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  چکیده
جوامع بیشتر های منحصر بفرد به تازگی مورد توجه آب، روش استحصال آب از مه با توجه به مزایا و ویژگیی مختلف تامین هاوشدر میان ر

روی این . چالش اساسی پیشدشونمیشبک به دام افتاده و از هوا جدا رات مه با استفاده از صفحات معلمی قرار گرفته است. در این روش قط

ی ایده ،برای غلبه بر این مشکل. کندمیهای بزرگ را ناممکن ده در مقیاسصال آب از هوای مرطوب است که امکان استفااستح آوری بازده کمفن

ظیر درصد تخلخل رهایی نپارامت .مورد آزمایش قرار گرفتدر کار حاضر ر میدان الکترواستاتیکی استفاده از کلکتور متخلخل فلزی در حضو

در  مطالعه شد.صورت تجربی آب از مه بهبر بازده استحصال تور کلک تاکننده گسیل فاصلها، شدت میدان الکتریکی و کلکتور، سرعت جریان هو

گسیل فاصلهکاهش همچنین  مقدار خود را دارد.بیشینه  %6/95تخلخل  با درصد کلکتورری یگآب های مورد بررسی، بازدهمحدوده درصد تخلخل

کیلو  24تا  15ژ از افزایش ولتا بابر بازده دستگاه نشان داد که  میدان الکتریکیولتاژ بررسی اثر  .شودمیبازدهی  کلکتور باعث افزایش تاکننده 

بیشتر ولتاژ بر روی طوری که افزایش در این ولتاژ پدیده اشباع ولتاژ روی داده به .یابدیش میزااف %42به بیش از  %21از بازدهی دستگاه ولت 

بیشترین بازده دستگاه حاصل شده متر بر ثانیه  1/1گاه نشان داد که در سرعت بررسی تاثیر سرعت جریان بر بازده دست. ندارد یناچندتاثیر  بازده

 است.

 کلمات کلیدی
 .گیریآب بازده، صد تخلخلدر، جسم متخلخل، استاتیکترومیدان الک، استحصال آب از مه

 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



2 

 

 مقدمه -1

انداز های آتی متأسفانه چشمر دههد خاورمیانه در صوصخبه و دنیا نقاط بپایدار در اغل وانداز دسترسی به منابع آب شیرین چشم

 های پایدار در بحث تأمین آبآوردن به گزینهرویو  وجهت لزومآب برای سبی نیست. رشد جمعیت و افزایش مرتب تقاضا روشن و منا

ا شبنم و یا به عبارت دیگر هوای صال آب از مه یبازیابی آب، استح نیهای نو. یکی از روشرا در آینده چند برابر خواهد کرد شیرین

 کهطوریبه ودهآمیزی بتایج موفقیتغالبا همراه نآن در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و  گوناگون هایمرطوب بوده که روش

ی مرطوب، یاین روش عالوه بر مناطق جغرافیا .[2, 1] یاد شده استو ارزشمند تامین آب  جدید منبع یک عنوان به روش این از

 .[4, 3] قرار گیرداستفاده نیز مورد تر  یکنندههای خنکرفت آب از برج ف و در راستای کاهش تبخیر و هدرتواند در صنایع مختلمی

  :[5] ود داردجوآوری آب از هوای مرطوب جمعروش عمده برای دو  یطورکلبه

 ؛1هوا استخراج آب از هایسیستمنقطه شبنم به وسیله  استفاده از سیکل سرمایشی و سرد کردن هوای مرطوب تا زیر -1

 .رتو گیرانداختن ذرات ریز و تشکیل قطرات بزرگ 2آب از مه آورییا جمع استحصال هایدستگاه به سمتهدایت هوای مرطوب  -2

ظریفی انجام  (دارای تارهای عمودی) یهاگچنو یا  (ارای تار و پودد) هاوسط توریاستحصال آب به سادگی و تدر روش دوم 

به ا فواصل بین تار و پودهها برخورد کرده، ذرات آب در که مه به تورییاند. هنگامشود که در مسیر جریان هوای مرطوب نصب شدهمی

بهبود کارائی آن که برای  وری پائینی داردبهره. البته این روش شوندآوری میجمعقطرات آب در مخزن آن  تصورافتند و بهدام می

پارامترهای همچنین و  ی سطحپذیرازی، رطوبتدان، ضریب سایهتارهابافت توری، جنس نوع مطالعات مختلفی بر روی شکل توری، 

  .[6, 5] جریان مه انجام گرفته است ردمحیطی نظیر سرعت، دما و توزیع اندازه قطرات آب 

نصب  شیلی هایکوهمترمکعب که در  48با مساحت آب از مه  یآوردستگاه بزرگ جمع یک یبر رو یمطالعات [7] جوو  3شمنوئر

در  دریافتندها کردند. آن بررسیآب را در ده مورد  آوریجمع فرآیند رویسرعت باد و اندازه قطرات مه بر  ریتاثشده انجام دادند و 

سطح تحت پوشش ثابت  کهیدر صورت ی،عرض تور یشافزا ین. همچنیابدیکاهش م 62تا %(، بازده m/s 9/1باد ) پایین هایسرعت

انجام داده و  آب از مه یآورجمعهای های دستگاهعاتی بر روی توریمطال [8] 4اوریر. دشویآب م یآورجمع یزانباشد، باعث کاهش م

اندازی مهم توری نیز ضریب شکلی و سایه ویژگیکار رفته در آن و توری به، سیستم اینهای اصلی که یکی از مشخصهبا توجه به این

پرداخت. مدل ریورا نشان  ی دستگاهودینامیکرزده آیسازی چندموقعیتی به بررسی و تحلیل این عامل بر روی باآن است، با یک مدل

ا تغییر در شکل و درصد افزایش یافته و همچنین ب 20-5/22بازده آیرودینامیکی حدود  5/0-6/0دهد که در ضریب سایه اندازی می

آب از مه شامل  یدسه روش مهم تول یسهو مقا یبه بررس [9] و همکاران 5کالداس شد.انحنای توری نیز افزایش بازده حاصل خواهد 

ها کردند. آن بیانهرکدام را  یبو معا یامزا یتصفحات سرد بزرگ و مواد جاذب رطوبت پرداختند و در نها ی،با استفاده از تور یریگآب

اگرچه  .باشندیدر روز م 2L/m 6تا  3 از یزدهبا یکارآمد بوده و دارا یاربس هایباال، تور یبا رطوبت نسب هایییطنشان دادند که در مح

به  یازن یجهزودرس و در نت یها خرابآن یبمعا یناز مهمتر یکیاما  ؛هستند ینتمام شده پائ یمتق یساده و دارا یاربس هایتور ینا

وجود  یلدلبه یکنول ؛هستند یمتو گرانق یچیدهمواد جاذب پ ی. از طرفاستوزش باد  یلدلمتناوب در طول مدت کارکرد به یضتعو

 ترییینپا یاربازده بس یصفحات بزرگ دارا ین. همچنباشندیم یو قو یدارپا یساختار یها، دارامت آندر دو س محافظ هاییشهش

