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چکیده

دریافت مقاله :تیر 4331

استخرهای خورشیدی یکی از ابزار جمعآوری و ذخیره انرژی خورشیدی در جهان میباشند.

پذیرش مقاله :مهر 4331

استخر خورشیدی با گرادیان شوری ،نوعی از استخرهای خورشیدی است که از چند الیه
محلول آب  -نمک با چگالیهای مختلف تشکیل شده است .وجود الیههای مختلف آب نمک

واژگان کلیدی:

در استخر باعث جلوگیری از انتقال حرارت و ذخیرهسازی انرژی تابشی خورشید در الیه آب

استخر خورشیدی،

نمک شده و میتوان با استفاده از یک سیکل بسته ،حرارت موجود در این الیه را به بیرون

افزایش بازده،

منتقل نمود .در تحقیق پیش رو اثرات استفاده از نانو ذرات گرافیت ،نیکل و روی با درصد

شوری،

حجمی متفاوت در استخر خورشیدی مورد بررسی قرار می گیرد .با توجه به تحقیقات

نانوذرات

تئوری و تجربی فراوانی که بر روی عملکرد و پایداری استخرهای خورشیدی ،نانوذرات می
توانند راندمان استخر را افزایش دهند.

 .1مقدمه:
مطالعه بر روی استخرهای خورشیدی بعلت دارا بودن مزایای مهمی مانند طراحی و ساخت آسان و ارزان ،امکان بهرهبرداری
در تمام طول سال ،ذخیره انرژی در خود استخر و ترکیب آن با دستگاههای دیگر ،همیشه مورد توجه محققان بوده است.
استخرهای خورشیدی گرادیان شوری از سه الیه محلول آب نمک با چگالیهای مختلف تشکیل شدهاند .در استخرهای گرادیان
شوری در الیه پایین محلول آب  -نمک با بیشترین درصد غلظت و شوری (در حد اشباع حدود  33درصد) و در الیه باالیی
نمک با کمترین درصد (کمتر از  5درصد) قرار دارد .در الیه میانی یک گرادیان شوری از درصد شوری باال در الیه پایینی تا
مشترک با الیه پایینی افزایش می یابد .عملکرد اینگونه استخرها به میزان جذب انرژی خورشیدی ،میزان اتالف حرارت هدایتی
از کف و سطوح جانبی ،میزان تبخی ر سطحی ،مقدار انتقال حرارت جابجایی از سطح استخر به محیط و میزان تشعشع حرارت
به آسمان بستگی دارد .بنابراین اگر میزان دریافت تشعشع خورشیدی را افزایش و اتالف حرارت از استخر را کاهش دهیم،
باعث افزایش راندمان استخر خواهیم شد .وجود الیه های مختلف آب نمک در استخر باعث جلوگیری از انتقال حرارت و
ذخیره سازی انرژی تابشی خورشید در الیه آب نمک شده و می توان با استفاده از یک سیکل بسته ،حرارت موجود در این
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درصد شوری کم در الیه باالیی بوجود می آید که غلظت در این الیه بطور خطی و پیوسته از مرز مشترک با الیه باالیی تا مرز
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الیه را به بیرون منتقل نمود .در این پژوهش به منظور افزایش راندمان استخرهای خورشیدی به بررسی پارامترهای تخریبی بر
روی عملکرد و پایداری استخرهای خورشیدی با گرادیان شوری پرداخته میشود.
 .2تاثیر نانو ذرات بر راندمان استخر های خورشیدی:
نانو سیاالت (توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیاالت معمولی) نسل جدیدی از سیاالت با پتانسیل بسیار زیاد در کاردبرهای صنعتی
هستند .اندازه ذرات مورداستفاده در نانو سیاالت از  4نانومتر تا  433نانومتر میباشد .این ذرات از جنس ذرات فلزی همچون
مس ،نقره و ...ویااکسید فلزی همچون آلومینیوم اکسید ،اکسید مس و ...هستند .سیاالت متداولی که در زمینه انتقال حرارت
استفاده می شوند ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند .ذرات نانو به دلیل باال بودن ضریب هدایتی ،با توزیع در سیال پایه باعث
افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال; که یکی از پارامترهای اساسی انتقال حرارت محسوب میشود ،می گردند.اولین تاثیر
مثبت در مشخصههای گرمایی سیاالت با اضافه نمودن نانوذرات جامد به سیال پایه توسط چویی در سال  4335ارائه شد ][4
بعد از چویی ،پژوهشگران زیادی به استفاده از نانو ذرات در افزایش راندمان سیستمهای خورشیدی پرداختند که بیشتر این
تحقیقات در زمینه افزایش راندمان کلکتورهای خورشیدی میباشند ] .[2از کارهای جدید مورد مطالعه در مورد اثر نانو ذرات
بر روی راندمان استخرهای خورشیدی میتوان به تحقیق کارونامورتی و همکارانش اشاره نمود [ .]3در این تحقیق که به
صورت آزمایشگاهی و عددی انجام گرفته است  ،به بررسی اثرات نانوذرات اکسید مس بر روی افزایش میزان ضریب انتقال
حرارت هدایتی الیه ذخیره ساز انرژی استخر خورشیدی پرداختند .آنان در الیه پایینی استخر به علت چگالی ذخیره سازی
باالتر در حجم پایین تر از محلول پارافین استفاده کردند .آنان به دلیل ضریب انتقال حرارت هدایتی پایین محلول پارافین ،با
استفاده از نانوکسید مس این مشکل را بهبود دادند .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد که با افزودن  4درصد از ذرات نانو اکسید
مس به آب ،عالوه بر سرعت ذخیرهسازی بهتر ،میتوان تا  5/8درصد ضریب انتقال حرارت هدایتی را افزایش داد.
شکل ( ،)4تاثیر سایز و انداز ه ی نانو ذرات را بر بهره وری کمی در کسر حجمی برابر  3/8%مورد بررسی قرار می دهد .نتایج
حاصل نشان دهنده ی آن است که با افزایش اندازه ی نانو ذره ی مورد نظر میزان راندمان جذب افزایش پیدا می کند ].[1
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شکل ( :)1تاثیر اندازه نانوذرات بر راندمان جذب ][1

