετρος που υπολογίζεται πειραματικά και 
η τιμή της εξαρτάται από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη συναγωγή, όπως είναι η 
γεωμετρία της επιφάνειας, η φύση της κίνησης του ρευστού και η ταχύτητά του.   

      

γ) Ακτινοβολία (radiation) 

Ακτινοβολία είναι η ενέργεια που εκπέμπει η ύλη με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων (ή φωτονίων) λόγω των μεταβολών στην ηλεκτρονική διαμόρφωση των 
ατόμων ή μορίων. Σε αντίθεση με την αγωγή και την συναγωγή, η μεταφορά ενέργειας 
με ακτινοβολία δεν απαιτεί την ύπαρξη υλικού μέσου. Η μεταφορά θερμότητας μέσω 
ακτινοβολίας είναι ταχύτερη (πραγματοποιείται με την ταχύτητα του φωτός) και δεν 
υφίσταται απώλειες στο κενό. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο φτάνει στη γη η ηλιακή 
ακτινοβολία. 

Ο μέγιστος ρυθμός ακτινοβολίας που εκπέμπει μια επιφάνεια σε απόλυτη θερμοκρασία 
ΤS (σε K) δίνεται από τον νόμο Stefan-Boltzmann: 

 

  
             

 (w) (2.3) 

 

όπου σ = 5.67×10-8 W/m2·K4 είναι η σταθερά Stefan-Boltzmann. Η ιδανική επιφάνεια 
που εκπέμπει με τον μέγιστο αυτό ρυθμό ονομάζεται μέλαν σώμα και η ακτινοβολία που 
εκπέμπεται από ένα τέτοιο σώμα ονομάζεται ακτινοβολία μέλανος σώματος. 

Η ακτινοβολία που εκπέμπουν όλες οι πραγματικές επιφάνειες είναι μικρότερη από 
εκείνη του μέλανος σώματος στην ίδια θερμοκρασία, και εκφράζεται ως εξής: 

 

  
          

 (w) (2.4) 

 

όπου ε είναι η ικανότητα εκπομπής της επιφάνειας. Η ικανότητα εκπομπής ε κυμαίνεται 
μεταξύ των τιμών 0≤ε≤1 και αποτελεί μέτρο του κατά πόσο μια πραγματική επιφάνεια 
προσεγγίζει το μέλαν σώμα, για το οποίο προφανώς ισχύει ε = 1. 
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2.2  Βασικές παράμετροι  μεταφοράς θερμότητας 

 

Οι ποσότητες που συναντά κανείς στη μελέτη μεταφοράς θερμότητας είναι η θερμική 
αγωγιμότητα k (thermal conductivity) , η ειδική θερμότητα C (specific heat) και η θερμική 
διαχυτότητα α (thermal diffusivity). Ας δούμε αναλυτικότερα κάθε μια από αυτές. 

 

α. Θερμική αγωγιμότητα 

Η θερμική αγωγιμότητα ορίζεται μέσω της εξίσωσης αγωγής της θερμότητας υπό 
σταθερές συνθήκες (μόνιμη αγωγή) και αποτελεί στην πράξη ένα μέτρο του πόσο 
γρήγορα μεταφέρεται η θερμότητα διαμέσου αυτού του υλικού. Μεγάλη τιμή θερμικής 
αγωγιμότητας σημαίνει ότι το υλικό είναι καλός αγωγός της θερμότητας ενώ μικρή τιμή 
σημαίνει ότι είναι κακός αγωγός θερμότητας ή μονωτής. Ορίζεται ως: 

 

  
          

   
        (2.5) 

 

Οι θερμικές αγωγιμότητες των αερίων, όπως ο αέρας διαφέρουν κατά ένα συντελεστή 
104 από εκείνες των καθαρών μετάλλων όπως ο χαλκός. Οι καθαροί κρύσταλλοι και τα 
μέταλλα έχουν τις υψηλότερες θερμικές αγωγιμότητες ενώ τα αέρια και τα μονωτικά 
υλικά τις χαμηλότερες.    

Η κινητική θεωρία των αερίων προβλέπει ότι η θερμική αγωγιμότητα των αερίων είναι 
ανάλογη προς την τετραγωνική ρίζα της απόλυτης θερμοκρασίας T και αντιστρόφως 
ανάλογη προς την τετραγωνική ρίζα της μοριακής μάζας Μ. Ο μηχανισμός της θερμικής 
αγωγιμότητας σε ένα υγρό είναι πολύπλοκος εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μόρια 
βρίσκονται πιο κοντά σε σχέση με τα αέρια και ασκούνται ισχυρότερες δυνάμεις μεταξύ 
των μορίων τους. Οι θερμικές αγωγιμότητες των υγρών είναι μεταξύ εκείνων των 
στερεών και των αερίων. Η θερμική αγωγιμότητα μιας ουσίας είναι κανονικά υψηλότερη 
στη στερεά φάση και χαμηλότερη στην αέρια. Αντίθετα με τα αέρια, οι θερμικές 
αγωγιμότητες των περισσοτέρων υγρών μειώνονται αυξανομένης της  θερμοκρασίας, 
με αξιοσημείωτη εξαίρεση το νερό. Κατ’αντιστοιχία με τα αέρια, οι θερμικές 
αγωγιμότητες των υγρών μειώνονται καθώς αυξάνει η μοριακή τους μάζα. Στα στερεά η 
θερμική αγωγή  οφείλεται σε δύο φαινόμενα: α) στα παλινδρομικά κύματα του 
πλέγματος, τα οποία δημιουργούνται από τις ταλαντώσεις των μορίων που βρίσκονται 
τοποθετημένα σε σχετικά σταθερές θέσεις σε μια περιοδική διάταξη που ονομάζεται 
κρυσταλικό πλέγμα και β) στην ενέργεια που μεταφέρεται μέσω της  ελεύθερης ροής 
των  ηλεκτρονίων στο στερεό. Η θερμική αγωγιμότητα ενός στερεού ισούται με τα 
άθροισμα της πλεγματικής και ηλεκτρονιακής συνεισφοράς. Η πλεγματική συνεισφορά 
στη θερμική αγωγιμότητα εξαρτάται  πολύ από τη διάταξη των μορίων. Για 
παράδειγμα,το διαμάντι που είναι ένα αυστηρά διατεταγμένο κρυσταλλικό στερεό,έχει 
την υψηλότερη γνωστή θερμική αγωγιμότητα σε θερμοκρασία δωματίου. Επίσης, η 
θερμική αγωγιμότητα ενός υλικού γενικά μεταβάλλεται με την θερμοκρασία.  
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β. Ειδική θερμότητα 

Η ειδική θερμότητα μιας ουσίας ορίζεται ως η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η 
θερμοκρασία μιας μονάδας μάζας μιας ουσίας κατά ένα βαθμό και ουσιαστικά αποτελεί 
μέτρο της ικανότητας του υλικού να αποθηκεύει θερμότητα. Ορίζεται μέσω του νόμου 
της θερμιδομετρίας: 

 

  
 

   
         (2.6) 

 

Διακρίνουμε δύο είδη ειδικής θερμότητας: η ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο Cv και 
η ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση Cp ανάλογα με το αν η μεταβολή 
πραγματοποιείται διατηρώντας τον όγκο ή την πίεση αντίστοιχα σταθερά. 

Για παράδειγμα, είναι Cp = 4.18 J/g·C° για το νερό και Cp = 0.45 J/g·C° για το σίδηρο σε 
θερμοκρασία δωματίου, που πρακτικά σημαίνει ότι το νερό μπορεί να αποθηκεύσει 
περίπου 10 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τον σίδηρο ανά μονάδα μάζας. 
Αντίστοιχα, η θερμική αγωγιμότητα  του νερού είναι k = 0.608 W/m·C° και του σιδήρου k 
= 60 W/m·C°,μετρημένες σε θερμοκρασία δωματίου, που σημαίνει ότι ο σίδηρος άγει 
θερμότητα σχεδόν 100 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το νερό. Με άλλα λόγια, το νερό 
είναι κακός αγωγός της θερμότητας σε σχέση με τον σίδηρο, παρόλο που το νερό είναι 
πολύ καλό μέσο αποθήκευσης θερμότητας.  

Γενικά οι ειδικές θερμότητες μιας ουσίας εξαρτώνται από την θερμοκρασία και την 
πίεση. Σε ένα ιδανικό αέριο εξαρτώνται μόνο από την θερμοκρασία, αφού σε χαμηλές 
πιέσεις τα πραγματικά αέρια προσεγγίζουν τη συμπεριφορά ενός ιδανικού αερίου.   

Μια ουσία της οποίας ο όγκος δε μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία ή την πίεση 
ονομάζεται ασυμπίεστη ουσία. Επειδή ο όγκος των στερεών και των υγρών κατά τη 
διάρκεια μιας μεταβολής παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, μπορούν αυτά να 
θεωρηθούν ως ασυμπίεστες ουσίες και οι αντίστοιχες ειδικές θερμότητες υπό σταθερό 
όγκο ή πίεση να ταυτίζονται. Δηλαδή, για τα στερεά και τα υγρά είναι: C = Cp = Cv. Στα 
ιδανικά αέρια οι δύο ειδικές θερμότητες συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση: 

        

Το γινόμενο ρCp στην μελέτη της μεταφοράς θερμότητας ονομάζεται 
θερμοχωρητικότητα (heat capacity) του υλικού. Και η ειδική θερμότητα Cp και η 
θερμοχωρητικότητα ρCp αντιπροσωπεύουν την ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας 
ενός υλικού. Διαφέρουν όμως ως προς τις μονάδες, αφού το Cp είναι σε  J/kg·C° (ανά 
μονάδα μάζας) ενώ  το ρCp σε  J/m3·C°(ανά μονάδα όγκου). 

 

γ. Θερμική διαχυτότητα 

Μια άλλη ιδιότητα των υλικών που εμφανίζεται στη μεταβατική (μη μόνιμη δηλαδή) 
ανάλυση της μεταφοράς θερμότητας είναι η θερμική διαχυτότητα που παριστάνει πόσο 
γρήγορα διαχέεται η θερμότητα διαμέσου ενός υλικού και ορίζεται ως εξής: 

 

  
 

   
       (2.7) 
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Ένα υλικό με υψηλή θερμική αγωγιμότητα ή μικρή θερμοχωρητικότητα θα έχει μεγάλη 
θερμική διαχυτότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμική διαχυτότητα, τόσο γρηγορότερη 
είναι η διάδοση της θερμότητας στο μέσο. Αντίστοιχα, μικρή τιμή θερμικής διαχυτότητας 
σημαίνει ότι η θερμότητα απορροφάται κυρίως από το υλικό και μόνο μια μικρή 
ποσότητα θερμότητας θα υποστεί περαιτέρω αγωγή.   

Η θερμική διαχυτότητα κυμαίνεται από 0.14×10-6 m2/s για το νερό μέχρι 174×10-6 m2/s 
για τον άργυρο στους 20 C°. 

 

2.3  Διαφορική εξίσωση αγωγής θερμότητας 

 

Θεωρούμε ένα μικρό ορθογώνιο στοιχείο μήκους Δx, πλάτους Δy και ύψους Δz,όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2.4. Υποθέτουμε ότι η πυκνότητα του σώματος είναι ρ και η ειδική 
θερμότητα C. 

 

Σχήμα 2.4: Τρισδιάστατη αγωγή διαμέσου ενός ορθογώνιου στοιχείο όγκου. 

 

Εφαρμόζοντας το ενεργειακό ισοζύγιο στο στοιχείο έχουμε τελικά: 

 

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
       

  

  
   (2.8) 

 

Η τελευταία εξίσωση αποτελεί την γενική εξίσωση αγωγής θερμότητας σε ορθογώνιες 
συντεταγμένες και στην περίπτωση που η θερμική αγωγιμότητα παραμένει σταθερή σε 
σχέση με τα x,y,z γράφεται: 

 

   

    
   

    
   

    
  

 
 

 

 

  

  
                       (2.9) 

 

όπου α = k/ρC είναι η θερμική διαχυτότητα του υλικού. 

Η παραπάνω εξίσωση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ανάγεται στις παρακάτω 
μορφές σε 3 διαστάσεις: 
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     (2.10) μόνιμη κατάσταση, εξίσωση Poisson 

   

    
   

    
   

    
 

 

  

  
      (2.11) μεταβατική κατάσταση(    ), εξίσωση διάχυσης 

   

    
   

    
   

                (2.12) μόνιμη κατάσταση (    ), εξίσωση Laplace 

 

Στην ειδική περίπτωση μονοδιάστατης μεταφοράς θερμότητας στη διεύθυνση x, οι 
παράγωγοι ως προς y και z μηδενίζονται. 

 

2.4 Βασικές αρχές του μηχανισμού της συναγωγής 

  

2.4.1 Φυσικός μηχανισμός της συναγωγής 

 

Ήδη έχουμε αναφέρει τους τρεις βασικούς μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας : 
αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία. Η αγωγή και η συναγωγή μοιάζουν στο ότι και οι δύο 
μηχανισμοί απαιτούν την παρουσία κάποιου μέσου ενώ η ακτινοβολία μεταδίδεται και 
στο κενό. Η βασική διαφορά τους είναι ότι η συναγωγή εμφανίζεται όταν υπάρχει κίνηση 
ρευστού.  

Η μεταφορά θερμότητας σε ένα στερεό γίνεται πάντοτε μέσω αγωγής, αφού τα μόρια 
ενός στερεού βρίσκονται τοποθετημένα σε σχετικά σταθερές θέσεις μεταξύ τους. Στο 
ρευστό αντίστοιχα, η μεταφορά θερμότητας πραγματοποιείται μέσω συναγωγής όταν 
παρατηρείται κάποια κίνηση ρευστού και μέσω αγωγής εν απουσία οποιασδήποτε 
κίνησης ρευστού. Δηλαδή, η αγωγή σε ένα ρευστό αποτελεί την οριακή περίπτωση 
συναγωγής για ακίνητο ρευστό. 

Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας μέσω συναγωγής εξαρτάται από τις ιδιότητες του 
ρευστού, όπως το δυναμικό ιξώδες μ (dynamic viscosity), τη θερμική αγωγιμότητα k, 
την πυκνότητα ρ, την ειδική θερμότητα CP και την ταχύτητα του ρευστού u.  

Επίσης εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την τραχύτητα της επιφάνειας 
του στερεού όπως επίσης και από το είδος της ροής του ρευστού (στρωτή ή τυρβώδης). 
Παρόλο την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει ο μηχανισμός της συναγωγής, μιας και 
εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, εντούτοις περιγράφεται ικανοποιητικά από τον 
νόμο ψύξης του Newton, που ήδη έχουμε αναφέρει και δίνεται από τον τύπο: 

 

   
                          (2.13) 

                       ή 

                             (2.14) 

 

Όπου h είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μέσω συναγωγής σε W/(m2∙K), Α η 
επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας σε m2, TS και T∞  είναι οι θερμοκρασίες στην 

επιφάνεια και μακριά από αυτή σε Κ (ή σε  ).  
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Η τελευταία σχέση, αν και φαίνεται αρκετά απλή, εντούτοις δεν είναι, μιας και περιέχει 
τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας h, o οποίος εξαρτάται από τους παράγοντες 
που αναφέραμε και είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί. 

Όταν ένα ρευστό ρέει πάνω από μια μη πορώδη στερεή επιφάνεια, παρατηρείται ότι το 
ρευστό σταματάει κοντά στην επιφάνεια και η ταχύτητά του μηδενίζεται σε σχέση με την 
επιφάνεια. Δηλαδή το ρευστό που βρίσκεται σε άμεση επαφή με την επιφάνεια, κολλάει 
πάνω σε αυτή και δεν ολισθαίνει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται συνθήκη μη 
ολίσθησης (no-slip condition) και οφείλεται στο ιξώδες του ρευστού. 