به بررسی  [3] 6گوش و گنگالی ها استفاده کرد.ها از آنها و سولهبتوان فقط در سقف ساختمان یدبوده و شا یگرد یهانسبت به روش

ن توری با جریان ورودی و قطرات ته نشین شده و اثر آن بر بازده نده پرداختند و ارتباط بینکهای خنکبرجروجی از خ آّب آوریجمع

گذاری و تاثیر سرعت مماسی را بر بازده کلی در ، بازده آیرودینامیکی، رسوبها با دو نوع آرایش توریرسی کردند. آنآوری را برجمع

ها دریافتند که بهترین ودینامیکی در آرایش عمودی بیشتر از حالت دیگر است. آنرها بازده آیایج آنهر حالت بررسی کردند. براساس نت

                                                           
1 Extraction water from air system (EWAS) 
2 Fog collector (FC) or fog harvester 
3 Schemenauer 
4 Rivera  
5 Caldas 
6 Ghosh and Ganguly 
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های تواند امکان بازیابی آب در خروجی برجباشد و این حالت میمی %16درجه عمودی و بازده کلی  15ها در شیب آرایش توری

های تاربه بررسی اثر زاویه  [10]و همکاران  1جیاباشد.  ی هر مترمکعب داشتهکیلو وات ساعت به ازا 9/3کننده را با صرف انرژی خنک

پرداختند. تغییر زاویه منجر به کاهش مشکل انسداد بر روی سطح توری و افزایش بازدهی آوری آب متقاطع توری بر روی بازده جمع

مورد صورت تجربی و عددی به اهای سنتی بر بازده استحصال آب رهای بافت توریاثر ویژگی [11]الماسی و همکاران  سیستم شد.

 اندازی و جهت آزمون مورد بررسی قرار گرفت. ریب سایهتارها، ض له بین تارها، آرایشصها قطر تار، فادر کار آن مطالعه قرار دادند.

د کسر ربا مشکل عدم برخو کنندهای استحصال آب از مه سنتی که تنها از توری یا الیاف استفاده میآوری آب در دستگاهجمع

در سالیان اخیر از نیروی مشکل، ه بر این گردد. برای غلباز قطرات آب با توری و رفتن قطرات آب به اطراف توری باز می ایقابل توجه

روش و فلسفه گرفتن آب از هوا در حضور  شود.توری استفاده می سمتبه هاآنبرای باردار کردن قطرات آب و هدایت  الکترواستاتیکی

ن باردار کرد های هوای مرطوب؛یونیزاسیون ملکول :شاملکدیگر کترواستاتیک شامل سه مرحله اصلی و وابسته به یلمیدان ا

 2تاپوچی است. وسیله نیروهای میدان مغناطیسیبه کلکتور حرکت قطرات باردار شده به سمت الکترودو  ای آب موجود در هواهمولکول

ها نشان دادند های کمی آن پرداختند. آندودیتطیسی، بر جذب آب از هوا و محابررسی تئوری اثر میدان مغن هب [12]و همکاران 

 براین اساسچه اندازه قطرات آب موجود در هوا از مقدار مشخصی کمتر باشد، این سیستم قادر به جداسازی آب از هوا نیست. چنان

هایی با طور نمونه، برای دستگاهبه سوب و مایع شدن را دارند.رر از شعاع مؤثر، قابلیت و کمتشعاع بیشتر از حداقل شعاع  با یقطراتنها ت

حداقل شعاع  mV 10-5 60و برای میدان الکتریکی با شدت  m 029/0حداقل شعاع قطره  ،mV 10-5 30شدت میدان الکتریکی 

 ک دستگاهیریکی بازده کلی تتوانست با استفاده از توری فلزی و میدان الک [13] 3فرزنیکو .برآورد شده است m 04/0قطره 

درصد افزایش دهد. اساس این کار بر پایه ایجاد نیروهای الکتریکی بر روی ذرات آب استوار است.  16را تا حدود  آب از مه یآورجمع

ت آب در محیط ذراشناوری ث باعو ی هوا عمل کرده این نیرو باعث ایجاد شناوری شده و نیروی شناوری در خالف جهت نیروی پسا

در تحقیقی  [14]و همکاران  فرزنیکو شوند.های آب زودتر تشکیل میخوردها افزایش یافته و قطرهط میزان بریدر این مح .شودمی

کند و خروجی هر مرحله نیز در مسیر هوای مرطوب خروجی، در چند مرحله میدان مغناطیسی ایجاد می تگاهی ساختند کهدیگر دس

ت و کروزا .گزارش شده است % 4/24حداکثر بازده مرحله اول دستگاه حدود  هشود. مطابق دستگاه ساخته شدسور وارد میبه کندان

نسبت به  برابر 10حدود را تا استحصال آب از هوای مرطوب میزان  توانستندکارگیری میدان مغناطیسی حلقوی با به [15] 4هانکس

مطالعاتی بر روی عوامل مؤثر بر بازده انجام  [16] 5ناسیاو واراک دام .دهندش افزایالکترواستاتیک( حالت معمولی )عدم وجود نیروی 

ها با آوری آب را بررسی کردند. از طرفی آنهای توری بر روی جمعله ردیفو فاصکننده گسیلداده و تاثیر تک سیم و دو سیم بودن 

زایش یابد تاثیری ه ولتاژ افرچقدر هم کهرسیدند. در این حد  6ین روابط به مفهومی به نام اشباع ولتاژروابط ریاضی و سپس آزمایش ا

 کی آوری آب از مه انجام دادند وهای جمعمطالعاتی بر روی سیستم [17]و همکاران  7ژیانگ گیری نخواهد داشت.بر میزان آب

 سیمبر روی  تاقطر هیاول ظاهر شدن نیب یزمان ریتاخدهنده نشان این زمان ؛کردند ابداعرا  8زمان شروعبه نام ، دیجد یکیزیاصطالح ف

کشش سطحی مایع مشخص و  کینامیرودیآ طرای، شجذب قطرات مه ندیآزمان شروع با فرباشد. کننده میجمعها به نتقال آنو ا

آوری آب وضوع در طراحی کلکتورهای جمعاین م. دوست کمترین زمان شروع را دارندهای فوق آبها دریافتند که سیمشود. آنمی

 نیینحوه تعها د. آنشومیآوری آب باعث ایجاد شرایط انسداد و در نتیجه کاهش نرخ جمعتر یوالنطزمان شروع اهمیت زیادی دارد. 