مروری بر اثر نانوذرات بر راندمان استخرهای . . .

ذرات گرافیت از نانو مواد بسیار پرکاربرد و مفید در افزایش جذب انرژی خورشیدی میباشد .الدجواردی و همکارانش [ ]5در
تحقیق خود به بررسی عددی اثر نانو ذرات گرافیت با قطر و درصد حجمی متفاوت ،بر روی میزان جذب انرژی خورشیدی بر
روی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت پرداختند .نتایج آنان نشان میدهد که با نانو سیال حاوی ذرات گرافیت میتوان
میزان جذب تابش خورشیدی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت را از  22درصد به  53درصد رساند .شکل ( ،)2جذب انرژی
تابشی برای نانو سیال گرافیت و اب خالص در عمق برابر 4میلی متری را نشان می دهد .همانطور که از شکل پیدا است هرچه
کسر حجمی نانوذرات بیشتر باشد ،میزان جذب برای نانو سیال گرافیت بیشتر می شود و بدین ترتیب راندمان استخر
خورشیدی افزایش پیدا می کند.
 .3اثر اتالف حرارتی بر راندمان استخر خورشیدی:
با توجه به اینکه بیشترین اتالف گرما در استخرهای خورشیدی ناشی از تبخیر میباشد ،در نتیجه با کاهش تبخیر میتوان
راندمان استخرهای خورشیدی را افزایش داد .اصالنی و مقیمان ] [2در تحقیق خود به بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانو
ذرات رس TiO2 ،و  Ni/Feبر روی کاهش میزان تبخیر پرداختند .آنان همچنین اثر میزان غلظت نانو ذره و سرعت هوای
ورودی بر روی نرخ تبخیر از سطح آب را مورد بررسی قرار دارند .نتایج تحقیق آنان نشان میدهد که بسته به نوع نانو ذره می-
توان نرخ تبخیر را افزایش یا کاهش داد .از میان نانو ذرات استفاده شده رس باعث افزایش و  TiO2و  Ni/Feباعث کاهش
میزان تبخیر آب یونیزه شده میشود.
 .4انتقال حرارت از الیه ی باالیی:
اتالف حرارت از الیه باالیی استخر خورشیدی یک پارامتر مهم در تعیین راندمان استخر خورشیدی میباشد .اتالف حرارت در
الیه باالیی توسط انتقال حرارت جابجایی ،هدایت از دیوارهها ،تابش به آسمان و فرآیند تبخیر انجام میشود .به علت وجود
تلفات در الیه باالیی ،دمای سطح استخر از دمای محیط کمتر میباشد .علی [ ]8در تحقیق خود نشان داد که دمای سطح
استخر حداقل  5درصد از دمای اتمسفر کمتر میباشد .در نتیجه می توان در مواردی دمای سطح باالیی استخر را معادل دمای
محیط فرض کرد.
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شکل ( :)2انرژی جذب شده از تابش خورشیدی در عمق 4میلی میتری برای نانوسیال های گرافیت مختلف][1
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شکل ( :)3نمای شماتیک از انتقال گرما در استخر خورشیدی

