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બાઇક એક્ઝોસ્ટ મેનીફોલ્ડ પર થમોઇલેક્ટ્ક્િક જનરે ટર

થમોઇલેક્ટ્ક્િક જનરે ટર (ટીઇજી) સી-બેક ઇફેક્ટના આધારે થમમલ એનજીને સીધા વિદ્યુત એનજીમાાં
રૂપાાંતરરત કરિા માટેન ુ ાં એક ઉપકરણ છે અને નકામી ઉષ્માને પુન: પ્રાપ્ત કરિાના રકસ્સામાાં તે
સાંભાિના રજૂ કરે છે . બળતણ સાંકટ અને પર્ામિરણીર્ પ્રદૂ ષણ માટે ના એક મહત્િપ ૂણમ કારણ
તરીકે, ગેસોલલન ઇંધણમાાંથી આંતરરક કમ્બશન એન્જજનના િાહનો દ્વારા ઉત્પન્ન કરિામાાં આિતી
માત્ર 30% ઊર્જમનો ઉપર્ોગ કરિામાાં આિે છે . આ પ્રરિર્ા દરવમર્ાન, બાકીની 40% ઊર્જમ
મેનીફોલ્ડ એક્ઝોસ્ટ પાઇપ અને 30% શીતક દ્વારા ગુમાિી દે છે . હીટ સ્ત્રોત તરીકે ઓટોમોબાઈલ
િેસ્ટ એક્ઝોસ્ટનો ઉપર્ોગ કરનારી ટીઇજી એન્જજન ભારને તેમજ ઓલ્ટરનેટર

ભારને ઘટાડિા

અને બળતણ િપરાશ દર અને પર્ામિરણીર્ પ્રદૂ ષણ ઘટાડિાની નિી રીત માનિામાાં આિે છે .
સી યુ.શાહ યુવનિવસિટીના વમકેવનકલ એન્જજવનર્રરિંગ વિભાગના વિદ્યાથીઓ દિે શ્રેર્ અને સતાની
કૌશલ દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ કરિામાાં આવ્ર્ો છે , જેનો ઉપર્ોગ બાઇક એન્જજનોની નકામી ઊર્જમને

િીજળીમાાં પરરિતમન કરી ઓટોમોબાઈલ્સના બહુહત
ે ુક ઉપર્ોગ માટે કરી શકાર્ છે . આ વસસ્ટમ
આવથિક રીતે સારી અને અમલિારીમાાં સરળ છે તથાબાઇક કાર્મક્ષમતા અથિા એન્જજન કાર્મક્ષમતા
પર કોઈ ભાર પેદા કરતી નથી. તેઓએ એન્જજન દ્વારા ઉત્પારદત નકામી ઊર્જમને ઉપર્ોગ કરિાનો
પ્રર્ાસ કર્ો. આમ, ઉત્પારદત િીજળીનો ઉપર્ોગ બાઇક કે કારના ઈજડીકેટરને ગ્લો કરિા, મ્યુલઝક
વસસ્ટમ ચલાિિા અથિા બેટરી ચાર્જ કરિા માટે થઈ શકે છે .
તેઓએ ફક્ત રૂ. 1560 મા ટીઇજી મોડયુલ બનાિેલ, જેના દ્વારા ચારે ર્ ટીઇજી મોડયુલમાાંથી 6
િોલ્ટેજ જેટલો આઉટપુટ મળે છે .તે પછી, િાસ્તવિક આઉટપુટ િોલ્ટે જને મહત્તમ 40 િોલ્ટે જ માટે
ચોપર સરકિટ દ્વારા આગળ િધારિામાાં આિી શકે છે અને જેનો ઉપર્ોગ જરૂરરર્ાત મુજબ
મોબાઇલ ચાર્જ િંગ અથિા િાહનોના હેડ લાઇટ માટે ટૂ વ્હીલરમાાં કરી શકાર્ છે . આ મોડયુલનો
ઉપર્ોગ જો ભારે િાહનોમાાં કરિામાાં આિે તો િધુ ક્ષમતા મેળિિા માટે પણ થઈ શકે છે .
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