Η συνθήκη μη ολίσθησης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του προφίλ της ταχύτητας 
της ροής. Εξαιτίας της τριβής μεταξύ των στρωμάτων του ρευστού, το στρώμα που 
κολλάει στο τοίχωμα επιβραδύνει το γειτονικό του και τα προφίλ των ταχυτήτων της 
ροής έχουν μηδενικές τιμές στα σημεία επαφής μεταξύ του ρευστού και του στερεού.     

Ένα παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται με την θερμοκρασία. Όταν δύο σώματα 
έρχονται σε επαφή, παρατηρείται μεταφορά θερμότητας μέχρι τα δύο σώματα να έχουν 
κοινή θερμοκρασία στο σημείο επαφής.  

Δηλαδή το ρευστό και το στερεό θα έχουν κοινή θερμοκρασία στο σημείο επαφής. Το 
φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως συνθήκη μη μετάπτωσης θερμοκρασίας (no-
temperature-jump condition). 

Λόγω της ύπαρξης αυτών των δύο συνθηκών, η θερμότητα που μεταφέρεται από την 
στερεά επιφάνεια στο στρώμα του ρευστού που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην 
επιφάνεια γίνεται μέσω καθαρής αγωγής, και είναι: 

                     
   

  
 
   

        (2.15) 

Όπου Τ είναι η κατανομή θερμοκρασίας στο ρευστό και  
  

  
 
   

η θερμοκρασιακή βαθμίδα 

στην επιφάνεια.  

Κατόπιν η θερμότητα απομακρύνεται μακριά από την επιφάνεια μέσω συναγωγής 
εξαιτίας της κίνησης του ρευστού. Συνδυάζοντας τις (2.14),(2.15) θα έχουμε: 

  
       

   

  
 
   

     
           (2.16) 

Η τελευταία σχέση μας δίνει τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσω συναγωγής 
όταν είναι γνωστή η κατανομή της θερμοκρασίας στο ρευστό.  

  

2.5 Είδη  ροής 

 

Α.  Ιξώδης ή μη ιξώδης ροή (Viscous, Inviscid Flow) 

Όταν δύο στρώματα ρευστού κινούνται το ένα σε σχέση με το άλλο, αναπτύσσεται 
μεταξύ τους  δύναμη τριβής και το πιο αργό στρώμα προσπαθεί να επιβραδύνει το 
ταχύτερο. Αυτή η εσωτερική αντίσταση του ρευστού ονομάζεται ιξώδες. Στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει ρευστό με μηδενικό ιξώδες, που σημαίνει όλα τα 
πραγματικά ρευστά παρουσιάζουν ιξώδη συμπεριφορά σε κάποιο βαθμό. Η  ροή στην  
οποία  τα ιξώδη φαινόμενα είναι σημαντικά ονομάζεται ιξώδης ροή ενώ η ροή στην 
οποία τα ιξώδη φαινόμενα είναι μικρής ή αμελητέας σημασίας ονομάζεται μη ιξώδης 
ροή (ιδανικά ρευστά). 
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Β.  Εσωτερική και εξωτερική ροή (Internal, External Flow) 

Ανάλογα αν ένα ρευστό ρέει μέσα σε ένα καθορισμένο κανάλι ή πάνω από μια 
επιφάνεια, η ροή ονομάζεται εσωτερική ή εξωτερική  αντίστοιχα. Για παράδειγμα, η ροή 
μέσα από ένα σωλήνα είναι εσωτερική όταν το ρευστό περικλείεται πλήρως από 
στερεές επιφάνειες ενώ η ροή του αέρα πάνω από τον σωλήνα είναι εξωτερική. 

 

Γ.  Συμπιεστή και ασυμπίεστη ροή (Compressible, Incompressible Flow) 

Ασυμπίεστη ροή : ονομάζεται η ροή ενός ρευστού κατά την οποία οι μεταβολές της 
πυκνότητας του ρευστού σε όλη την έκταση του πεδίου ροής είναι αμελητέες (δες και 
παράγραφο 2.6.1). Αντίστοιχα, συμπιεστή ροή ονομάζεται η ροή κατά την οποία οι 
μεταβολές της πυκνότητας είναι σημαντικές. Αυστηρότερος ορισμός της ασυμπίεστης 
ροής περιγράφεται στην παράγραφο 2.6.1. 

 

Δ.  Στρωτή και τυρβώδης ροή (Laminar, Turbulent Flow) 

Ως στρωτή ροή χαρακτηρίζεται εκείνη η ροή η οποία δεν εμφανίζει έντονες και χαοτικές 
διακυμάνσεις. Τέτοιο είδος ροής συναντάμε στα ρευστά μεγάλου ιξώδους και χαμηλών 
ταχυτήτων, όπως τα λάδια. Η εντόνως διαταραγμένη κίνηση που παρατηρείται κυρίως 
σε υψηλές ταχύτητες ρευστού και χαρακτηρίζεται από έντονες και αταξικές διακυμάνσεις 
ταχύτητας ονομάζεται τυρβώδης ροή. Για παράδειγμα, η ροή ρευστών μικρού ιξώδους 
όπως του αέρα σε υψηλές ταχύτητες  χαρακτηρίζεται ως τυρβώδης.   

 

Ε.  Φυσική και εξαναγκασμένη ροή (Natural, Forced Flow)  

Στην εξαναγκασμένη ροή, το ρευστό εξαναγκάζεται να ρέει πάνω από επιφάνεια ή 
διαμέσου αυτής χρησιμοποιώντας εξωτερικά μέσα, όπως είναι μία αντλία ή ένας 
ανεμιστήρας. Στη φυσική ροή, οποιαδήποτε κίνηση ρευστού οφείλεται σε φυσικά μέσα 
όπως το φαινόμενο της άνωσης, κατά το οποίο παρατηρείται άνοδος του θερμού (άρα 
και ελαφρύτερου) ρευστού και καθίζηση του ψυχρότερου (άρα και βαρύτερου) ρευστού. 

 

Ζ.  Μόνιμη και μεταβατική ροή (Steady, Transient Flow) 

Ο όρος μόνιμη σημαίνει ότι δεν παρατηρείται αλλαγή της ροής στον χρόνο ενώ 
μεταβατική είναι η ροή που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.  

 

Θ. Μονοδιάστατη, δισδιάστατη και τρισδιάστατη ροή [43] (One-,Two-,Three-
Dimensional Flow) 

Μονοδιάστατη ροή ονομάζεται η ροή στην οποία η ταχύτητα του ρευστού 
μεταβάλλεται ως προς μια χωρική συντεταγμένη και ενδεχομένως ως προς τον χρόνο,  
δηλαδή u = u(x1,t).  

Δισδιάστατη ροή ονομάζεται η ροή στην οποία η ταχύτητα του ρευστού μεταβάλλεται 
ως προς δύο χωρικές συντεταγμένες και ενδεχομένως ως προς τον χρόνο, δηλαδή u = 
u(x1, x2, t).  

Τρισδιάστατη ροή ονομάζεται η ροή στην οποία η ταχύτητα του ρευστού μεταβάλλεται 
και ως προς τις τρεις χωρικές συντεταγμένες και ενδεχομένως ως προς τον χρόνο, 
δηλαδή u = u(x1, x2, x3, t). 
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2.6 Εξισώσεις ροής  

  

2.6.1 Διαφορική εξίσωση συνέχειας (διατήρησης μάζας) 

 

Η διαφορική εξίσωση συνέχειας αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του νόμου 
διατήρησης της μάζας και εκφράζεται μαθηματικά ως εξής [43]: 

 

  

  
            (2.17) 

με                        (2.18) 

 

όπου ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού και     η ταχύτητά του. Ανάλογα με τις συνθήκες 
ροής του ρευστού η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται ως εξής: 

 

 Μόνιμη ροή : οι ιδιότητες του ρευστού άρα και η πυκνότητα ρ δεν μεταβάλλονται 

με τον χρόνο [43], οπότε  
  

  
  . Έτσι η διαφορική εξίσωση της συνέχειας 

γράφεται: 
 

         (2.19) 

 

 Ασυμπίεστη ροή:  H συνθήκη ασυμπίεστης ροής είναι  
 

  

  
          (2.20) 

 

ή          (2.21) 

 

Για να χαρακτηριστεί η ροή ως ασυμπίεστη χρησιμοποιείται ο αριθμός Mach ο οποίος 
ορίζεται ως εξής [43]: 

 

  
 

   
  (2.22) 

όπου u είναι η ταχύτητα του ρευστού σε ένα δεδομένο σημείο του πεδίου ροής και uηχ η 
ταχύτητα του ήχου στο σημείο αυτό. 

Στην πράξη, η ροή ενός ρευστού χαρακτηρίζεται ως ασυμπίεστη όταν ο αριθμός Mach 
είναι μικρότερος ή ίσος του 0.3, δηλαδή: 

      (2.23) 
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2.6.2 Διαφορική εξίσωση ορμής 

 

Η διαφορική εξίσωση ορμής αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του δεύτερου νόμου 
κίνησης του Νεύτωνα για σωματίδιο ρευστού. Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της 
ορμής σε ένα ακίνητο όγκο ελέγχου απειροστού μεγέθους διαμέσου του οποίου 
διέρχεται ένα ρευστό, προκύπτει η διαφορική εξίσωση της ορμής που γράφεται ως εξής 
[43]:   

 

  
     

  
                       (2.24) 

 

Όπου     η ταχύτητα του ρευστού  p η πίεση που ασκεί το ρευστό και     είναι ο δυαδικός 

ιξώδους τάσης. Ο δυαδικός ταχύτητας,      , είναι [43]: 

 

     

 

 
 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

   

 
 

 (2.25) 

 

Στην ειδική περίπτωση που έχουμε Νευτωνικό ρευστό, ασυμπίεστη ροή και σταθερό 
δυναμικό ιξώδες μ (Pa·s) η εξίσωση 2.20 ανάγεται στην εξίσωση Navier Stokes [43]: 

  
     

  
                          (2.26) 

 

2.6.3 Διαφορική εξίσωση ενέργειας 

 

H εξίσωση διατήρησης της ενέργειας για μόνιμη ροή γράφεται: 

 

     
  

  
  

  

  
  

  

  
    

   

   
 

   

   
 

   

   
  (2.27) 

 

όπου ρ, CP είναι η πυκνότητα και η ειδική θερμότητα του ρευστού και u,v,w οι 
συνιστώσες της ταχύτητας του ρευστού κατά x,y,z αντίστοιχα. 

Για ακίνητο ρευστό, είναι u = v = w = 0 και η εξίσωση διατήρησης ενέργειας ανάγεται 
στην εξίσωση μόνιμης αγωγής θερμότητας (εξίσωση Laplace): 

 

   

    
   

     
   

      (2.28) 
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2.6.4 Αριθμός Reynolds (Reynolds Number) 

 

Ο χαρακτηρισμός της ροής ως στρωτή ή τυρβώδη εκφράζεται μέσω από τον αδιάστατο 
αριθμό Reynolds (Re), o οποίος για ροή μέσα σε κυκλικούς αγωγούς ορίζεται ως εξής 
[43]: 

   
    

 
 

  

 
 (2.29) 

Όπου  u είναι η μέση ταχύτητα ροής του ρευστού στον αγωγό, ρ η πυκνότητα του 
ρευστού, d η εσωτερική διάμετρος του αγωγού και ν = μ/ρ (m2/s) το κινηματικό ιξώδες 
του ρευστού που έχει τις ίδιες μονάδες με την θερμική διαχυτότητα α. 

Στην γενικότερη περίπτωση όπου ο αγωγός δεν είναι κυκλικής διατομής αλλά είναι 
ορθογώνιας διατομής ο αριθμός Reynolds γράφεται [42]:   

   
     

 
 

   

 
 (2.30) 

όπου Dh είναι η υδραυλική διάμετρος (hydraulic diameter) που ορίζεται ως το πηλίκο: 

   
  

 
 (2.31) 

όπου Ε είναι το εμβαδόν και Π η περίμετρος της γεωμετρίας του αγωγού και για αγωγό 
ορθογώνιας διατομής με α,b ύψος και μήκος αντίστοιχα (Σχήμα 2.5) είναι ίσος με [42]:  

   
   

      
 

   

     
 (2.32) 

 

 

 

Σχήμα 2.5: Αγωγός ορθογώνιας διατομής με μήκος b και ύψος α. 

 

Η μετατροπή της ιξώδους ροής από στρωτή σε τυρβώδη γίνεται όταν  ο αριθμός 
Reynolds αποκτήσει μια κρίσιμη τιμή που ονομάζεται κρίσιμος αριθμός Reynolds 
(critical Reynolds number, Rec). Για κυκλικούς αγωγούς [43], η ροή μετατρέπεται από 
στρωτή σε τυρβώδη για τιμές του αριθμού Reynolds μεγαλύτερες από 2000 και 
μικρότερες του 4000, δηλαδή ο κρίσιμος αριθμός Reynolds είναι:  

          (2.33) 

Στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές για Re < 2300 η ροή είναι στρωτή ενώ για Re > 
10000 η ροή είναι τυρβώδης, δηλαδή ο κρίσιμος αριθμός Reynolds είναι [42]: 

 

          (2.34) 

 

Για κανάλια ορθογώνιας διατομής, ο κρίσιμος αριθμός Reynolds έχει υπολογιστεί στη 
βιβλιογραφία σε σχέση με τον λόγο μήκους προς ύψος (aspect ratio). Στην υλοποιημένη 
διάταξη ισούται ο λόγος αυτός ισούται με 150/30 = 5 και ο αντίστοιχος κρίσιμος αριθμός 
Reynolds που προκύπτει κυμαίνεται μεταξύ 2400 έως 2500 [44, 45]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΡΡΕΥΣΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατυπώνεται το μαθηματικό πρόβλημά στη μοναδιαία κυψελίδα της διάταξης. 
Περιγράφονται οι εξισώσεις του μαθηματικού πρότυπου και οι συνοριακές συνθήκες 
τους και Αναφέρονται οι φυσικές ιδιότητες των δομικών υλικών της διάταξης Για την 
αριθμητική επίλυση των εξισώσεων χρησιμοποιείται ο εμπορικός κώδικας 
πεπερασμένων στοιχείων Comsol.  
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3.1 Η μοναδιαία κυψελίδα 

 

Όπως ήδη αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο, στην παρούσα εργασία θα υπολογιστεί 
αριθμητικά η κατανομή της θερμοκρασίας σε ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της 
μικρορρευστονικής διάταξης, στη μοναδιαία κυψελίδα. Αυτή ουσιαστικά αποτελεί ένα 
τμήμα της διάταξης που επαναλαμβάνεται. Η μοναδιαία αυτή κυψελίδα απεικονίζεται 
στο Σχήμα 3.1. Τα θερμαντικά στοιχεία στο κάτω μέρος του μαιανδρικού καναλιού 
προσεγγίστηκαν με 3 τρόπους: α) Επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας, β) 
παραλληλεπίπεδα στερεά σώματα στα οποία παράγεται θερμότητα (παραλληλεπίπεδες 
πλάκες)  και γ) μαιανδρικού σχήματος στερεά στα οποία παράγεται θερμότητα. Η τρίτη 
προσέγγιση είναι η ρεαλιστικότερη [δες τη μάσκα των θερμαντικών στοιχείων της 
διάταξης (που κατασκευάζεται στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος (παράγραφος 1.6, Σχήμα 1.12β)]. Η κάτοψη των προσεγγίσεων (α) και (β) 
φαίνονται στο Σχήμα 3.1α. Η κάτοψη της προσέγγισης (γ) φαίνεται στο Σχήμα 3.1β. 

