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Energia z fal dźwiękowych

pl

Papierowy mikrofon może zamieniać hałas
w użyteczną energię - informuje „New Scientist”. Zhong Wang i jego koledzy z Georgia
Institute of Technology w Atlancie (USA) zbudowali z cienkiego papieru mikrofon wielkości
znaczka pocztowego. Za pomocą lasera w papierze wypalone zostały liczne mikroskopijne
dziurki, po czym jedną stronę arkusika pokryto miedzią. Następnie papier został
umieszczony na cienkiej warstwie teflonu i połączony z nią wzdłuż jednej z krawędzi.

Pod wpływem fal dźwiękowych każdy z materiałów wibruje nieco inaczej, co sprawia, że stykają się
i rozłączają. Prowadzi to do generowania ładunków elektrycznych, które mogą na przykład
doładowywać telefon komórkowy.

To, ile energii może dostarczyć mikrofon zależy od jego rozmiarów – wydajność wynosi około 121
miliwatów na metr kwadratowy. Niewielki mikrofon zamontowany w telefonie nie wystarczy zatem
do pełnego naładowania akumulatora, natomiast duże powierzchnie - w rodzaju ekranów
otaczających autostrady - mogłyby generować godne uwagi ilości energii z hałasu.
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