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 باعنوان

فیلم  بر پایهتک الکترود شفاف و انعطاف پذیر طراحی و ساخت نانوژنراتور تریبوالکتریک 

 های اکسید روی نانولوله استفاده از سیلوکسان و اصالح سطح باپلی دی متیل 
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 چکیده

نانوژنرراتورهای  .است برخوردار ایویژه اهمیت از نانو مقیاس در انرژی تولید ،با توجه به پیشرفت فناوری نانو و کاهش ابعاد سیستم های الکترونیکی
پذیری، توان خروجی چون زیست سازگاری، زیست تخریبخصوصیات ویژه هم اب گسترده مواد جهت ساخت وتریبوالکتریک به دلیل ویژگی انتخ

نانوژنراتورهای شفاف و انعطاف شوند. باال، وزن کم و سادگی ساخت، به عنوان منبع تامین انرژی برای وسایل الکترونیکی ترجیح داده می و بازده
باشند، به همین دلیل این دسته از نانوژنراتورها اهمیت بیشتری کاربرد بیشتر در صنایع مختلف میدارای ولتاژ خروجی و توان خروجی و همچنین ر، پذی

متیل دیبر پایه فیلم پلی عطاف پذیرشفاف و ان تک الکترود تریبوالکتریک هدف از پژوهش حاضر طراحی و ساخت نانوژنراتوراند. پیدا کرده
-اصالح شده با نانولوله متیل سیلوکساندین منظور، انتخاب موادی مانند پلیسیلوکسان به منظور تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی است. بدی

اکسید و  با بار تریبوالکتریک مثبت پلی اتیلن ترفتاالت به عنوان زیر الیه شیشه ودو الیه ، با بار منفی تریبوالکتریک عنوان الیههای اکسید روی به 
ی سطحی از جمله افزایش بار سطحی سع . به منظور اصالح سطح و بهبود خواصاستفاده شدبا بار منفی  القاییبه عنوان الکترود  قلع ایندیوم آالییده به

ها و ن با تغییر زیر الیهیافزایش داده شود و همچنزبری سطح متیل سیلوکسان، دیسطح پلی برهای اکسید روی شد با استفاده از رشد دادن نانولوله
در این راستا، سیلوکسان با استفاده از روش پوشش دهی چرخشی، خروجی نانوژنراتور را بهبود بخشید.  متیلدیکاهش ضخامت فیلم پلیمری پلی

های اکسید روی توسط روش الیه نشانی یشه و پلی اتیلن ترفتاالت پوشش داده شد وسپس نانولولهمتیل سیلوکسان روی دو زیر الیه شدیپلیمر پلی
نظیر مورفولوژی سطح، زبری  سطح رشد داده شدند و خواص سطحی بر میلی موالر ( 50و  40، 30، 20، 10های مختلف )حمام شیمیایی در غلظت

سطح به  برهای اکسید روی نتایج نشان داد، حضور نانولولهمورد ارزیابی قرار گرفت.  فازیهای عاملی و ترکیبات سطح، زاویه ترشوندگی، گروه
ور با زیر انتقال الکترون و در نتیجه بهبود خروجی نانوژنراتور ها کمک خواهد کرد. مقدار ولتاژ، جریان، چگالی جریان و چگالی توان در نانوژنرات

میلی وات بر  43/36متر مربع و میکروآمپر بر سانتی 8/1میکروآمپر،  9/17ولت،  5/87روی به ترتیب برابر   های اکسیدو در حضور نانولوله الیه شیشه
 81/11متر مربع و میکروآمپر بر سانتی 8/0میکرو آمپر،  3/6ولت،  36/57های اکسید روی این مقادیر به ترتیب متر مربع و بدون حضور نانولولهسانتی

 7/152 ، های اکسید روی این مقادیر به ترتیبدر نانوژنراتور با زیر الیه پلی اتیلن ترفتاالت و در حضور نانولولهمتر مربع بودند. میلی وات بر سانتی
ه های اکسید روی این مقادیر بو بدون حضور نانولوله متر مربعمیلی وات بر سانتی 5/31میلی آمپر بر سانتی متر مربع و  8/0میلی آمپر،  7/7ولت، 

اختالف در مقادیر ذکر شده به دلیل بود. متر مربع میلی وات بر سانتی 5/19متر مربع و میلی آمپر بر سانتی 45/0میلی آمپر،  2/4ولت،  6/81ترتیب 
ها در تسهیل انتقال بارهای الکتریکی و همچنین استفاده از زیرالیه پلی اتیلن ترفتاالت با ضخامت های اکسید روی بر سطح و نقش آنحضور نانولوله

به منظور روشن به وسیله لمس انگشت به منظور اطمینان از تولید توان توسط نانوژنراتورهای ساخته شده، از انرژی تولیدی کمتر به جای شیشه بود. 
های گرفته شده، مکانیزم کار هر دو نانوژنراتور طراحی به منظور تایید صحت خروجینانوژنراتور استفاده شد.  در هر دو المپ تجاری 35و  25کردن 

اقعی ثبت شده توسط نرم افزار کامسول و با استفاده از روش آنالیز المان محدود شبیه سازی شد که ولتاژ خروجی حاصل از شبیه سازی نیز به ولتاژ و
 نزدیک بود.  شده در آزمایشات بسیار
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