Η κάτοψη της γεωμετρίας της μοναδιαίας κυψελίδας φαίνεται στο Σχήμα 3.1 Στο ίδιο 
σχήμα διακρίνονται επίσης η θέση και οι διαστάσεις των τριών θερμαντικών στοιχείων 
για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις τους (επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας - 
παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία – θερμαντικά στοιχεία μαιανδρικού σχήματος), 
που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της διάταξης, και ορίζονται  και οι τρεις ζώνες 
(zones) του καναλιού (Σχήμα 3.1β). Η πρώτη ζώνη είναι η ζώνη αποδιάταξης 
(denaturation zone) και βρίσκεται πάνω από το πρώτο θερμαντικό στοιχείο. Η δεύτερη 
ζώνη είναι η ζώνη υβριδισμού  (annealing zone) και βρίσκεται πάνω από το τρίτο 
θερμαντικό στοιχείο. Η τρίτη ζώνη είναι η ζώνη επιμήκυνσης (extension zone) και 
βρίσκεται πάνω από το δεύτερο θερμαντικό στοιχείο. Μεταξύ της ζώνης αποδιάταξης 
και υβριδισμού  το βιολογικό δείγμα διέρχεται αναπόφευκτα πάνω από το δεύτερο 
θερμαντικό στοιχείο, στην οποία ζώνη δεν συμβαίνει κάποια βιολογική διεργασία και την 
ονομάζουμε ζώνη 2 (zone 2).  

Οι διαστάσεις του μαιανδρικού καναλιού, των στερεών μερών της μοναδιαίας κυψελίδας 
και των θερμαντικών στοιχείων σημειώνονται στο Σχήμα 3.2 και φαίνονται στον Πίνακα 
1. 
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(α) (β) 

 

Σχήμα 3.1: Κάτοψη της μοναδιαίας κυψελίδας με (α) παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία – 
επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας και (β) με μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία. Στο 
σχήμα (β) φαίνονται και οι 3 ζώνες (zones) του καναλιού (αποδιάταξης, υβριδισμού, 
επιμήκυνσης). 
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                            (α) 

 

 

                                (γ) 

 

                                   (β) 

  

 

Σχήμα 3.2: Συμβολισμός για τις αποστάσεις και τα μήκη α) μέσα στο μαιανδρικό κανάλι, β) των 
στερεών μερών της μοναδιαίας κυψελίδας και (γ) των θερμαντικών στοιχείων στη μοναδιαία 
κυψελίδα. Τα θερμαντικά στοιχεία «εφαρμόζουν» ακριβώς στα στερεά μέρη της κυψελίδας (έχουν 
το ίδιο μήκος κατά τον x – άξονα με τα στερεά μέρη της κυψελίδας).  
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Το πάχος των θερμαντικών στοιχείων για τις προσεγγίσεις (β) και (γ) είναι 18 μm 
(Σχήμα 3.1α,β). Στην περίπτωση των θερμαντικών στοιχείων με μαιανδρικό σχήμα, το 
μήκος των γραμμών είναι 100 μm (Σχήμα 3.1β) και η απόσταση μεταξύ τους είναι 300 
μm. Τα μήκη που σημειώνονται στο Σχήμα 3.2 φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Τιμές για τις διαστάσεις των μεγεθών της μοναδιαίας κυψελίδας που 
φαίνονται στο Σχήμα 3.2 

 

Η διάταξη αποτελείται από τέσσερις διακεκριμένες περιοχές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
3.3 που απεικονίζεται η διατομή της στοίβας (stack) των δομικών της υλικών: 
Αποτελείται από το στρώμα πολυιμιδίου (PI) πάνω από το οποίο βρίσκεται το στρώμα 
του υλικού σφράγισης, το οποίο συνίσταται από ένα στρώμα ευαίσθητης στην πίεση 
κόλλας (pressure sensitive adhesive, PSA) και από ένα πολυολεφινικό στρώμα 
(Polyolefin ή polyethylene - PE). Οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες του PSA 
θεωρούνται ίσες με αυτές του PDMS. Μεταξύ των στρωμάτων του PI και του PSA 
βρίσκεται το κανάλι σχήματος μαιάνδρου, μέσα στο οποίο βρίσκεται το κινούμενο 
δείγμα του DNA.  

  

 (α)  (β) 

Σχήμα 3.3: Διατομή της στοίβας (stack) των δομικών υλικών της διάταξης όπου φαίνονται τα 
δομικά υλικά και οι διαστάσεις τους για την προσέγγιση α) παραλληλεπίπεδων θερμαντικών 
στοιχείων [προσέγγιση (β)] και β) μαιανδρικού σχήματος θερμαντικών στοιχείων [προσέγγιση 
(γ)] 

κανάλι 

Στερεά μέρη 
μοναδιαίας 
κυψελίδας 

Περιοχές σταθερής 
θερμοκρασίας (ή 

παραλληλεπίπεδα 
θερμαντικά στοιχεία) 

L1 = 6800 μm W1 = 13870 μm R1 = 9200 μm 

L2 = 26000μm W2 = 25660 μm D1 = 620 μm 

L3 = 18000 μm W3 = 510 μm R2 = 11380 μm 

L4 = 10000 μm W4 = 1530 μm D2 = 750 μm 

L5 = 11200 μm W5 = 510 μm R3 = 7330 μm 

  D3 = 1390 μm 

Απόσταση διαδοχικών 
καναλιών = 360 μm   
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3.2 Το μαθηματικό πρότυπο 

 

3.2.1 Μοντέλο μεταφοράς θερμότητας 

 

Μεταφορά θερμότητας με αγωγή συμβαίνει σε όλα τα στρώματα της μοναδιαίας  
κυψελίδας (PI, PSA, Polyolefin). Μεταφορά θερμότητας με αγωγή και συναγωγή 
συμβαίνει στο κινούμενο ρευστό (δείγμα DNA) μέσα στο μαιανδρικό κανάλι. Ο 
υπολογισμός της θερμοκρασίας γίνεται στη μόνιμη κατάσταση με την επίλυση των 
εξισώσεων: 

(α) μεταφοράς θερμότητας στα πολυμερικά στρώματα (PI, PSA, Polyolefin) της 
κυψελίδας, 

  

                   (1) 

 

(β) μεταφοράς θερμότητας στο ρευστό, 

 

                         (2) 

 

και (γ) μεταφοράς θερμότητας στις αντιστάσεις, 

 

                    (3) 

 

Όπου kx είναι o συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του στερεού υλικού x, ο δείκτης p 
αντιστοιχεί στα πολυμερικά υλικά (PI, PSA, Polyolefin), ο δείκτης f στο ρευστό 
(βιολογικό δείγμα), ο δείκτης h αντιστοιχεί στις αντιστάσεις, ρ και Cp είναι η πυκνότητα 

και η ειδική θερμότητα του ρευστού και    είναι ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας ανά 
μονάδα όγκου στα θερμαντικά στοιχεία Cu. Με u συμβολίζουμε την ταχύτητα του 
κινούμενου ρευστού, η οποία υπολογίζεται μέσω των εξισώσεων Navier – Stokes και 
συνέχειας (παράγραφος 3.3, εξισώσεις (4),(5)). Σημειώνεται ότι η Εξ. (3) επιλύεται στα 
θερμαντικά στοιχεία μόνο για τις προσεγγίσεις (β) και (γ) [παράγραφος 3.1]. Οι ρυθμοί 
παραγωγής θερμότητας σε κάθε μία από τις αντιστάσεις που δίνονται από την Εξ. (3) 
είναι άγνωστοι στους υπολογισμούς. Υπολογίζονται με επαναληπτική διαδικασία 
(δοκιμής και σφάλματος) μέχρι η μέση θερμοκρασία του ρευστού να γίνει ίση με την 
επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε θερμοκρασιακή ζώνη [denaturation (368 Κ), annealing 
(333 Κ), extension (345 Κ)]. 

 

3.2.1.1  Συνοριακές συνθήκες 

 

Α. Συνοριακή συνθήκη σταθερής θερμοκρασίας: Επιβάλλεται μόνο για την προσσέγιση 
(α) (παράγραφος 3.1) στην αντίστοιχη θέση των θερμαντικών στοιχείων. Είναι οι 
περιοχές σταθερής επιβαλλόμενης θερμοκρασίας, μέσω των οποίων πραγματοποιείται 
η απαιτούμενη θερμική ανακύκλωση του δείγματος DNA. Όπως αναφέραμε στην αρχή 
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του παρόντος κεφαλαίου, στην προσέγγιση (α) θεωρούμε ζώνες σταθερής 
θερμοκρασίας. Στα Σχήματα 3.4 – 3.6 παραθέτουμε εποπτικώς αυτές τις τρεις ζώνες 
σταθερής θερμοκρασίας.     

 

Σχήμα 3.4: T1 = 368 K είναι η  θερμοκρασία αποδιάταξης του DNA (1
ο
 θερμαντικό στοιχείο). 

 

 

Σχήμα 3.5: Τ2 = 333 K είναι η  θερμοκρασία υβριδισμού του DNA (3
ο
 θερμαντικό στοιχείο). 

 

 

Σχήμα 3.6: T3 = 345 K είναι η θερμοκρασία επέκτασης του DNA (2
ο
 θερμαντικό στοιχείο). 
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Β. Περιοδικές συνοριακές συνθήκες: Για την επίλυση των εξισώσεων (1), (2) και (3) 
εφαρμόστηκαν περιοδικές συνοριακές συνθήκες (οι υπολογισμοί αφορούν τη μοναδιαία 
κυψελίδα), στα σύνορα στο επίπεδο yz, στα σύνορα στο επίπεδο xz και στην είσοδο και 
έξοδο του ρευστού [Σχήμα 3.7].  

Με τον όρο περιοδικές συνθήκες εννοούμε ότι η κατανομή της θερμοκρασίας είναι ίδια 
στα σύνορα των περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται ενώ τα σύνορα στα οποία 
εφαρμόζονται οι περιοδικές συνθήκες απεικονίζονται παραστατικά στα Σχήματα 3.7α, β, 
γ και δ. 

 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 

Σχήμα 3.7: Εφαρμογή περιοδικών συνθηκών στα σύνορα στο επίπεδο yz (α,β), στα σύνορα στο 
επίπεδο xz (γ) και στην είσοδο και έξοδο του ρευστού (δ). 
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Γ. Μεταφορά θερμότητας στο περιβάλλον: Εφαρμόζεται  σε όλα τα σύνορα της 
κυψελίδας στα οποία δεν επιβάλλονται κάποια από τις συνοριακές συνθήκες Α,Β και Γ. 
Εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:   

 
                      ,  
 

όπου στο πρώτο μέλος έχουμε εσωτερικό γινόμενο ( ) και Τamb είναι η  θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος. 

 

 

 

Σχήμα 3.8: Μεταφορά θερμότητας σε όλα τα σύνορα της μοναδιαίας κυψελίδας στις περιοχές που 
δεν επιβάλλονται κάποια από τις συνοριακές συνθήκες Α,Β και Γ. 

 

Στην (β) και (γ) προσέγγιση των θερμαντικών στοιχείων  αυτά θεωρούνται ως 
παραλληλεπίπεδα στερεά σώματα και μαιανδρικού σχήματος στερεά (Σχήμα 3.1) στα 
οποία παράγεται θερμότητα. Σε αυτές τις προσεγγίσεις δεν επιβάλλεται συνοριακή 
συνθήκη στις επιφάνειες του PI αλλά στις επιφάνειες των θερμαντικών στοιχείων που 
έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.. 

 

3.2.2 Εξισώσεις Navier-Stokes και συνέχειας 

 

Οι διαστάσεις του ορθογωνίου καναλιού της μοναδιαίας κυψελίδας είναι b = 150 μm και 
α = 30 μm, οπότε  η υδραυλική διάμετρος (παράγραφος 2.6.4) ισούται με Dh = 5×10-5 
m. Η πυκνότητα και το ιξώδες του DNA θεωρούνται ίσες με τις αντίστοιχες ιδιότητες του 
νερού και είναι (παράγραφος 3.3) ρ = 1000 kg/m3 και μ = 0.315×10-3 Pa·s. O αριθμός 
Reynolds για ταχύτητες ρευστού 0.01 m/s, 0.005 m/s και 0.001 m/s είναι αντίστοιχα 
1.587, 0.794, 0.159 (παράγραφος 2.6.4). Για το εύρος των ταχυτήτων του κινούμενου 
ρευστού στη διάταξη είναι Re < 2300, επομένως η ροή είναι στρωτή. 

Ο αριθμός Mach, θεωρώντας ότι η ταχύτητα του ήχου στο νερό είναι uηχ = 1497 m/s, 
αντίστοιχα είναι 6.68×10-6, 3.34×10-6, 6.68×10-7 (παράγραφος 2.6.1). Για το εύρος των 
ταχυτήτων του κινούμενου ρευστού στη διάταξη είναι Μ < 0.3, επομένως η ροή είναι 
ασυμπίεστη.  

Οι εξισώσεις Navier - Stokes και συνέχειας σε μόνιμη κατάσταση για ασυμπίεστη 
στρωτή ροή ισχύουν στην περιοχή του κινούμενου ρευστού (δείγμα DNA) και είναι :  
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                                        (4) 

        (5) 

 

όπου p είναι η πίεση, ρ η πυκνότητα του ρευστού, μ το δυναμικό ιξώδες και F είναι οι 
εξωτερικές (σωματικές) δυνάμεις, που για την περίπτωσή μας είναι η συνιστώσα Fy=ρg 

(N/m3) της βαρύτητας. Ο όρος       στις εξισώσεις συμβολίζουν την απόκλιση του 
διανύσματος της ταχύτητας και ισούται με : 

 

      
  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

Ο όρος      και         αναφέρεται στον δυαδικό ταχύτητας (παράγραφος 2.6.2) και στον 
αντίστροφό του αντίστοιχα.  

 

3.2.2.1 Συνοριακές συνθήκες 

 

Για την επίλυση των εξισώσεων (4) και (5) θεωρήθηκε συνθήκη ολίσθησης στα 
τοιχώματα του καναλιού. Επίσης, θεωρείται ομοιόμορφο προφίλ ταχύτητας του ρευστού 
στην είσοδο του καναλιού. Αναλυτικότερα έχουμε : 

1. Συνθήκη ολίσθησης (slip condition) : η ταχύτητα του ρευστού είναι διαφορετική 
από την ταχύτητα των στερεών ακίνητων τμημάτων με τα οποία έρχεται σε 
επαφή. Εκφράζεται μαθηματικά ως εξής : 
 

        ,                              (6) 

 

2. Ταχύτητα εισόδου (inlet velocity) στο κανάλι : 
 

                              (7) 

 

3. Συνοριακή συνθήκη εξόδου στο κανάλι (outlet) : 
 

                    (8) 

              (9) 

 

όπου το y0 είναι το σημείο αναφοράς από το οποίο υπολογίζεται η πίεση που ασκεί το 
ρευστό και για την περίπτωσή μας ισούται με 70 μm (το κατώτερο σημείο του καναλιού, 
όπως φαίνεται στη διατομή της διάταξης, Σχήμα 3.3).
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3.3 Φυσικές και θερμικές ιδιότητες υλικών της διάταξης 

Οι φυσικές και θερμικές ιδιότητες των υλικών της μικρορρευστονικής διάταξης 
φαίνονται στον Πίνακα 2 [27], [46], [47], [48]. 

Πίνακας 2: Θερμικές και φυσικές ιδιότητες υλικών  

 

Υλικό 
Θερμική 

αγωγιμότητα k 

(W/(m⋅K)) 

Πυκνότητα ρ 
(kg/m3) 

Ειδική 
θερμότητα CP 

(J/(kg⋅K)) 

PI (Kapton) 0.12 1420 1090 

ΔΕΙΓΜΑ DNA 0.61 1000 4200 

Polyolefin 0.44 950 2400 

PSA (PDMS) 0.15 970 1450 

Πυρίτιο (Si) 150 2328 700 

Οξείδιο του 
Πυριτίου (SiΟ2) 

1.4 2270 1000 

Χαλκός 

(Cu) 
401 8933 385 

 

Το δυναμικό ιξώδες του νερού θεωρήθηκε ίσο με 0.315 × 10−3 Pa·s στους 90 
°C ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της θερμοκρασίας στο ιξώδες. Ο 
συντελεστής συναγωγής προς το περιβάλλον θεωρείται ίσος με h = 5 

W/(m2⋅K). 