شکل ( :)4تغییرات متوسط روزانه ی دوالیه  LCZو ]3[ UCZ

شکل ( )1نشان دهنده ی اختالف دمای  22 oCبین دو الیه همرفتی  LCZ4و  UCZ2می باشد .با توجه به نمودار دما ،الیهی
 UCZبسیار به دمای محیط نزدیک است و تقریبا می توان آن ها را برابر در نظر گرفت .در این دوره ی آزمایش دمای الیه
 LCZبا کاهش دمای محیط افزایش یافته است [ .]3مقادیر ورودی و خروجی حرارت از میان الیه باالیی یک استخر
انتقال حرارت تشعشعی از خورشید و انتقال حرارت هدایتی از الیه پایینی انجام میپذیرد.
𝑒𝑢𝑄 𝑄𝑢𝑢 = 𝑄𝑠𝑟𝑢 + 𝑄𝑢𝑏 − 𝑄𝑢𝑤 − 𝑄𝑢𝑐 − 𝑄𝑢𝑟 −

()4

که در معادله باال  Quuگرمای ذخیره شده در الیه باالیی Qsru ،گرمای جذب شده از خورشید Quw ،اتالف حرارت از دیوارههای
جانبی Qub ،حرارت وارد شده از سطح پایینی Quc ،اتالف حرارت ناشی از جابجایی Qur ،اتالف حرارت توسط تابش به آسمان
و  Queاتالف حرارت ناشی از تبخیر میباشد.

1. Lower convective zone
2. Upper convective zone
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خورشیدی را میتوان توسط رابطه ریاضی ( )4نمایش داد .انرژی حرارتی ورودی به الیه سطحی استخر خورشیدی توسط

مروری بر اثر نانوذرات بر راندمان استخرهای . . .

 .5اتالف حرارت توسط جابجایی:
میزان انتقال حرارت جابجایی از سطح باالیی به اتمسفر ،بستگی به سرعت باد و اختالف دما میان سطح آب و اتمسفر دارد.
این روابط را میتوان توسط معادله زیر نمایش داد:
) 𝑎𝑇 𝑄𝑢𝑐 = ℎ𝑐 𝐴𝑢 (𝑇𝑢 −

()2

که  hcضریب انتقال حرارت جابجایی Au ،مساحت سطح الیه باالیی Tu ،دمای الیه باالیی و  Taدمای محیط میباشد .به
روشهای مختلفی می توان مقدار ضریب انتقال حرارت جابه جایی را اندازه گیری کرد ،که میتوان به رابطه معروف اتکینسون
اشاره نمود [:]43
()3
) 𝑧𝑣(𝑓ℎ𝑐 = 0.255
پارامتر ) f(vzتابعی از سرعت باد در ارتفاع  zاز سطح زمین میباشد .اتکینسون برای اندازهگیری سرعت باد در ارتفاع  2متری
معادله زیر را پیشنهاد کرد:
𝑓(𝑣𝑧 ) = 3.75𝑣2

()1

از روابط پرکاربرد دیگری که برای محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی استفاده میشود ،میتوان به رابطه زیر که توسط مک
آدام ارائه شد اشاره کرد [:]44
𝑣ℎ𝑐 = 5.7 + 3.8

