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  :معرفي گزارش
ي با هاي گزارش با همكاري كمسيون اروپا اقدام به تهيه سلسلهالمللي متشكل از هفت كشور اروپايي  يك كنسرسيوم بين

 اين . اختصاص دارند2015 تا سال به ترسيم نقشه راه كاربردهاي مرتبط با فناوري نانو كه اند  نمودهعنوان نقشه راه نانو
  :اند  شدهتهيهدر سه حوزه زير ها  گزارش

  مواد 
  هاي پزشكي و سالمتي سيستم 
  انرژي 

  
از  راه انجام شده تا ديدي جامع   در گزارش ديگري با عنوان گزارش سنتز، مروري كلي بر سه گزارش مجزاي نقشه

هاي پزشكي و سالمتي، و انرژي ارائه گرديده و ارتباطات و  نانو در سه بخش بسيار مهم مواد، سيستم هاي فناوري قابليت
 .تشريك مساعي بيشتري بين اين سه بخش ايجاد شود

  :استبخش مواد خود شامل چهار گزارش زير 
  ها سان درخت )1
 هاي نازك ها و فيلم روكش )2

 اه نانوذرات و نانوكامپوزيت )3

 اي مواد نانوحفره )4
  

  : استخراج نمودها گزارشتوان اطالعات زير را از اين  به صورت خالصه مي
 2015 و 2010هاي  بيني وضعيت مورد انتظار براي آينده توسعه كاربردهاي مختلف در سال پيش .1

   هاي اصلي تحقيقاتي و نانومواد مناسب هر صنعت زمينه .2
   يموانع اصلي موفقيت در هر زمينه كاربرد .3
   ها و حجم توليد جهاني نانومواد بيني قيمت پيش .4
   محيطي، بهداشتي، و سالمتي هر عرصه هاي زيست نگراني .5
  نيازهاي آتي بازار در هر بخش كاربردي .6
  
دسته اول اطالعاتي هستند كه نياز به .  را به دو دسته كلي تقسيم كردها گزارشتوان اطالعات موجود در اين  مي
به عالوه با توجه به كمبود نيروي متخصص در داخل كشور، امكان استخراج آنها به صورت اختصاصي سازي نداشته و  بومي

  .  به صورت مستقيم بهره بردها گزارشدر اين مورد بايد از اطالعات موجود در . براي كشور وجود ندارد
هاي به كار رفته در اين پروژه،  روشگيري از   كه مختص كشور ما نبوده و بايد با الهامهستنددسته دوم شامل اطالعاتي 

  .اين اطالعات را براي كشور استخراج كرد
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  :توان در سه مورد زير بيان كرد  را ميها گزارشبه طور خالصه كاربردهاي اين 
 تعريف برنامه هاي آينده براي فناوري نانو در ايران )1

  ارزيابي امكانپذيري پروژه ها در داخل كشور )2
  راي اجراي يك پروژه سريع تقشه راه در ايرانالهام گرفتن از آنها ب )3

 و وجود اطالعات ارزشمند در اين  در كشوربا توجه به اهميت ترسيم يك نقشه راه كلي براي فناوري نانو
حاصل اين .  و ارائه آنها به صورت مدون نمودها گزارشانديشي تصميم به ترجمه اين  ، گروه مطالعاتي آيندهها گزارش

 ها گزارش از اين سلسله انرژي بخش مربوط بهگزارش پيش رو  اند كه هاي مجزايي منتشر شده زارشبه صورت گتالش 
  .باشد مي

  
 

  انديشي گروه مطالعاتي آينده
  علي عباسي
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   ه اجراييخالص
  پيش زمينه 

  :شود ميزير انجام در سه حوزه مختلف  كميسيون اروپا مشترك گذاري سرمايهبا ) NRM (پروژه نقشه راه نانو
  مواد 
  ي پزشكيها سيستمبهداشت و  
  انرژي 
تشكل از م المللي بينشامل يك كنسرسيوم ، پردازد مي مرتبط با فناوري نانو به ترسيم نقشه راه كاربردهاي  كهاين پروژه

  به طراحي راهبردمند عالقهوپايي  براي هر كشور ارNRMنتايج پروژه . باشد مييم اشغالگر قدس ژ رهشت كشور اروپايي و
 در قالب برنامه هفتم تحقيق وتوسعه فناوريهم  كميسيون اروپا  و البته خودفناوري نانو قابل استفاده است تحقيق و توسعه

)FP7 (براي دريافت اطالعات بيشتر درباره پروژه .  پروژه خواهد بوديكي ازكاربران بالقوه و مهم اينNRM به آدرس 
  .  مراجعه نماييدit. nanoroadmap. www://httpنتي اينتر

ي ها پيل از نتايج كارهاي انجام شده در زمينه ترسيم نقشه راه چهار بخش انرژي يعني اي ، خالصهمتن حاضر اما در
اين در.  گرمايي و رسانش ارائه گرديده استكاري عايق، ي قابل شارژ و ابرخازن هاها تري، باالكتريسيته گرمايي، خورشيدي

هاي فرآيند و ها فناوري  و به كاربردهاي بازاري فناوري نانو طي ده سال آينده داشتهاز متمركزتري بيني پيش راه هاي نقشه
اين . اشاره خواهد داشت،  نمايدگذاري سرمايهي در آن هاي براي دستيابي به چنين ظرفيت اتحاديه اروپاكه الزم است كليدي 

در اين نقشه  يتخابي انها حوزه. منتشر شد 2004سال   كه اكتبر هستند گزارش وسيع مربوط به بخش انرژيدنباله هاي راه نقشه
 و ايتاليا/رم 2004 مبر كنفرانس نقشه راه نانو در نوادر اولين (المللي بيني اوليه با متخصصان ها مشورت يك سري راه پس از

www .  به آدرسNRM بطور رايگان در سايت ها گزارشهر كدام از اين . تعيين شده است كميسيون اروپامشورت با 

it. nanoroadmap باشد مي قابل دسترسي و دانلود . 

  كليات
 در هر يك از چهار حوزه المللي بينبا متخصصان  به اين ترتيب كه؛  استده دلفي آماده شفرآيند  يك اين نقشه راه طي

 اي پرسشنامهفوق از بخش انرژي اعم از دولتي و غيردولتي تماس گرفته شد و از آنان درخواست گرديد تا با پر كردن 
سپس . بيان نمايندي خود حوزه تخصصموجود در ي ها فرصت  وها ، چالش هاگيري جهت را در بارهها و نظرات خود  ديدگاه

گرديد و حاصل آن در  بيشتر به متخصصان ارجاع بسط شرح وجهت و   تدوينهاي راه نقشه ،نويس پيشبر اساس آن 
 راه هاي نقشه باالخره مجموعه نهايي. ارائه گرديد،  برگزار شد2005در نوامبر سال كه ي بين الملي ها همايش  ازاي مجموعه

 در مجموع.  به نگارش درآمدها همايش اين حاصل ازو نيز نتايج اوليه  نويس پيشي متخصصان به اه پاسخبا در نظر گرفتن 
 از %12متخصصاني در همان رشته بوده و ) %83 (ي اوليه پاسخ داده بودند كه اغلب آنهاها پرسشنامه متخصص به 59

  .  را داشتندهر دو سمت باقيمانده نيز %5 هم نماينده يك سازمان بودند ودهندگان پاسخ
 درهم   هر بخشناقص ارزش يا  بييها پاسخهمچنين  ).مودارهاي زيرن ( از طيف دانشگاهي بودنددهندگان پاسخاكثر 
در مجموع آمار كل  كه به اين ترتيب  بودندپر كرده رادو بخش  يها پرسشنامه  متخصص6 ( استنشان داده شده زير نمودار
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  ).رسد مي 65  بهها پاسخ

  
  

) 8 (و فرانسه) 14 ( به آلمانها پاسخ را پر كردند كه بيشترين تعداد ها پرسشنامهكشور مختلف اين  21ني از متخصصا
  . شد ميمربوط 

  
  

 مقاالتي كه اعتبار علمي از عبارت بودند د تحقيق وتوسعهي جديها پروژه عنوانبراي انتخاب  اصلي اين متخصصان معيار
 بود كه ها پروژههزينه انجام ،  پس از اين عاملديگرمعيار درعين حال . شده بودارائه ه در اين باردر نشريات معتبر علمي 

  ) نمودارزير (شد ميبازار مربوط  مستقيما به وضعيت
 اما درعين حال صنعت، خوب است اروپا در مقايسه با ديگر نقاط جهان  در نانوعلموضعيتمتخصصان به نظر  درمجموع

ي خورشيدي و ها پيلچون شركتهاي تازه كار در زمينه  (از برخي موارد استثنايي برجسته غيرنه اروپا در اين زمينانو در 
در  كه آمريكا ترموالكتريسيته و اين ضعف خصوصاً در زمينه رسد ميضعيف به نظر )  گرمايي و رسانشكاري عايقصنعت 

  . نمود بيشتري دارد،آن جلودار است
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  ي خورشيديها پيل

تمام طيف  از توان مي از لحاظ تئوري. كنند ميي خورشيد را به الكتريسيته تبديل يك انرژئفوتوولتادي يا ي خورشيها پيل
 ها پيل اين نوع ترين معمولي خورشيدي سيليكوني ها پيلدر حال حاضر . استفاده نموداز نزديك فروسرخ تا فرابنفش مرئي 

در  (كارآمدي آنها محدود است  وبر بوده  حال توليد آنها هزينهدر عين. دهند ميتشكيل را  2004 سال  بازار%90بوده و 
طي چند سال  رود مي و انتظار شود مياستفاده  رساناها هصنعت نيم  سيليكون تك بلوره همان ازها پيلترين اين نوع كارآمد
در   وباشد مي د درص14 حدود يي توليدها مدلي در اكثر كارآمد اين ).ي آن بيش از عرضه شود تقاضا ميزانآينده

ه گروه چند تركيبي بي خورشيدي مربوط ها پيلاز سوي ديگر در حال حاضر بهترين . رسد ميهم   درصد25 آزمايشگاه تا
 است وباالترين بازدهي) هاي مختلفرسانا نيمهاز در حال حاضر دو يا سه اليه (چند اليه III-Vي رسانا نيمهي خورشيدي ها پيل
در  ).لوريمت، يومنسل،  با آرسنيكآنهاژرمانيوم و تركيبات ، اينديم، گاليم: يي از اين مواد عبارتند ازها مثال (باشد مي %34ن آ

هاي  سيستم ماهواره تامين برقمثالً  (خاصي كاربردها تنها در عمدتا آن قدر زياد است كه ها پيلاين قبيل  عين حال هزينه
 توليد همان مقدار برق با حداقل چندين برابر برق توليد شده از آن در هر دو حالت هزينه هر واحد ).رود ميكار بفضايي 
ي خورشيدي كاهش هزينه و افزايش بازده توجه عمده محققان را به خود ها پيلدر فناوري . استي فسيلي ها سوخت

پيل  يهدباز. استي توليد ارزانتر امكانپذير فرآيندها استفاده از مواد ارزانتر و طراحي با اين كار. اختصاص داده است
تمام مواد فوتوولتائيك فوتونهاي داراي . بستگي دارد  فروديدر استفاده هر چه بيشتر از نور آنبه ميزان توانايي  خورشيدي

و ) رود ميوبنابراين از دست  (و هر چيز ديگري غير از آن يا جذب نشده كنند ميحداقل انرژي يا با طول موج معين را جذب 
 ييها حل راه  فناوري نانورسد مي اما به نظر ).گردد ميتلف  مه و باز (شود ميصورت گرماي تابشي آزاد يا انرژي اضافي ب

 همانيا (ي خورشيدي آلي حساس به رنگها پيلابزارهاي جديدي چون . داشته باشدبازده   افزايشهزينه و  كاهشبراي
 يك فوتون نوري  با جذبين ترتيب كه مولكول رنگبه ا؛ گيرند ميبهره  فوتوسنتز شبيه ي از روش1) ي گريتزلها پيل

 انتقال) كه مولكولهاي رنگ به آن متصل است ( دي اكسيد تيتانيومنانوذرات كه اين الكترونها به كند ميالكترونهايي را توليد 
اما در عين . استي سيلكوني ها پيل كمتر از %60هزينه توليد چنين ابزارهايي حدود . شود ميو روي الكترودها منتقل يافته 

                                                      
1 - Grätzel Cells 
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 به شمار  جايگزين ديگريرسانا نيمهپليمرهاي . است) ٪10مدلهاي آزمايشگاهي آن حداكثر  (پايين حال بازدهي آنها
 دارند كه ساختار اي گستردهباندهاي اين پليمرها  يعني (ستهاي آلي ارسانا نيمه مشابه اين پليمرها مكانيسم كار. روند مي
به انرژي  شكاف باندي يا همانرسانش   و براي انتقال الكترون از باندهاي غير رسانا به باندودهب مشابه سيليكون  آنيندبا

. به نظر دانشمندان نقاط كوانتومي بيشترين بازده را دارند. اما در عين حال اينها هم بازدهي بااليي ندارند. )ورودي نيازدارند
 آنها را طوري تنظيم نمود كه هر طول موجي از طيف توان مي، اين نقاط )يا تركيب (با تغيير اندازه اين به دليل آن است كه

بازدهي انرژي باالتري داشته و بجاي يك الكتروني كه در همچنين اين نقاط بدليل اندازه كوچكشان . مرئي را جذب كنند
ي چند ها اليهن ترتيب با قراردادن به اي. كنند مي سه الكترون بازاء هر فوتون آزاد ،شود ميسيليكوني موجود آزاد  يها فناوري

  .  رسيد٪5/86 به بازدهي  در مجموعتوان مي ،اند شدهتايي از اين نقاط كوانتومي كه براي جذب طول موجهاي مختلف تنظيم 
ي چند اليه انجام اين كار به يك ساختار ها پيل نازك يا هاي فيلمدر . زيادي استاهميت  در بازدهي داراي  هم بارانتقال