 

3.4 Αριθμητική επίλυση 

 

Η αριθμητική επίλυση για τον υπολογισμό του προφίλ της θερμοκρασίας μέσα 
στο μαιανδρικό κανάλι της μοναδιαίας κυψελίδας πραγματοποιείται μέσω του 
εμπορικού λογισμικού προσομοίωσης Comsol (version 3.5).  

Το πλέγμα που επιλέξαμε για την διακριτοποίηση του προβλήματός μας 
αποτελείται από τριγωνικά στοιχεία (triangular mesh). Ο επιλύτης που 
χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των γραμμικών συστημάτων κατά τον 
αριθμητικό υπολογισμό της κατανομής της θερμοκρασίας ήταν η  FGMRES 
(Flexible Generalized Minimum Residual) σε υψηλές πυκνότητες πλέγματος, 
ενώ σε μικρότερες πυκνότητες πλέγματος χρησιμοποιήθηκε ευθύς (direct) 
επιλύτης  UMFPACK. (Unsymmetric MultiFrontal Package). 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/S
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Η ΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αριθμητική 
επίλυση με τον εμπορικό κώδικα Comsol. Ορίζονται  μέτρα αξιολόγησης της 
διάταξης. Για την περίπτωση προσέγγισης των θερμαντικών στοιχείων ως 
επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας μελετάται η επίδραση σε αυτά σειράς 
παραμέτρων όπως η  ταχύτητα εισόδου του βιολογικού δείγματος, το υλικό 
και το πάχος των δομικών στρωμάτων της διάταξης καθώς και η απόστασης 
μεταξύ των περιοχών σταθερής θερμοκρασίας στην ομοιομορφία της 
θερμοκρασίας κάθε ζώνης. Κατόπιν, γίνεται μια συγκριτική μελέτη της 
κατανομής της θερμοκρασίας μέσα στο μαιανδρικό κανάλι στην περίπτωση 
που αντικαταστήσουμε τις περιοχές σταθερής θερμοκρασίες με 
παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία - στερεά σώματα ή με θερμαντικά 
στοιχεία μαιανδρικού σχήματος που παράγουν θερμότητα και συνοψίζονται τα 
συγκριτικά συμπεράσματα από τους αριθμητικούς υπολογισμούς μεταξύ των 
τριών αυτών περιπτώσεων.  
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4.1  Μέτρα  για την αξιολόγηση της διάταξης 

 

Για να είναι επιτυχής και αποδοτική η διαδικασία ενίσχυσης του DNA μέσω 
της μPCR απαιτείται η καλύτερη δυνατή ομοιομορφία της θερμοκρασίας του 
δείγματος DNA σε κάθε μία από τις τρεις θερμοκρασιακές ζώνες (αποδιάταξη, 
υβριδισμός, επιμήκυνση). Οι θερμοκρασιακές ζώνες είναι αυτές που 
προκύπτουν από τη γεωμετρία της μοναδιαίας κυψελίδας που περιγράψαμε 
στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και απεικονίζονται στο σχήμα 3.1 για 
την προσέγγιση (γ), όπου έχουμε θερμαντικά στερεά σώματα μαιανδρικού 
σχήματος και είναι κατά σειρά (παράγραφος 3.1): ζώνη αποδιάταξης 
(Ταποδιάταξης = 368 Κ, 1ο θερμαντικό στοιχείο), ζώνη 2 (2ο θερμαντικό στοιχείο), 
ζώνη υβριδισμού (Τυβριδισμού = 333 Κ, 3ο θερμαντικό στοιχείο), ζώνη 
επιμήκυνσης (Τεπιμήκυνσης

 = 345 Κ, 2ο θερμαντικό στοιχείο).  

Το πρώτο μέτρο για την αξιολόγηση της διάταξης είναι η ομοιομορφία της 
θερμοκρασίας του δείγματος DNA σε κάθε ζώνη. Η ομοιομορφία της 
θερμοκρασίας του δείγματος σε κάθε ζώνη  απεικονίζεται γραφικά μέσω της 
κατανομής της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του καναλιού της 
μοναδιαίας κυψελίδας. Ο άξονας του κανολιού είναι ο γεωμετρικός τόπος των 
σημείων στο μέσο του ύψους και του πλάτους της διατομής του καναλιού. Η 
ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη ποσοτικοποιείται με το κλάσμα 
της ζώνης που βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια θερμοκρασίας. Το 
αποδεκτό εύρος θερμοκρασίας για τους υπολογισμούς μας θεωρήθηκε ίσο με 
3 Κ = ± 1.5 Κ. 

Το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης είναι οι ενεργειακές ανάγκες για τη 
λειτουργία της διάταξης, δηλαδή η κατανάλωση ισχύος από τα θερμαντικά 
στοιχεία. Το κριτήριο αυτό  ορίζεται για την προσέγγιση των θερμαντικών 
στοιχείων ως επίπεδα στερεά [προσέγγιση (β), βλ. παράγραφο 3.1] και ως 
στερεά μαιανδρικού σχήματος στα οποία παράγεται θερμότητα [προσέγγιση 
(γ), βλ. παράγραφο 3.1].  

 

4.2  Προσέγγιση θερμαντικών στοιχείων ως επιφάνειες σταθερής 
θερμοκρασίας  

 

Στις επόμενες παραγράφους μελετάται η επίδραση σειράς παραμέτρων, 
όπως η επίδραση της ταχύτητας εισόδου του βιολογικού δείγματος, του 
υλικού και του πάχους των δομικών στρωμάτων της διάταξης καθώς και η 
απόσταση μεταξύ των περιοχών σταθερής θερμοκρασίας στην ομοιομορφία 
της θερμοκρασίας κάθε ζώνης.  

Το πλήθος των στοιχείων διακριτοποίησης του πλέγματος είναι 806861 
στοιχεία. Αυτή η πυκνότητα πλέγματος χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των 
εξισώσεων μεταφοράς θερμότητας ώστε να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστεροι 
οι υπολογισμοί της κατανομής της θερμοκρασίας. Στο παράρτημα αναφέρεται 
η μελέτη της επίδρασης που έχει στην κατανομή της θερμοκρασίας η 
πυκνότητα του πλέγματος. 
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4.2.1 Επίδραση της ταχύτητας εισόδου του ρευστού στην κατανομή 
θερμοκρασίας 

 

Αρχικά θεωρείται η περίπτωση της διάταξης που αποτελείται από PI - PSA - 
Polyolefin, (η γεωμετρία και οι ιδιότητες των υλικών παρουσιάζεται αναλυτικά 
στην παράγραφο 3.1) και  παρουσιάζεται η επίδραση που έχει στην κατανομή 
της θερμοκρασίας η ταχύτητα του κινούμενου ρευστού (για ταχύτητα ρευστού 
u = 10-2 m/s, u = 10-3 m/s και u = 5·10-3 m/s). Στα παρακάτω Σχήματα (4.1 – 
4.3) φαίνεται η κατανομή της θερμοκρασίας σε μια διατομή xy της διάταξης 
που περνάει από το μέσο του καναλιού για τις τρεις ταχύτητες εισόδου του 
ρευστού, δηλαδή για u = 10-2 m/s, u = 5·10-3 m/s και u = 10-3 m/s.  

 

 

 

Σχήμα 4.1: Κατανομή της θερμοκρασίας σε xy επίπεδο στο μέσο του καναλιού για u = 
10

-2
 m/s.  

 

 

1ο θερμαντικό 

στοιχείο 

2ο θερμαντικό 

στοιχείο 

3ο θερμαντικό 

στοιχείο 
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Σχήμα 4.2: Κατανομή της θερμοκρασίας σε xy επίπεδο στο μέσο του καναλιού για u = 
5·10

-3
 m/s.  

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Κατανομή της θερμοκρασίας σε xy επίπεδο στο μέσο του καναλιού για u = 
10

-3
 m/s.  

Από τα παραπάνω σχήματα, είναι εμφανές ότι η θερμοκρασία είναι 
ομοιόμορφη πάνω από κάθε θερμαντικό στοιχείο και για τις τρεις ταχύτητες 
του κινούμενου ρευστού. 

Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε καλύτερα την κατανομή της 
θερμοκρασίας μέσα στο μαιανδρικό κανάλι για τις τρεις διαφορετικές 
ταχύτητες εισόδου του ρευστού παρουσιάζουμε σε ένα κοινό σχήμα (Σχήμα 
4.4) την κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του μαιανδρικού 
καναλιού για τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες. 

1ο θερμαντικό 

στοιχείο 

2ο θερμαντικό 

στοιχείο 

3ο θερμαντικό 

στοιχείο 

1ο θερμαντικό 

στοιχείο 

2ο θερμαντικό 

στοιχείο 

3ο θερμαντικό 

στοιχείο 
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Σχήμα 4.4: Κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα της μοναδιαίας 
κυψελίδας για τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες εισόδου του ρευστού u = 10

-2
 m/s, u = 

5·10
-3

 m/s και u = 10
-3

 m/s. 

Από την παραπάνω σύγκριση, παρατηρούμε ότι σε κάθε θερμοκρασιακή 
ζώνη η κατανομή είναι ομοιόμορφη και ίση με την επιδιωκόμενη κάθε φορά 
θερμοκρασία ενώ η επίδραση της ταχύτητας του ρευστού δεν φαίνεται να 
επηρεάζει σημαντικά την κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο μαιανδρικό 
κανάλι. 

Στο Σχήμα 4.5 φαίνεται η τιμή του μέτρου ομοιομορφίας (παράγραφος 4.1) 
που δίνει το κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης στο οποίο η θερμοκρασία 
εμφανίζει διακύμανση μικρότερη από κάποιο αποδεκτό εύρος, το οποίο στην 
περίπτωσή μας θεωρήθηκε όπως προαναφέρθηκε ίσο με 3 Κ (± 1.5 Κ). Από 
το σχήμα αυτό προκύπτει ότι για μεγάλες ταχύτητες (u = 10-2 m/s) η κατανομή 
θερμοκρασίας αποκλίνει περισσότερο από την επιθυμητή θερμοκρασία 
κυρίως στη ζώνη αποδιάταξης και στη ζώνη 2 (πρόκειται για την ζώνη που 
περνάει το δείγμα χωρίς στην πράξη να πραγματοποιείται κάποιο από τα 
στάδια της αντίδρασης PCR) ενώ στις ίδιες ζώνες η κατανομή θερμοκρασίας 
πλησιάζει περισσότερο την επιβαλλόμενη θερμοκρασία για ταχύτητα ρευστού 
u = 10-3 m/s παρά για u = 5·10-3 m/s. Στις δύο άλλες ζώνες, υβριδισμού και 
επιμήκυνσης, η κατανομή της θερμοκρασίας πλησιάζει ακόμη περισσότερο 
την επιβαλλόμενη θερμοκρασία και για ταχύτητες ρευστού u = 10-3 m/s και u = 
5·10-3 m/s το κλάσμα του μήκους της ζώνης που βρίσκεται στα αποδεκτά όρια 
θερμοκρασίας ισούται με 1. 
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Σχήμα 4.5: Επίδραση της ταχύτητας στο μέτρο ομοιομορφίας για  διάταξη PI - PSA - 
Polyolefin και ταχύτητα εισόδου του ρευστού u = 10

-2
 m/s, u = 10

-3
 m/s και u = 5·10

-3
 

m/s. 

Στη συνέχεια, μεγαλώνουμε το πάχος του PI από 100 σε 1000 μm και 
εξετάζουμε το κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης για τις ταχύτητες u = 10-3 m/s 
και u = 5·10-3 m/s. Από το Σχήμα 4.6 παρατηρούμε ότι το κλάσμα του μήκους 
της ζώνης που βρίσκεται στα αποδεκτά όρια θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερο 
στην ζώνη υβριδισμού και ισούται με 1 για την περίπτωση της ταχύτητας u = 
10-3 m/s. Στις υπόλοιπες ζώνες παρατηρείται  μικρότερη ομοιομορφία της 
κατανομής της θερμοκρασίας και κυρίως στην ταχύτητα u = 5·10-3 m/s 
(μικρότερο κλάσμα ζώνης). 

Σχήμα 4.6: Επίδραση της ταχύτητας στο μέτρο ομοιομορφίας για μεγαλύτερο πάχος 
του στρώματος PI.  

Κατόπιν, μελετούμε την επίδραση που έχει η ταχύτητα του κινούμενου 
ρευστού, αν μεγαλώσουμε την απόσταση μεταξύ των ζωνών σταθερής 
θερμοκρασίας κατά 1000 μm, αυξάνοντας δηλαδή την απόσταση από 1370 σε 
2370 μm και από 1390 σε 2390 μm αντίστοιχα. Από το Σχήμα 4.7 βλέπουμε 
ότι η κατανομή της θερμοκρασίας επηρεάζεται ελάχιστα από την απόσταση 
μεταξύ των περιοχών σταθερής θερμοκρασίας, ανεξάρτητα της ταχύτητας του 
κινούμενου ρευστού.  
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Σχήμα 4.7: Επίδραση της ταχύτητας στο μέτρο ομοιομορφίας για μεγαλύτερη 
απόσταση μεταξύ των ζωνών σταθερής θερμοκρασίας. 

Τέλος, μελετούμε την επίδραση που θα έχει η αλλαγή των δομικών υλικών της 
διάταξης σε σχέση με τις διαφορετικές ταχύτητες του κινούμενου ρευστού. Η 
διάταξη είναι ίδια με την προηγούμενη περίπτωση στα πάχη αλλά τώρα 
αντικαθιστούμε όλα τα υλικά της διάταξης α) με πυρίτιο (Si) και β) με οξείδιο 
του πυριτίου (SiO2) και επαναλαμβάνουμε τη μελέτη μας για τις δύο ταχύτητες  
του ρευστού. Όπως φαίνεται  από το Σχήμα 4.8, το κλάσμα της κάθε ζώνης 
ισούται με 1 και για τις 2 ταχύτητες σε όλες τις ζώνες σταθερής θερμοκρασίας, 
δηλαδή παρατηρείται πολύ καλή ομοιομορφία της κατανομής της 
θερμοκρασίας για κάθε θερμοκρασιακή περιοχή μέσα στο μαιανδρικό κανάλι. 

 

 

Σχήμα 4.8: Επίδραση της ταχύτητας στο μέτρο ομοιομορφίας για διαφορετικά υλικά 
(πυρίτιο και οξείδιο του πυριτίου). 

Από τις μέχρι τώρα συγκρίσεις μας, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι σε γενικά 
πλαίσια η ταχύτητα του κινούμενου ρευστού δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την 
κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο κανάλι ενώ αν θέλουμε να είμαστε 
ακόμη πιο ακριβείς παρατηρούμε ότι σε μικρότερες ταχύτητες του κινούμενου 
ρευστού έχουμε περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.  
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4.2.2 Επίδραση του πάχους του στρώματος PI 

 

Στο Σχήμα 4.9 φαίνεται  η επίδραση της αύξησης του πάχους του PI από 100 
σε 1000 μm στην κατανομή της θερμοκρασίας για ταχύτητες κινούμενου 
ρευστού α) u = 10-3 m/s και β) u = 5·10-3 m/s. Το κλάσμα ζώνης ισούται με 1 
για το PI πάχους 100 μm ενώ μικρότερο κλάσμα μήκους παρατηρείται όταν 
μεγαλώνουμε το πάχος του PI, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ταχύτητας u = 
5·10-3 m/s. Με άλλα λόγια, πετυχαίνουμε καλύτερο έλεγχο της κατανομής της 
θερμοκρασίας μέσα στο κανάλι σε μικρότερα πάχη υλικών και σε μικρότερες 
ταχύτητες κινούμενου ρευστού. 