()5

عالوه بر روابط ارائه شده میتوان به تحقیقات لیور [ ،)4333( ]42پایلیوس [ )2338( ]43و برایسون ] [41مراجعه نمود.
 .6اتالف حرارت تابشی:
یک استخر خورشیدی نیز مانند رفتار یک جسم سیاه حرارت را به آسمان تابش میکند .این انتقال حرارت از سطح باالیی
استخر به آسمان تابعی از درجه حرارتهای محیط و سطح آب و مساحت سطح آب میباشد .اتالف حرارت تابشی از سطح را
میتوان توسط معادله زیر نشان داد:
()1
] 𝑄𝑢𝑟 = 𝜎𝐸𝑠 𝐴𝑢 [(𝑇𝑢 )4 − (𝑇𝑘 )4
که در آن  σثابت استفان– بولتزمان Es ،ضریب صدور سطح باالیی آب Au ،مساحت سطح و  Tuو  Tkبه ترتیب درجه حرارت
الیه باالیی و دمای آسمان میباشد .همچنین مقدار دمای آسمان را میتوان توسط روابط زیادی بدست آورد .از آن جمله
میتوان به رابطه اسوینبک ] [45اشاره کرد:
𝑇𝑘 = 0.0552(𝑇𝑎 )1.5

()2

بزرگترین مقدار اتالف حرارت از استخر خورشیدی ناشی از اتالف حرارت ناشی از تبخیر سطحی میباشد .توضیح تحلیلی این
فرآیند بسیار مشکل می باشد ولی چند رابطه آزمایشگاهی برای پیش بینی این پدیده ارائه شده است که از آن جمله میتوان
به رابطه سودها ] [41و علی ] [42اشاره نمود:
()8
]) 𝑄𝑢𝑒 = ℎ𝑒 [𝐶1 (𝑇𝑢 − 𝑇𝑎 ) − 𝐶2 (1 − 𝛾ℎ
که در این رابطه  C1و  C2به ترتیب دارای مقدار ثابت  2/333و  33/44535و پارامتر  γhرطوبت نسبی میباشد.
 .8اتالف حرارت از دیوارههای جانبی و کف استخر:
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 .7اتالف حرارت ناشی از تبخیر:
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اتالف حرارت از سطوح جانبی و کف استخر بستگی به ابعاد و مشخصههای مواد سازنده استخر خورشیدی و اختالف دما بین
استخر و دیواره خارجی دارد .تحقیق تابور نشان می دهد که راندمان استخر خورشیدی این بوگک درصورت در نظر نگرفتن
تلفات 48 ،درصد می باشد در حالیکه راندمان واقعی آن  44درصد است که حاکی از اهمیت باالی تلفات کف استخر می
باشد [ .]48رابطه های استفاده شده برای بیان اتالف حرارت از استخر خورشیدی به زمین می تواند بصورت  2 ،4و 3بعدی و
بصورت حالت پایدار یا ناپایدار بررسی شود .برای حالت انتقال حرارت یک بعدی و ناپایدار از استخر به زمین می توان رابطه زیر
را استفاده نمود:
)𝑡 𝜕𝑇(𝑥,
)𝑡 𝜕 2 𝑇(𝑥,
𝑔𝐾 =
𝑡𝜕
𝜕𝑥 2

()3

𝑔𝐶 𝑔𝜌

که در رابطه باال  ρgچگالی زمین Cg ،ضریب حرارت ویژه زمین Kg ،ضریب هدایت حرارتی زمین و ) T(x,tتوزیع دما برای
زمان  tو عمق  xاز استخر میباشد.
 .9انتقال حرارت از الیه میانی:
انتقال حرارت در الیه میانی را میتوان بصورت معادله یک بعدی و ناپایدار نشان داد ] :[23 ،43
∂T
∂
∂T
=
)(k ) + E(Z, t
∂t ∂Z ∂Z

()43

ρCP

که در این رابطه E(Z,t) ،میزان جذب انرژی خورشیدی در الیه میانی بوده و از رابطه زیر بدست میآید:
−𝑑 𝐴𝑒 + 𝐴𝑠ℎ ξ
])𝑡 𝐼𝑅 (𝑍,
[
𝑧𝑑
𝐴