انتقال براي  به الكتروليتي ي رنگي و پليمريها پيلدر .  دارد نيازبهبود يابد،  كه با استفاده از نانو مواد بلوريوري منظمبل
 آنكه  يا داشته باشيمالكتروليتاي براي اينكار يا بايد  ي نانوذرهها پيلاما در . از پذيرنده نوري به الكترودها نياز داريمالكترون 

طي ده سال بايد كه  ي است موضوعاتهاتمامي اين. بتوانند بار را مستقيماً انتقال دهندباشند كه به هم نزديك  آنقدرذرات  اين
سازي  بار بايد بهينهدهنده  انتقالقطعات هم پذيرنده نوري و هم ،  اين موارددر تمام به هر حال.  به آن پرداخته شودآينده
 راجذب مختلف طيف مرئي استفاده كرد كه بتوانند تمام قسمتهايگ جديدي رناز مولكولهاي  توان ميبعنوان مثال . شوند

توزيع  ،اين كار را انجام داد ويا از طريق يك شبكه حمايتي) از عوامل محيطي (پايدارسازي الكتروليتبا  توان ميكنند ويا 
اغلب متخصصان بر اين باورند كه . سازد يمما را از انتقال موثر بارمطمئن  تمام اين موارد.  ايجاد كردنانوذرات ي ازيكنواخت

 هاي فيلماز آن   و در اين بين موفق ترين كاربردي خورشيدي نقشي اساسي خواهد داشتها پيل  در2015فناوري نانو تا سال 
  . خواهند بود نازك

  الكتريسيته گرمايي
. نامند مي هم 1" سيبك -پلتير" ثرعبارت است از تبديل گرما به الكتريسيته و بالعكس كه آن را اترموالكتريسيته 

اين خاصيت آنها تا حد زيادي به ماده بكار رفته در آنها كه رسانش . هستندتريكي ك مواد ترموالموثرترين هارسانا نيمه
 يترموالكتريكضريب بهره  اين رابطه در شكل. شود مي مربوط ،الكتريكي باال و در عين حال هدايت گرمايي كمي دارد

  .  است1 تقريباً مواد كنوني موجود در بازار بهترين ZTمقدار . شود مي خالصه ZTيا
آن گاه با گرم ، )لپترموكو ( دو نقطه مجزا متصل كنيماز  يكديگراگر دو ماده غير مشابه را به ترموالكتريسيتهاصل  بنا بر 

مورد استفاده قرار  است كه ها سال، كمواد ترموالكتري. شود ميدر محل ديگر الكتريسيته توليد ، كردن يكي از نقاط اتصال
 .استكم  نسبتاً آنها بازدهياما،  قابل اطمينان هستندمتحرك يها بخش بدليل نداشتن در عين حال اگر چه اين مواد. گيرند مي

 2002درعين حال در سال  ).است درصد يك يخچال 25تقريباً  ZT=1موادي با ارزش بازدهي سرمايشي  به طور مثال(
 آنتيموان و تلوريد) BiTe (وتمسيي نانو ساختار تلوريد بها اليهكاروليناي شمالي از توسعه   مثلث تحقيقاتيكه هنگامي

)SbTe (ي بسيار نازكها اليه. تمام اين شرايط تغيير كرد، خبر دادند بودلي كتريك قبالترمو و برابرموادآنها د كه بازدهي 
                                                      

1  - Peltier-Seebeck 
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رتعاشات اتمي و در نتيجه جريان گرما را محدود كرده ولي در عين حال هيچ  اها ابرشبكهين ا از) نانومتر 5 كوچكتر از(
 و ها نانوسيمبه دليل وجود اين امپدانس گرمايي همچنين  .)يافتمي افزايش  ZTدر نتيجه  (دنداشتن ها الكترون برجريان يثيرات

و  1ها تركيبات جديد چون اسكوتروديته تعدادي از مواد مختلف از جمل. شوند مي  بااليي برخوردارZTنانوذرات از ارزش 
به دليل خواص ) كنند مي كه ماده دوم را احاطه ي هستندي قفس مانندها مولكولكه هر دو از خانواده  (2ها كالترات

در دماهاي محيطي مختلف خود ترمو الكتريك برحسب خواص اين مواد . اند در دست توسعه ،كه دارند يالكتريكترمو
دماباال را شامل برق  ي خنك كننده دماپايين تا توليدها سيستماي داشته باشند كه از  هاي بالقوه گستردهند كاربردتوان مي
ضروري است تا به   در مقياس نانوآنها  ترموالكتريك خواصبراي تعيين دقيقابزارهايي وجود براي توسعه اين مواد . شود مي

 رود ميكاربردهايي كه انتظار . شدب بين مواد نانو ساختار مختلف مطمئن ل با بازدهي مناسپايجاد ترموكو ازبتوان  اين ترتيب
هاي  كننده خنك ميكرو وها  توليد الكتريسيته از گرماي اگزوز ماشين:عبارتند از، سال آينده به بازار برسند 10با اين روش طي 

  . اي هاي رايانه پربازده جهت پردازنده
 نسبت به ديگر نقاط  آندر زمينه نانو علم و كاربردهاي صنعتياتحاديه اروپا  يها تالشي انرژي ها بخشبرخالف ديگر 

ي كه  شركت24  مجموع شركت از16كه  شود مي تائيد اين واقعيتاين نظريه با توجه به . جهان چندان قابل توجه نيست
   .دندر آمريكا قرار داراند  هنام برد بزارهاي ترموالكتريكه اعتوس  زمينهترين شركتها در از آن بعنوان فعالمتخصصان 

  باتريهاي قابل شارژ و ابرخازن ها
 باتريهاي قابل شارژ كه انرژي الكتريكي را بصورت شيميايي نوع ليتيومي از. منابع انرژي قابل حمل هستند از دو هر اينها

  تحقيقاتي روي در اين زمينهندر حاليكه هم اكنو. در حال حاضر بيشترين كاربرد را در بازار دارد، كنند ميدرخود ذخيره 
  بيشترينباليتيوم بعنوان سبكترين فلز با توجه به آنكه  شود مي بيني پيشاما ،  چون منيزيم در جريان است ديگرفلزات

، دراين قبيل باتريهاي قابل شارژ.  خود را حفظ كند هم جايگاهبيني پيش در آينده قابل ،شود ميشناخته الكتروپازيتيويته 
 باتريهاي قابل ابرخازنها با تفاوت دراين بين. شود ميبرقرار لكتريكي از طريق مهاجرت يونهاي ليتيوم بين دو الكترود جريان ا
كه با عايقي  باشد مي  از الكترودهااي مجموعهروي  هاي الكتريكيبصورت بارها  ابرخازن در ن مستقيم انرژي شدذخيره، شارژ

البته نياز بيشتر به منابع انرژي قابل حمل وجه مشترك . شوند مياز الكتروليت پوشانده از يكديگر جدا شده و با پوشش نازكي 
مواد مورد استفاده  درعين حال عالوه بر اين الزم است تا. روند ميهاي انرژي باالتر   است كه به سمت چگاليياين دو ابزار

كرده و در صورت لزوم سريعا چرخه شارژ و تخليه را تحمل د صدها ناز استحكام بااليي برخوردار بوده و بتوان ابزارهادر اين 
   ).تخليه - يعني شدت بيشتر چرخه شارژ (دنرا دريافت نماي انرژي داده شده

كه هنگام تخليه  ( آند و)شود مي آنجا جمع تري درباعمده ليتيوم هنگام تخليه كه  (دات ك براي، در باتريهاي قابل شارژ
ليتيوم در دسترس  از آنجا كه چگالي توان با مقدار. مختلفي الزم است مواد) كنند ميجا مهاجرت باتري يونهاي ليتيوم از آن

به اين منظور محققان . د زياد باشدتوان مي هر كدام از الكترودها طي چرخه شارژ تخليه  در لذا تغيير حجم،متناسب است
باعث چگالي باالتر   دست توسعه دارند كه استفاده از آنهاد درت اكسيد فلزي رابراي كانانوذرات يي از جنسها نانوكامپوزيت

                                                      
1- skutterudites  
2- clathrates 
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همچنين استفاده از مواد كربني و آلياژهاي فلزي . شود ميد تهترو رسانش الكتريكي خوب كاپخش ب، ليتيوم 1اينتركاالسيون
  . شود مي افزايش تغييرات حجم طي چرخه شارژ آند و تطبيق آن با يموجب استحكام كشش، در آند

ي ها نانولوله و، لذا دانشمندان در حال توسعه مواد نانوبلوري. ستهاآن  انرژيچگاليتعيين كننده ها  ابرخازن ترودسطح الك
از حجم ها  ابرخازندرعين حال از آن جا كه . يي دارندنسبت سطح به حجم باال  هستند كه همگيها آئروژلكربني و 

ي بين الكترود ها واكنشكه ازبهينه بودن  ي طراحي شودرود بايد طوالكتر سطح هر، كنند ميكوچكي از الكتروليت استفاده 
يون و ناندازه آ  و بنابراين معموالًكنند ميهاي آلي استفاده  از الكتروليتها  ابرخازنبسياري از . يون الكتروليت مطمئن شويم و

بعاد مختلف  ابا ييها نانوحفره باشد كه يا گونهلذا ساختار سطح هرالكترود بايد به . وت زيادي باهم دارندتفا آنها كاتيون
  . داشته باشد

 2015متخصصان براين باورند كه فناوري نانو تا سال  بطوريكه، است نزديك به بازار در اين بخش بسيارتحقيق و توسعه 
 انتظار، قابل حملرتوان  پيرژد تقاضاهاي فراوان براي منابع انبه دليل وجو. تاثير قابل مالحظه اي در اين بخش خواهد داشت

  .  و ابرخازن هاي پيشرفته قيمت مناسبي در بازار پيدا كنندها باتري كه رود مي
   گرماييكاري عايقرسانش و 
محصوالتي كه . اختصاص داشتلعابي ي محصوالت ها پوششن نقشه راه به اي  پرسشنامهي داده شده به ها پاسخعمده 
،  چندين سال است كه به بازار آمدهها فناورياين قبيل . غييرات دما يا نور تغيير كندبا كنترل الكترونيكي يا در اثر ترنگ آنها 

 براي هايي وري نانو در اين حوزه شامل توسعه جايگزينتحقيق و توسعه فنا. نداما گران بوده وچندان هم قابل اعتماد نيست
و در  (كه شكل  استتوسعه كروموفرهاي رنگي زني و) گران هم هست كه (ينديما–اكسيد قلع الكترودهاي صنعتي استاندارد

ترين مواد عايق شناخته شده كارآمد كه يكي از ها آئروژل. كند ميهنگام تحريك الكتريكي يا نوري تغيير آنها ) نتيجه رنگ
ي ها زيتكامپو :آئروژلدرعين حال توسعه . نداشتند اي گستردهكاربردهاي ،  تا مدت ها به دليل گراني زيادآيند ميبه شمار 
 و رسانش در بندي عايقصنعت ، ي انرژيها بخشجالب توجه آنكه برخالف ديگر . كند ميبه رفع اين مشكل كمك  پليمري

در اين   نقش مهمي2010 ي فناوري نانو تا قبل از سالها پيشرفت رود ميانتظار. ي خوبي در سطح جهاني داردكارآمداروپا 
  . بخش داشته باشد

  مالحظات كلي
ند به نكه بتوا اولين جزء مشترك تعيين مواد جديدي است. دني انرژي اجزاي مشتركي وجود دارها بخش اين  در همه

را از  كه ما  در مقياس آزمايشگاهي استها فناورينكته دوم توسعه . دنابزارهايي با بازدهي باال و استحكام بيشتر منجرشو
هاي فرآيندنكته سوم تبديل اين . سازديداري آنها مطمئن  پا نيزتوليد اين مواد طبق خواص فيزيكي تعريف شده و

ي مورد نيازشان استفاده كرده و يا ها توسعهتحقيق و مواد خود در  اغلب محققان از. باشد ميآزمايشگاهي به مقياس صنعتي 
هاي  از تهيه كنندهبه طوري كه تعداد كمي از اين مواد ، آورند ميدست  يا موسسات بها دانشگاهان را از مواد مورد نيازش

 موارددر بسياري از ) مربوط به پيل خورشيدي و ترموالكتريكي تحقيق و توسعهخصوصاً در بخش  (شود ميصنعتي گرفته 

                                                      
 interrcalation-1  
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، ندازه و شكل مشابه و توزيع يكنواختا توليد آنها بااطمينان از   بعنوان مثال اين مواد و انبوههيچ فناوري مناسبي براي توليد
 با خواص فيزيكي مطابق پارامترهاي تعريف شده و يودرپنانو  توليد:مواجهيم چالش  ما در دو بخش بابراينبنا. وجود ندارد

بسياري ازمواد تحمل آن را  كه باشد ميخال باال  و  دمادهي رسوب كه غالباً شامل  نگهدارندهشبكه  اليه يانيز كاربرد آن در
  . ندارند

با ) باشند ميها  كه غالباً شروع كننده نوآوري (تر مراكز علمي دانشگاهي كيك راه حل براي اين مشكل همكاري نزدي
به نظر متخصصان اين كار . همراه خواهد بودتعريف مواد جديد  با هاي توليدفرآيند  توسعهبه اين ترتيب. صنعت است

تحقيق و توسعه تري از موضوعات عداد بيشامكان پرداختن به ت (تر ي مشترك بيشتر و كوچكها پروژه ايجادد از طريق توان مي
  . گيرد صورت مي بزرگتر اماكمتر يها پروژه به جاي تعداد) و ايجاد همكاري هاي مشترك بهتر بين شركاء
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  مقدمه -1
 زمينهپيش  -1-1

 كه بخشي از هزينه آن توسط كميسيون اروپايي تأمين شده است، تعيين نقشه راه براي 1(NRM)هدف پروژه نقشه راه نانو 
  :باشد كاربردهاي مرتبط با فناوري نانو در سه زمينه مي