 مختلف باد یهاسرعت تحت ،مختلف یقطرهابرای شدن و سیخ تیبا قابل یجداگانه و عمود یاهمیبا استفاده از س رازمان شروع 

نظری،  سازیمدل و های تجربیترکیب آزمایشبا  [18]و همکاران  9د. گابیشفدنرکپیشنهاد روابطی برای تعیین زمان شروع  و بررسی
                                                           
1 Jia 
2 Tapuchi 
3 Reznikov 
4 Cruzat and Jerez-Hanckes 
5 Damak and Varanasi 
6 Voltage saturation 
7 Jiang 
8 Onset time  
9 Gabyshev 
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وابستگی دمایی نرخ رشد چگالش  گراد ودرجه سانتی 70تا  50لف از را در دماهای مخت آب تاثیر میدان الکتریکی بر چگالش بخار

دهد که ها نشان میبیعی بررسی کردند. مدل آنطای الکتریکی یکنواخت و با شدت معمولی برای ابرهای هانمید قطرات آب را در

. استدهد و میزان آن نیز به دما بستگی داشته و مهمترین محرک دمایی نیز رطوبت نرخ چگالش را افزایش می میدان الکتریکی

 50ریکی با کاهش دما به زیر تیابد و برعکس، میدان الکایش دما، کاهش میش با افزبر چگال ها، تاثیر میدان الکتریکیبراساس نتایج آن

گیری از هوا انجام دادند و های مختلف آبی بر روی مقایسه و ترکیب روشتمطالعا [19] کازرونیواقفی و شریف یابد.درجه افزایش می

 1گریزیه آبالکردن های عمودی، اضافهای از سیمها با آرایهیگزینی توریسه روش جاها، ترین محدودیت توریکردن مهمبرای برطرف

زمایش کردند. روش ترکیبی باعث ترکیب سه روش بررسی و آصورت جداگانه و همچنین ها و ایجاد میدان الکتریکی را بهبه سیم

 بازدهدی به بررسی اثر میدان الکترواستاتیک بر سازی عدبا شبیه [20] 2یان و ژیانگشده است. گیری درصدی بازده آب 60افزایش 

 یبرا ییباال لیپتانس یدارا های توریآرایش سیمو  کیاثر الکترواستات بیکه ترکها نشان دادند نمه پرداختند. آ زآوری آب اجمع

صورت عددی و تجربی هایی بهبررسی [21] ژیانگ و همکاران .قطرات است اندازهاز سرعت باد و  یعیوس فیر طمه د آوریجمع افزایش

ی آب با کارایی باال انجام دادند. آنکننده الکترواستاتیکدان الکترواستاتیک و طراحی یک جمعیب توسط مآوری آبر روی مکانیزم جمع

دو دست آمده، هبراساس نتایج بریکی طراحی کردند. ها یک مدل ریاضی براساس واکنش بین قطرات باردار در هوا و نیروی شارژ الکت

ای به گونهگذارد. در محیط مه آلود تأثیر می 3کرونا تخلیهتور( بر کگ روی کلرات آب بزصلی )قطرات آب باردارشده در هوا و قطراعامل 

در مطالعه دیگری شود. شده روی کلکتور باعث افزایش جریان خروجی کرونا میقطرات باردارشده باعث کاهش و قطرات جمعکه 

ها دریافتند که قطرات مه شناور در گرفت. آن قرار مورد بررسی [22] توسط یان و سانش بین قطرات مه و فرآیند تخلیه کرونا اندرکن

تر است؛ همچنین با افزایش غلظت مه، جریان قابل توجهیه کرونا را کنترل کرده و تاثیر قطرات مه از تغییرات رطوبت هوا فرآیند تخل

 یابد.تخلیه کاهش می

روشی نوپا بوده که  ،آوری آب از مههای جمعه روشبازد منظور افزایشطور که مشاهد شد استفاد از میدان الکترواستاتیکی بههمان

اندازی اند که ضریب سایهباشد. از طرفی تحقیقات مختلفی نشان دادههای تاثیر گذار میالعات بیشتری در زمینه پارامترنیازمند مط

آوری آب است. به ازده جمعبر ب رشود، یک عامل موثآوری قطرات است تعریف میصورت سطحی از توری که قادر به جمعتوری که به

جای آوری قطرات دارد( بهکننده آب )که سطح موثر بیشتری برای جمعتخلخل به عنوان جمعرسد استفاده از یک محیط منظر می

 ی سنتیهایتور یکنواخت یشکل هندس یلبه دل در ضمن معمولی بتواند بر بازده روش تاثیر بسزایی داشته باشد. هاینگو چ هاتوری

استفاده از کلکتور متخلخل  .باشدنمیمشخص  یزآن بر بازده ن یجو نتا نبودهممکن  یتور یالهنامتقارن هوا در الب یاناثرات جر یبررس

ها را دستگاه اینخاص اجسام متخلخل به نظر بازده استحصال آب در  هاییژگیبا توجه به و ،آب از مه یآورجمع هایدر دستگاه فلزی

 میدانان از کلکتور متخلخل و زمبا استفاده همبازده دستگاه استحصال آب از مه  زایشفالذا هدف کار حاضر  ؛ارتقا خواهد داد

و باردار  الکترومغناطیسی میدان ایجادمنظور ولتاژ باال به الکتریکی هایو ساخت مدار طراحیراستا ضمن  یناست. در ا الکترواستاتیکی

و فاصله  کیالکتری میدانتاژ مرطوب، ول یهوا یانسرعت جر یزانم ی،لزفتخلخل کلکتور  یزانم یرنظ یعوامل یرکردن قطرات آب، تاث

  .از مه مطالعه شده است گیریآباستحصال آب و بازده  یزان( بر مکلکتورو کنندهگسیل)فاصله  میدان

 ی تجربیتجهیزات آزمایشگاهی و الگو -2

 شاملاهی آزمایشگ یک مجموعهآب از مه  یآورجمع هاگدر دست اده از جسم متخلخل به عنوان کلکتورمنظور بررسی اثرات استفبه

 د.شوکه در ادامه تشریح میو ساخته شده طراحی و کلکتور ز سارطوبت سه قسمت برقی،
 تولید جریان با ولتاژ باال -1-2

را داشته باشد نیاز به نیروی برق  باردار کردن قطرات آب موجود در مهرای ایجاد میدان مغناطیسی که شرایط مورد نظر برای ب

است، الزم است دستگاهی ساخته  صورت متناوبولت و به 220شهری در ایران  که برقبه ایناشد. با توجه بتاژ باال میول با یمقمست
                                                           
1 Hydrophobic layer 
2 Yan and Jiang 
3 Corona discharge 
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 2شمایی کلی از مدار برقی و شکل  1 شکل، ولتاژهای باال را نیز تامین نماید. مستقیمشهری به برق  متناوب شود تا ضمن تبدیل برق

 دهد.میشان اه را نستگدنمای کلی قسمت برقی 

و سپس با  هیم تبدیل شدقمتناوب به مستجریان ی در یکسوکننده، از ده، ابتدا برق شهردر دستگاه ساخته ش 1اساس شکل رب

و با کیلوولت  40 تا 10در بازه ی یولتاژهابه ، اندکه برای کار حاضر طراحی شده خازن و ترانسفورماتورهای افزایندهی مجموعه عبور از

آداپتور، جعبه توان، ترانسفورماتور، ضرب  مانند مختلفزاء شامل اج این قسمت 2مطابق شکل . شودمی تبدیلسیار کم ان بدت جریش

های انتقال برق با ولتاژ باال از سیمدر این سیستم برای . باشدیم هاعایقو  ها، کابلدهنده ولتاژنشان پرابمتر، مولتی کننده ولتاژ،

 ؛نشت جریان به محیط وجود داردحتمال ا، هاسیمی عبوری ار توجه به ولتاژ باالبا شد.فاده متر استمیلی 5/2با قطر  دار مسیروکش

میلی 1ضخامت متر و میلی 5پروپیلن با قطر داخلی هایی از جنس پلیها در داخل شیلنگبنابراین برای جلوگیری از این عیب، سیم

الزم به ذکر است که  .استیک به صفر دیار جزئی و نزبه محیط در حد بسکاری، نشت جریان عایق نمتر قرار داده شد و با این میزا

های قسمت برقی آن بوده که از منظر ایمنی نیز با چالش حاضرآب از مه  یآورجمعدستگاه  رین قسمت درتترین و حساسپیچیده

  بسیاری همراه بوده است.