 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήμα 4.9: Επίδραση του πάχους του PI στο μέτρο ομοιομορφίας για ταχύτητα 
ρευστού (α) u = 10

-3 
m/s και (β) u = 5·10

-3 
m/s. 
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4.2.3 Επίδραση της απόστασης των περιοχών σταθερής θερμοκρασίας 

 

Ελέγχεται η επίδραση της αύξησης της απόστασης μεταξύ των περιοχών 
σταθερής θερμοκρασίας κατά 1000 μm (αυξάνοντας την απόσταση από 1370 
σε 2370 μm και από 1390 σε 2390 μm αντίστοιχα) στην κατανομή της 
θερμοκρασίας. Στο Σχήμα 4.10 φαίνεται το μέτρο ομοιομορφίας για δύο 
ταχύτητες του ρευστού, u = 10-3 m/s και u = 5·10-3 m/s.  

Από το Σχήμα 4.10, παρατηρείται ότι επιτυγχάνεται καλός έλεγχος της 
θερμοκρασίας στις ζώνες υβριδισμού και επιμήκυνσης και για τις δύο 
περιπτώσεις, αφού το κλάσμα ζώνης είναι ίσο με 1 ενώ στη ζώνη 
αποδιάταξης παρατηρείται μικρότερη ομοιομορφία της θερμοκρασίας για 
ταχύτητα u = 5·10-3 m/s. 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήμα 4.10: Επίδραση της απόστασης των περιοχών σταθερής θερμοκρασίας για 
ταχύτητα ρευστού α) u = 10

-3 
m/s και β)  u = 5·10

-3
 m/s. 
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4.2.4 Επίδραση του δομικού υλικού της διάταξης 
 

Μελετάται η επίδραση διαφορετικών δομικών υλικών της διάταξης στην 
κατανομή της θερμοκρασίας. Η συγκριτική αυτή μελέτη αφορά την αρχική 
πολυμερική διάταξη (PI, PSA, Polyolefin) και τις περιπτώσεις κατασκευής της 
διάταξης από πυρίτιο (Si) και οξείδιο του πυριτίου (SiO2) ενώ η ταχύτητα 
ρευστού θεωρείται πάλι ίση με u = 10-3 m/s και u = 5·10-3 m/s. 
Χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά για τη διάταξη, παρατηρούμε ότι όταν 
χρησιμοποιούμε πυρίτιο ή οξείδιο του πυριτίου (Σχήμα 4.11) ότι το 
μεγαλύτερο κλάσμα του μήκους της κάθε ζώνης βρίσκεται μέσα στο 
επιθυμητό όριο ενώ για το PI έχουμε ελάχιστα μικρότερη ομοιομορφία της 
θερμοκρασιακής κατανομής, κυρίως στην ταχύτητα u = 5·10-3 m/s. 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήμα 4.11: Επίδραση του δομικού  υλικού της διάταξης για ταχύτητα ρευστού (α) u = 
10

-3 
m/s και (β) u = 5·10

-3 
m/s. 
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4.3 Αξιολόγηση της προσέγγισης των θερμαντικών στοιχείων ως 
επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας - σύγκριση αποτελεσμάτων για 
τις τρεις προσεγγίσεις των  θερμαντικών στοιχείων 

 

Η υψηλή θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε κάθε ζώνη και για όλες τις 
περιπτώσεις ταχυτήτων εισόδου και δομικών υλικών που υπολογίστηκε στις 
προηγούμενες παραγράφους είναι πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, 
μετρήσεις στη βιβλιογραφία [49] δείχνουν ότι η θερμοκρασιακή ομοιομορφία 
δεν είναι καλή σε περιπτώσεις όπου δομικό υλικό είναι κάποιο κεραμικό που 
έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας πολύ χαμηλότερο από αυτόν του Si 
[4.4 W/(m K) έναντι 150 W/(mK) για το Si]. Μάλιστα, για να επιτευχθεί η 
θερμοκρασιακή ομοιομορφία κατασκευάζονται αυλάκια μεταξύ των 
θερμοκρασιακών ζωνών. Αυτή η διαφορά με τα αποτελέσματα της 
βιβλιογραφίας, μας έβαλε σε σκέψη για το αν η προσέγγιση επιφανειών 
σταθερής θερμοκρασίας είναι ρεαλιστική.  

Συγκρίναμε την προσέγγιση επιφανειών σταθερής θερμοκρασίας με τις 
ρεαλιστικότερες προσεγγίσεις των θερμαντικών στοιχείων ως 
παραλληλεπίπεδα στερεά σώματα [προσέγγιση (β), Σχήμα 3.1α] και ως 
μαιανδρικού σχήματος σώματα [προσέγγιση (γ), Σχήμα 3.1β]. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν. 

Στο Σχήμα 4.12 φαίνεται η κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα 
του καναλιού και για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις  των θερμαντικών 
στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα 
θερμαντικά στοιχεία και επιφάνειες  σταθερής θερμοκρασίας) όταν τα δομικά 
υλικά της διάταξης είναι: PI (100 μm),  PSA (50 μm) – Polyolefin (50 μm). Στο 
Σχήμα 4.13 απεικονίζεται το κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης για τις τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών στοιχείων και για ίδια δομικά 
υλικά της διάταξης. Παρατηρείται πολύ καλή ομοιομορφία της κατανομής της 
θερμοκρασίας και για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις  των θερμαντικών 
στοιχείων.   

 

 

Σχήμα 4.12: Κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του καναλιού της 
μοναδιαίας κυψελίδας για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών 
στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά 
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στοιχεία και επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας). Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: 
PI (100 μm),  PSA (50 μm) – Polyolefin (50 μm). Οι μαύρες διακεκομμένες γραμμές στο 
σχήμα δείχνουν τα όρια των θερμαντικών στοιχείων και τις αντίστοιχες θερμικές ζώνες 
από τις οποίες διέρχεται το δείγμα.  

 

Σχήμα 4.13: Κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης στα αποδεκτά όρια για τις τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος 
θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία και επιφάνειες σταθερής 
θερμοκρασίας). Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: PI (100 μm),  PSA (50 μm) – 
Polyolefin (50 μm). 

Στο Σχήμα 4.14 φαίνεται η κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα 
του καναλιού και για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις  των θερμαντικών 
στοιχείων όταν τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: SiO2 (100 μm),  SiO2 (50 
μm) – SiO2 (50 μm) ενώ στο Σχήμα 4.15 απεικονίζεται αντίστοιχα το κλάσμα 
του μήκους κάθε ζώνης. Παρατηρείται διαφοροποίηση της κατανομής της 
θερμοκρασίας για θέρμανση του δείγματος με στερεά θερμαντικά στοιχεία 
(μαιανδρικού σχήματος - παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία) σε σχέση με 
την θεώρηση επιφανειών σταθερής θερμοκρασίας η οποία εμφανίζεται πιο 
μεγάλη για την προσέγγιση των θερμαντικών στοιχείων μαιανδρικού 
σχήματος.   

 

Σχήμα 4.14: Κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του καναλιού της 
μοναδιαίας κυψελίδας για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών 
στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά 
στοιχεία και επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας). Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: 
SiO2 (100 μm),  SiO2 (50 μm) – SiO2 (50 μm). Οι μαύρες διακεκομμένες γραμμές στο 

αποδιάταξη

zone 2

υβριδισμός

επιμήκυνση

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

κλάσμα ζώνης για ταχύτητα ρευστού u = 10
-3
 m/s 

 Σταθερή θερμοκρασία

 μαιανδρικές

 πλάκες

0.00 0.03 0.06

330

335

340

345

350

355

360

365

370

345 Κ

333 Κ

368 Κ

Ζώνη 

Επιμήκυνσης

(extension)

Ζώνη 

Υβριδισμού

(annealing)

ζώνη 2

(zone 2)

Ζώνη 

Αποδιάταξης

(denaturation)

T
(K

)

μήκος τόξου κατά μήκος του άξονα της μοναδιαίας κυψελιδας

Μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία

Ορθογώνιου σχήματος θερμαντικά στοιχεία

Επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[65] 
 

σχήμα δείχνουν τα όρια των θερμαντικών στοιχείων και τις αντίστοιχες θερμικές ζώνες 
από τις οποίες διέρχεται το δείγμα. 

 

Σχήμα 4.15: Κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης στα αποδεκτά όρια για τις τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος 
θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία και επιφάνειες  σταθερής 
θερμοκρασίας). Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: SiO2 (100 μm),  SiO2 (50 μm) – SiO2 

(50 μm). 

Στο Σχήμα 4.16 φαίνεται η κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα 
του καναλιού και για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις  των θερμαντικών 
στοιχείων όταν τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: Si (100 μm),  Si (50 μm) – 
Si (50 μm) ενώ στο Σχήμα 4.17 απεικονίζεται αντίστοιχα το κλάσμα του 
μήκους κάθε ζώνης. Παρατηρείται σημαντική απόκλιση της κατανομής της 
θερμοκρασίας για θέρμανση του δείγματος με στερεά θερμαντικά στοιχεία 
(μαιανδρικού σχήματος - παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία) σε σχέση με 
την θεώρηση επιφανειών σταθερής θερμοκρασίας ενώ η σύγκριση των δύο 
διαφορετικών προσεγγίσεων με στερεά θερμαντικά στοιχεία δεν παρουσιάζει 
σημαντική διαφοροποίηση.  

 

Σχήμα 4.16: Κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του καναλιού της 
μοναδιαίας κυψελίδας για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών 
στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά 
στοιχεία και επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας). Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: 
Si (100 μm),  Si (50 μm) – Si (50 μm). Οι μαύρες διακεκομμένες γραμμές στο σχήμα 

αποδιάταξη

zone 2

υβριδισμός

επιμήκυνση

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

κλάσμα ζώνης για ταχύτητα ρευστού u = 10
-3
 m/s 

 Σταθερή θερμοκρασία

 μαιανδρικές

 πλάκες

0.00 0.03 0.06

330

335

340

345

350

355

360

365

370

345 Κ

333 Κ

368 Κ

Ζώνη 

Επιμήκυνσης

(extension)

Ζώνη 

Υβριδισμού

(annealing)

ζώνη 2

(zone 2)

Ζώνη 

Αποδιάταξης

(denaturation)T
(K

)

μήκος τόξου κατά μήκος του άξονα της μοναδιαίας κυψελιδας

 Μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία

 Ορθογώνιου σχήματος θερμαντικά στοιχεία

 Επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[66] 
 

δείχνουν τα όρια των θερμαντικών στοιχείων και τις αντίστοιχες θερμικές ζώνες από 
τις οποίες διέρχεται το δείγμα. 

 

 

Σχήμα 4.17: Κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης στα αποδεκτά όρια για τις τρεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος 
θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία και επιφάνειες  σταθερής 
θερμοκρασίας). Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: Si (100 μm),  Si (50 μm) – Si (50 
μm). 

 

Αναζητώντας τα αίτια της διαφοράς στα αποτελέσματα, συγκρίναμε τις 
κατανομές θερμοκρασίας στο επίπεδο του καναλιού και στη διεπιφάνεια 
διάταξης – θερμαντικών στοιχείων. Στα Σχήματα 4.18 α,β απεικονίζονται οι 
γραφικές παραστάσεις της κατανομής της θερμοκρασίας κατά μήκος του 
άξονα της μοναδιαίας κυψελίδας και κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης 
στον άξονα της μοναδιαίας κυψελίδας που διέρχεται από την διεπιφάνεια 
μεταξύ της διάταξης και των θερμαντικών στοιχείων. Τα δομικά υλικά της 
διάταξης είναι: Si (100 μm), Si (50 μm) – Si (50 μm) και εξετάζονται δύο 
διαφορετικές προσεγγίσεις  θέρμανσης του δείγματος (μαιανδρικά θερμαντικά 
στοιχεία και επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας). Αντίστοιχα στα Σχήματα 
4.19 α,β φαίνονται οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις όταν τα δομικά υλικά 
της διάταξης είναι: SiΟ2 (100 μm), SiΟ2 (50 μm) – SiΟ2 (50 μm).    
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(α) 

 

 

(β) 

Σχήμα 4.18: Κατανομής της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα της μοναδιαίας 
κυψελίδας και κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης στον άξονα της μοναδιαίας 
κυψελίδας που διέρχεται από την διεπιφάνεια μεταξύ της διάταξης και των 
θερμαντικών στοιχείων, για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών 
στοιχείων (α) για μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία  και (β) για επιφάνειες 
σταθερής θερμοκρασίας. Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: Si (100 μm),  Si (50 μm) – 
Si (50 μm). 
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(α) 

 

 

 

(β) 

Σχήμα 4.19: Κατανομής της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα της μοναδιαίας 
κυψελίδας και κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης στον άξονα της μοναδιαίας 
κυψελίδας που διέρχεται από την διεπιφάνεια μεταξύ της διάταξης και των 
θερμαντικών στοιχείων για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις των θερμαντικών 
στοιχείων (α) για μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία  και (β) για επιφάνειες 
σταθερής θερμοκρασίας. Τα δομικά υλικά της διάταξης είναι: SiΟ2 (100 μm),  SiΟ2 (50 
μm) – SiΟ2 (50 μm). 
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Τα συμπεράσματα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων συνοψίζονται 
παρακάτω:  

 

Η κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του καναλιού της 
μαιανδρικής κυψελίδας είναι περίπου η ίδια και για τις τρεις περιπτώσεις 
δομικών υλικών της κυψελίδας για παραλληλεπίπεδα και μαιανδρικού 
σχήματος θερμαντικά στοιχεία (Σχήματα 4.12, 4.14 και 4.16). Στην περίπτωση 
του πολυμερικού υλικού (PI – PSA – Polyolefin) η κατανομή είναι η ίδια ακόμη 
και για περιοχές σταθερής θερμοκρασίας (Σχήμα 4.12). 

Στην περίπτωση χρήσης SiO2 ως κατασκευαστικού υλικού της διάταξης η 
κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα της μαιανδρικής 
κυψελίδας (Σχήμα 4.14) διαφέρει σε σχέση με την κατανομή όταν επιβάλλεται 
σταθερή θερμοκρασία στις αντίστοιχες περιοχές ενώ η κατανομή αποκλίνει 
ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιούμε Si (Σχήμα 4.16). Στα σχήματα 4.18, 
4.19 όπου παρουσιάζονται η κατανομή της θερμοκρασίας κατά μήκος του 
άξονα της μοναδιαίας κυψελίδας και κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης 
στον άξονα της μοναδιαίας κυψελίδας που διέρχεται από την διεπιφάνεια 
μεταξύ της διάταξης και των θερμαντικών στοιχείων παρατηρούμε πως και 
στην περίπτωση του Si και στην περίπτωση του SiO2 έχουμε ίδια κατανομή. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στις φυσικές ιδιότητες αυτών των υλικών και 
κυρίως στην θερμική τους αγωγιμότητα k. Αν λοιπόν κατά την θέρμανση με 
μαιανδρικά θερμαντικά στοιχεία η τιμή της θερμοκρασίας στην διεπιφάνεια 
θερμαντικού στοιχείου  - διάταξης ήταν ίση με την επιδιωκόμενη θερμοκρασία 
στην αντίστοιχη θερμική ζώνη, αυτή θα ήταν και η θερμοκρασία του 
κινούμενου ρευστού μέσα στο μαιανδρικό κανάλι, Κάτι τέτοιο όμως δεν 
συμβαίνει (στην περίπτωση του Si είναι πολύ πιο εμφανής η διαφορά) και 
αυτός είναι ο λόγος που στην περίπτωση του Si ή του SiO2 η προσέγγιση των 
επιφανειών σταθερής θερμοκρασίας δεν είναι σωστή.    

