
 

 نانوژنراتور پرینت سه بعدی

 

 خودران یخودروهابا قابلیت نظارت بر  دینانو ژنراتور جد کی Chinese Academy of Sciences محققان

 یتریملیم 70 کیبوالکتریتر ینانوژنراتورهااین  توسعه داده است. یسه بعد رپرینتا استفاده از تکنولوژی را ب

آن  برای کهمی باشد  یفرد به منحصر (BS) اتاقانیح ساختار طر یدارا گرفته است، نام  «BS-TENG»که

با  که BS-TENG هرم می سازد. هرا فرا مستقلسنسور  کیبه عنوان  عملو  یکیمکان یانرژ برداشت مکانا

مگاوات را ارائه دهد که  96/0 یتواند حداکثر توان خروج یکند، م یکار م قهیدور در دق 1500تا  سرعت دورانی

بنابراین . مند کافی استهوشخودروهای سرعت  و حرارتبر نظارت  ای LED 50 هیتغذ یبرا سازنده میبه گفته ت

 .کند یهوشمند فراهم م یرانندگ یها ستمیس یبرا یدیجد یفرصت هااین محصول 
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 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی کیبوالکتریتر ینانوژنراتورهاتوسعه 

 نیمأع تموضو ،ا سرعت در حال افزایش استب یتجار یو خودروها یهوش مصنوع نیب ییکه همگرا ییآنجا از

 شرفتهیردازش پپ یها ستمیس نیاست که ادغام چن لیدل نیبه ا نی. امطرح می شودپایدار صورت ها به آن یانرژ

 ستمیساز  یرایبس .را داشته باشد هوشمند یتر و قابل اعتمادتر کردن خودروها منیا لیممکن است پتانس یا

 دهیچیپ یهار شبکهد دیباو  دارند ازین یبر که به شارژ منظم زمان کنندیاستفاده م ییها موجود از سلول یها

  .ی دهدم شیفزااسازندگان خودرو  یرا برا ها آن دیتوسعه و تول یکل نهیثر هزؤبه طور م که ادغام شوند ای

ش و چرخ قیرشده از ط دیتول یچرخش یکیمکان یانرژ توانیم ،یمعمول یها یباتر یبرا ینیگزیعنوان جا به

 15راتور نانو ژن نیاول .به کار گرفتخودرو  ینظارت داخل یها ستمیسبرای تأمین انرژی  ترمز خودرو را مهار و

ند کن یا مادع ینیمحققان چ حال نیا با .ه استتوسعه یافت ایجورج یسسه فناورؤدر م یمیتوسط ت شیسال پ

ش ده از هوا استفابتوسعه یافته  هینقل لیوسا یازهایعالوه بر نموجود،  یها یفناور در محدود یانرژ لیکه تبد

ابداع  دیجد کردیرو کیموضوع،  نیاغلبه بر  یبرادانشمندان شود.  یگسترده تر آنها م رشیمانع از پذ ،مصنوعی

در  تر منیا یرانندگبرای سنسور  کیبه حرکت درآوردن  یبرا یقبلهدر رفته  یاند که استفاده از انرژ کرده

 .سازدیخودکار را ممکن م هینقل لیوسا

 



 

 نانوژنراتور پرینت سه بعدی شده

 یسه بعد پرینتتکنولوژی موجود، از  کیبوالکتریتر ینانوژنراتورها بیمنظور غلبه بر معا به ینیدانشمندان چ

روتور و استاتور است که  کیمتشکل از  جدید نانو ژنراتور این استفاده کردند.  دیطرح کامالً جد کی جادیا یبرا

  یاست که در آن غلتک ها سه بعدی شده قاب چاپ کی یدارا روتوراند،  دهیچسب کیلیبه صفحات اکر

PTFEلیدل به روتور هینمونه اول .چرخند یم یکیبار الکترواستات دیاتصال الکترودها و تول یبه طور متناوب برا 

، یمتریلیم 6 یها غلتک یبرافضا  ایجاد یبرامحققان  نیارتفاع داشت، بنابرا تریملیم 6/3تنها  یشیآزما تیماه

 در داریباال و پاکار با سرعت دورانی  بهنانو ژنراتور حاصل قادر . کردند بیترک کیلیلوله اکر کیدو روتور را با 

 یبرداشت انرژ یاز آن برا توانیم میت نی ایهاطبق ادعا نیبود، بنابرا قهیدور در دق 1500تا  100حدود

 .استفاده کرد یکیمکان

-BS شامل چهارکه  خودران وسیله نقلیه کیدستگاه خود را در  هیفرض نیکردن ا یعمل یبرادانشمندان 

TENG نشان داد که نانو  هیاول یهاشی، ادغام کردند. آزمابود کیلیدوبل، پنج چرخ دنده و دو صفحه اکر

می تواند  به طور مداوم کار کند، بلکه دتوانیکه نه تنها م دکنن هیرا تغذ یحسگر حرارت کی توانندیژنراتورها م

 یهاشبکه .به صدا درآوردرا  زنگ هشدار نیمع یدما یک به انجام شده هنگام رسیدن یزیر برنامه طبق

 و هم به یچرخش یکننده انرژ برداشت کیعنوان  هم به توانندیمشده  سه بعدی چاپ TENG-BS کپارچهی

 جینتا ن،یعالوه بر ا .استفاده شوند یسرعت آنو خودرو  یدما نظارت بر یپرسرعت خودکار برا سنسور کیعنوان 

دهد  می نشان که برسد ٪99از  شیتواند به ب یخودران موسیله نقلیه سرعت  رکه دقت نظارت ب نشان داد

 .است طمینانقابل ا یعمل یکاربردها یآنها برا یطراح
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