  مواد 
  هاي پزشكي و سالمتي سيستم 
  انرژي 

اند تا محدوده  در اين پروژه، يك كنسرسيوم متشكل از هفت كشور اروپايي به اضافه اسرائيل، توان خود را جمع كرده
تواند توسط هر  نتايج اين پروژه مي. پوشش قرار دهند تحت 2015ها تا سال  زماني مربوط به توسعه فناوري را در اين زمينه

البته يكي از . ريزي راهبردي تحقيق و توسعه شامل فناوري نانو، مورد استفاده قرار گيرد مند در زمينه برنامه نهاد اروپايي عالقه
) FP7(مين برنامه اصلي اروپا تواند از آن در تهيه هفت كنندگان بالقوه اين نتايج، خود كمسيون اروپايي است كه مي استفاده

  .براي تحقيق و توسعه فناوري بهره گيرد
  : لطفاً به سايت زير مراجعه نماييدNRMبراي اطالعات بيشتر در مورد پروژه 

it.nanoroadmap.www  
 اهداف -1-2

اي است كه بتواند به نهادهاي اروپايي در جهت بهينه كردن  رچه راه يكپاهاي نقشه تهيه سناريوها و NRMهدف اوليه 
نتايج مثبت فناوري نانو در جامعه كمك نموده و اطالعات مورد نياز را در مورد آينده توسعه اين فناوري و زمان به نتيجه 

  .رسيدن آن در اختيار آنها قرار دهد
هاي تحقيقاتي، و همچنين نهادهاي  ها، سازمانSME شامل كنندگان كليدي اين پروژه عمدتاً صنايع اروپايي استفاده

، است ها SME در اين گزارش بهاگر چه توجه ويژه  .باشد عمومي به طور كلي، و كمسيون اروپايي به طور اخص مي
  . ند از اين نقشه راه استفاده نمايندتوان ميهاي بزرگ نيز اماشركت

از موضوعات جامع  يكليات  هدف از آن فراهم آوردنده شده است و وعده دا نهاييNRM سه پروژهاين گزارش يكي از
  . مربوطه است زمينه  دردر ترسيم نقشه راه  شدهمعين انتخاب

 روش  -1-3

  اطالعات موجودتركيبع آوري و  جم-1-3-1
آوري   جمعاين گزارش بر. آمد ترين گزارش اولين مرحله پروژه به حساب مي  گزارشي منتشر شد كه مهم2004در اكتبر 

 كه NRMالمللي   كشور مبتني بوده و به عنوان گزارش اصلي افتتاحيه اولين كنفرانش بين31و توليد اطالعات منابع عمومي 

                                                      
1 NanoRoadMap 
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توان به صورت رايگان از سايت پروژه  كل گزارش را مي.  در رم برگزار گرديد، منتشر شد2004چهارم تا پنجم نوامبر 
  .دريافت كرد

 اختصاص داشت و ضوع موده مرور مفاهيم مختلف فناوري نانو در هارش مربوط به بخش انرژي بگز توجه اصلي در اما
كشورهاي پيشگام در  نيز موارد و و آينده و كاربرد اين فعليبازارهاي ، ترين خواص توصيف برجسته، به تعريف ضمن آن

 رفنيمفاهيم غياز  آن به كلياتيدر  همچنين. ديدمرتبط با آنها مشخص گر تحقيق وتوسعه يها فعاليتو  پرداخته ها زمينهاين 
  . هم اشاره شده است) مفاهيم اقتصادي و نيازهاي زيرساختي، ايمني، بهداشت، اخالقي، قانوني، اجتماعي(

. شوند مي شامل  رابحث انرژي كافي حد  همگي بهاما، هبندي يا مفهوم يكنواخت نبود ز لحاظ دستهااين ده موضوع 
تقسيمات مشابهي از اين  (. در زير آمده است، قرار گرفتهNRMمورد توافق اعضاء مختلف پروژه كه  عات اين موضوفهرست

   .) انتهايي گزارش يافت در منابعتوان ميدست را هم 
 ي خورشيديها پيل 

 ي سوختيها پيل 

 ترمو الكتريسيته 

 باتريهاي قابل شارژ 

 ذخيره هيدروژن  

 ها  ابرخازن 

 كاري عايق 

  بندي عايقمورد استفاده در  ريلعابكافناوري  

 تركارآمدي روشنايي ها سيستم 

 احتراق 

  موضوعات انتخاب -1-3-2

ده  موضوع از چهار نقشه راه  مربوط به ترسيمبراي بحث و انتخابسازي  زمينه،  گزارشاينيكي ديگر از اهداف اصلي 
 صورت 2004  نوامبر درالمللي بينمايش اولين هاين موضوعات در  عمده مراحل انتخاب.  تعريف شده فوق بودموضوع
  . گرفت

و سپس مورد  (ر موضوع انتخاب گرديد چها در زمينه فناوري نانوالمللي بين پس از يك بحث جامع با حضور متخصصان
   .)قرار گرفت ييد كميسيون اروپاأت

  :ندبخشي از اين موضوعات با هم تركيب و نهايتا چهار موضوع زير انتخاب شد
 ورشيديي خها پيل 

 ترمو الكتريسيته 

 و باتريهاي قابل شارژها  ابرخازن  

  گرماييكاري عايقرسانش و   
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 جزئيات نقشه راه -1-3-3 

 بر اساس روش هاي راه نقشهتهيه و اجراي اين . يك نقشه راه تهيه شد، ي كه قبال بيان شدچهار موضوع براي هر كدام از
  . بطور مشابه انجام شدخه بود كه براي هر چهار موضوع چر روش كار شامل دو. انجام گرفت 1ه دلفييشب

  :شد ميروش دلفي شامل موارد زير 
  آن موضوعدر المللي بين انتخاب بهترين متخصصان 

 نقشه راه تهيهآماده كردن پرسشنامه خاص هر موضوع براي  

 ) چرخه اول ( و جمع آوري پاسخ متخصصانها پرسشنامهگردش اين  

 ي داده شدهها پاسختهيه اولين خالصه از  

 ) چرخه دوم ( بازخوردكه جزئي از آن تفسير شده و مطالبه خالصه گردش داده هاي 

 ارائه جزئيات نقشه راه 

نها در آ  و از نظرات،ارائه مند عالقهكنندگان  به شركت و هشت كنفرانس داخلي المللي بين در يك همايش ها گزارشاين 
  . رديدنقشه راه نهايي حاضر استفاده گ تعريف

  ي خورشيديها پيلنقشه راه  - 2
  ي خورشيديها پيل تعريف -2-1

انرژي كه به . كنند ميانرژي خورشيد را به الكتريسيته تبديل ) شوند مييك هم ناميده ئكه فوتوولتا (ي خورشيديها پيل 
 فوتوولتائيكيل يك پ. كافي است نهايي براي تامين تقاضاي جهاني الكتريسيتهخودش به ت، رسد ميكل سطح زمين 

نور خورشيد از اليه . شود ميتشكيل ، يي كه بين دو اليه الكتريكي ساندويچ شدهرسانا نيمه از مواد ، مبتني بر ديودخورشيدي
خش  كه در نقاط تماس مختلف پكند مييي را توليد ها حفره - كترون جذب شده و الرسانا نيمهبااليي عبور كرده دراليه 

. آورند مي با ديود موجود در اين ساختار از هم جدا شده و اين بارها جرياني را در مدار پديد ها حفره -اين الكترون. شوند مي
 توليد دنشو ميوصل  ها از قبيل چراغ مصرفي ي خورشيدي به تجهيزات الكتريكي يا بارها پيلهنگامي كه ،  مستقيمالكتريسيته

تر به منظور توليد الكتريسيته كافي  هاي بزرگ ها و آرايه ماژول هم دري خورشيدي به طور يكپارچه در كنارها پيل. گردد مي
  . شوند ميقرار داده 

استفاده بستگي  شكل ماده مورد به نوع و، موفقيت استفاده كنند آن با از ندتوان ميي خورشيدي ها پيل طيف نوري كه 
 از غير طول موجيوهر . كنند ميول موج معين را جذب ي با حداقل انرژي يا با يك طيها فوتون فوتوولتائيكتمام مواد . دارد
ترين   متداولسيليسيوم .)گردد ميو باز تلف  (اضافه به صورت گرما آزاد شده ويا مقدار) شود ميوتلف  (يا جذب نشده، نآ

ر در دست ي خورشيدي است و در عين حال ديگر مواد آلي و غيرآلي نيز به اين منظوها پيلتوليد   مورد استفاده درعنصر
 شده بيني پيشهاي تئوري  ي كنوني تا رسيدن به بازدهيكاربردهااما ،  افزايش يافته استها پيلاگر چه بازدهي اين . اند توسعه

تري  هاي ارزان يگزينه جابتال. تر است  گرانها روش به ديگر ضمن آن كه اين شيوه از توليد انرژي نسبت. بسيار فاصله دارد

                                                      
1- Delphi-like  
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انواع مختلف . تر بوده و غالباً حساسيت بيشتري به شرايط محيطي دارند  بسيار كمآنهااما بازدهي ، دن داروجود براي سيليسيوم
   :پردازيم مي ها كه در زير به توضيح آناند توسعه در دست ها پيلي خورشيدي و مواد جديد مورد نياز در فناوري اين ها پيل

  ي خورشيدي بلوريها پيل 
است و بازدهي % 25 و در آزمايشگاه% 15 اين بازدهي نوعا ها پيلدرتوليد  (داشته را يازدهفناوري بلوري بيشترين ب

تك بلوري و چند بلوري بيشترين فروش را در بازار  ي خورشيدي سيليسيوميها پيلو ) باشد مي% 14 تا 13 ها نوعاً بين ماژول
   .)يابد ميكاهش % 70به 2010 تا سال  Photon International بيني پيش را داشته كه به 2004در سال   سهم بازار%90 (دندار

- دارندنياز  اي هاي رايانه تراشه  حددر ي خالص با كيفيتيرسانا نيمه كه به مواد -  تك بلوريي سيليسيوميها پيل هزينه
 ،رود ميه كار  برسانا نيمهر صنعت  تك بلوره نيز ددرواقع از آنجا كه سيليسيوم. هاي تمام شده است ماژولنصف هزينه 

ها حتي بيش از مقدار   شده و باعث باال رفتن قيمتطي چند سال آينده بيش از عرضه  ميزان تقاضا براي آنشود مي بيني پيش
ي ها پيلبازدهي اين نوع ، آنهاهاي موجود در شبكه بلوري  نظمي اما بي،  بودهتر ارزانها  ورهبلتوليد چند. شودكنوني 

  . دهد ميخورشيدي را كاهش 
  شكل بي/  نازكيها فيلم

 كه روي آن اجزاي فعال به صورت پوشش كند ميماده پايه ارزاني استفاده از  تر بوده و صرفه اين روش از لحاظ هزينه به
نياز داريم كه در نتيجه ) مقايسه با ويفرها در٪1كمتر از  (كمتري از ماده بسياردرنتيجه به مقدار  ؛دنشو مينازكي قرار داده 

 پيداست آنها كه همانگونه كه از نام كنند مي استفاده شكل بي ازسيليكون ها پيلاغلب اين نوع . يابد ميي آن كاهش ها هزينه
.  استتر ارزان بسيار آنهااما در عين حال توليد ، دارند) %8 (هيچ ساختار بلوري نداشته و در نتيجه بازدهي به مراتب كمتري

در جايي كه  نيزبرد و  پذير به كار ي انعطافها اليهي مختلف بسياري از جمله زير ها اليهر  در زيتوان مي را ها پوششاين نوع 
 ساختماني صفحاتبه عنوان مثال  (صفحات ي بزرگي را با اينها ناحيه در جايي كه بتوان  يا ومصرف برق آن كم است

، درصورت اضافه شدن گاليم يا) CIS ( مس اينديمسلنيد  دي ديگر مورد استفادهمواد ترين معمول. پوشش داد) يكپارچه
CIGSو تلوريدكادميم ) CdTe (سهم %6 ،اند هم قرار گرفته كه به طور مجتمع كنارفوتوولتائيكي نازك ها فيلم. دنباش مي 
  1.خود اختصاص داده بودند به 2003در سال بازار را 

  ي آلي حساس به رنگ ها پيل
ي نازكي از نانوذرات ها اليهشامل ، مشهورند )لزام مخترعشان مايكل گريتبه ن (لزي گريتها پيل كه به ها پيلاين 

نيز الكتروليت آبي يا  و - شوند مي جذب نآبه داخل  روي آن قرار گرفته وي رنگي آليها مولكولكه  - اكسيد تيتانيوم دي
 دهد ميان هنگام فتوسنتز رخ ي است كه در گياهفرآيند مشابه ها پيلي در اين  تبديل انرژفرآيند. باشند ميشبه ژلي 

هاي  ي مختلف رنگ طول موجها مولكول ،و همانند روش فتوسنتز) كنند مي انتقال پيدا ي رنگها مولكول توسط ها الكترون(
% 10 ( ارزان است ولي درعين حال بازدهي آن پايين استها پيلماده به كار رفته در اين . كنند ميمتفاوتي از نور را جذب 

ارتباط با   هم درموضوعاتي، چنين با توجه به آنكه انتقال الكترون نياز به حضور الكتروليت دارد هم ).تجربيي ها مدلدر

                                                      
 htm. EPIA publications/publications05/org. epia. www://http2005) EPIA( Solar Generation - 1    
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  . مطرح است ها پيلاستحكام اين 
  يي پليمرها پيل

كه داراي باندهاي جابجا شده بوده و  باشند مينظير پلي فنيلن وينيلن  ي آليها مولكول عمدتاً رسانا نيمهپليمرهاي 
توليد . روند مي به كار ها پيل در ساخت ها مولكولي فوق العاده نازك از اين ها اليه. كنند ميمشابه با سيليكون ايجاد  تاريساخ
  . باشند مي و به رطوبت هوا نيز حساس  ارزان بوده اما بازدهي آنها پايين بودهها پيلاين 