 

 
 ب از مهآّآوری عمدستگاه جشمایی کلی از سیستم مدار برقی  :1شکل 

Fig 1. Schematic diagram of the electrical circuit system of the fog collector 

 

 
  ساخته شدهدستگاه  تم مدار برقیلی سیسنمای ک :2 شکل

Fig. 2. Overview of the electrical circuit system in experimental setup 
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 تنظیم یک ،(سیکل کاریپالس ) طول و فرکانس تنظیم برای 1سالسیون پهنای پاز نوع مدوال مدار یک شامل دستگاه جعبه توان

 .است قابل تنظیم شده تعیین مرجع ولتاژ مقدار تا صفر از خروجی شده تولید ولتاژ در این مدار است. عددی نشانگر یک و ولتاژ کننده

 را خروجی ولتاژ مقدار همچنین و کرد تقویت ترانزیستور یک زا استفاده با را جریان و ولتاژ انوتمی روش این از استفاده با واقع در

 دستگاه این. ستا باال دامنه فرکانس با دارفرکانس V-DC 12-30 آن خروجی و V-DC 12 دستگاه این یورود برق کرد. کنترل

سیکل  و kHz 10 تا 1 بین را نسفرکا، V 30 تا 12 بین را ولتاژ دانتومی که است دلخواه مقادیر تنظیم برای پتانسیومتر سه دارای

 .دنک تنظیم درصد 100ر تا فص بین را کاری
 مرطوبی د هوالیتو -2-2

ی پیزوالکتریکی های رابط، دو قطعهمخزن نگهداری آب، لوله شامل 3 مطابق شکل آوری آب از مه،معدستگاه جاز سرطوبتسمت ق

لی در طور کباشد. بهمتغیر میا دور متغیر و همچنین آداپتور ب تریکین الکسنجش سطح مایع، ف ، گیجV 24آلتراسونیک  ازسرطوبت

ت میدان تولید شده توسط فن به سم طوبهوای مرشود و توسط دو قطعه پیزوالکتریکی بخار آب تولید می ،تگاهسد زاین قسمت ا

گیری قرار مورد اندازه cc 5/0 تقبا د دقیق سنج سطحسطح آب مصرف شده نیز با استفاده از دو عدد  .شودمغناطیسی حرکت داده می

حجمی  دبی و m/s 5/1 تا m/s 7/0سرعت جریان  درصد، 95تا  80نسبی توبرط ب باطومر هوای تولید ییانادستگاه تو ینا گیرد.می

 با 100Kimo VTمدل با سیم داغ  دستگاه هوای مرطوب توسط یک سرعت .است دارا را min3m 28/0/تا  min3m 13/0/جریان 

 شد.گیری اندازه sm 05/0/قت د

 

 
 مهاز آب آوری عجم هدستگا سازرطوبت واحد  :3شکل 

Fig 3. The humidifier unit of the fog collection device 

 خلخلکلکتور مت -3-2

 ش را درنقترین ست قسمت اصلی دستگاه که مهما بخارساز، الزمهای برقی و گیری، عالوه بر قسمتا توجه به نوع روش آبب

خروجی مثبت دستگاه برقی در انتهای . اه استتگسدر کلکتوخش ، بدر حقیقتاین قسمت . ساخته شودکند گیری ایفا مییند آبآفر

. با این کار میدان مغناطیسی تشکیل شده و شودی متصل میخروجی منفی به جسم متخلخل فلزر و ساز و در ورودی بخا قسمت بخار

                                                           
1 Pulse-Width Modulation (PWM) 
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های یکی از قطب اجندر ایخل که جسم متخلاینبا توجه به  .شودهدایت میجسم متخلخل سمت دار شده و به رطوبت در این فضا بار

 این درمتخلخل  برای کلکتور. نماید عملیا کلکتور یدان ب منفی معنوان قطهباشد تا باز نوع فلزی باید  استمیدان مغناطیسی 

ختارها سایر سا تری نسبت بهدارای افت فشار بسیار پایین کهعالوه بر این اختاراین س .استفاده شده استاز ساختار فیبری دستگاه 

لزی کربن استیل استفاده شد ر هم تنیده فهای داز سیم، خلخلتمکلکتور  ساختبرای باشد. دارای سطح تماس مناسب نیز می ت،سا

که جسم تهیه شده از نظر تخلخل منظم شند. با توجه به اینبامتر میمیلی 3متر تا میلی 1ها دارای قطرهای متفاوت از سیمکه این 

انچه در نچنابراین مشخص باشد. بهندسه  تخلخل الزم بود که جسم از نظر ابعادی منظم و داراین میزان دست آوردبرای بهنیست، 

ر متسانتی 10ای به قطر وانهقرار داده شد و به حالت استسی ویپیدر داخل یک محفظه از جنس  جسمنشان داده شده است  4 شکل

  .شددهی شکل

 

 
 .دادن الیاف فلزی در یک لوله پالستیکی ایجاد شده است ز جایکه ا ایشمتخلخل مورد آزم کلکتور :4شکل 

Fig 4. The porous collector was created by placing metal fibers in a plastic tube 

تاثیری در های جسم متخلخل سیم که ضخامتبرای این. شدمتفاوت انجام ر متخلخل مطالعه حاضر با استفاده از چهار کلکتو

ایش نداشته باشند و تنها عامل تاثیرگذار بر بازده، میزان تخلخل باشد، برای ساخت جسم متخلخل تنها شکل هندسی ایج آزمبررسی نت

تغییر داده ن جسم، میزان تخلخل بازکرد نها با فشردن و یابه عبارتی دیگر ت .دوشداخلی آن تعویض نمیآن تغییر داده شد و الیاف 

 است. قابل مالحظه 1 جدولاستفاده در این آزمایش در  خل موردخصات چهار جسم متخلمش .ستشده ا

 آزمایشچهار جسم متخلخل مورد  خصاتشم :1 جدول

Table 1. Specifications of four different porous collectors 

 مد جسابعا جنس شماره جسم

(mm) 

 یازندهقطر سیم س

 (mm) جسم

 سطح روبروی جریان

(2mm) 