Το κλάσμα του μήκους της κάθε ζώνης είναι αρκετά ικανοποιητικό (>0.95) 
στην περίπτωση χρήσης ως υλικό PI – PSA – Polyolefin (Σχήμα 4.13) και 
παρουσιάζει ελάχιστες διαφοροποιήσεις για τις τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις θέρμανσης του βιολογικού δείγματος (μαιανδρικού σχήματος 
θερμαντικά στοιχεία, παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία και περιοχές 
σταθερής θερμοκρασίας). Για χρήση Si (Σχήμα 4.17) το κλάσμα του μήκους 
της κάθε ζώνης διαφοροποιείται ελάχιστα για παραλληλεπίπεδα και 
μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία ενώ έχει πολύ μεγάλη απόκλιση 
σε σχέση με την θεώρηση περιοχών σταθερής θερμοκρασίας. Ενώ δηλαδή το 
κλάσμα του μήκους της κάθε ζώνης εμφανίζεται ίσο με 1 όταν θεωρούνται 
περιοχές σταθερής θερμοκρασίας, το αντίστοιχο κλάσμα στην περίπτωση 
παραλληλεπίπεδων και μαιανδρικού σχήματος θερμαντικών στοιχείων πέφτει 
κάτω από 0.5 και φτάνει και σε κάποιες περιοχές το 0.2, που σημαίνει ότι 
έχουμε απόκλιση από το επιθυμητό εύρος διακύμανσης των 3 Κ σε μεγάλο 
μήκος ζώνης. Στην περίπτωση που η διάταξη αποτελείται από SiO2 
παρατηρείται διαφοροποίηση του κλάσματος του μήκους κάθε ζώνης για 
παραλληλεπίπεδα και μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία (Σχήμα 
4.15) ενώ η μεταξύ τους σύγκριση δείχνει μια καλύτερη ομοιομορφία της 
θερμοκρασίας και μια καλύτερη προσέγγιση της αντίστοιχης περίπτωσης των 
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επιβαλλόμενων περιοχών σταθερής θερμοκρασίας στην περίπτωση των 
παραλληλεπίπεδων θερμαντικών στοιχείων.  

Τα αποτελέσματα για το κλάσματα μήκους των ζωνών στα αποδεκτά όρια 
συνοψίζονται στο Σχήμα 4.20 στο οποίο απεικονίζεται το κλάσμα του μήκους 
κάθε ζώνης για δύο διαφορετικές περιπτώσεις θέρμανσης του βιολογικού 
δείγματος (μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία και παραλληλεπίπεδα 
θερμαντικά στοιχεία) και για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις υλικού της 
διάταξης (PI – PSA - Polyolefin , Si και SiO2). 

  

 

Σχήμα 4.20: Κλάσμα του μήκους κάθε ζώνης για δύο διαφορετικές περιπτώσεις 
θέρμανσης του βιολογικού δείγματος (μαιανδρικού σχήματος θερμαντικά στοιχεία και 
παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία) και για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 
υλικού της διάταξης (PI – PSA - Polyolefin, Si και SiO2). 

 

Στο Σχήμα 4.21 απεικονίζεται η καταναλισκόμενη ισχύς στα θερμαντικά 
στοιχεία της μοναδιαίας κυψελίδας για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 
υλικού της διάταξης (PI – PSA - Polyolefin, Si και SiO2). Η καταναλισκόμενη 
ισχύς στα θερμαντικά στοιχεία (Σχήμα 4.21) για χρήση Si ως κατασκευαστικού 
υλικού αντί του PI – PSA - Polyolefin αυξάνει σημαντικά (κατά ένα παράγοντα 
7 για τη ζώνη αποδιάταξης) την απαιτούμενη ισχύ. Η χρήση SiO2 αυξάνει 
ελαφρά την απαιτούμενη ισχύ στη ζώνη αποδιάταξης. Οι διαφορές στην 
κατανάλωση ισχύος στα θερμαντικά στοιχεία για τις δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις προσέγγισης των θερμαντικών στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος 
θερμαντικά στοιχεία και παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία) δεν είναι 
σημαντικές. 
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Σχήμα 4.21: Καταναλισκόμενη ισχύς στα θερμαντικά στοιχεία για δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις προσέγγισης των θερμαντικών στοιχείων (μαιανδρικού σχήματος 
θερμαντικά στοιχεία και παραλληλεπίπεδα θερμαντικά στοιχεία) και για τα τρία 
διαφορετικά υλικά της διάταξης (PI – PSA - Polyolefin, Si και SiO2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  - ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗ 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΜΑΙΑΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αριθμητική 
επίλυση με τον εμπορικό κώδικα Comsol θεωρώντας μία ρεαλιστικότερη 
προσέγγιση (σε σχέση με το κεφάλαιο 4) των θερμαντικών στοιχείων: 
Θεωρούνται μαιανδρικού σχήματος στερεά σώματα στα οποία παράγεται 
θερμότητα. Μελετάται η επίδραση της ταχύτητας εισόδου του ρευστού στην 
κατανομή θερμοκρασίας κατά μήκος και κάθετα του άξονα του καναλιού. 
Εξετάζεται η επίδραση του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη η 
διάταξη, του πάχους του PI, των δομικών υλικών (πολυμερικά, SiO2, Si), 
καθώς και του πάχους του μέσου σφράγισης της διάταξης στο προφίλ της 
θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του καναλιού και στα μέτρα 
αξιολόγησης. Υπολογίζεται η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των αντιστάσεων και 
η μέγιστη απόσταση θερμοκρασιακής επιρροής των αντιστάσεων στη 
θερμοκρασία της διάταξης και στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τους υπολογισμούς. 
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5.1 Εισαγωγή 

 

Η διάταξη αποτελείται από τα ίδια υλικά που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3 
(παράγραφος 3.1). Οι τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των PI, 
PSA, Polyolefin, Cu, Si και SiO2  που χρησιμοποιήθηκαν δίνονται στον Πίνακα 
3. Η τιμή του συντελεστή θερμική αγωγιμότητας του PSA θεωρήθηκε πάλι ίση 
με αυτή του PDMS. 

 

Πίνακας 3: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας υλικών [46], [47].  

Υλικό PI PSA Polyolefin Cu Si SiO2  

Συντελεστής 
θερμικής 

αγωγιμότητας 
σε W/(m·οΚ) 

0.12 0.1511 0.445 401 149 1.38 

 

Για το ρευστό χρησιμοποιήθηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού 
[Cp=4200 J/(kg·οK), kf=0.61 W/(m·K), ρ=1000 kg/m3, μ=0.0036 Pa·s (στους 
350 K)]. 

Εκτός από τη διαφορετική προσέγγιση των θερμαντικών στοιχείων υπάρχει 
μία ακόμη διαφορά με τους υπολογισμούς του κεφαλαίου 4: Η επιθυμητή 
θερμοκρασία της ζώνης επιμήκυνσης (extension zone) είναι ίση με 350 Κ αντί 
345 Κ.  

 

5.1.1 Επίδραση της ταχύτητας εισόδου του ρευστού στην κατανομή 
θερμοκρασίας 

 

Οι υπολογισμοί γίνονται για δύο τιμές ταχύτητας ώστε να εξεταστεί και η 
επίδρασή της στη θερμοκρασία του ρευστού. Η πρώτη τιμή είναι 10-3 m/s (1 
mm/s) και η δεύτερη 10-2 m/s (10 mm/s). Με βάση το γεγονός ότι το στάδιο 
της PCR που καθορίζει το χρόνο της διαδικασίας είναι το στάδιο της 
επιμήκυνσης όπου η ταχύτητα είναι της τάξης των 100 bp/s και το γεγονός ότι 
το μήκος του καναλιού που αντιστοιχεί στη ζώνη επιμήκυνσης είναι 30 mm 
στη διάταξη που σχεδιάσαμε, αναμένεται το δείγμα DNA (π.χ. 500 bp) να 
παραμένει τουλάχιστον 5 s στη ζώνη επιμήκυνσης, ή διαφορετικά να έχουμε 
ταχύτητα το πολύ 6 mm/s. Άρα οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί 
πράγματι για δύο ακραίες ταχύτητες, και η συμπεριφορά της διάταξης που 
σχεδιάσαμε αναμένεται να βρίσκεται ανάμεσα στις ακραίες περιπτώσεις που 
θα περιγραφούν παρακάτω. 

Στo Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η κατανομή θερμοκρασίας για δυο περιπτώσεις 
ταχύτητας  εισόδου σε διατομή της μοναδιαίας κυψελίδας στο επίπεδο xy  και 
σε ύψος (z) που αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του καναλιού. Στo Σχήμα 5.1 (α) οι 
υπολογισμοί έχουν γίνει για ταχύτητα εισόδου 1 mm/s. Για αυτήν τη χαμηλή 
ταχύτητα καταγράφεται ομοιόμορφη θερμοκρασιακή κατανομή πάνω από τα 
θερμαντικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, δεν καταγράφεται θερμική αλληλεπίδραση 
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(cross-talk) μεταξύ των ζωνών κάθε θερμαντικού στοιχείου. Στo Σχήμα 5.1 (β) 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών με ροή 10 mm/s. Σε 
αυτήν την περίπτωση επηρεάζεται η θερμοκρασία στο ενδιάμεσο των 
θερμαντικών στοιχείων, αλλά και πάλι το “cross-talk” μεταξύ των ζωνών δεν 
είναι σημαντικό. 

 

 

Σχήμα 5.1: Θερμοκρασία στο επίπεδο xy της μοναδιαίας κυψελίδας στο μέσο του 
καναλιού, υπολογισμένη για δυο τιμές ροής (α) 10

-3
 m/s και (β) 10

-2
 m/s. Η 

διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει το όριο των θερμαντικών στοιχείων.  

Η θερμοκρασία κατά μήκος του άξονα του καναλιού της μοναδιαίας κυψελίδας 
δίνεται στο επόμενο σχήμα, για τις δυο τιμές ταχύτητας ρευστού. Η 
θερμοκρασία σε σημείο του άξονα του καναλιού είναι αντιπροσωπευτική της 
θερμοκρασίας της διατομής στο δεδομένο σημείο (όπως θα φανεί στη 
συνέχεια). Από τα αποτελέσματα των υπολογισμών προκύπτει ικανοποιητική 
θερμοκρασιακή ομοιομορφία κατά μήκος του καναλιού για την περίπτωση της 
ταχύτητας ρευστού ίση με 10-3 m/s. Η ομοιομορφία μειώνεται με την αύξηση 
της ταχύτητας του ρευστού σε 10-2 m/s. 
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Σχήμα 5.2: Η θερμοκρασία του ρευστού κατά μήκος του καναλιού για δυο τιμές 
ταχύτητας εισόδου του ρευστού (1 mm/s και 10 mm/s). 

 

Όπως προκύπτει από τo Σχήμα 5.2, η απόκλιση της θερμοκρασίας του 
ρευστού από την επιθυμητή είναι μεγαλύτερη στα όρια των ζωνών, όπως 
φαίνεται καλύτερα στα ένθετα διαγράμματα. Η διαφορά αυτή εξαρτάται από 
την ταχύτητα του ρευστού και είναι σημαντικά μεγαλύτερη για ταχύτητα 
ρευστού ίση με 10-2 m/s. 

Η θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε διεύθυνση κάθετη στον άξονα του καναλιού 
όπως αυτή ορίζεται στo Σχήμα 5.3 (β), φαίνεται στo Σχήμα 5.3 (γ). Πιο 
συγκεκριμένα φαίνεται η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος τριών 
γραμμών παράλληλων στον άξονα z [Σχήμα 5.3 (β)]. Η θέση των γραμμών 
στο επίπεδο xy είναι στο μέσο των αντίστοιχων ζωνών και παρουσιάζεται στo 
Σχήμα 5.3 (α). Από τα αποτελέσματα των υπολογισμών προκύπτει ότι η 
μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού κατά μήκος αυτών των γραμμών 
είναι μικρότερη από 0.03 Κ.  
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Σχήμα 5.3: α) Η θέση τριών γραμμών κατά μήκους του άξονα z στο μέσο της 
μοναδιαίας κυψελίδας της διάταξης. (β) Η διεύθυνση (διακεκομμένη γραμμή) των 
γραμμών του Σχήματος 5.3 (α). (γ) Η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος των 
γραμμών του Σχήματος 5.3 (α) για δυο τιμές ταχύτητας εισόδου του ρευστού, 1 mm/s 
και 10 mm/s.  

Πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχοι υπολογισμοί κατά μήκος του άξονα x. Στο 
Σχήμα 5.4 (γ-ε) παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα μεταβολής της 
θερμοκρασίας κατά μήκος τριών γραμμών παράλληλων στον άξονα x. Η θέση 
και η διεύθυνση των γραμμών αυτών φαίνονται στο Σχήμα 5.4 (α) και 5.4 (β). 
Διέρχονται από το μέσο των αντίστοιχων θερμοκρασιακών ζωνών. Οι 
ταλαντώσεις που καταγράφονται οφείλονται στο μαιανδρικό σχήμα των 
αντιστάσεων. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία του ρευστού που 
υπολογίστηκαν είναι μικρότερες από 0.2 Κ. 
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Σχήμα 5.4: (α) Η θέση των τριών γραμμών κατά μήκους του άξονα x (γραμμή e, f και g) 
στη μοναδιαία κυψελίδα. (β) Η θέση της γραμμής κατά μήκος του άξονα x, η οποία 
περνάει από το κανάλι. Θερμοκρασιακές μεταβολές κατά μήκος (γ) της γραμμής e, (δ) 
της γραμμής f, και (ε) της γραμμής g για δυο τιμές ταχύτητας ρευστού, 1 mm/s και 10 
mm/s.  

Οι μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας του ρευστού σε διευθύνσεις κάθετες 
στον άξονα του καναλιού (0.03 και 0.2 Κ) επιβεβαιώνουν ότι η θερμοκρασία 
σε σημείο του άξονα του καναλιού είναι αντιπροσωπευτική της θερμοκρασίας 
της διατομής στο δεδομένο σημείο. 

Το πρώτο μέτρο αξιολόγησης της διάταξης (βλ. 4.1) που αφορά στην 
ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη παρουσιάζεται στo Σχήμα 5.5 
(a).  

0 2000

outlet

y

heater 3 

(333 K)

heater 2 

(350 K)

extension

zone

annealing 

zone

x (microns)

heater 1 

(368 K)

denaturation 

zone

x.
z

inlet

line e

line f

line g

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025

367.0

367.5

368.0

368.5

 u
in
=10 mm/s

 u
in
=1 mm/s

T
 (

K
)

x (m) @ line e

Heater 1

channel

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025
349.0

349.5

350.0

350.5

351.0

T
 (

K
)

x (m) @ line f

Heater 2

channel

150 μm

50 μm

50 μm

30 μm

70 μm

DNA sample

PE

PDMS

PI

(b)

PSA

Polyolefin

PI x

z
0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025

332.5

333.0

333.5

334.0

334.5

T
 (

K
)

x (m) @ line g

Heater 3

channel



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[78] 
 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ποσοστά του μήκους του καναλιού κάθε 
ζώνης που έχουν θερμοκρασία εντός του αποδεκτού εύρους (3 Κ). Οι 
υπολογισμοί έχουν γίνει πάλι για δυο τιμές ταχύτητας εισόδου του ρευστού, 1 
mm/s και 10 mm/s. Στην περίπτωση της χαμηλής ταχύτητας, 1 mm/s, 
ποσοστό μεγαλύτερο από 97% έχει την κατάλληλη/αποδεκτή θερμοκρασία. 
Στην περίπτωση της υψηλής ταχύτητας, 10 mm/s, το ποσοστό αυτό μειώνεται 
στο 80%.  

 

Σχήμα 5.5: (a) Το ποσοστό του μήκους κάθε ζώνης με θερμοκρασία εντός των 
αποδεκτών τιμών (3 K). (b) Οι απαιτήσεις σε ισχύ για τη μοναδιαία κυψελίδα 
υπολογισμών για δυο τιμές ταχύτητας ρευστού, 1 mm/s και 10 mm/s.  