   نقاط كوانتومي
 بستگي  آنها كه به اندازه ذرات متفاوتي هستندنشريهاي جذبي و  طيف با نانو مقياسي يرسانا نيمه اين نقاط بلورهاي

 الكترون توليد سهند به ازاي هر فوتون تا توان مي و بازدهي انرژي آنها بالقوه بيشتر بوده، كوچكي اين ذرات لبه دلي. دارد
چنين  هم. شود مي الكترون ايجاد يك تنها ي سيليكوني موجود به ازاي هر فوتونها فناوري اين در حالي است كه در. كنند

با استفاده از  (برد كه به اين ترتيب ي نازك به كارها فيلمهاي مختلف و به صورت   در شبكهتوان مياين نقاط كوانتومي را 
. دننوري بشو  از طيفتري محدوده وسيع  موجب جذبدننتوا مي) ي روي هم انباشتهها اليههاي مختلف در  ذرات با اندازه

  . هم برسد 1 ٪5/86د تاتوان مي خورشيدي نقطه كوانتومي نظري يك پيل  بازدهيشينهبي

 هاي كوانتومي چاه

ي با شكاف باند پايين كه بين مواد ديگر با شكاف رسانا نيمهي فوق العاده نازكي در مواد ها اليههاي كوانتومي در  اين چاه
نور را نسبت به موادي كه  جذب مقدار بيشتري از  امكانچنين هم ها يهالاين . دنگير مي شكل اند شدهتر ساندويچ  باندي بزرگ

  . كنند مي فراهم روند ميهم اكنون به كار 

  ها ريني كربني و فولها نانولوله
 افزايش  آنهانتيجه بازدهي فراهم شده ودر بار تر  امكان انتقال آسانرسانا نيمه ديگرمواد  ا استفاده ازاين مواد در شبكهب
 ايجاد ها استفاده نمود و به اين ترتيب بارسانا نيمه  ديگردهي رسوباي براي   به عنوان پايهتوان مي اين مواد به عالوه از. دياب مي

 . نمود تبديل انرژي را تسريع، تر بزرگ  حجم بسيارنسبت سطح به

  ي مدرن موجودها فناوري -2-1-1 
اختالف انرژي بين  (موادي است كه شكاف باندي اده ازاستف، كارآمدي خورشيدي ها پيلطراحي ي در كليد نكته 

  .  بيشتر نباشدآنهار بوده ولي ازي ورودي نزديكتها فوتون به انرژي آنها) ي رسانشها اليهالكترون ظرفيت و

                                                      
 )ناسا(مواد و ابزارهاي فوتوولتائيك آلي،گذشته، حال، آينده-1

pdf. 213341-2005-TM/2005/reports/gov. nasa. grc. gltrs://http  
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 ا هدر به انرژي الكتريكي تبديل شده و مقدار كمتري از آن به صورت گرمها فوتونبه اين ترتيب بيشتر انرژي اين 
 و شكاف باندي آنها در ناحيه بين طيف باشند مي جدول تناوبي 5و3يي كه در گروهرسانا نيمهظور مواد براي اين من. رود مي

  1. باشند ميقرار دارد مناسب ) مطابق شكل (بنفشفرا  وفروسرخ
يي به نام ها پيلچنين . افتدست ي به يك جذب پربازده توان مي، ده شوندروي هم چي ي مختلفهارسانا نيمه يها اليهاگر 

  : وجود دارد كه به شرح زير هستندآنها ات مهمي در طراحي ناميده شده و مالحظ2ي خورشيدي چند اتصالهها پيل
 . ي نزديكتر به باالي پيل قرار گيرندها اليهبايد در ، كنند ميتر را جذب  انرژيري پها فوتوندي كه موا 

ايـن وضـعيت را تطـابق       .  مطابقت داشـته باشـد     باشد كه با ديگر ساختارها     اي گونهساختار بلوري هر اليه بايد به        
 . شود مياي ناميده و باعث بهينه سازي شفافيت نوري و رسانش الكتريكي  شبكه

در نتيجـه درهـر اليـه      .  بهينه شود كه حداكثر تـابش موجـود را جـذب كنـد             اي  گونهضخامت هر اليه بايستي به       
 Gaي  هـا   اليـه  در مقايسه با     Ge و   Siي  ها  اليهبه عنوان مثال     به همين دليل   (ه باشد جريان نوري توليد شده مشاب    

  .)شوند مي نسبتاً ضخيم انتخاب As و

اي كه طي آن هر اليه به جاي رشد يافتن به طـور مجـزا و    يعني شيوه ( يكپارچه  را به شيوه   ها  پيلمعموالً اين نوع     
 كـه ديگـر هـيچ نقـص         شـود   مياين كار باعث    ) شود  ميد داده   روي اليه قبلي رش   ،  سپس قراردادن آن روي هم    

  بخـار شـيميايي فلـز   دهي رسوبدو روش  هر  ازتوان مي ها پيلبراي توليد اين نوع .  وجود نداشته باشداي شبكه

 بـراي توليـد آن   MOCVDاستفاده نمود و البته روش    ) MBE (پرتومولكوليكسي  واپيتا) MOCVD (آلي

                                                      
1- http://www. nri. gov/ncpv/pdfs/1120dga basics 9-13. pdr  

 
2-multijunction 
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   .باشد مي تر در مقياس صنعتي مناسب
  

  
ي خورشيدي سه اتصاله با ها پيل، ه از اين روشبا استفاد) مريكاآآزمايشگاه ملي انرژيهاي تجديدپذير (NRELانشمندان د

نشان داده شده  ماتيك از اين پيل در شكل فوقنمايي ش. اند كردهتوليد ) رود ميكه يك ركود جهاني به شمار  (%34بازدهي 
جذب ) شود ميمربوط  بنفش ماوراي كه به طيف مرئي و ev 8/1با انرژي  (ي پرانرژي راها فوتون  باالييGaInPاليه . است
 Geو باالخره اليه) كند ميرا جذب  ev 4/1تا ( نزديك به ناحيه مادون قرمزي با انرژيها فوتون  ميانيGaAsاليه . كند مي

هم شكاف ، ي مختلف هر اليهها بخشباتغيير خواص . كند يمرا جذب ) ev67/0باالتراز (ي ناحيه مادون قرمزها فوتونپاييني 
  دراليهIn و در عين حال افزايش نسبت Gaبه عنوان مثال كاهش نسبت .  تغيير دادتوان ميباندي وهم ساختار شبكه را 

GaInP  دهد ميشكاف باندي را كاهش.) InPخالص داراي شكاف باندي  ev 3/1وثري  به طور متوان ميبا اين كار  ).است
  كهاي گونهبه ، بيشتر يها اليهبا اضافه نمودن . ي دلخواه را جذب كنندها موجكه طول  تنظيم نمود اي گونه را به ها اليه
 بازدهي توان مي) عني كاهش بيشتر ميزان اتالف گرمايي انرژيي (اي مجزاي فوتوني بيشتري به طور موثر جذب شونده بسته

ي كاربردهاي سيليكوني نسبتاً گران بوده و در ها پيلي در مقايسه با يها پيلاضر چنين در حال ح. كل پيل را افزايش داد
  . روند ميي ماهواره فضايي به كار ها سيستمخاصي نظير تامين برق مورد نياز 
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د برابر ها تا چند ص  با استفاده از منعكس كنندهآنها با متمركز نمودن نور فرودي به توان ميي خورشيدي را ها پيلبازدهي 
تا از تابش موثر نور ، ابزارهاي رديابي نور براي دنبال كردن مسير نور استفاده نمايند يي بايد ازها سيستمچنين . افزايش داد

  .  بوديي مطمئنها پيلخورشيد به چنين 

  هاي علمي و فني يدگاهد  -2-2
 نسبت به بازدهي تبديل انرژي است كه در نهاآي پيل خورشيدي هزينه توليد ها فناوريع اصلي در استفاده از يكي ازموان

 بيشتر اگر چه فناوري نانو در حال حاضر در. باشد مي) سوختهاي فسيلي نظير (ي موجودها روشبيشتر از  حال حاضر بسيار
د توان مي بر اين باورند كه اين فناوري، اند دادهمتخصصاني كه به پرسشنامه دلفي پاسخ اما ، رود ميي خورشيدي به كار نها پيل

كه در اين ، آيد ميي خورشيدي به شمار ها پيل در نانوذراتترين خواص  آفرين اين مشكل را برطرف نموده و اين امر تحول
  . يابد  مي كاهشآنها هم هزينه توليد  وي خورشيدي افزايش يافتهها پيلصورت هم بازدهي 

 
  

كه انجام آنها با  شوند ميوسعه و بهبودهايي منجر ي جديد تها گزينه به  در مجموعنانوذرات ه نظر متخصصانب
ازدهي و كاهش هزينه ارائه را براي افزايش ب يروشهاي اين فناوري ).نمودار باال (ي موجود امكان پذير نيستها فناوري

  :كه عبارتند ازكند مي
 ي نازك ها فيلمتوسعه  

 ) و بنابراين افزايش سطح (نانوذراتاستفاده از  

  مواد جديد با خواص جديدتعيين و توسعه  
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 هزينه پايين محصوالت آينده است ،تحقيق و توسعهي جديد ها فعاليت اندازي هاي اصلي در راه  يكي از انگيزهواقع در

آنچه تعدادي از دانشمندان پاسخ دهنده به اين پرسشنامه  .)اند كرده به آن اشاره دهندگان پاسخ 3/2اين امر پاسخي است كه (
و كاال  بلوغ ، رسيدن به بازار زماناعتبار علمي نسبت به كوتاه بودن اهميت بيشتر  توضيح دهندهد تا حديتوان مي اند كردهبيان 

ي خورشيدي حتي تا ها پيل  بر اين باورند كه تاثير فناوري نانو درچنين همدرعين حال بيشتر متخصصان . شدبا بازارورود به 
پايه كه بيشتر تحقيق و توسعه  اين امر حاكي از آن است كه اين فناوري هنوز در چندان زياد نخواهد بود كه 2010سال 

  .  در آن متمركز است قرار داردها فعاليت
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  علم پايه -2-2-1
 بودند تحقيق و توسعهه وسيعي از موضوعات سخ گفتند داراي تخصصهايي در گسترمتخصصاني كه به پرسشنامه دلفي پا

هاي  لپي، ) ٪29 (شكل بي/ي فيلم نازكها پيل، ) ٪28 (ي خورشيدي بلوريها پيل :است  اين مواردلكه شام) نمودار زير(
ي پليمري ها پيل، كامپوزيتي وآلي يها پيل :عبارت است ازساير موارد هم  ).٪14 (موارد ديگرو ) ٪29 (آلي حساس به رنگ

  . ي تركيبي پليمريها پيلي حالت جامد سه بعدي نانو ساختاري و ها پيل، آلي

  
 توان ميين آنها تر مهم كه از جمله اند كردهخود را در چند حوزه متمركز تحقيق و توسعه  يشتر متخصصان فعاليتهايب
برخي از اين . را برشمرد) نمودار پايين (ي هيبريدي و پليمريها پيل به دنبال آن و) دهندگان پاسخاز نيمي  (ي نازكها فيلم

 ،ايجاد اتصاالت مختلف به وسيله الكتروپليمريزاسيون، ي خورشيدي پليمري آليها پيلهبود بازدهي ي معين شامل بها فعاليت
، اي رساننده يونپليمره ،انو ساختاري به دام اندازنده نورپليمرهاي ن ،در آرايش سه بعدياستفاده از مواد نانو ساختاري 

   .باشند  مي)تركيبي (ي چند تاييپليمر يها پيلبود بازدهي و به ي خورشيدي آليها پيل ي مسدود كننده دري واكنشها اليه
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  ايجاد زنجيره ارزش–ي خورشيديها پيل فناوري نانو در -2-2-2

 كه غالباً در دانند ميمتخصصان آن را يكي از مشكالتي  %54دسترسي به مواد مناسب از موضوعات اساسي است كه 
 از سوي ديگر. اند با آن مواجه،  را تامين كند آنهاي خورشيديها پيلو يا توليد  عهتحقيق و توس ي كه بتواند نيازنانوذراتيافتن 

  .  بقيه بي نظر بودند%29 ؛ندارند اين زمينهديگر از اين متخصصان مشكل كمي در اين باره داشته و يا اساساً مشكلي در % 17

  
  

 داخلي صورت به دهندگان پاسخ تحقيق و توسعه يها فعاليت مورد نياز در نانوذراتيكي از داليل اين امر آن است كه 
هايي   موجب ايجاد گلوگاه امرهمين .ندا هشد ميتامين  ي عمومينهااان ديگر يا سازميا ازهمكار) نمودار زير (شدند ميتوليد 

 صورتي كه به يي از موادها دسته درباره چنين هم. شود ميشامل چندين ماده مختلف در توسعه و آزمايش ابزارهاي يكپارچه 
تنها . موضوع توليد مجدد نيز مطرح است - يي كه فاقد استاندارهاي نانو مقياس هستندآنهاخصوصاً  - شوند ميداخلي توليد 

ي كه از مراجع چندگانه نانوذرات و در عين حال تعدادي از متخصصان از گردد ميكنندگان صنعتي تامين  تهيه مواد از% 21
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  . كنند مي استفاده ،آيد ميبدست 

  
  

يا تهيه / من بزرگترين بخش توليد كنندگان«  در جواب به اين عبارت كه دهندگان پاسخهيچ پاسخ مشخصي از سوي 
رابطه اندكي بين مشكالت موجود در . نشد دريافت» ف مشخص من است را مي شناسم  كه مناسب هدنانوذراتكنندگان 

 خود را از منابع چندگانه تامين نانوذرات هايي كهآني كه با وجود. جود دارد واين مواد تهيه كننده شناختن و نانوذراتتهيه 
  .  در تهيه مواد مرجع خود داراي مشكالتي هستندزيادبه احتمال ، هستند بيشترين تهيه كنندگان كدام دانند مي ،كنند مي

  
  