 تخلخلدرصد 

 1/98 033/59 3تا  6/10ϕ5/12 1 فوالد 1

 3/97 033/95 3تا  6/10ϕ11 1 فوالد 2

 6/95 033/95 3تا  6/10ϕ9 1 فوالد 3

 9/93 033/95 3تا  6/10ϕ7 1 فوالد 4
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 یکیالکتر میدان یقتدر حق .است شده داده نشان الف-5 شکلدر  وارهطرحصورت به، شدههای شرح دادهقسمت یمجموعه

قرارداده شده در لوله  سیم ،کلکتور و قطب مثبت ی،فکه در آن قطب من دشومی دجاای مرطوب هوای خروجی لوله و کلکتور بین

 دهد.کی را نشان میمیدان الکتریترودهای لکی اگیرب نیز شمایی از موقعیت قرار-5شکل  .است (کنندهگسیل) مرطوب یهوا یخروج
 

 
 الف(

 
 ب(

گیری صویر واقعی از نحوه قرارت. ب( گیرساز و واحد آبرطوبتشامل سیستم مدار برقی، واحد  آزمایش دستگاه زا ایوارهطرحالف(  :5شکل 

 میدان الکتریکی ودهایالکتر

Fig. 5. (a) Schematic diagram of the water harvesting experimental setup including the electrical circuit system, 

humidifier unit and water collector unit and (b) the real photo shows how the electric field electrodes are placed. 
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  روش انجام آزمایش -4-2

 در تا شده مشخص یرهامتغ یناز ا یتعداد ینهطه بهقن دنکمی بایجا ،موجودل آب استحصا در دستگاه یادز متغیرهای جودو

 یناز ا رییابس یینهبه مقدار خصوص در معتبر منابع وجود عدم همچنین. شوندنگه داشته ثابت  یرهاغمت ینا یبعد هاییشآزما

 ومتخلخل  جسمنمونه  یک با یشآزما راینببنا. نمودو خطا  یعسفرآیند  یقاز طر هانمودن آنصبه مشخ مجبوررا  نویسندگان یرهامتغ

 باقرار داده شد.  kV 10 یرو یولتاژ دستگاه برق یه،متر بر ثان 1 یبا ثابت نگه داشتن سرعت هوا بر رو ابتدا. شدشروع  یطمح یدر دما

 ،رکلکتو یرونشست قطرات  یو چگونگ ندامی خطوطهوا از  یانخطوط جر یرپذیریتاث یزان، میسیکل کارفرکانس و  یبر رو تییراتغ

ثابت  متغیراین دو  هاآزمایشو در تمامی انتخاب  %50برابر ل کاری سیک یبرا و Hz 2000فرکانس حدود  یبرا مقدار ینو بهتر یبررس

 بنابراین ؛دست آیدهب کی الزم بود حداقل شعاع میدان نیزیمیدان الکتر دربرای جلوگیری از ایجاد جرقه  داشته شد. در مرحله بعد نگه

متر تنظیم و ولتاژهای مختلف به سیستم سانتی 2بر روی  متخلخل کلکتور و (دهانه لوله خروجی دستگاه) کنندهی گسیلابتدا فاصله

و  ادلکتور و لوله افزایش یافت. این عمل در تعداد زیله کفاص رواز این مشاهده شد.ه جرق kV 10. در این فاصله با ولتاژ شداعمال 

مین( ایجاد جرقه kV 24در حداکثر ولتاژ ) حداقل فاصله مورد نیاز که که مشخص شد در نهایت شد. و ولتاژهای مختلف تکرارفواصل 

د. از طرفی برای ایجاد میدان مؤثر ش در نظر گرفتهمتر یسانت 6 دانبرای می برای اطمینان حداقل فاصلهت. سامتر یسانت 5برابر کند 

وی کلکتور، حداکثر ولتاژهای گوناگون و بررسی چگونگی نشست قطرات بر ر لکه با اعما شودیز مشخص ر فاصله نکثالزم است حدا

تگاه نیز بررسی دس زدهبانجام و تاثیر فاصله بر سانتیمتر ا 25تا  6در فاصله  هابنابراین آزمایش .شدمتر تعیین سانتی 26فاصله برابر 

  شد.ئه خواهد رابعد نتایح آن ا بخشگردید که در 

هر ز این مدت زمان، پس اشده است.  انجامدستگاه اولیه دقیقه کارکرد  30ها پس از کلیه آزمون ،برای اطمینان از پایایی نتایج

همچنین برای اطمینان از دقت نتایج  ت.گیری شده اسآوری شده اندازهعمجمیزان آب سپس و شده  دقیقه انجام 20به مدت آزمایش 

 اند.ها سه بار تکرار شدهآزمایشبرای هر مورد  ،ر عوامل مختلف بر عملکرد دستگاهبه هنگام بررسی تاثی

 آید:دست میبه (1معادله )از آوری آب از مه جمعدستگاه  گیریبازده آب هازمایشدر کلیه آ

(1) t collect totalv v   

به  که به همراه هوامیزان آبی است  ltotav کلکتور وتوسط  آوری شدهجمعم آب حج collectv، دستگاه یبازده کل tطوری که به

حجم آب  totalvلخل و میزان آب جمع شده در ظرف مدرج قرار گرفته در زیر کلکتور متخ collectv .جریان یافته استسمت کلکتور 

 شود.قرائت میایع آب مسطح سنج  بر رویست که اتمایز شده توسط بخارسازها ا

 عیتدم قطتحلیل ع -5-2

طور کلی هنگامی که هب حلیل عدم قطعیت استفاده شده است.از تگیری زده آبمحتمل در محاسبه باطای خ تخمینمنظور هب

 برای نمونه:، شدتابعی از چند متغیر مستقل با (گیریبازده آبدر اینجا تابع نتیجه آزمون )

(2)  1 2 3, , , , NR R X X X X  

 

زیر  صورتت خطا و بهجذور مربعاش مر نتایج از روهستند، عدم قطعیت کلی دها متغیرهای مستقل  Xiه آزمون، و تابع نتیج Rکه 

 :شودبه میمحاس

(3) 2

1

N

i

i i

R
R X

X
 



 
  

 
  

، ضریب iXغیر مستقل بت به متنس Rئی تابع مشتق جزو  تقلغیر مستم تعدم قطعیiXعدم قطعیت کلی نتایج،  R، (3)معادله در 

ریکی، سرعت تشدت میدان الککننده تا کلکتور، گسیلفاصله  لشام ریرهای مستقل در کار حاض. متغاست iXنسبت به  R حساسیت

با توجه به دقت وسائل اندازهو صورت عددی محاسبه شده به (3) معادلهمشتقات جزئی در  د.نباشکتور مین تخلخل کلو میزا جریان

 ست.ا  %84/0برابر  حاضرهای در آزمایشخطای کلی متوسط  ،یگیر
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 تایج و بحثن -3

 .خواهد شد داختهپرخلخل از جریان مه کلکتور متگیری بازده آببه بررسی عوامل مختلف بر ، بخش در این

 آوری آب از مهجمعگاه ستبررسی تاثیر حضور میدان الکترواستاتیکی بر بازدهی د -1-3

 یکیالکتر نیروی غیاب در گاهدست ابتدا، ساخته شدهبازدهی دستگاه  استاتیکی برمیدان الکترویر حضور ور بررسی تاثمنظهب

