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   الملخص

اآلونة األخيرة، أصبحت أنظمة  ة. فيالمحيط االهتزازاتواحدة من التقنيات األساسية لجمع الطاقة هي جمع الطاقة النظيفة من  

لك إلى هيكلها البسيط، ويرجع ذ ينالعديد من الباحث وجذبت هاماً موضوًعا  (Piezoelectric) ضغطيةو حصاد الطاقة كهر

ً بين اآلليات األخرى )الكهروو  Electromagnetic and) ستاتيكية( مغناطيسية والكهرو الطاقة اإلنتاجية العالية نسبيا
electrostatic،)  الهدف الرئيسي من العمل . ، والتشغيل في نطاق تردد واسعالكهرو ميكانيكية الصغرىاألنظمة والتوافق مع

التي  سيارةربع ونصف نماذج تم تصميم   الحالي هو تطوير نموذج رياضي لتقييم إمكانات حصاد الطاقة من نظام تعليق السيارة.

 وتمت محاكاتها باستخدام( Laplace) مجة بطريقة رياضية باستخدام تحويل البالسمد ضغطية تحتوي على مجموعة كهرو

مع زنبرك التعليق للحفاظ على  بالتواليضغطية و كهر مجموعةتم تثبيت  .(MATLAB/Simulinkسميولينك )/برنامج ماتالب

 .يالمجال الزمني والتردد كل نموذج في تم اختبار الجهد والقدرة المحصودة من أداء نظام التعليق في جودة الركوب والراحة.

تسارع  بمعدلالتوافقية  الحركةأن الحد األقصى للجهد المتولد والطاقة تحت  ربع السيارةأوضحت النتائج التي توصل إليها نموذج 

ميلي واط  36.74( وV 19.11) فولت 19.11كانت ( Hz 1.46) هرتز 1.46وتردد  (g 0.5من الجاذبية األرضية ) 0.5

(36.74 mW) .لنموذج نصفبنموذج سيارة نصف، أوضحت النتائج أن الجهد الناتج والطاقة نموذج ربع سيارة بمقارنة  التوالي 

عالوة على ذلك، تعرضت نماذج  ، على التوالي.(mW 56.35) واط ميلي 56.35( وV 33.56)فولت  33.56زاد إلى  سيارة

والطاقة  الجهد(. أكدت النتائج أن Hو  Cو  Aتحت ثالث فئات طرق مختلفة )إلثارة عشوائية وتم اختبارها  ربع ونصف سيارة

من مستويات الطرق شديدة السالسة إلى مستويات الطرق . التي تم حصادها زادت مع مستويات خشونة الطريق وسرعة السيارة

 537ميلي واط ) 537و سيارةنموذج ربع ل (mW 434ميلي واط ) 434الوعرة للغاية، تم زيادة الطاقة المحصودة بمقدار 
mW)  ضغطية )عدد الطبقات ونسبة المساحة إلى  الكهرو لمجموعةالمختلفة  المعامالتتم فحص تأثير  .نصف سيارةلنموذج

أيضا، . التوافقيةنصف سيارة تحت تأثير الحركة لنموذج السمك( ونظام تعليق السيارة )معامل الصالبة، معامل التخميد، الكتلة( 

 بإجراء ربع سيارةتم التحقق من النتائج التحليلية لنموذج  .على حصاد الجهد والطاقة مدى تأثير ارتفاع موجة الطريق في تم النظر

 هرتز(. 25 - 0) تحت تأثير ترددات مختلفة اختبار تجريبي تحت اإلثارة التوافقية. أظهرت النتائج اتفاق جيد مع النتائج التحليلية

وضحت نتائج هذا العمل . مدمجة ضغطية مجموعة كهرويحتوي على نصف سيارة  نموذج تصميممهمة من عملنا هي المساهمة ال

ستشجع على سبيل المثال، أن هناك إمكانية كبيرة لحصد الطاقة من نظام تعليق السيارة. يمكن استخدام هذه الطاقة بطرق مختلفة. 

ج المركبات المزودة بحصادات الطاقة المتعددة. هذا االستخدام للطاقة المتجددة الدراسة شركات صناعة السيارات على تطوير وإنتا

 كفاءة استهالك الوقود واالقتصاد بشكل كبير. من يحسنس
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