  دار كردن عامل
 و پس از آن مواد هستندتحقيق و توسعه در كاربردهاي  و سطوح نازك بيشترين فناوري مورد استفاده ها اليه، ها فيلم

يي ها فناوري اينكه چه بيني پيشحدود يك سوم متخصصان بر اين باورند كه هنوز براي .  قرار دارندنانوذراتبلوري و نانو
نظر كردند ر ولي در عين حال كساني كه در اين باره اظها، ي خورشيدي دارند زود استها پيلبيشترين تاثير را در توليد 
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  .باشند  سه فناوري پيشگام كه اينكنند مي بيني پيش

  
  ربردكا-2-2-3

ديد خود معين كرده و نموداري از  ازرا  تحقيق و توسعهدر اين راستا ازمتخصصان خواسته شد تا مهمترين موضوعات 
تعريفي كه در هر مرحله براي .  كنند ترسيم تا كاربردهاي امروزيپايه تحقيق و توسعهاز را طي نه سال آينده پيشرفت خود 

  :اند توصيف كننده اين پيشرفت هم به دنبال آن آمدهنمودارهاي   در زير آمده است و، بكار رفتفرآيندتوسعه 

  :بنياديتحقيق و توسعه فاز
 كاربردها برخي از اين. اند  در اين بخش، توجه يك يا چند محقق را در دنيا به خود جلب نمودهگرفتهكاربردهاي قرار  

ممكن است در مراحل ابتدايي توسعه قرار داشته باشند، در حالي كه براي برخي ديگر از اين كاربردها، انجام توسعه دشوار 
هاي  هدف از تحقيق و توسعه بنيادي اعتبار بخشيدن به تئوري. بوده و براي فهم آن نياز به تحقيقات بنيادي بيشتري وجود دارد

 .ياري از كاربردها در حال حاضر در اين مرحله قرار دارندبس. باشد مطرح شده مي

  :كاربردي تحقيق و توسعه فاز
هاي تحقيقاتي خالص به سمت   ها، تحقيقات از آزمايشگاه پس از اعتبار بخشيدن به تئوري) ولي نه الزاماً(عموماً 
نهايت منجر به اثبات مفهوم اوليه و ارائه تحقيق و توسعه كاربردي در . كند ها حركت مي تر و شركت هاي تجاري آزمايشگاه

مدل اوليه به دست /با وجودي كه ممكن است مشكالت توليد هنوز حل نشده باشند، اما يك نمونه. گردد يك مدل موفق مي
  .آيد مي

  :) اولين كاربردها (محصول تحقيق و توسعهفاز
هاي  يه از محصول توليد شود كه معموالً هزينهپس از به دست آوردن يك نمونه اوليه، ممكن است يك مقدار كم و اول

عموماً . گردند ها به دنبال راهي براي توليد انبوه آن مي آميز باشد، شركت اگر اين فرآيند توليد موفقيت. زيادي نيز دربردارد
اين فاز در . ندگذاري الزم براي توليد انبوه را جبران ك يابد كه سرمايه در همين زمان، تقاضاي بازار آنقدر گسترش مي
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  .يابد كه امكان توليد شروع انبوه كامالً روشن شده است اي پايان مي نقطه

  : ) ي عمدهكاربردها (سطح توليد وتحقيقات مرحله اي
 قابل توجهي رسيده وتمركز تحقيقات هم حجم كه توليد به شود ميمربوط اين مرحله كه فار نهايي توسعه است به زماني 

  . كاالها باشدبر بهبود مرحله اي 
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 تشكيل بيني پيشآينده قابل اين طراحي و توليد ماده مرحله مهمي از حوزه تحقيق بنيادي را براي ، اتمشخصتعيين 
  كاربرد اينرود ميانتظار . است پربازده فوتوولتائيكي ها پيل بهبود پايداري وهدف اصلي كارايي بيشتر   كه طي آندهد مي

 دنشو مياد مربوط موضوعاتي كه به توليد اين مو. به بعد عملي شود 2010ي از سال پي چاها پيل وها  ماژولمواد جديد در 
 نازك را اولين هاي فيلم ،محققان. آنها در برابرمحيط ها و اطمينان از پايداري كاهش قيمت، تهيه مواد اوليهعبارتند از 
 هم بعنوان محصوالتي كه  راي رنگي و الكتروليتيها پيلال در عين ح. رسد مي كه به ثمر دانند مي از اين دست كاربردهايي

  ).پديد آمدند 2005 كوچك آن در سال اولين كاربردهاي مقياس (.آورند مي به زودي وارد بازار شوند به شمار رود ميانتظار 
 كنند مياستفاده ) CNT (يي كربنها نانولوله و ها فولرين، ورشيدي كه ازنقاط كوانتوميي خها پيل در اين بين احتماالً 

 اي نانوذرهي خورشيدي ها پيلي مربوط به ها توسعهتحقيق و نكته مهمي كه به تمام . فاصله بيشتري تا تجاري شدن داشته باشند
 بايد به ها پيل آن است كه الكتروليت اين هاست كه اين به معنايبازدهي مناسب انتقال بار در آن اطمينان از، شود ميمربوط 

ذرات به اندازه ، شوند ميهاي فوتوني توسعه يابد و يا در مورد نقاط كوانتومي كه در يك شبكه قرار داده  ذيرندهموازات پ
  . كافي نزديك به هم قرارداده شود تا از تماس الكتروني موثر اطمينان حاصل شود

ي خورشيدي روي يك ها پيل)  فيلم نازكدهي رسوبيا همان  (چاپ، ترين كاربردها در اين زمينه يكي از جالب توجه
هاي دما باال فرآينداما در عين حال بهترين روشهاي انجام چنين توليد مجددي شامل . است) پليمري (زير اليه انعطاف پذير

بخار   شيمياييدهي رسوبهم از قبيل  ي جايگزين ديگرها فناوري. د به تخريب زير اليه پليمري منجر شودتوان مي كه باشند مي
)CVD ( و ، تركيبات اجزاءاستوكيومتري، ساختار بلوري متغيري همچون ي معايب هم داراشود ميتر انجام  در دماهاي پايينكه 

با نسبت صحيح از اجزاي تشكيل دهنده آن است  1پيش سازي جديد شامل مولكولهاي روشها. است حاصلي ها اليهآلودگي 
  . شوند مي به تركيبات محدودي از ماده مربوط  البته اين روش تنها؛اند دادهكه محققان آن را توسعه 

)  چند اتصالي بكار مي رفتIII-Vي خورشيدي ها پيلآنگونه كه در (MOCVDروشهاي جايگزين ديگر دما پايين براي 
شدت جريان الزم براي   و،قطبش حالل، نظير اندازه قطرهچندگانه ي هاپارامترروي  كنترل ايجاد با CVDاز قبيل اسپري 

اما درعين حال اين روش نيز همچنان در ، كند ميراه حلي را براي رفع اين مشكل ارائه ، ي نازك مختلفها فيلمبه رسيدن 
  . براي استفاده در روشهاي توليد انبوه آماده نيست خود بوده ومراحل اوليه توسعه 

ي چند اتصالي از لحاظ بازدهي ي خورشيدها پيل نتوانند با) حداقل در حال حاضر( ي الكتروليتي و رنگيها پيل شايد
بعنوان مثال اين  (تر است تر و ساده داشته و اجراي فرايند توليد آنها ارزانفوايدي بدنبال  موادا در عين حال اين ام، رقابت كنند

ير پذ ي انعطافها اليهزير همچنين كاربرد اين مواد در ).شوند ميي سيليكوني باعث صرفه جويي ها پيلدر % 60 تا ها پيل
چون تغييرات دما و رطوبت و  (شرايط محيطي  در برابرها پيلبهبود مقاومت اين ، كارانگيزه اصلي در اين . تر است راحت
) از قبيل پليمرهاي رسانا و مايعات يوني (كه در نهايت به جايگزين كردن مايعات آلي با الكتروليت هاي جامد، باشد مي) غيره

تحقيق  يها فعاليتديگر . كند ميشرايط محيطي مطمئن  جر شده و ما را از تاثير ناپذيري آنها ازمن ها مسدود كنندهو نيز بهبود 
  . امكان استفاده از بخش بيشتري از طيف نوري فراهم شودتا  باشد ميشامل تعيين و توسعه مولكولهاي رنگ جديد و توسعه 
درعين حال همانگونه كه . جاري فاصله زيادي دارندهنوز تا رسيدن به كاربردهاي ت، ي خورشيدي نقطه كوانتوميها پيل

                                                      
1  -  precursor molecule  
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 امكان ها پيلمزيت ديگر اين . جهاي معين نور دارند بيشترين بازدهي نظري را در جذب طول موها پيلاين ، قبالً هم بيان شد
ها و يا  ژل سل، لكتريسيته رساناي ا پليمرييها اليهزير ر  از آنها دلذا بعنوان مثال؛ ي مختلف استها اليهر زير د قرار دادن آنها

  .  استفاده خواهدشدي خورشيدي قابل انعطاف و يا در شبكه هاي صلبها پيل تهيهمايعات يوني براي 

  
  

 اغلب متخصصان بر باشد ميدرباره هزينه قابل قبول بازاري اين محصول كه حاصل پيشرفتهاي بعمل آمده در فناوري نانو 
 در. رسيد  به حد متوسط و معتدلي خواهدها هزينه اين، ي خورشيديها پيلاده بودن فناوري اين باورند كه با توجه به جا افت

د پيشرفتهاي الزم را بدنبال نتوان ميمرسوم ن  عادي وي روشها، كه در برخي شرايطكنند ميمتخصصان تصور % 18عين حال 
ي مربوطه را ناديده ها هزينه توان مي به همراه دارد مقايسه با فوايد و مزاياي بيشماري كه اين فناوري د و لذا درنداشته باش
  . انگاشت

   نگاهي به گذشته-2-2-4
تا ديدگاه خود درباره چگونگي تاثير  از متخصصان خواسته شد تحقيق و توسعه به منظور دستيابي به دورنمايي از آينده

نيمي از اين متخصصان عقيده داشتند كه . يندي خورشيدي طي ده سال گذشته را بيان نماها پيلي نانو بر توسعه ها فناوري
هم نظرشان اين بود % 29بوده است درحاليكه  حد انتظار از ي خورشيدي كمترها پيلپيشرفتهاي جاري فناوري نانو در زمينه 
وده  شده ببيني پيشتنها سه متخصص پاسخ داده بودند كه اين پيشرفتها بيش از حد . كه توسعه آن مطابق انتظار بوده است

  ) نمودار زير (.است
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اينكه باالخره فناوري نانو طي ده سال گذشته تاثير زياد يا كمي بر توسعه بخشي از علت آنكه هيچ اجماع كلي درباره 
ي معين ها توسعهدرعين حال برخي . شود ميد مختلف در دست توسعه مربوط به تعداد زياد موا، ي خورشيدي داشتهها پيل

، مدلسازي مولكولي، ي كربنيها نانولولهاستفاده از ، ي خورشيدي نانو ساختارها پيل،  به رنگسيدي حساي خورشها پيلنظير 
رفت پديد  زودتر از آنچه انتظار مي) و نيمه جامدسازي آنها (مايعات يوني  و،ساخت شيميايي  و كاربردهايي درها پيشرفت
  . آمدند

،  آلي جامدهاي مواردي از قبيل الكتروليت، رد انتظار به انجام نرسيده در وقت موها توسعهاز اين   برخي ديگر،درمقابل
ي ها پيل  وكارآمدهاي فيلم نازك  اژول، مهوا برابر در پليمرهاي پايدار، انسداد باالي گاز باهاي فيلم؛ بازدهي / بارجداسازي

  . خورشيدي مبتني بر فنانوري نانو كه بصورت تجاري در دسترس قرار گرفته باشند

  
  

بخشي . ديد آسانتر شده باشدها و مفاهيم ج  يافتهبيني پيشيا حداقل ،  روند توسعه اين زمينه كند باشدرسد ميالبته به نظر 
ي ها پيلست توسعه براي بسياري از اين مواد جديد در د  به تازگيبلده سال ق در  ناشي از اين واقعيت است كهاين امر از

و هدف اوليه هم انجام تحقيقات پايه به  ندبود شده هو شناختتعريف ) نقاط كوانتومي، ربنيي كها نانولولهنظير  (خورشيدي
  . آنها نبوده است ي كاربردي گسترده برايها حوزه ايجاد بوده و انتظار زيادي نسبت بهص جديد آنها تبيين خوا منظور

  :بيني نشده بود عبارتند از برخي از يافته هاي معين جديد كه قبالً پيش
 ي خورشيدي نقاط كوانتوميها پيل 

 نانوذراتاصالح شكاف باندي با كنترل اندازه  

 ي گوناگونها فناوريهاي بيشتر در  بازدهي 

 ) آلي (ي خورشيدي نانوكامپوزيتيها پيل 

  و نانوبلوريشكل بيهاي   نازك متشكل ازسيليكونهاي فيلمي دوتايي از ها دستهيي با ها پيل 

 ماپايينفوتوآندهاي نانو بلوري د 
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  نانوذرات از طريق طراحي 1بهبود نوري 
  

  
  

   جنبه هاي غيرفني-2-3
   نيازهاي زيرساختي-2-3-1

ي ها حوزه نانو در فناوري  دراري و دستكتعيين مشخصات، ي ابزاري براي ساختها هزينها از متخصصان سوال شد كه آي
 افزايش يافته و پنج نفر جواب ها هزينه كه اين داسخ دادن؟ ده نفر پاند داشتهي خورشيدي افزايش يكنواختي ها پيلكاربردي 

  . نفر بقيه هم بي نظر بودند هفت، منفي داده بودند

  
  

                                                      
1  - optical enhancement  
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شامل  (ي نانوها فناوريي مرتبط با ها فعاليتا يا تجهيزات الزم براي انجام  دسترسي به زير ساختهرسد ميبه نظر ن نوعا 
كه ) %86 (يبراي اغلب متخصصان) هاي موجود مكانات خارجي از طريق همكاريبهره گيري از ا خود واستفاده از امكانات 