()44

= )𝑡 𝐸(𝑍,

که  Aمساحت کلی یک استخر خورشیدی ( ، Ae،)m2مساحت موثر تابش خورشید ( Ash،)m2مساحت سایه شده ξ ،درصدی
از پخشی بودن کل تابش خورشیدی و ) IR(Z,tمیزان تابش مستقیم در عمق  Zاز استخر در هر زمان  )W/m2( tمیباشد
[ .]24شکل ( )5کار حسین و همکاران را نشان می دهد که دمای یک استخر خورشیدی را با شبیه سازی تابش خورشیدی
در عمقهای مختلف مورد بررسی قرار دادند ].[22
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جدول ( :)1پژوهش های انجام گرفته بروی استخر های خورشیدی
نام محقق
Jubran
et-al

4331
اردن (عمان)

مدت
آزمایش
 4ماه
تا
 4سال

مساحت)(m2

2× 2/5

Kurt
et-al

2331
ترکیه []21

 43روز

3/5×3/1

Sakhrieh
Salaymeh

2343
اردن []25

 23روز

Tsilingiris
Mullett

4/2×2/4

4383
انگلستان []21

یک هفته

 3/1قطر
 3/5عمق

Ould Dah
et-al

 48روز
 18روز
 18روز
 413روز

2343
تونس []22

Karakilcik
et-al

2331
ترکیه
Velmurgan
Srithar

43 cm
13 cm
23 cm
 23درصد

ورق گالوانیزه
پشم شیشه5 cm -
ترموکوپل ( 41 -)Tعدد

بررسی عددی و
آزمایشگاهی اثرات
دمای محیط بر روی
دمای الیه پایینی

وجود رابطه بین
دمای الیه میانی و
دمای محیط

بررسی پایداری استخر
خورشیدی و تاثیر
میزان شوری نمک بر
آن

هرچه غلظت نمک
بیشتر باش استخر
پایدارتر است

35cm

المپ  4333وات
THORN CSI

 43درصد

 3/8قطر
 3/3عمق

43 cm
13 cm
13 cm
 41درصد

ورق پلی اتیلن
پلی یورتان – 45 cm
دیفیوزر  -قطر 83 cm
ترموکوپل ( 22 -)Kعدد

روزانه

 4/1قطر
 2عمق

23cm
83cm
83cm
 48درصد

ورق پلی اتیلن
سنسور دما 43 -عدد

حداکثر 3
ماه

2×2
 4/5عمق

43cm
13cm
83cm
4233

 1و  2روز
کل  1ماه

قطر باال 3/3
پایین 3/3

Zhang
Nielsen

قطر-
3/255
ارتفاع-
4/24

4333
امریکا

نامشخص

Suarez
et al

 3تا 45
روز

مساحت4/3 -
عمق 4 -
%21

Ruskowitz
et al

از  4تا
نهایت 53

مساحت=4/3
عمق=4

2343
امریکا

43 cm
25 cm
25 cm
-42-43-8
 41درصد

ورق گالوانیزه4/5 mm -
پشم سنگ 2 cm -
پلی استایرن 3 cm -
 2المپ  4333وات
ترموکوپل ( 8 -)Kعدد

اثر درصد شوری آب
الیه پایین در پایداری
استخر خورشیدی
(عددی و
آزمایشگاهی)