 8ه کلکتور و دهانه لوله خروجی دستگاه بخارساز بر روی و فاصل %80 نسبی هوا رطوبت، m/s 1 برابر مرطوب هوای سرعت. فعال شد

کتور کل یبر رو یاندک بسیار تعداد و کرده عبور کلکتور از پذیریبدون هیچ اثر آب قطرات تریشب حالت این در. شد تنظیممتر یسانت

 هانآ پیوستن هم به از و ظاهر دقیقه 6از  پسقطرات  یناول .بود مشاهده لقاب کلکتور روی بر ترشدگی آثار تنها درحقیقت .دنشد جمع

 . فتادفرو ا مدرج در ظرف یقهدق 12پس از  بزرگ قطرات اولین

 .شدهوا اعمال  یانبه جر باال ژلتاو لکتریکیا وینیربرق دستگاه روشن شده و  یدتول قسمتبار  ینا میدان، اثر بررسی برای حال

مشاهده شد. با افزایش ولتاژ دستگاه نرخ  متخلخل ست قطرات آب بر روی جسمو شرایط نش شده دادهش یآرامی افزا بهولتاژ دستگاه 

آب  راتقط ننشست در یاهمالحظ قابل تغییرشد  تنظیم kV 24روی گاه بر که ولتاژ دستو هنگامیپیدا کرده  زایشنشست قطرات اف

قطرات  دقیقه، یک حداکثر از پس هک طوریبه ؛ندافتاد دام به متخلخل جسم دررات آب از قط یادتریز تعدادو  یجادکلکتور ا یبر رو

جسم متخلخل  یینبه سمت پا ،ترقطرات بزرگ یلتشکقطرات و  ینا یوستنم پبه ه با ،دقیقه 5 پس ازو آب بر روی کلکتور جمع شده 

 ایجادشود، طور که مالحظه میهماناست. ارائه شده  2ایش در جدول ین آزماطالعات کامل ا .ریخته شد مدرج رفر ظده و دحرکت کر

 یآورآب جمع حجم که طوریبهاست. شده دستگاه گیری بآ بازده قابل توجه یشباعث افزا مرطوب، هوای مسیر در الکتریکی میدان

 با و incc/m 11/0ر براب یکیالکتر یدانبدون مدر دستگاه  آب استحصال نرخ عبارتی، بهده است. ش تریشب برابر 2/10شده در حدود 

 .است بوده cc/min 12/1حدود در  یکیالکتر میدانوجود 

 یکیالکتر دانیا و بدون مب آوری آب از مهجمعدستگاه  عملکرد سهیمقا :2 جدول

Table 2. Performance of fog collector (FC) with and without electric field 

 
میدان در غیاب  نتایج

 الکتریکی

میدان  نتایج در حضور

 یکیالکتر

 1 5 (min) زمان پیدایش اولین ذرات رطوبت

 12 2 (min) لکتورکن چکیدن اولین قطره از زما

 57 57 (cc) حجم آب مصرف شده

 2/2 4/22 (cc) حجم آب جمع آوری شده

 20 20 (min) زمان آزمایش

 % 92/93 % 85/3 دستگاه بازده

 

و  خطوط جریان همراهبه ناطیسیغال حرکت در حضور میدان مدر ح آب یطرهنیروهای وارد بر یک ق وارهای ازطرح 6کل ش

برآیند نیروهای ) نیروی جریان Fو  نیروی الکتریکی eFنیروی اینرسی،  iFنیروی پسا،  dF دهد.نشان می ناطیسی راغیدان ممخطوط 

 یبه محض برقرارمشاهدات ابق مط .کندآن را مشخص میمسیر حرکت برآیند نیروهای وارد بر قطره  است. (iFو  dF آیرودینامیکی

 ،واقع در .ندشومیاطراف آن جمع در و  دنبال کرده از نزدیک کلکتورتا رسیدن به خطوط میدان الکتریکی را  باردارشده ذرات میدان،

 .کنندحرکت میکلکتور  سمتبه  انیدخطوط م از پیرویبا  و شده جداخود  یرودینامیکیآ یرآب از مس یزقطرات ر
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 ناطیسیغتحت میدان م در حال حرکت آب یطرهاز نیروهای وارد بر یک ق ایطرحواره :6کل ش

Fig 6. Schematic diagram of the forces acting on a water droplet moving under a magnetic field 

 

 کلکتورکننده تا له گسیلفاصبررسی تاثیر  -2-3

دستگاه ثابت نگه داشته  طیشرا ی. تمامشد یبررسکلکتور  و( طوبمر یهوا ینه خروجدهاگسیل کننده ) فاصله یرتاث شبخ ینا رد

و  Vk 24برابر  یو ولتاژ m/s 1/1، با سرعت هوای برابر 3شماره  متخلخل جسم. آزمایش بر روی شودمی دهدا ییرشد و تنها فاصله تغ

 ایطربا حفظ ش ، هر آزمایشهابار آزمایشو اطمینان از اعتکرار پذیری منظور بررسی تبه .انجام شد cm 20ا ت 6مختلف در فواصل 

این نتایج به همراه  هانسبی دادهاکندگی علت پربه .دهدرائه میها را ازمایشآمده از دست آج بهنتای 3جدول  سه بار تکرار شد.یکسان 

 ست.نشان داده شده ا 7شکل در  گینمیانراف از مقدار حدود انح

 
 آوری آب از مهمعجبر بازده دستگاه  کننده تا کلکتورتاثیر فاصله گسیلرپذیری تکرا سیبرر: 3ل جدو

Table 3. The measurements repeatability of the fog collector efficiency with respect to the distance between the 

emitter and the collector 

 عیارانحراف از م (%بازده ) (%بازده ) (%بازده ) (cmمیدان ) فاصله

6 56/40 71/41 20/40 715/0 

8 03/40 31/40 10/38 743/0 

10 35/39 32/39 20/37 804/0 

15 39/33 08/34 10/36 672/0 

20 42/25 19/24 30/25 567/0 
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 آوری آب از مهجمع هبر بازده دستگا یکیالکتر نادیم فاصله ریتاث :7شکل 

Fig. 7. The effect of electric field distance on fog collector efficiency 

. یکی از عوامل استان ت میداهش شدناشی از کاین موضوع  .یابدمیکاهش  بازدهبا افزایش فاصله رفت میطور که انتظار نهما

 میدان نیروی با تغییر این فاصلهاست.  گسیل کنندهفاصله کلکتور و  یعنیفی و مثبت فاصله دو قطب منمؤثر در شدت میدان، 

شناور در قطرات آب و تاثیر آن بر میدان کم  با افزایش فاصله، شدتمطابق نتایج  .کندمیتغییر  نیز ،eF ،بر قطرات آب ردالکتریکی وا

طور که ذکر البته همان .یابدمیکاهش  ستگاه نیزد بازدهاز شدت میدان کاسته شده و یابد افزایش  لذا هرچه فاصله. شودوا کم میه

 شود.کتریکی و جرقه مید قوس السبب ایجا cm 6ز به کمتر اکاهش فاصله شد، 
 ن الکتریکیبررسی تاثیر شدت میدا -3-3