Το δεύτερο μέτρο αξιολόγησης, δηλαδή οι απαιτήσεις σε ισχύ για τη 
θέρμανση των αντιστάσεων, παρουσιάζεται στo Σχήμα 5.5 (b). Για τις ανάγκες 
της μοναδιαίας κυψελίδας υπολογισμών (όχι για όλη τη διάταξη) η ισχύς που 
απαιτείται και για τις τρεις μαιανδρικές αντιστάσεις είναι περίπου 45 mW. Η 
ισχύς αυτή δεν επηρεάζεται σημαντικά από την ταχύτητα του ρευστού. 

 

5.1.2  Η επίδραση του υλικού της διάταξης 

 

Το πλεονέκτημα της χρήσης πολυμερούς υλικού για την κατασκευή της 
διάταξης, σε αντίθεση με τη χρήση SiO2 ή Si παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.6. Η 
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θερμοκρασιακή κατανομή κατά μήκος του καναλιού συγκρίνεται με την 
περίπτωση στην οποία διάταξη είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από Si 
και με την περίπτωση στην οποία η διάταξη είναι εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένη από SiO2. Οι υπολογισμοί έγιναν πάλι για δυο τιμές 
ταχύτητας ρευστού, 1 mm/s και 10 mm/s. 

Η θερμοκρασιακή ομοιομορφία για την περίπτωση της διάταξης από SiO2 
είναι σαφώς μικρότερη από τη διάταξη που μελετάται (PI, PSA, Polyolefin) 
πειραματικά, ενώ μειώνεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση της διάταξης 
που είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από Si. Οι διαφορές στη 
θερμοκρασία σε σχέση με τις τιμές - στόχο στην τελευταία περίπτωση 
(διάταξη από Si) υπερβαίνουν σε κάποιες περιπτώσεις και τους 10 Κ. Τα 
συμπεράσματα αυτά ποσοτικοποιούνται στo Σχήμα 5.7. 

 

 

 

Σχήμα 5.6: Μεταβολή θερμοκρασίας κατά μήκος του καναλιού για τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις υλικών υποστρωμάτων. Η πρώτη (συνεχής γραμμή) αντιστοιχεί στην 
αλληλουχία υλικών που προτείνεται και μελετάται πειραματικά (PI, PSA, Polyolefin). Η 
δεύτερη αντιστοιχεί σε διάταξη εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη με Si και η τρίτη 
αναφέρεται σε διάταξη εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη με SiO2. Η ταχύτητα του 
ρευστού είναι (a) 1 mm/s και (b) 10 mm/s. 
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Από τα αποτελέσματα του Σχήματος 5.7, προκύπτει ότι το ποσοστό της 
ζώνης επιμήκυνσης (extension) που βρίσκεται στο αποδεκτό όριο είναι ~40% 
για την περίπτωση της διάταξης από SiO2. Το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμη 
περισσότερο στην περίπτωση της διάταξης από Si (~17%). 

Αντίστοιχα οι απαιτήσεις για ισχύ αυξάνονται από ~45 mW για τη διάταξη από 
PI σε ~53 mW για τη διάταξη από SiO2. Για τη διάταξη από Si αυξάνονται από 
~20mW σε ~160 mW οι απαιτήσεις για ισχύ στην πρώτη αντίσταση, ενώ 
προκύπτει και η απαίτηση για την ύπαρξη στοιχείου ψύξης αντί της τρίτης 
αντίστασης (στην περίπτωση του πυριτίου η ισχύς στην τρίτη αντίσταση 
προκύπτει αρνητική, που σημαίνει ότι απορροφάται θερμότητα από την 
διάταξη). Τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται σημαντικά από την ταχύτητα 
του ρευστού στο κανάλι. 

 

Σχήμα 5.7: Το ποσοστό του μήκους κάθε ζώνης με θερμοκρασία εντός του αποδεκτού 
εύρους τιμών (3 K) για ταχύτητα εισόδου ίση του ρευστού με (a) 1 mm/s και (c) 10 
mm/s. Οι απαιτήσεις σε ισχύ για τη μοναδιαία κυψελίδα υπολογισμών για ταχύτητα 
εισόδου του ρευστού (b) 1 mm/s και (d) 10 mm/s. 

 

5.1.3  Η επίδραση του πάχους του PI 

 

Σε όλους τους υπολογισμούς που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, δεν έχει 
καταγραφεί μεταβολή της θερμοκρασίας μεταξύ του επιπέδου του καναλιού 
και του επιπέδου των αντιστάσεων, εξαιτίας της μικρής απόστασης μεταξύ του 
καναλιού και των αντιστάσεων (~70 μm). Με την αύξηση του πάχους του PI 

denaturation

annealing

extension

0 20 40 60 80 100

 Si based 

 SiO
2
 based

 PI based

% of zone in the range of 3K

(a)

heater 1

heater 2

heater 3

-100 -50 0 10 20 150 160

Q (mW)
.

(b)

u
in
= 1 mm/s

denaturation

annealing

extension

0 20 40 60 80 100

 Si based 

 SiO
2
 based

 PI based

% of zone in the range of 3K

(a)

heater 1

heater 2

heater 3

-100 -50 0 10 20 150 160

Q (mW)
.

(b)

u
in
= 10 mm/s

(d) 

(c) 



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[81] 
 

από 100 μm σε 1000 μm καταγράφεται μεταβολή της θερμοκρασίας και 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.8.  

 

 

 

Σχήμα 5.8: Θερμοκρασία κατά μήκος του άξονα του καναλιού (συνεχής γραμμή) και 
κατά μήκος της ίδιας γραμμής στο επίπεδο των αντιστάσεων (διακεκομμένη γραμμή). 
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για τη διάταξη PI – PSA – Polyolefin με πάχος PI ίσο με 
1000 μm και για δυο τιμές ταχύτητας ρευστού, (a) 1 mm/s και (b) 10 mm/s. 

Η επίδραση του πάχους του PI στην θερμοκρασιακή ομοιομορφία και στις 
απαιτήσεις για ισχύ παρουσιάζεται στo Σχήμα 5.9. Η θερμοκρασιακή 
ομοιομορφία εξαρτάται σημαντικά από το πάχος του PI. Αντίθετα οι 
απαιτήσεις σε ισχύ δεν επηρεάζονται σημαντικά. Η απαιτούμενη ισχύς 
αυξάνεται από ~45 mW σε ~50 mW με την αύξηση του πάχους από 100 μm 
σε 1000 μm. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 
προηγουμένως, η απαιτούμενη ισχύς δεν επηρεάζεται σημαντικά από την 
ταχύτητα του ρευστού. 
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Σχήμα 5.9: (a) Το ποσοστό του μήκους κάθε ζώνης με θερμοκρασία εντός των 
αποδεκτών τιμών (3 K). (b) Οι απαιτήσεις σε ισχύ για τη μοναδιαία κυψελίδα 
υπολογισμών για δυο τιμές ταχύτητας ρευστού, 1 mm/s και 10 mm/s. 

 

5.1.4  Η επίδραση του υλικού και του πάχους του μέσου σφράγισης 

 

Στo Σχήμα 5.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης του υλικού 
και του πάχους του μέσου σφράγισης. Συγκρίνεται το μέσο σφράγισης που 
χρησιμοποιήθηκε στη διάταξη που υλοποιήθηκε (50 μm PSA και 50 μm 
Polyolefin) και η υποθετική περίπτωση σφράγισης με στρώμα 1000 μm SiO2. 
Έχουν γίνει υπολογισμοί για δυο διαφορετικές τιμές ταχύτητας ρευστού, 1 
mm/s και 10 mm/s. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα του Σχήματος  5.10 
τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με το μέσο σφράγισης που 
χρησιμοποιήθηκε τελικά είναι σημαντικά καλύτερα σε σχέση με τη σφράγιση 
από SiO2. Τα συμπεράσματα αυτά ποσοτικοποιούνται στο Σχήμα 5.11. 
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Σχήμα 5.10: Θερμοκρασία κατά μήκος του καναλιού για δυο περιπτώσεις υλικών 
σφράγισης. Η συνεχής γραμμή αντιστοιχεί στο μέσο σφράγισης που χρησιμοποιήθηκε 
στη διάταξη που υλοποιήθηκε (50 μm PSA και 50 μm Polyolefin) και η διακεκομμένη 
γραμμή σε διάταξη που έχει σφραγιστεί με SiO2 πάχους 1000 μm. Έχουν γίνει 
υπολογισμοί για δυο τιμές ταχύτητας εισόδου του ρευστού, (a) 1 mm/s και (b) 10 mm/s. 

 

Η θερμοκρασιακή ομοιομορφία είναι μεγαλύτερη για την περίπτωση του 
μέσου σφράγισης που τελικά χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με το στρώμα SiO2. 
Η απαίτηση σε ισχύ αυξάνεται από  ~45 mW σε ~65 mW  στην περίπτωση 
της σφράγισης με SiO2, ενώ στην περίπτωση που η ταχύτητα του ρευστού 
είναι 10 mm/s απαιτείται και η χρήση ψυκτικού στοιχείου (αρνητική ισχύς) αντί 
της  τρίτης αντίστασης.  

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

(heater 2)

 PI (100 μm) - PSA (50 μm) - Polyolefin (50 μm)

 PI (100 μm) - SiO
2
 (1000 μm)

extension

(heater 2)

annealing

(heater 3)

350K

368K

350K

T
 (

K
)

arclenth along the channel axis (m)

333K

denaturation

(heater 1)

(a)u
in
=1 mm/s

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

(heater 2)

 PI (100 μm) - PSA (50 μm) - Polyolefin (50 μm)

 PI (100 μm) - SiO
2
 (1000 μm)

extension

(heater 2)

annealing

(heater 3)

350K

368K

350K

T
 (

K
)

arclenth along the channel axis (m)

333K

denaturation

(heater 1)

(b)u
in
=10 mm/s



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[84] 
 

 

Σχήμα 5.11: Σύγκριση μέσων σφράγισης (ι) μέσο σφράγισης που χρησιμοποιήθηκε 
στη διάταξη που υλοποιήθηκε (50 μm PSA και 50 μm πολυολεφίνη) και (ιι) SiO2 
πάχους 1000 μm. (a) Το ποσοστό του μήκους κάθε ζώνης με θερμοκρασία εντός των 
αποδεκτών τιμών (3 K). (b) Οι απαιτήσεις σε ισχύ για τη μοναδιαία κυψελίδα 
υπολογισμών για δυο τιμές ταχύτητας ρευστού, 1 mm/s και 10 mm/s. 

 

5.2 Βέλτιστη απόσταση μεταξύ των αντιστάσεων 

 

Στo Σχήμα 5.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την 
εύρεση της βέλτιστης απόστασης μεταξύ των αντιστάσεων. Παρουσιάζεται η 
μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού κατά μήκος του άξονα του καναλιού 
στην ενδιάμεση περιοχή μεταξύ της ζώνης denaturation και της δεύτερης 
ζώνης (extension) για διάφορες αποστάσεις μεταξύ των δύο αντιστάσεων. 
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Σχήμα 5.12: Μεταβολή της θερμοκρασίας του ρευστού από τη ζώνη denaturation στη 
ζώνη extension για διάφορες τιμές αποστάσεων μεταξύ των ζωνών. 

 

Για τιμές απόστασης αντιστάσεων μεγαλύτερη από 1.57 mm καταγράφεται η 
ύπαρξη ελάχιστης θερμοκρασίας, η τιμή της οποίας αυξάνεται με την αύξηση 
της απόστασης των αντιστάσεων. Για τιμές από 1.37 mm και μικρότερες δεν 
καταγράφεται αυτό το ελάχιστο, υποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ των αντιστάσεων. Για τιμές απόστασης 
αντιστάσεων 1.37 mm και μικρότερες η θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ζωνών είναι εντονότερη. Σημειώνεται ότι το μέγιστο που παρατηρείται σε 
κάποιες από τις καμπύλες του Σχήματος 5.12 οφείλεται στο ότι το κανάλι δεν 
είναι ευθυγραμμισμένο με την υποκείμενη αντίσταση. Έτσι στην αρχή της 
δεύτερης ζώνης το κανάλι βρίσκεται ακριβώς πάνω από γραμμή αντίστασης 
και για αυτό το λόγο υπάρχει το μέγιστο στη θερμοκρασία. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η απόσταση 1.37 mm, η οποία και 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του πρωτότυπου, είναι βέλτιστη αφού 
είναι αρκετά μικρή για να αποφεύγεται πτώση της θερμοκρασίας του ρευστού 
κάτω από την ενδεδειγμένη τιμή ζώνης (το οποίο θα απαιτούσε πρόσθετη 
ενέργεια για να ξανανέβει η θερμοκρασία) και αρκετά μεγάλη ώστε να 
ελαχιστοποιείται η θερμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ζώνες αυτές. 

 

5.3 Μέγιστη απόσταση θερμοκρασιακής επιρροής των αντιστάσεων 
στη θερμοκρασία της διάταξης 

 

Η προοπτική ολοκλήρωσης της εν λόγω μPCR διάταξης με τους χωρητικούς 
βιοαισθητήρες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ΠΕ1 σε ένα Lab-on-a-
Chip (LoC) οδηγεί αναπόφευκτα στο ερώτημα κατά πόσο αυτή η ολοκλήρωση 
άρα και η επαφή της διάταξης με άλλα περιφερειακά στοιχεία επηρεάζει τη 
συμπεριφορά της, όσον αφορά στη θερμοκρασιακή  ομοιομορφία κάθε ζώνης 
και τις ενεργειακές απαιτήσεις της διάταξης. Ένα από τα ερωτήματα που 
χρειάζεται να απαντηθούν είναι πόσο μακριά από τη διάταξη (μαιανδρικό 
κανάλι και αντιστάσεις) επηρεάζεται η κατανομή θερμοκρασίας. Στο Σχήμα 
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5.13 (α) φαίνεται η θερμοκρασία σε μία διατομή σε επίπεδο xy πάνω στο 
οποίο βρίσκεται ο άξονας του καναλιού. Παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία στα 
άκρα της κυψελίδας φτάνει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Έτσι, δεν 
υπάρχει μεταφορά θερμότητας προς το περιβάλλον στα άκρα της διάταξης.  

Το συνολικό μήκος της μοναδιαίας κυψελίδας κατά τη διεύθυνση y είναι ~5.7 
cm. Η απόσταση της πρώτης αντίστασης, η οποία διατηρεί τη ζώνη 
denaturation σε θερμοκρασία 368 Κ από το πάνω άκρο της διάταξης κατά τη 
διεύθυνση y είναι ~1.6 cm. Αν αυτή η απόσταση αυτή αυξηθεί, για 
παράδειγμα λόγω της ολοκλήρωσης της διάταξης σε ένα LoC σύστημα, τότε η 
θερμοκρασιακή κατανομή είναι σταθερή : Στο Σχήμα 5.13 (β) φαίνεται η 
θερμοκρασία σε μοναδιαία κυψελίδα που έχει επιμηκυνθεί κατά 1 cm σε κάθε 
κατεύθυνση y. Η θερμοκρασία της κυψελίδας δεν επηρεάζεται από την 
επιμήκυνση της διάταξης, όπως επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 5.13 (γ) 
στην οποία φαίνονται τα προφίλ θερμοκρασίας στις δύο μοναδιαίες κυψελίδες 
κατά μήκος της γραμμής που ορίζεται από τον άξονα του καναλιού για τις 
κυψελίδες των Σχημάτων 5.13 (α) και 5.13 (β). Οι καμπύλες θερμοκρασίας 
ταυτίζονται για τις δύο περιπτώσεις. Επίσης, καθώς το τμήμα που προστίθεται 
στην κυψελίδα βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν 
θερμικές απώλειες στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να μην αλλάζουν οι 
απαιτήσεις σε ισχύ λειτουργίας της διάταξης. 