شوری الیه پایینی
باید حداقل 42
درصد باشد تا استخر
پایدار باشد

تاثیر برداشت گرما در
دما و پایداری استخر

برداشت گرما از الیه
میانی از الیه پایینی
راندمان بهتری دارد
ولی پایداری کمتر

تاثیر کوپل کردن  4تا
 1کلکتور به استخر
خورشیدی

اگر ورودی استخر را
از کلکتورها بگیریم
راندمان آن افزایش
مییابد

میزان جذب و عبور
انرژی خورشیدی و
محاسبه راندمان در
هر سه الیه

میزان راندمان
28/4 % -LCZ
43/8 % -NCZ
1/5 % -UCZ

 5cmتا  13خاک اره

کوپل استخر و آب
شیرین کن – تاثیرات
تئوری و تجربی غلظت
مختلف نمک

میزان غلظت بهینه
نمک در استخر 83
گرم در یک کیلوگرم
آب

تانکر پالستیکی با
پوشش استیل و 3 cm
فوم

تاثیر میزان شوری و
دما در راندمان و
حرکت الیه باالیی

افزایش شوری الیه
باالیی =حرکت مرز
الیه باالیی به پایین

5cm
13cm
13cm

المپ  443 HIDوات بر
متر مربع
اختالف شوری هر Cm
 5الیه میانی %2/2

تاثیر برداشت گرما از
مرز مشترک الیه
باالیی و پایینی

برداشت گرما از مرز=
ناپایداری در الیه
میانی و کاهش شدید
دما در پایین

5cm
13cm

ورق گالوانیزه
 1المپ سدیم فشار باال

جلوگیری از تبخیر
سطحی با استفاده از

کاهش  12درصدی
نرخ تبخیر و افزایش

8 cm
42cm
43cm
دو الیه
23cm
13cm

ورق استیل 5mm -
پشم شیشه 5cm -
سنسور دما 41 -عدد

Fly wood

23
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2332
هند

5 cm
35 cm
53 cm
 23درصد

پشم سنگ 43 cm -
ورق گالوانیزه 3 mm -
پلکسی گالس 1 mm -
ترموکوپل ( 43 -)Tعدد

اثر شرایط محیطی:
باد -باران -دما
اثر استفاده از حلقه-
های پالستیکی

باران  -تاثیر ناچیز
سایز حلقهها -موثر
دمای محیط -موثر

شوری

ورق پلی اتیلن
ترموکوپل ( 41 -)Kعدد

Bozkurt
Karakilcik

2342
ترکیه

عمق و

تجهیزات

موارد آزمایش

نتایج

4331  تابستان، شماره دوم،سال سوم
 درصدی در دمای21
الیه پایین

دیسک و حباب شناور
و ورقه پالستیکی

افزایش میزان دما در
%211( الیه پایین
41 افزایش پس از
)ساعت

تاثیر استفاده از نانو
نقره در میزان دمای
ذخیره شده در استخر

مجله فنی و مهندسی فناوریهای نوین در سیستمهای انرژی
13cm

الیه باال روغن
الیه پایین نانو سیال
)(ذرات نقره

 و4 الیه باال
mm43
الیه پایین
3/25

%21

روز

2341
]28[ امریکا

4=مساحت

41  تا4
ساعت

Al-Nimr
et al

2341
اردن

با توجه به روابط حاکم بر مسئله و همچنین استفاده از روشهای متعدد گسسته سازی معادالت عنوان شده که توسط محققان
[ ارائه شده است می توان دمای هر سه الیه و در نهایت راندمان استخر خورشیدی را23] )2331( زیادی مانند جعفرزاده
در جدول زیر مواردی از پژوهشها ی آزمایشگاهی در زمینه استخرهای خورشیدی به همراه مدت زمان آزمایش و.محاسبه نمود
. این پژوهش ها بصورت آزمایشگاهی انجام گرفته است.مشخصات استخرهای مورد مطالعه ذکر شده است
: نتیجه گیری.11
 نیکل و روی از جمله نانوذراتی هستند که با توجه به جنس خود باعث افزایش میزان جذب انرژی خورشیدی،نانوذرات گرافیت
 نیکل و روی اضافه شود میزان، در نتیجه اگر در الیه پایینی استخرهای خورشیدی با گرادیان شوری نانوذرات گرافیت.می شود
 نتایج آزمایشگاهی.جذب و ذخیره سازی انرژی خورشیدی در الیه پایینی و درنتیجه راندمان حرارتی استخر افزایش مییابد
 افزایش%22 مختلف بیانگر این است که با استفاده از نانوذرات گرافیت میتوان میزان جذب یک کلکتور خورشیدی را نزدیک
 همچنین افزایش غلظت نانوذرات در استخر های خورشیدی باعث افزایش راندمان جذب از یک طرف و تولید انرژی از.داد
.طرف دیگر می شود
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Solar ponds, one of the tools in the world which are collected
and stored solar energy. Salinity-gradient solar pond is a kind of
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solar technologies which was composed with multi layers of watersalt with different densities. Different salt-water layers decreased
heat transfer rate from solar pond and increased solar energy
storage. Using a closed cycle, the energy in the end layer to be
able transferred out. In this study, effects of graphite, Nickel

and Zinc nanoparticles with different volume concentrations
in solar pond were investigated. Consider to numerical and
experimental researches, performance of solar pond was
improved with using nanoparticles.
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