 داشتننگه تثاب با است. در این بخش  (طول میدانکننده )سیلو گ کلکتور فاصله وجریان  ژاولتدت میدان الکتریکی تحت تاثیر ش

 جسم یبر رو یش. آزماشد یرسبر گیریآب بر بازده ندایشدت م یرتاث دستگاه،دیگر متغیرهای  و یمحیط شرایط میدان،طول 

 .شد ختلف انجامتاژهای مدر ولمتر یسانت 6 یدانم طول و m/s 1/1 یسرعت هوا درصد، 1/98زان تخلخل با می 1شماره متخلخل 

آزمایش  بار 3 زاآمده ت دسمتوسط مقادیر به 8مقادیر ارائه شده در شکل  داده شده است.نشان یک نمودار  صورتبه 8 شکلدر  نتایج

 میله خطا اجتناب شده است.ز ترسیم ا هاعلت پراکندگی کم دادهاست که به

 

 آوری آب از مهجمع بر بازده دستگاه یکیالکتر ندایشدت م ریتاث :8شکل 

Fig. 8. The effect of electric field intensity on fog collector efficiency 
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خصوص  نیاست. نکته قابل توجه در ا افتهی شیبازده دستگاه افزا ،یکیالکتر دانیدت مش شیبا افزا شودیمشاهده م کهطور مانه

اژ به ولت دنیرخ داده، اما با رس یادیز اریبس بیا شبازده، ابتدا ب شیافزا 8 شکلمختلف است. مطابق  یولتاژها درده باز شیزااف زانیم

kV 24 نینخواهد داشت. ا یریگآب زانیبر م چندانی ریتاثولتاژ  افزایش بیشتر که طوریبهژ رخ داده است. تااشباع ول دهیبه نظر پد 

ولتاژ،  شیها، با افزاالل آنبر اساس استد. کندیم دیبه ولتاژ اشباع را تائ ندیبر رس یمبتن [16] یراناسواماک و دا یقبلمشاهدات  ج،ینتا

 ادیز اریبس شیباعث افزا یکیالکتر یرویو ن ادیاژ زولت ندی. برآشودیبه قطرات اعمال م روین نیو ا افتهی شیافزا زین یکیالکتر یروین

 .کنندیم یرا خنث گریکدیدو، اثر  نیه و اپسا شد یروین شیافزا یاز طرفاز حد مناسب( و  شیطرات )بسرعت ق

 این مقدار یرو بر یولتاژ دستگاه برق یبعد یهاشیمافتاده است در آزاتفاق اژ ه اشباع ولتاپدید kV 24در ولتاژ  کهنیبه ا باتوجه

 . شد میتنظ
 ان مه سرعت جریبررسی تاثیر  -4-3

 و 8، 6 وی فواصلبر ر مجزا آزمایشدر سه  یدانم فاصلهو  kV 24 یروبر  یورود لتاژو ،دستگاه بازده رب سرعتاثر  سیبرر رایب

cm 10 و  محیطی یطشرا یهکل یشآزما ینا و در شدانجام درصد(  1/98ل )تخلخ 1شماره ل متخلخبا جسم  آزمایش. شد تنظیم

 زانیم. داده شد رییتغ m/s 5/1 تا 7/0 ازهدر بعت هوا سر ر،یاستفاده از فن دور متغ باتنها  .دبو ییرغو بدون ت ثابتدستگاه بخارساز 

 ولتاژبا مه بر بازده دستگاه  انیرعت جرس ریتاث 9شکل  درد. ش یبرداردادههر سرعت  یبرا یاقهیدق 20 یبازهآب در  یآورجمع

متوسط  9مقادیر ارائه شده در شکل  است.قرار گرفته  یبرس مورد cm 10 و 8، 6 ا کلکتورت کنندهلیفاصله گس و kV 24 یورود

 ب شده است.جتنامیله خطا از ترسیم ا هاعلت پراکندگی کم دادهاست که به در هر سرعت آزمایش بار 3 زادست آمده مقادیر به

 

 
 مختلف ورتا کلکت کنندهلیگس اصلوف درآوری آب از مه جمعبر بازده دستگاه  انیت جرسرع ریتاث :9ل شک

Fig. 9. The effect of flow velocity on fog collector efficiency at different field distances 

ست. در بازده حاصل شده ا نهیشیب m/s 1/1 انیدر سرعت جربرای تمامی فواصل میدان  شودیشاهده مکه م طورهمان 

 /sm از باالتر یهاکمتر از سرعت انیه به سرعت جردباز یما وابستگست، اا افتهیده کاهش مقدار، اگرچه باز نیر ار اکمت یهاسرعت

صله میدان فابرای  ل. مطابق شکابدییم کاهش سرعت به بازده خود نهیشیب رمقدا از انیجر سرعت شتگذ با گرید عبارت هب. است 1/1

cm 6 ،افزایش فاصله  9 لشک مطابق .است فتهای هشکا درصد 23 تگاهدس بازده ،از نقطه بیشینه سپ سرعت یدرصد 36 شیافزا با

 خوانی دارد.هم 6شکل نتایج با . این موضوع کاهش بازده شده استبررسی باعث  وردسرعت م 5تمامی  میدان در

یکی و دینامیر نیروهای آیرویل کننده و کلکتور تحت تاثفاصله بین گسمسیر حرکت ذرات آب در  [16] بر اساس مطالعات گذشته

کند. قطرات را تعیین می لکتریکی، مسیر حرکتخطوط میدان او  جریان هوا تاتیکی است. در حقیقت اندرکنش خطوطاسالکترو

داده که در سرعتنتایج حاضر نشان تحت تاثیر سرعت جریان هستند. ی میکی وارد بر قطره با حفظ شرایط محیطنیروهای آیرودینا
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سیر ته و باعث انحراف ملبه یافغها آن وارد بر به حدی است که بر نیروی الکتریکیرات سای وارد به قطروی پنی m/s 1/1ر از باالت های

 گاه شده است.زده دستکاهش باخطوط میدان الکتریکی و حرکت قطرات از 
  میزان تخلخل کلکتورتاثیر  بررسی -5-3

 های مربوطهآزمایشان کلکتور استفاده و عنوبه  1جدول  ده درمعرفی ش متخلخل هر چهار جسم ،خلخل بر بازدهرای بررسی اثر تب

جریان  و سرعت kV 24ه برابر متر و ولتاژ اعمال شدسانتی 6هوا برابر  . فاصله هر جسم از دهانه خروجیشد کراربار ت 3هر مورد برای 

 برای هرسطح ین اب تاثیری نداشته باشد میزان استحصال آریان بر که سطح روبروی جرای ایناختیار شد. ب m/s 1/1هوای مرطوب 

 ارائه شده است. 10ه در شکل مددست آنتایج به چهار جسم یکسان انتخاب شد.

