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نتایج خالصه
داشت انرژی از این پروژه تبدیل انرژی باد به انرژی مکانیکی توسط توربین و برهدف 

وانستیم در در نهایت ت. مکانیکی توسط روش تریبوالکتریک و الکترومغناطیس است
ولت و از 9ولتاژ خروجی مدار باز تقریبا پیک تو پیک TENGفرکانس باال از 

.بدست آوریممیلی آمپر 60الکترومغناطیس جریان اتصال کوتاه تقریبا 
عد از تماس القایی تماسی است که در اثر آن یک ماده ببرق رسانی اثر تریبوالکتریک، 

، بین در آن براثر تماس فیزیکی دو ماده ی ناهم جنس. می شوددارای بار الکتریکی 
تولیداستفاده از بارهای الکترواستاتیک . دهدرخ میبار الکتریکیجا به جاییها آن

آن ها باهم تماس فیزیکی برقرار وقتی که در سطح دو ماده غیر هم جنس شده 
ط به القای پتانسیل می شوند و بعد از جدا شدن این دو ماده توسمنجر می کنند 

ین اولین نیروی مکانیکی الکترون ها از الکترودی به الکترود دیگر جاری می شوند ، ا
با توسط گروه وانگ 2012است که در سال ( TENG)نانو ژنراتور تریبوالکتریکی 

.دریافت و تبدیل انرژی های کوچک مکانیکی اختراع شدهدف 
:  می باشدپایه ای حالت 4دارای TENGمطابق شکل زیر 

:استشدهتشکیلساختبرایبخشسهازپروژهاین
.توربینعنوانبهفرفرهساخت(1
بامتفاوتپره هایتعدادبامتحرکصفحهوشکلدایرهثابتصفحهساختوطراحی(2

Altiumافزارنرم DesignerبخشبرایTENG.
.الکترومغناطیسبخشبرایالکیسیمازاستفادهباپیچ سیمچهارساخت(3

وریکتریبوالکت،توربینبخشسهگرفتنقرارهمکنارازکلیشمای،زیرشکل های
پیچیده هایپیچسیمومتفاوتپره هایتعدادباتریبوالکتریکصفحات،الکترومغناطیس

.می دهندنشانراشده

ز چسباندن در حالتی که از صفحات چهار پره برای بخش تریبوالکتریک استفاده کردیم بعد ا
کردن آن ، ولتاژ مدار باز خروجی RIEالیه چسب کپتون به عنوان دی الکتریک و 4

تو برای افزایش ولتاژ پیک. ولت در حالت فرکانس به ما می دهد3تقریبا پیک تو پیک 
کپتون بیشتر استفاده کردیم و دو الیه چسبتعداد پره های پیک خروجی از صفحات با 

در حالت فرکانس TENGخروجی اتصال کوتاه و ولتاژ مدار بازچسباندیم و جریان
ولت و در حالت فرکانس باال به 4میکرو آمپر و پیک تو پیک 1.4پایین  به ترتیب برابر 

.ولت است9میکرو آمپر و پیک تو پیک تقریبا 5.2ترتیب برابر 
رکانس در بخش الکترومغناطیس ، بیشترین مقدار جریان اتصال کوتاه خروجی در حالت ف

.میلی آمپر است60.42میلی آمپر و در حالت فرکانس باال برابر 10.74پایین برابر 
فقط ال ای دی ها را روشن می کند TENGوقتی که با فرکانس پایین توربین می چرخد بخش 

و الکترومغناطیس TENGو وقتی که توربین با فرکانس باال می چرخد هر دو بخش 
.  ال ای دی ها را روشن می کنند

تاژ شکل های زیر ، روشن شدن ال ای دی ها در دو حالت فرکانس پایین و باال و شکل موج ول
:و الکترومفناطیس در حالت فرکانس باال را نشان می دهندTENGمدار باز خروجی 

جمع بندی
ید آنها از آن جایی که توربین های الکترومغناطیسی هم ساختار پیچیده دارند و هم هزینه تول

خش زیاد است و اینکه در سرعت های باال کارایی دارند در این پروژه تصمیم گرفتیم دو ب
TENGازیم که ساختار و الکترومغناطیس را در کنار یکدیگر قرار بدیم و توانستیم توربینی بس

. هد باشد و از سرعت کم تا سرعت خیلی زیاد خروجی بدکمی داشته ساده و هزینه تولید 
ولتاژ خیلی خوبی در اختیار ما TENGو می دهدالکترومغناطیس جریان خیلی خوبی  

.می دهدقرار  
:کاربردهای صنعتی

مداری طراحی کنیم خروجی این دو را با هم ترکیب کنیم تا درمی توانیمدر آینده 
سرعت ها و در هر لحظه توان و راندمان خروجی باالیی داشته باشیم و برای مثال از همه ی

که وزش باد خوبی داریم مکان هاییدر self-poweredدر ساخت سنسورهای می توانیمآن  
.مانند باالی کوه ها استفاده کنیم
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