  . ار آيدشم به عنوان يك مشكل به، در اكثرموارد بودبه اين وسايل و تجهيزات دسترسي كافي آنهااسخ پ

  
  اقتصادي  جنبه هاي-2-3-2

 درصدي كه طي پنج 32مقايسه با  در 2004تا  2003 ي نانو از سالها فناوريهاي نوپاي  شركتدرصدي  64 افزايشبا 
ي ها پيلرشد بازار ، )  گزارش ساالنه بازار جهاني پيل فوتوولتائيك:ARKETBUZZ 2005 (سال گذشته وجود داشته

% 5 كه معادل است با تقريباً 2000-2003و اين يعني دو برابر شدن بازار بين فاصله . خورشيدي سرعت بيشتري گرفته است
 آلمان و پس از آن ژاپن و :عبارتند از اين بازار برحسب مگاوات راه اندازيپيشگامان . 2003ژي در سال بازار جهاني انر
  . سپس آمريكا

 در حال حاضر پيشگامان ساخت. شود مي تخمين زده  دالر ميليارد4تا 3ي خورشيدي بين ها پيل حاصل از درآمد جهاني
سهم % 50 كه بيش از Shell Solar و BP Solar وKyocero، شارپ :عبارتند از شركتهاي بازار ي خورشيدي درها پيل
  . را در دست دارند بازار
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ي خورشيدي در اروپا به نسبت ديگر نقاط جهان از ديد ها پيلتحقيقات زيربنايي در زمينه كاربرد فناوري نانو در 
تر از ديگر  ضعيف نسبتا پا از اين لحاظارو  داده كهنظر متخصص در اين بين تنها يك. متخصصان خوب ارزيابي شده است

مشاركت بيشتري درتوسعه فناوري جديد نانو  دتوان ميازمتخصصان پرسيده شدكه كميسيون اروپا چگونه . نقاط جهان است
 اين كار از طريق حمايت كه،  پاسخ دادندمتخصصان بيست و دو تن از. را داشته باشد  به آنهاي كاربردي مربوطها حوزهدر 
 بزرگتر تحقيق و توسعه شركتي كمتري پروژه  تعدادحمايت از  بجايكوچكتر تحقيق و توسعه شركتيي ها پروژهر از بيشت

 پذير بيشتر انعطافي زيربنايي ها توسعهتحقيق و خصوصاً انجام اين كار به . امكان پذير است) كه نظر يك متخصص اين بود(
  . شود ميمنجر ) دف آيندها بهينه سازي ههمراه ب (مواد جديدشامل افزايش 

  
  

اين بازار روبه  قادر به برآورده ساختن تقاضاي  همچنانفناوري نانو اروپا تحقيق و توسعهي ها پروژهبراي اطمينان از اينكه 
 دولتهاي  واتحاديه اروپا حمايت بيشتر : ازطي دهه آينده اهميت دارند عبارتند ي كه بيش از بقيهمهمترين دو عامل، رشد هست

بكارگيري افراد متخصص از ديگر نقاط جهان  ، مقابل در. با صنعت اتحاديه اروپا ملي و نيز تعامل بيشتر بخشهاي دانشگاهي
ساماندهي مجدد ساختارهاي ، ديگر موضوعاتي كه الزم است تا در اينجا بيان شوند. شود مينسبتاً بي اهميت تلقي 

عتي و فراهم كردن صن بنايافزايش استحكام زير اتحاديه اروپا،  ماهرمكانيسم هايي براي حفظ محققانگذاري،  سرمايه
  ) نمودار زير (.باشد مي با خطرپذيري زياد گذاري سرمايه

براي تغيير اين ديدگاه كه صنعت فناوري نانو اروپا درمقايسه با ديگر نقاط جهان و به ويژه شركتهاي  انجام اين كار
 تا نام سه تا پنج نقش شود ميواقع در حال حاضر وقتي از متخصصان خواسته در . باشد ميضروري ، بزرگ ضعيف است

 هم برده اگرچه نام چند شركت اروپايي، ي خورشيدي را ذكر كنندها پيلآفرين صنعتي برتر در توسعه فناوري نانو در 
  . ي هستند يا ژاپنييآمريكا اما اغلب آنها، شود مي
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  ) ذكرشده توسط متخصصانتعداد دفعات  (نام شركت  منطقه

  فيليپس ،ra ترموالكتريسيتهHydrogen solar،، Nزيمنس، ) Solaroix) 2  اروپا

 Nanergy، اككد ، (Konorka) 4  آمريكاي شمالي

  سوني Fujikura، نكان، Kaneka، فوجي، ) Aisin Seiki) 2  آسيا

   نتايج-2-4
 اما، از موقعيت خوبي برخوردار استت به ديگر نقاط جهان نانو علم اروپا در حوزه پيل خورشيدي در حال حاضر نسب

در   كه در اين مورد صنعت اروپاباشد مي اتقيآنچه در اين بين كم است وجود كاربردهاي صنعتي موثر حاصل از اين تحق
تخصصان بسياري از شركتهاي پيشگام فوق كه نام آنها توسط م. تر است ضعيف با ديگر نقاط جهان در همه سطوح مقايسه

تحقيقات دانشگاهي  ها منحصراً از تقريباً نوآوري، به نظر تعداد زيادي ازمتخصصان.  در ژاپن يا آمريكا قراردارند ،ذكر شد
 تقويت  تعامل كمي بين صنعت و دانشگاه وجود دارد كه بايداند داشتهآنگونه كه سيزده تن از متخصصان بيان ، آيد ميبدست 
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ي خورشيدي كمتر به آن توجه ها پيلساسي است كه به نظر نيمي از متخصصان در توسعه فناوري  ااي نكتهو اين امر . شود
  . شده است

ي خورشيدي شامل موارد زير ها پيلي عمده فناوري نانو در توسعه ها چالشطي ده سال آينده ، به نظر اين متخصصان
  :خواهد بود

 ايي روش توليد و محصول نهي و افزايش بازدهها هزينهكاهش  

 افزايش طول عمر و قابل اعتماد بودن محصول  

با توجه به . ق پايه قرار دارديي خورشيدي از ديد متخصصان هنوز در مرحله تحقها پيلاثر فناوري نانو در ، درحال حاضر
،  است آنها كمتراما بازدهيشود،  ميو نيز كاربردهاي جديد  ي ساختها هزينهوجود موادي كه استفاده از آن باعث كاهش 

 توسعه خواهد مجزايي تحقيق و توسعه  بعنوان رشتهها هزينهآن كاهش   بابررسي افزايش بازدهي وهمزمان، درآينده نزديك
، بهبود بخشد  راهاي موجود د بازدهيتوان مي تنهاي خورشيدي موجود ها پيلترين ربازدهپتوسعه بيشتر ، از طرف ديگر. يافت

  . است %50تا  48  بينIII-Vي رسانا نيمه فناوريشيدي با اتصال چهارگانه مبتني بر ميكروي خورها پيلمثالً حداكثر بازدهي 
مواد و   نور و انتقال بارنيازمند استمرار توسعه خواص پذيرش)  و كاهش هزينهيافزايش بازده (رسيدن به اين دو هدف

دي وند مقدار بيشتري از پرتو نور فرنز داريم كه بتوابراي ماكزيمم كردن بازدهي به موادي نيا. باشد مينيز روشهاي توليد آنها 
هاي  اي نوري با شكافه  از پذيرندهاي مجموعهبعبارت ديگر انجام اين كار نيازمند . را جذب و به الكتريسيته تبديل نمايد

مناسبي براي اين ي ها گزينه) هم بيان شد همانگونه كه قبالً (نقاط كوانتومي. باشد ميتلف  جذبي مخهاي يا طيف باندي و
هاي  با شكاف (ه نازكدالعا لوري فوقبنانو اي از مواد ي چندگانهها اليههاي جديد و  ن از رنگاتو همچنين مي. منظور هستند

در عين حال چگونگي استفاده از اين مواد داخل پيل . استفاده نمود) شوند ميباندي كه با تركيبات تشكيل دهنده تعريف 
ند بطور موثري از فوتون ورودي براي تبديل آن توان ميهاي فوتون  پذيرنده هركدام از لذا. آيد مي خود يك چالش به شمار

معرض طيف  اي فوتوني دره محتاج آن است كه تمام اين پذيرنده انجام اين كار نه تنها. به انرژي الكتريكي استفاده نمايند
بلكه بايد انتقال بار موثري از ، قرار گيرند - اي وجود دارد يهبه همراه مالحظات بعدي كه در توليد چند ال - مربوطه نوري

سازي فاصله بين  بهينه (اي شبكهكه طي آن ساختار  پذيرنده فوتوني به الكترود انجام شود و اين يك زمينه تجربي فعال است
مورد بررسي ) نانوذراتنواخت  يعني همان تماس الكتروني آنها و اطمينان از پراكندگي يكاي نانوذرههاي فوتوني  پذيرنده

و ) ند روي آن جذب شوندتوان مي نانوذراتكه CNT  و ها نانوسيمنظير  (قرار گرفته و از ساختارهاي فيزيكي انتقال بار
  . شود استفاده مي) باشند ميطي هم مقاوم  بوده بلكه در برابر تغيير شرايط محيكارآمدكه نه تنها  (الكتروليت هاي بهبود يافته

 آن  باشد كه توليداي گونه به  همهاو طول عمر آن بازدهي خوبي داشتهي خورشيدي نهايي بدست آمده ها پيل ي آنكهبرا
باالخره آنكه روشهاي بكار رفته براي . هر كدام از اين بخشها بايد در اتصال با ديگر بخشها بهينه شوند، مقرون به صرفه باشد

  . قابليت توليد انبوه داشته باشد ي مجتمع بايد به راحتيها لپيتوسعه هر مولفه و ساماندهي آن بصورت 
ي خورشيدي ها پيل  نقشي اساسي در بازار2015 فناوري نانو تا سال رود ميانتظار ، فعال تحقيق و توسعه اين نتيجه در

 . داشته باشد

تر از ديگر مواد بوده و  يد بخشي نازك نوها فيلم، ي خورشيديها پيلدر زمينه ) به جز دو نفر (به نظر تمام متخصصان 
به طوري كه انتظار ؛ پايه خواهد شد طي چهار سال آينده عمده توجه دانشمندان در اين بخش صرف تحقيقات كاربردي و
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 بالفاصله پس از رود ميانتظار .  كامال جا بيافتد2015 به ثمر رسيده وتا سال 2010 اولين كاربرد از اين دست تا سال رود مي
،  شامل نقاط كوانتوميها فناوري به همراه ديگر بلوريي نانوها پيل ي خورشيدي رنگي وها پيل،  نازكهاي فيلمكاربرد 
اين .  كاربرد آنها عملي گردد2015از سال  زودتر رسد ميي كربني پديدار شوند كه البته به نظر نها نانولوله و ها فولرين

) RFID برچسب هاي مانند (ف ارزان و فراگير در كاربردهاي كم مصري خورشيديها پيلكاربردها در بخشهاي مختلفي از 
ي ها پيلافزايش بازدهي ، يرلذا اين فناو. گيرند ميتر مناسب با نيازهاي محلي انرژي را در بر  تا كاربردهاي پرمصرف
ش مقاومت و دوام  و افزايها هزينهتا كاهش ) يا مواد جديد ي نازكها فيلماز طريق بكارگيري  (سيليكوني تك بلوري

 استفاده از يكي ازموانع موجود براي .گيرد ميي خورشيدي مبتني بر رنگ آلي را در بر ها پيلپذير و  طافي نازك انعها فيلم
در . ي خورشيدي استها پيلهاي مربوط به  و ديگر نانومواد مورد نياز در كاربردنانوذراتتامين اين  منبع اين فناوري يافتن

بطور داخلي و يا از طريق  تحقيق و توسعه  مورد استفاده توسط متخصصان در كاربردهاينانوذراتحال حاضر اغلب 
 اين كار. كنند ميآن را تهيه كنندگان صنعتي تامين % 21 و تنها شود مي تحقيقاتي عمومي تامين يهمكاران ديگر يا سازمانها

لذا براي رفع .  موانع خاص خود را خواهد داشتليد انبوه برسدبه تو تحقيق و توسعهدر صورتي كه الزم باشد مواد خام قبل از 
به اين ترتيب كه شركاي صنعتي توليد مواد ، د راهگشا باشدتوان ميتر صنعت و بخش تحقيقات  اين مشكل همكاري نزديك

 اند كردهاكيد در صورتيكه بخواهيم معيار ديگري كه متخصصان براهميت آن تهمچنين . دار گردند عهده را خام مورد نياز
ي خورشيدي ها پيلفناوري  كنندگان تنها در صورتي از مصرف. يابد مياين همكاري ضرورت بيشتري ، رادرنظر بگيريم

 ي محقق شدن توليد انبوه ولذا برا. ي موجود نسبتاً پايين باشدها فناوري درمقايسه با ها هزينه كه افزايش كنند مياستقبال 
براي .  را با مشاركت بخش صنعتي انجام دهنداز همان ابتدا كارها ي مختلف اين فناوريها خشب الزم است، مقرون به صرفه

ون به صرفه الزم است تا ي مستحكم و مقرها زمينهتر و توسعه آنها بصورت كارآمديك ئرسيدن به مواد فوتوولتا
  . صورت پذيرد با حداكثر تنوع  كوچكتر وشركتيي ها پروژه بيشتري در گذاري سرمايه

  :در نمودار زير خالصه شده استي الزم در فناوري آنها ها توسعههايي براي بخشهاي مشخص همراه با  توصيه
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 يسيتهقشه راه ترموالكترن -3

  يسيته تعريف ترموالكتر-3-1
اين . نامند يمم ه  سيبك–العكس كه آن را اثر پلتير تبديل گرما به الكتريسيته يا ب واقع عبارت است از  دريسيتهترموالكتر
اي كه از دو   در حلقه بسته1821فيزيكدان استونيايي در سال ، كه توماس جوهان سيبك  به اين نام ناميده شدنپديده پس از آ