Η εκτίμηση από αυτό τον πρώτο υπολογισμό είναι ότι η ολοκλήρωση της 
διάταξης σε ένα LoC σύστημα δεν θα αλλάξει την κατανομή θερμοκρασίας και 
την απαιτούμενη ισχύ λειτουργίας. Εκτενέστερη μελέτη απαιτείται για τη 
διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών υλικών (π.χ. μετάλλου ηλεκτρικών 
γραμμών) που πιθανά θα υπάρχουν στο LoC σύστημα. 

 

 

(α) 
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(β) 

 

 

(γ) 

Σχήμα 5.13: Θερμοκρασία σε επίπεδο xy της μοναδιαίας κυψελίδας στο οποίο 
βρίσκεται ο άξονας του καναλιού στο μέσο του καναλιού (α) για την περίπτωση της 
προτεινόμενης διάταξης. Στο (β) η μοναδιαία κυψελίδα έχει επιμηκυνθεί κατά τον 
άξονα y. (γ) Το προφίλ θερμοκρασίας πάνω στη γραμμή που ορίζεται από τον άξονα 
του καναλιού για τις κυψελίδες των (α) και (β). Η ταχύτητα εισόδου του ρευστού σε 
κάθε περίπτωση είναι 1 mm/s. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε αριθμητικός υπολογισμός της 
θερμοκρασίας σε μικρορρευστονική διάταξη συνεχούς ροής και καθορισμένου 
βρόχου που χρησιμοποίειται για την ενίσχυση DNA μέσω της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης.Οι αριθμητικοί υπολογισμοί αφορούν στην επίλυση 
των εξισώσεων μεταφοράς θερμότητας, μεταφοράς ορμής και συνέχειας σε 
μοναδιαία κυψελίδα της διάταξης (Σχήμα 3.1) και πραγματοποιήθηκαν με 
εμπορικό κώδικα Τα θερμαντικά στοιχεία προσεγγίστηκαν με 3 τρόπους: α) 
Επιφάνειες σταθερής θερμοκρασίας, β) παραλληλεπίπεδα στερεά σώματα 
στα οποία παράγεται θερμότητα (παραλληλεπίπεδες πλάκες)  και γ) 
μαιανδρικού σχήματος στερεά στα οποία παράγεται θερμότητα. 
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6.1 Συμπεράσματα από τους υπολογισμούς 

 

Οι αριθμητικοί υπολογισμοί και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με βάση 
τα δύο μέτρα αξιολόγησης της διάταξης (θερμοκρασιακή ομοιομορφία σε κάθε 
ζώνη και απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας) οδήγησαν στα παρακάτω 
συμπεράσματα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία της διάταξης. 

Α. Η μείωση της ταχύτητας εισόδου του βιολογικού δείγματος βελτιώνει την 
ομοιομορφία κατανομής της θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη. Για τιμές κοντά στο 
1 mm/s η ομοιομορφία είναι πολύ καλή (>97% του μήκους των ζωνών 
βρίσκεται στο αποδεκτό εύρος θερμοκρασιών). Ακόμη και με αυτή τη σχετικά 
χαμηλή ταχύτητα του ρευστού, και με βάση το γεγονός ότι το μήκος του 
καναλιού στη μοναδιαία κυψελίδα έχει μήκος 70 mm, κάθε κύκλος PCR 
διαρκεί περίπου 70 s στη διάταξη που σχεδιάσαμε. Ο χρόνος αυτός είναι 
πολύ μικρός σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο εμπορικά διαθέσιμων 
συμβατικών (thermocycler) διατάξεων PCR, αλλά της ίδιας τάξης μεγέθους σε 
σχέση με αντίστοιχες διατάξεις μPCR συνεχούς ροής (Zhang and Ozdemir, 
2009). Για ταχύτητα ίση με 10 mm/sec, που όμως βρίσκεται πάνω από μια 
ρεαλιστική ταχύτητα δείγματος DNA (~5 mm/s), η ομοιομορφία μειώνεται, 
αλλά περίπου >80% του μήκους των ζωνών είναι μέσα στο αποδεκτό εύρος. 

Β. Η κατανάλωση ισχύος δεν επηρεάζεται σημαντικά (~10%) από την 
ταχύτητα εισόδου του βιολογικού δείγματος (για το εύρος ταχυτήτων 1-10 
mm/s). 

Γ. Η χρήση Si ως κατασκευαστικού υλικού αντί του PI (το τελευταίο 
χρησιμοποιείται στην προτεινόμενη διάταξη) μειώνει σημαντικά τη 
θερμοκρασιακή ομοιομορφία (<60% του μήκους των ζωνών είναι μέσα στο 
αποδεκτό εύρος) και αυξάνει σημαντικά (κατά ένα παράγοντα 6 για τη ζώνη 
αποδιάταξης) την απαιτούμενη ισχύ. Η χρήση SiO2 (γυαλιού) μειώνει ελαφρά 
την ομοιομορφία και αυξάνει ελαφρά την απαιτούμενη ισχύ.  

Δ. Αν το πάχος του PI αυξηθεί (από 100 μm σε 1000 μm), τότε μειώνεται 
σημαντικά η θερμοκρασιακή ομοιομορφία και ελαφρά η απαιτούμενη ισχύς. 
Έτσι, το πάχος 100 μm είναι το βέλτιστο από τα εμπορικά διαθέσιμα. 

Ε.  Σε μικρά πάχη, η κατανάλωση ισχύος μεταξύ της προτεινόμενης διάταξης 
και της διάταξης σε γυαλί (SiO2) δεν διαφέρει σημαντικά (βλ. συμπέρασμα Γ). 
Όταν όμως το πάχος του στρώματος PI αυξάνεται ή αντίστοιχα το πάχος του 
υλικού σφράγισης γίνεται ένα παχύ στρώμα γυαλιού τότε υπάρχει διαφορά 
στην κατανάλωση. Σε διατάξεις πάνω σε παχύ υπόστρωμα, η συμπεριφορά 
του γυαλιού δεν είναι ικανοποιητική και το PI εμφανίζει χαμηλότερη 
κατανάλωση και καλύτερη ομοιομορφία. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα Γ 
και Ε, φαίνεται ότι το PI αποτελεί το πλέον κατάλληλο υπόστρωμα 
(συγκρινόμενο με Si και γυαλί) για την κατασκευή διατάξεων μPCR συνεχούς 
ροής.     

Ζ.  Από τα διαθέσιμα μέσα σφράγισης, το υλικό από 50 μm PSA και 50 μm 
πολυολεφίνη είναι προτιμότερο από τα παχιά στρώματα SiO2 λόγω καλύτερης 
θερμοκρασιακής ομοιομορφίας και χαμηλότερης απαιτούμενης ισχύος. Άρα, 
συγκολλούμενα λεπτά υμένια πολυμερών (laminated layers) κρίνονται ως τα 
πλέον κατάλληλα για σφράγιση καναλιών με lamination.  
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Η. Η βέλτιστη απόσταση μεταξύ γειτονικών θερμοκρασιακών ζωνών 
καθορίζεται με κριτήριο τη θερμοκρασιακή ομοιομορφία κάθε ζώνης και την 
απαιτούμενη ισχύ λειτουργίας. Αυτή υπολογίστηκε περίπου 1.37 mm μεταξύ 
της ζώνης αποδιάταξης και της ζώνης επιμήκυνσης. 

Θ.  Οι αντιστάσεις θερμαίνουν τη διάταξη μέχρι και σε απόσταση ~1.2 cm από 
την άκρη κάθε ζώνης. Σε απόσταση μακρύτερη από αυτή δεν υπάρχει 
θερμοκρασιακή επίδραση στο υπόστρωμα (που βρίσκεται πλέον σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος) και ως εκ τούτου, πέραν αυτής, δεν αναμένεται 
να επηρεάζεται η απόδοση της διάταξης από τυχόν επαφή με άλλα 
στοιχεία/υλικά. 

Τα συμπεράσματα που τελικά προκύπτουν από την μελέτη των κεφαλαίων 4 
και 5 είναι : 

 Η μικρή τιμή της ταχύτητας εισόδου συνεισφέρει στην καλύτερη 
ομοιομορφία της θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη ενώ δεν επηρεάζει 
ιδιαίτερα την κατανάλωση ισχύος στα θερμαντικά στοιχεία. 

 Η χρήση πολυμερούς υλικού (PI – PSA – Polyolefin) για την κατασκευή 
της διάταξης οδηγεί σε καλύτερη ομοιομορφία κατανομής της 
θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη σε σχέση με την αντίστοιχη θεώρηση 
κατασκευής με Si ή SiO2. 

 Για μικρότερα πάχη διάταξης και υλικών σφράγισης επιτυγχάνεται 
καλύτερος έλεγχος της θερμοκρασίας και της κατανάλωσης ισχύος από 
τα θερμαντικά στοιχεία.  

 Το PI ως υπόστρωμα πλεονεκτεί σε σχέση με το Si και το SiO2 και από 
τα διαθέσιμα υλικά σφράγισης το υλικό από 50 μm PSA και 50 μm 
πολυολεφίνη προτιμάται σε σχέση με παχιά στρώματα SiO2. 

 Η βέλτιστη απόσταση μεταξύ γειτονικών θερμοκρασιακών ζωνών 
υπολογίστηκε σε 1.37 mm μεταξύ της ζώνης αποδιάταξης και της 
ζώνης επιμήκυνσης. 

 Στη διάταξη από Si (κυρίως) αλλά και στο SiO2 δεν είναι σωστή η 
προσέγγιση επιφανειών σταθερής θερμοκρασίας διότι λόγω της 
μεγάλης θερμικής αγωγιμότητας των υλικών αυτών δεν επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη θερμοκρασία – στόχος κατά την θέρμανση με πραγματικά 
θερμαντικά στοιχεία.  
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6.2  Μελλοντικές εργασίες 

 

Πέρα από τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας αυτή άνοιξε νέα θέματα 
και πιθανές μελλοντικές εργασίες που συνοψίζονται παρακάτω. 

 

Α) Επίλυση της εξίσωσης Navier-Stokes με επιβολή συνθήκης μη ολίσθησης 
στα τοιχώματα. Το προφίλ ταχύτητας μέσα στο κανάλι μπορεί να είναι 
σημαντικό για το χρόνο παραμονής του κάθε μορίου DNA σε μία 
θερμοκρασιακή ζώνη. Τα μόρια κοντά στα τοιχώματα κινούνται με μικρότερη 
ταχύτητα από ότι μόρια στο κέντρο του καναλιού. 

Β) Ο χρόνος παραμονής ενός μορίου DNA σε μία ζώνη και το και το 
θερμοκρασιακό «παρελθόν» του εξαρτάται από την τροχιά που αυτό 
ακολουθεί. Αυτή η τροχιά μπορεί να υπολογιστεί εφόσον είναι γνωστό το 
πεδίο ροής [δες (Α)]. Η νεότερη έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε 
(comsol 4.2a)3 μπορεί να υλοποιήσει τέτοιου τύπου υπολογισμούς. 

Γ) Λόγω του χαμηλού αριθμού Reynolds (<2 στους υπολογισμούς της 
παρούσας εργασίας) θα μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις Stokes αντί των 
Navier-Stokes αγνοώντας τις δυνάμεις αδράνειας (creeping flow 
approximation). Αυτό θα απλοποιήσει την επίλυση καθώς η εξίσωση Stokes 
είναι γραμμική. Η νεότερη έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε 
(comsol 4.2a)3 ενσωματώνει αυτή την επιλογή.  

Δ) Στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας το ιξώδες και η πυκνότητα του 
ρευστού θεωρούνται σταθερά αν και η θερμοκρασία αλλάζει σημαντικά. Έτσι 
σε νέους υπολογισμούς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση της 
μεταβολής της θερμοκρασίας κυρίως στο ιξώδες αλλά και στην πυκνότητα του 
ρευστού. Η μεταβολή του ιξώδους είναι σημαντική για το (Α). 

Ε) Ενσωμάτωση ενός μαθηματικού προτύπου για ωμική θέρμανση (Ohmic 
heating) στα θερμαντικά στοιχεία. 

Ζ) Ενσωμάτωση κινητικών για τις αντιδράσεις αποδιάταξης, υβριδισμού και 
επιμήκυνσης (PCR kinetics) ώστε να είναι δυνατό να προβλεφθεί η ενίσχυση 
του DNA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Η έκδοση 4.2a παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2011. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

A. Επίδραση της πυκνότητας του πλέγματος στην κατανομή της 
θερμοκρασίας για διαφορετικές ταχύτητες κινούμενου ρευστού. 

 

Για να είναι ακριβείς οι αριθμητικοί υπολογισμοί είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε την επίδραση που έχει στην κατανομή της θερμοκρασίας η 
πυκνότητα του πλέγματος. Αυτό πραγματοποιείται συγκρίνοντας δύο 
θερμοκρασίες, την θερμοκρασία Τ1 και τη θερμοκρασία Τ2 για διαφορετικό 
αριθμό στοιχείων (elements) του πλέγματος (mesh). Προφανώς η σύγκριση 
γίνεται για αυξανόμενο αριθμό στοιχείων και αυτό που προσδοκάται είναι η 
σταθεροποίηση της κάθε θερμοκρασίας μετά από κάποιο αριθμό διαδοχικών 
πυκνώσεων του πλέγματος. 

Η θερμοκρασία Τ1 υπολογίζεται στο σημείο τομής του καναλιού με την είσοδο 
της πρώτης αντίστασης Τzone1 = 368 Κ ενώ η θερμοκρασία Τ2 υπολογίζεται 
στο σημείο τομής του καναλιού με την έξοδο της δεύτερης αντίστασης Τzone2 = 
345 K. Η μελέτη της επίδρασης του πλέγματος γίνεται για την περίπτωση της 
μοναδιαίας κυψελίδας που ήδη περιγράψαμε για ταχύτητα κινούμενου 
ρευστού u = 5·10-3 m/s. 

 

Σχήμα 6.1: Επίδραση της πυκνότητας του πλέγματος διακριτοποίησης στην κατανομή 
της θερμοκρασίας, το οποίο γίνεται συγκρίνοντας τις θερμοκρασίες Τ1 στο σημείο 
τομής του καναλιού με την είσοδο της πρώτης αντίστασης Τzone1 = 368 Κ και τη 
θερμοκρασία Τ2 στο σημείο τομής του καναλιού με την έξοδο της δεύτερης αντίστασης 
Τzone2 = 345 K για διάφορες πυκνότητες πλέγματος (elements) και για ταχύτητα 
κινούμενου ρευστού u = 5·10

-3
 m/s. 

 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνουμε την πύκνωση του πλέγματος, η κάθε 
θερμοκρασία τείνει να σταθεροποιηθεί, που ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν είναι 
απαραίτητο να κάνουμε τους υπολογισμούς μας για τη μέγιστη πυκνότητα 
πλέγματος, κάτι το οποίο απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ και αρκετό χρόνο. 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

359.4

359.5

359.6

359.7

359.8

359.9

θ
ερ

μ
ο

κ
ρ

α
σ

ία
 T

1
 (

K
)

elements

 T1

344.14

344.15

344.16

344.17

344.18

344.19

344.20

θ
ερ

μ
ο

κ
ρ

α
σ

ία
 Τ

2
 (

Κ
)

 T2



Μαθηματική προτυποποίηση μ-PCR  διάταξης για την ενίσχυση DNA  
 

[93] 
 

 

 

 

 

Σχήμα 6.2: Eπίδραση της πυκνότητας του πλέγματος διακριτοποίησης στην κατανομή 
της θερμοκρασίας, για ταχύτητα κινούμενου ρευστού u = 10

-2
 m/s. 
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Σχήμα 6.3: Eπίδραση της πυκνότητας του πλέγματος διακριτοποίησης στην κατανομή 
της θερμοκρασίας, για ταχύτητα κινούμενου ρευστού u = 10

-3
 m/s. 
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