 آوری آب از مهجمع بر بازده دستگاه کلکتور تخلخلتاثیر میزان  :10شکل 

Fig. 10. The effect of collector porosity on fog collector efficiency 

 است یدر حال نیاست و اشده  استحصالآب  زانیم نیباالتر ،درصد 6/95ل درصد تخلخ با 3شماره  سمج در دهدیم نشان جینتا

 شده ریآوجمع آب زانیم دارد، یکمترلخل که تخ 4شماره  جسم در نیاست و همچن یتخلخل باالتر یکه دارا 1 شماره جسم درکه 

 لیتشک زانیم. دیدست آبازده به نیشتریب آندر کرد که  دایتخلخل پ نزایمدر  یانقطه دیبا متخلخل اجسام در جهی. در نتکمتر است

با سپری  یبود ول رگیم داز سه جس شتریب اریبس شیآزما یابتدا در( شتریبت انسداد بنس ی)دارا 4رات آب در جسم متخلخل شماره قط

 یهوا عبور ریمس 4 شماره جسمزده در با کاهش املعاست که  نیا انگریب موضوع نی. اشدتر کم یدیآب تول انزیم ،انشدن زم

 زانیم ندنبال آبهو  هبود شتریاز جسم ب یعبور یهوا زانیمهنوز اشباع نشده  متخلخل که جسم ییابتدا قی. در دقاباشدیم مرطوب

کاهش  یعبور یهوا یدب کندیمجسم را پر  یمجراها بآمرور که قطرات . به است شتریب زینجسم  یهامیس یبر رو آبات ذرنشست 

 شیآزما یابتدا در رسدیم نظر به واقع در. شودیم متخلخلجسم  وارد یذرات کمتر و کردهعبور  متخلخل مراف جسو هوا از اط افتهی

یم کمک یریگآب نرخ شیزااف به زین ینگییمو تیخاص آب، رعبو یمجرا بودن کیبار و تخلخل دنتربوکم لیدل به، 4 شماره جسم با

 یریگآب نرخ و افتدیم اتفاق است شبکه و انسداد یگرفتگ همان که هایتور یصلا مشکل مجراها، نیا یگرفتگ با و مرور به یول ؛کند

وده و تر بمقطرات ک لیتشک زانیم ش،یآزما یند در ابتدادار گریکدیه ب کیتخلخل نزد ددرصکه  2و  1جسم شماره  در. ابدییم کاهش

 یبودن فضا ادیوجود تخلخل باال و ز شیآزما یدر ابتدا یدیقطرات تول کمتربودن. عامل تافی شیافزا به مرور دشدهیتول آبحجم 

ی پوشانهم ضوعمو دو نیا یحدود ات 3سم شماره ج باشد. در کمترها میذرات باردار با س برخورد ودشیم باعثهوا بود که  انیعبور جر

 است آب قطره نیولا لیتشک زمان هک قهیدق کی از پس کهیطوربهت. ثابت اس باًیتقر شیقطرات در طول آزما لیشکت زانیم و داشته

 در است مشخص 10 شکل در چهنچنا یطرف از ثابت است. باًیتقر رفظ داخل آب قطرات زشیر یزمان فاصله ش،یآزما یتهاان تا

 94 از کمتر تخلخل با اجسام نیبنابرا ؛ابدییم شکاه راندمان است، 6/95 لتخلخ همان که نهیبه طهنق از شتریب ای و کمتر یهاخلخلت

 .نگرفت قرار شیآزما موردضر در کار حا درصد 98 از شتریب ای و
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 گیرییجهنت -4

بازده  خل برمتخلفلزی کتور کلتاثیر  مطالعه مایشگاهی برایزای آمجموعه ،ماضر با طراحی و ساخت تجهیزات الزحدر کار 

، دانشدت می، کلکتور تاله گسیل کننده فاص نظیرف لاثر پارمترهای مخت شد.یه تهالکتریکی تحت حضور میدان صال آب از مه استح

 د:ش لنتایج زیر حاص بررسی و از مه آوری آبستگاه جمعدبر بازده  درصد تخلخل کلکتورو  سرعت جریان

o اما  رخ داده، یادز ریاسب یبدا با شبازده، ابت یشافزااین . ه استیافت افزایش تگاهدس بازده ریکی،الکت میدان شدت شافزای با

اژ افزایش یابد تاثیری چقدر هم که ولت ت. در این حد هرولتاژ رخ داده اسنظر پدیده اشباع به kV 24به ولتاژ  با رسیدن

 داشت.  گیری نخواهدآببر میزان 

o  تا  7/0 یانجر محدوده سرعتبازده دستگاه در بررسیm/s 5/1 در سرعت  داد که نشانm/s 1/1 حاصل  ازدهب نهیشیب

  های بیشتر از سرعت بهینه است.یار کمتر از سرعتز سرعت بهینه بسکمتر ا یهاسرعته در نرخ افت بازدشده است. 

o بهینهنقطه  یکمتخلخل جسم هر و برای  نیست یخط ایرابطه یگیرآبه بازد نمیزا و کلکتور تخلخل درصد رابطه 

میبا زمان کاهش  گیریم، بازده آبدر اجسام با تخلخل ک. آیدمیدست دستگاه به بازده باالتریندارد که در آن وجود 

می افزایشمان ز گذربوده و با کمتر  آزمایش ابتدایدستگاه در  یبازده زیادتر،تخلخل  دارایجسم در که در حالی بدیا

  یابد.

o  مورد  نیز های مختلف جریانتوع برای سرعاین موض. شودمیفزایش بازدهی کلکتور باعث ا تاکننده گسیل لهفاصکاهش

  نبود.متفاوت یجه حاصله که نت گرفتیش قرار آزما

و  لخلتخمر کلکتورهای دروی جریان هوا بررسی اثر سطح روبمیزان تخلخل،  م متخلخل, عالوه بررسد در اجسانظر میبه

از  موثر است که آب از مه آوریعجمهای گاهتدس بر بازده گریزی آنی و آبدوستاز منظر آب متخلخل محیطنس همچنین ج
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ABSTRACT  
Among the different methods of water supply, the extracting water from atmospheric fog has recently 

received more attention from scientific communities due to its advantages and unique features. In this method, 

water droplets are trapped and separated from the air using metal meshes. The main challenge facing this 

technology is the low efficiency of water harvesting from humid air. To overcome this issue, the idea of using a 

metal porous collector has been tested in the presence of an electrostatic field. Parameters such as porosity 

percentage of collector, air flow speed, electric field intensity and the distance between the emitter and the 

collector (field distance) on the water harvesting efficiency were studied experimentally. In the range of 

investigated porosities, the efficiency of the fog collector has its maximum value with a porosity of 95.6%. Also, 

reducing the field distance increases the efficiency. Investigating the effect of electric field voltage on the 

efficiency of the device showed that with the increase in voltage from 15 to 24 kV, the efficiency increases from 

21% to more than 42%. At this voltage, the phenomenon of voltage saturation has occurred, so that a further 

increase in voltage does not have much effect on the efficiency. Investigating the effect of flow speed showed that 

the maximum efficiency of the device was achieved at a speed of 1.1 m/s.  

KEYWORDS  
Fog collection, Electrostatic field, Porous media, Porosity percentage, Water harvesting efficiency 
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