س پديده فوق  عكهماثر پلتير. اژي را مشاهده كردفلز متفاوت تشكيل شده و دو نقطه اتصال آن در دماهاي متفاوتي بودند ولت
 كه دهد ميو وقتي رخ )  كشف كرد1834ن چارلز آتاناس پلتير در سال هم فيزيكداني فرانسوي به نام جيا اين پديده ر (است

يك نقطه اتصال گرم شده و ديگري خنك  ( اعمال شود ،اند شدهي غيرمشابه كه به هم متصل رسانا نيمهجرياني به دو فلز يا 
   ).شود مي

در نظر گرفته شود عبارتند از رسانش گرمايي و ) ترموالكتريسيته (دو معياري كه الزم است در مواد ترموالكتريسيته
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به  (ايي پاييني داشته باشندهدايت گرم موادي هستند كه رسانش الكتريكي باال و  اين منظوربرايترين مواد كارآمد. الكتريكي
با   متناسبZ دماي كار و T، ن كه در آشود مي نشان داده ZTبا كميت بدون بعد  اين پديده ).ي وجود گراديان دماييعنام

يك ماده ، به عبارت ديگر. باشد مي) K ( رسانش گرماييو معكوس، )ס (رسانش الكتريكي، )s (مربع ضريب سيبك
تا بتواند ولتاژ الزم را توليد نمايد وهمچنين بايد رسانش  ي باشدترموالكتريك خوب بايد داراي ضريب سيبك بزرگ

پاييني ) K (را كاهش دهد و نيز رسانش گرمايي) گرماي ژول (ا اتالف گرمايي برگشت ناپذيرالكتريكي بااليي داشته باشد ت
نسبت  هم به نوبه خود با) S (ضريب سيبك. داشته باشد تا اتالف گرمايي در محل اتصاالت ترموكوپل را كاهش دهد

ياايجاد سرمايش  ( الكتريسيته بيشترZTدرمقادير باالي. شود ميتعريف  T∆به اختالف دمايV∆  اختالف ولتاژ توليد شده
درحال حاضر بهترين مواد مناسب اين كار در بازار داراي . آيد مياز اين گراديان دما بدست ) بيشتر به ازاي يك ولتاژ معين

ZTبازدهي كه ازاين ، بعنوان مثال (.شود ميآنها  ك هستند كه باعث محدوديت كاربرد تقريباً يZT 25 آيد مي بدست %
بدليل آنكه هيچ بخش  ترموالكتريسيتهابزارهاي ، درعين حال ).كمپرسور استاندارد يخچال است  ازكنندگي حاصلخنك 

نيازي به نگهداري نداشته و فوق العاده  هستند وي ديگر ها  خنك كننده مولدهاي الكتريسيته وديگر بهتر از، متحركي ندارند
  . بردهايي دارند كه هيچ جايگزيني براي آن وجود نداردهمچنين اين ابزارها كار. باشند ميقابل اعتماد 

 كه گرماي كنند ميكار  ترموالكتريسيتهبا يك مولد  ״يجرئ و״ ي الكتريكي در كاوشگرهاي فضاييها ، سيستمبعنوان مثال
در آينده عبارتند  تهترموالكتريسيكاربردهاي بالقوه مواد . شود مي تامين 238راديواكتيو پلوتونيم   واپاشيمورد نياز آن هم از

؛  مثال راه اندازي يك تهويه مطبوعبراي به عنوان، ها به الكتريسيته اتومبيل تبديل گرماي خروجي از اگزوز و موتور :از
 كمك به  به منظورروند مي ها به كار هاي ريز پردازنده كه روي سطح تراشه ترموالكتريسيتهريز مواد  استفاده از نقاط بسيار

اين  عت بيشتركه اين كار بازدهي بيشتري نسبت به استفاده از يك فن تنها دارد و درنتيجه باعث سر، يموضع سرمايش
د در توان  ميترموالكتريسيتههاي فيبرنوري بااستفاده از  مبتني بر سويچ ومسيرهاي ارتباطات راه دور؛ شود ميها  پردازنده

  . درفضاي كمتر است  سوئيچ بيشتردهي تعداد  جايتر كاركند كه به معناي ولتاژهاي پايين
صفحه سراميكي رساناي گرما ولي عايق از  2ل تشكيل شده كه بين پپايه از تعدادي ترموكو ترموالكتريسيتهيك ابزار 

به طور  ي در يك نقطه و هستند كه به طور موازرسانا نيمه 2ها شامل  ترموكوپلاين . لحاظ الكتريسيته ساندويچ شده است
ي رسانا نيمهو ) حفره است  الكترونلذا داراي (بوده pها از نوعرسانا نيمهيكي از اين . اند شدهديگر بهم متصل سري در نقطه 
 و به طور شود ميبا گرم كردن نقطه اتصال موازي در محل اتصال ديگر الكتريسيته توليد  .باشد مي )پرالكترون (n ديگر از نوع

 ايجاد و يك اثر سرمايشي (ديگر جذب شده گرما در نقطه كند مي عبور معكوس وقتي جريان الكتريكي از اتصال سري
  .) شود مي

  

  مفاهيم علمي و فني -3-2
 2002در سال  ).ZTيعني مقادير پايين  (ستآنهابازدهي پايين  ترموالكتريسيتهين مانع گسترش استفاده از ابزارهاي تر مهم
) SbTE (و تلوريد آنتيموان) BiTe (ي نانو ساختار تلوريد بيسموتها اليهكاروليناي شمالي از توسعه  پژوهشيمثلث محققان 

معلوم شد . دانشمندان اين مواد را ابرشبكه ناميدند. قبلي بود ترموالكتريسيتهبيش از مواد   كه بازدهي آن دو برابراند دادهخبر 
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جريان گرما را بدون آن كه بر جريان ه و امكان شد ميباعث كاهش ارتعاشات ات) 5nmباضخامت كمتر از  (ها اليهكه اين 
ي نازك ها فيلم ZTمقدار بالقوه  ).ZT و در نتيجه افزايش ס  ثابت ماندنkيعني كاهش  (كند مي اثر بگذارد فراهم ها الكترون

ب باعث شده تا اغل وجود چنين ظرفيتي. است) و حتي باالتر (4 يا 3، از لحاظ نظري، نانوذراتو ها نانوسيم، نو ساختارنا
را بهبود  جايگزين وي موجود ها فناوري دتوان مي به اين باور برسند كه فناوري نانو اند داده پاسخ  سواالت مامتخصصاني كه به

 ZTباالتر  به مقاديردستيابي  درنهايت واز طريق كاهش رسانش گرمايي و افزايش توان ترموالكتريسيته  اين كاربخشد كه 
   )نمودار زير (.ذير استپامكان 

  
  

 در زير است كه توضيح آندر كاهش رسانش گرمايي  عمدتا انواع مختلف نانو ساختارها در ترموالكتريسيته كاربرد
  :آيد مي

  مواد نانو بلوري 
د به كاهش رسانش گرمايي كمك توان مي  كوچك دارند كهي بسياراي با دانه ها  تعريف شدهكامالاين مواد شبكه هاي 

نمونه هايي از اين مواد عبارتند از . شوند ميرسوب داده ) 1µm  تابه ضخامت (ي نازكها فيلمورت معموالً به صآنها. كند
   ).SbTe ( آنتيمواندو تلوري) BiTe (تلوريد بسيموت

   كوانتوميهاي چاه
باند كه بين مواد ديگر با شكاف   شكاف بانددارايي رسانا نيمهي فوق العاده نازك ازمواد ها اليهاين مواد به صورت 

  . كنند ميدو بعد محدود به  ساختارها بارالكتريكي را به طورموثري اين. استتشكيل شده  اند، تر ساندويچ شده بزرگ

   ها ابرشبكه 
اين مواد . اند شدهي بسيار نازك به پهناي چند نانومتر ازمواد مختلف تشكيل ها فيلمازمتناوب اين ساختارها از چندين اليه 

قيقاتي محققان موسسه تح. شوند ميكتريكي را تحت تاثير قرار دهند باعث كاهش رسانش گرمايي بدون آنكه رسانش ال
  . اند تعيين و توسعه اين مواد بودهتريانگل آمريكا پيشگام 
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  نانوذراتها و  نانوسيم 
ند مقادير افزايش توان مي دليل اين ساختارها  همين بعد نانو مقياس هستند و به3يا2 به ترتيب داراي نانوذراتها و  نانوسيم

ميكروكولرها و ميكروژنراتورها داشته اي هم در  ي بالقوهكاربردها ، ايجاد كرده و عالوه بر اينها اليه را در ZTاي از يافته
  . باشند

  
  

 و اعتبار علمي كه نداردتعجبي  لذا؛  تشكيل مي دهند اعضاء هيئت علمي دانشگاهها دلفي راپرسشنامه دهندگان پاسخ% 81
به عنوان مثال سه تن از  (باشد تحقيق و توسعهگيري براي راه اندازي فعاليتهاي   معيارهاي تصميمرصد درمنتشره   علميآثار

فرض  در عين حال با .) را به عنوان معيار انتخاب كرده بودندآثار علميو نه ) F (و) E (ي بازارد ورو،متخصصان صنعتي
، است مشكل توسعه ساختارها ومواد جديد طرف شدن اينبر اينكه راه  ترموالكتريك و ابزارهاي جا افتادهبيي نسكارآمدنا

  . دور از انتظار نخواهد بود،م بنيادي انجام شودوجاري در سطح عل تحقيق و توسعهكه اغلب فعاليتهاي ين اآنگاه
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 باالتر ZTو در نتيجه   تر، پايينKبا مقاديراز طريق توسعه مواد  فناوري نانو طي نه سال آينده رود ميدر عين حال انتظار  . 
  . اي در ترموالكتريسيته داشته باشد نقش مهم و فزاينده، كه نهايتاً به بهبود بازدهي منجر خواهد شد

   علم پايه-3-2-1
توليد جريان رين آن تبيشبيشتر متخصصان مورد پرسش در چند حوزه متمركز است كه  تحقيق و توسعهي ها فعاليت

 احتراق دروني موتور فرآيندانرژي سوخت طي % 70ل بيش ازبه عنوان مثا. باشد ميشدني  كي از منابع گرمايي تلفالكتري
مورد نياز  د باعث تامين الكتريسيتهتوان مي  شده كه توليد الكتريسيته از اين گرماي تلفشود ميها به صورت گرما تلف  ماشين

  .  سوخت شودمصرفكاهش بار تحميل شده به موتور و در نتيجه بهبود ، خودروي الكتريكي ها سيستمبسياري از 
  سرمايشييها ، سيستم به عنوان مثال گرماي تلفي حاصل از ارتباطات الكترونيكي پر سرعت،شده  تلفمديريت گرماي

 در اين چنين هم .ي مهمي از فعاليتهاي عملي را تشكيل مي دهندها حوزه) ي اصلعنوان 4 (پايين دماهاي  سردخانه اال وب
  . گزارش به ژنراتورها و ميكروژنراتورهاي مورد استفاده در صنايع فضايي هم اشاره شده است

  
  

   توليد زنجيره ارزش–والكتريسيته ي نانو در ترمها فناوري -3-2-2
خود  و توسعه تحقيق يها فعاليت مورد نياز نانوذراتي خود اظهار داشتند كه براي تامين ها پاسخاغلب متخصصان در 

از آنها هم ) ٪24يا  (پنج تن در عوض ).%38 (يا در اين زمينه با دشواري زيادي مواجه نبودند) %29 (مشكلي نداشتند
  . اند مشكل بودهدچار   را تامين كندآنهاتحقيق و توسعه  ي كه بتوانند نيازهاي توليدي ونانوذراتغالباً در يافتن  تاييدكردند كه
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احتماالً به دليل آن است كه اغلب متخصصان خود  تحقيق و توسعهبراي فعالتيهاي الزم ذرات نانو تامين درمشكل نبود 
) عالوه بر تهيه كنندگان داخلي ( را از تهيه كنندگان صنعتينانوذرات آنها  ازدو نفر وتنها سازند مي  مورد نيازشان رانانوذرات

. كنند مي را از همكاران ويا ديگر سازمانهاي عمومي تامين آنها سازند مين  راكساني كه خودشان اين نانوذرات. كنند ميتامين 
ي فعلي عمدتاً در راستاي تعريف و توسعه مواد جديد و نه ها تالش با اين واقعيت توضيح دادكه توان مي اين امر را
  .  در ابزارها قرار داردآنهاازي س يكپارچه

  
  

   . مصرفي خود نداشتندنانوذراتكنندگان  ترين توليد كنندگان و تامين العي از عمدهاط  تن از متخصصاندر نتيجه تنها دو

  دار كردن  عامل
 ي نانو هستند كهها  فناوريبيشترين انواع  همگينانوذراتي نازك و مواد نانوبلوري و به دنبال آن ها فيلم و ها ، اليهسطوح

 شامل ها  فناوريي ديگر از اين دسته. . نمايند ريكي خود استفاده مي از آن در كارهاي ترموالكتاي گستردهمتخصصان ما بطور 
  . ستها كامپوزيت ونانو ها ابرشبكه
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  ) نمودار زير (.برسند كه به كاربردهاي بازاري ترموالكتريسيته اند شدهي نانو موفق ها فناوريدسته از  4

  
   كاربردها-3-2-3

را تعيين و نموداري از پيشرفت فعاليتهايشان  ديد خود از تحقيق و توسعه عاتين موضوتر مهممتخصصان خواسته شد تا  از
 توسعه فرآيندمرحله از  رتعاريف مربوط به ه. دهاي جاري ترسيم نمايندپايه تا كاربر تحقيق و توسعه  سال آينده از9طي 

  . آيد ميدر ادامه آن  نيز ي توصيف كننده اين پيشرفتهانمودارها درزير آمده و

   بنياديتحقيق و توسعه  زفا
كاربردها  برخي از اين. كاربردها در اين مرحله توجه يك يا چند تن از متخصصان جهان را به خود جلب نموده است

 برخي ديگربايستي توسعه يافته و هم چنان نياز تحقيقات پايه شود ميدر حالي كه تصور ، هنوزدر مرحله اوليه توسعه بوده
در حال حاضر كاربردهاي . پايه تاييد فرضيه هاي اوليه است تحقيق و توسعههدف از انجام . ارد وجود دآنهابراي درك 

  . زيادي در اين مرحله قرار دارد
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  كاربرديتحقيق و توسعه فاز 
و شركت هايي با  تحقيق از آزمايشگاه هاي تحقيقي صرف به سمت آزمايشگاه ها) ماًلزوو نه  ( بعد از اثبات فرضيه نوعاً

موفق منجر  يكاربردي نهايتاً به اثبات يك مفهوم و يك مدل نمايش تحقيق و توسعه. كند ميبيشتر حركت   تجاريه هايجنب
يك نمونه ومدل اوليه دراين مورد به اثبات رسيده ، اند شدهن در حالي كه موضوعات مربوط به توليد هم چنان حل. شود مي

  . است

  ) دهااولين كاربر (توليدتحقيق و توسعه  فاز
 شود ميتعداد محدودي از محصوالت توليد ، ي نمايشي معموالً به دليل گراني زيادها مدلبعد از مرحله نمونه هاي اوليه و 

. آيند مي آن گاه شركتها درصدد گسترش توليدات و بدست آوردن سهمي در بازار بر ،رسدب به اثبات آنهاو اگر موفقيت 
.  نمودگذاري سرمايه كه بتوان براي شروع توليد يابد ميي آن كاال به حد كافي افزايش معموالً در برخي موارد تقاضاها برا

  . يابد مياين مرحله در جايي كه معقول بودن توليد به اثبات رسيده و توليد محصول آغاز گردد خاتمه 

  ) رايج ترين كاربردها (سطح توليد و تحقيق مرحله اي
 به تعداد قابل توجهي رسيده و تحقيقات متمركز بربهبود قابل توجه كاالها فازنهايي توسعه هنگامي است كه توليد

  . باشد مي
اين كار شامل .  سال آينده توسعه مواد جديد است9طي  مهم تحقيق و توسعه  مشترك بين تمامي عناوينموضوع 
ي معيني ازمواد چون ها ستهد چنين هماما . ستها ابرشبكهنانوسيمها و ، مواد نانوبلوري، نانوذرات،  نازكهاي فيلم

را ه ديگر دمااي هستند كه   كه هر دو شكل هاي قفس مانندي ازمادهگيرد مي را هم در بر2ها  و كالترات1ها اسكوتروديت
همان گونه كه قبالً هم بيان شد تمركز اين كار بر پايين آوردن رسانش گرمايي و درنتيجه بهبود بازدهي . احاطه نموده است

درعين حال تحقيقات در زمينه مواد جديدي كه متوجه كاربردهاي سرمايشي هستند نيز در نظر گرفته . ي استترموالكتريك
برخي از اين مواد تناسب  به طوري كه؛ بدبسياري از انواع مختلف مواد توسعه يا الزم است، ZTبا تغيير مقادير . شده است

انواع ديگر از اين كاربردها براي ).  باالتر در دماي اتاقZTقادير م يعني (اي داشته باشند ي سردخانهكاربردهابيشتري در 
يي از اين ها مثال.  و بقيه براي توليد برق دردماي باال مناسب خواهند بودباشد مي) ها نظير موتور ماشين (مولدهاي دمامتوسط

هاي دمامتوسط و  ريد سرب براي مولدآلياژهاي تلو، سازي مواد شامل آلياژهاي بسيموت آنتيموان و سلنيد تلوريم براي خنك
تا زماني كه محصوالت تجاري را در نظر . باشند ميها وآلياژهاي سيليكون ژرمانيم براي مولدهاي دماباال  اسكوتروديت

 كو در ميكروالكتروني)  به الكتريسيتهآنهاتبديل گرماي اگزوز (اولين كاربردها از اين موارد احتماالً در وسايل نقليه، بگيريم
وقتي درباره افزايش حداكثر هزينه مورد قبول بازار كه ناشي از . رسند مي به نتيجه 2015تا سال ) پردازشگرها خنك كننده(

 پاسخ دادند كه بازار آنها% 53. هاي متفاوتي رسيديم به ايده،  از متخصصان پرسش شدباشد ميمزاياي حاصل از مواد جديد 
 و باشد ميافزايش بسيار زياد هم قابل تحمل % 21درحالي كه به نظر ، بتاً كمي را تحمل كندد افزايش متوسط يا نستوان ميتنها 

ها درمقايسه   از اين افزايش قيمتتوان ميبقيه هم بر اين باور بودند كه ازآن جا كه هيچ روش مرسومي وجود ندارد % 26
                                                      

1  - skutterudit 
2 -clotrod 
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  . صرف نظر نمودآورند ميبافوايد بي شماري كه بهمراه 
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  تهنگاهي به گذش -3-2-4

نظر متخصصان در زمينه اينكه چگونه  تحقيق و توسعه يها فعاليتبراي دستيابي به دورنمايي از وضعيت فعلي و آينده 
تنها بر اين عقيده % 50. تاثير گذاشته است پرسيده شد  طي ده سال گذشتهترموالكتريسيته تحقيق و توسعه ي نانو برها فناوري

در حالي ، زمينه كاربردهاي ترموالكتريسيته مطابق انتظار و يا بيش از آن بوده است در  فناورينانو علي فيها پيشرفتبودند كه 
  . تر از حد انتظار بوده است اين پيشرفت كم،  هم عقيده داشتند٪30كه

  
  

زودتر از ه كه يي از آن چها مثالرائه سال گذشته با ا10 طي ها پيشرفترعين حال متخصصان نسبت به سرعت انجام اين د
ها  كالترات، ارتقاء عملكرد ترموالكتريكي، رسانا نيمهي ها ابرشبكه، ها اليهاز جمله چند  ( شده خود اتفاق افتادهبيني پيشزمان 

  . نظرات روشن تري داشتند )اده از نقاط كوانتومييا استف و
ال شد اكثر متخصصان با وضعيتي كه در اينجا  سوآنهاهاي  هاي غير منتظره جديد و ديدگاه وقتي از آنها راجع به يافته

.  سال گذشته هم صادق مي دانستند2-5 تري براي  موافق بودند و اين وضعيت را تا حد كم،سال قبل بيان شد 10براي 
       شرايط مرزي تاثيرگذار بر نيروي برق، هاي جديدي از مواد اين دست شامل تعيين خانواده ي مشخصي ازها مثال

 بر انتقال نانوذراتاثرات ، اثرات بعد كم بر انتقال الكترون،  براي مواد نانو ساختارZT نظري افزايش بيني ، پيشتريكيترموالك



43  

  . باشد مي) PGEC (1شيشه ي فونونيبلورالكتروني و ، گرما

  
  

  
   جنبه هاي غيرفني-3-3
   نيازهاي زير ساختي-3-3-1

ي كاربردي ترموالكتريسيته ها حوزهر د كاري فناوري نانو دست تعيين و، وليدي تها هزينه متخصصان درباره اينكه آيا از
 نفر نظر 5افزايش يافته است و  ها هزينه تن از آنان پاسخ دادند كه اين 12. كنواخت افزايش يافته است سوال شد يبطور

  . نظر بودند هم بي  نفر2ديگري داشتند و 

                                                      
1-glass phonon 
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  نوع عملكرد فعاليتهاي به زيرساخت ها و تجهيزات الزم درآنهااين بود كه آيا  ،سوال بعدي كه از متخصصان پرسيده شد
  مشاركتهاي موجوداند و يا امكاناتي كه ازطريق امكاناتي كه خودشان فراهم آورده شامل استفاده از (مرتبط با فناوري نانو

ي كه لدر حا، ر اكثر مواقع دسترسي كافي دارندپاسخ دادند كه هميشه يا د% 63 دارند يا نه؟ دسترسي كافي) اند كردهتامين 
 نانوذراتيكي از موضوعات مطرح شده دشواري مشخص كردن خواص ترموالكتريكي . پاسخ منفي دادندمانده باقي % 37
  . بود

  
  جنبه هاي اقتصادي -3-3-2

باعث محدوديت آنها بوده  همواره بازدهي پايين، است كه در بازار وجود دارنده اگرچه ابزارهاي ترموالكتريك دهه
هاي باالتر براي مولدهاي ترموالكتريكي و  ي حاصل از فناوري نانو مستقيماً با فراهم آوردن موادي با بازدهيها پيشرفت. است

 وجود اري محدوديدرعين حال درحال حاضر كاربردهاي باز. دستگاههاي خنك كننده به رفع اين مشكل پرداخته است
و توسعه ابزارها و روشهاي  آنهادرك خواص ، در تحقيقات كاربردي و بنيادي در مورد مواد جديد دارد و عمده تالشها

   . متمركز است آنهاتوليد براي توليد منظم 
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وقتي از . يابد مينقاط جهان اهميت  تعيين وضعيت فعلي اروپا درزمينه علم نانو نسبت به ديگر، با درنظر داشتن اين نكته
 در حوزه كاربردي ترموالكتريسيته با ديگر نقاط جهان چون آمريكا و  را تا موقعيت نانوعلم اروپاست شدمتخصصان درخوا

 تن از متخصصان اظهار داشتند كه وضعيت اروپا خوب يا 8. نتايج مختلفي بدست آمد، منطقه جنوب شرقي آسيا مقايسه كنند
ديگر هم بيان كردند كه وضعيت نانو علم اروپا درمقايسه با ديگر  تن 4.  تن ديگر آن را ضعيف ارزيابي نمودند8عالي است و 

متخصصان درباره چگونگي مشاركت هرچه بيشتر كميسيون اروپا در پيشبرد   ازچنين هم. بخش است  رضايت جهاننقاط
 ز طريق حمايت بيشتر تن از آنها پاسخ دادند كه انجام اين كار ا17.  پرسيده شدآنهاي كاربردي ها حوزهفناوري مدرن نانو در 

 تحقيق و توسعه  بزرگترشركتيي ها پروژهتري  كوچكتر به جاي حمايت از تعداد كم تحقيق و توسعهشركتي ي ها پروژهاز 
 تري از ها و طيف وسيع تري بين گروه هاي قوي به طور خاص اين كار باعث انجام همكاري ).متخصص 4 (امكان پذير است

به گفته يكي ديگر ازمتخصصان هر دو نوع . شود مي و متمركزتر با رقابت و بهره وري بيشتر ي هدفمندترها توسعهتحقيق و 
تحقيق و توسعه  در رشد نانوفناوري اروپا در زمينه عامل مهم 2به نظر اين متخصصان .  مورد نياز استها پروژهاين 

ي صنعتي ها بخشو تعامل بيشتر بين ) %52 (اي ملي حمايت بيشتر اروپا و دولت ه:سال آينده عبارتند از10ترموالكتريسيته طي 
هم اظهار داشتند كه براي اين كار الزم است تا اتحاديه اروپا افراد ) متخصص3 (درصد7درمقابل  ).%32 (و دانشگاهي اروپا

  . متخصص و ماهري را از ديگر نقاط جهان به كار گيرد
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باتوجه به اينكه اكثريت متخصصان ، را درنظر ميگيريم) ي نانوها يفناور (درعين حال وقتي كاربردهاي صنعتي اين تحقيق
دورنماي حاصله چندان باشد،  مينقاط جهان  ديگر از تر بسيار ضعيف) بويژه شركتهاي بزرگ (بر اين باورند كه صنعت اروپا

در پيشبرد بيشترين سهم  از حيث داشتن (تهاي نامبرده شده توسط متخصصاناين واقعيت كه بيشتر شرك. درخشان نخواهد بود
  . كند مينظريه ما را تاييد ،  انددر آمريكا واقع) فناوري نانو در زمينه ترموالكتريستيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعداد دفعاتي كه متخصصان از آن نام برده  (نام شركت  نام منطقه

  ) اند

، ) Intineon (3 ( ،Micropelt (spinout from infeneon  اروپا

CIDETE ،Rittal 

آمريكاي 

  اليشم

 Nextrem Termal Solutions، ) 4(مثلث پژوهشي آمريكا 

(spinout from RTI-4 ( ،DuPont (3 ( ، جنرال موتورز)2 ( ،

BSST ،NASA ،UBE ، ،آي بي امEvident Tech ،Marlow 

Industries ،Hi-Z ،Melcor ،NanoCoolersI ،II-VI Inc ،

Amerigon 
 Tokyo Electric power، سيكو، ) 2(، كوماتسو ) 2(تويوتا   آسيا

Co… 
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  نتايج -3-4

تر است و لذا ضعيف تر بودن   ترموالكتريسيته در اروپا نسبت به ديگر نقاط جهان ضعيفزمينهتحقيقات نانوعلم در 
ر هايي كه توسط متخصصان به عنوان بيشترين شركت هاي فعال د اكثر شركت. صنعت اروپا در اين زمينه هم تعجبي ندارد

اگرچه اتحاديه اروپا  ). تا24 تا از16 ( در آمريكا واقع بودند، نام برده شدآنهاگسترش فناوري نانو در زمينه ترموالكتريسيته از 
)  به اتمام رسيد2003كه در پايان سال  (Nanothermelي بزرگي چون ها پروژه در اين بخش را با انجام گذاري سرمايه

از  به عنوان مثال كاالهايي كه به استفاده (سود آور بازارهاي ه اتحاديه اروپا ازود دارد كنان اين خطر وجهمچ، شروع نمود
اما . عقب بماند) يورو داشته باشد  معادل چندين ميليارد سوديد ساالنهتوان مي، شود ميها مرتبط  گرماي هدررفته درماشين

 پديد شد مي بيني پيشچه   زودتر از آنها توسعهاي جديد و ه ند كه يافتهيست؟ بسياري ازمتخصصان براين باورچ علت اين امر
تحقيقات انرژي سريع ترازبخشهاي ديگري چون انرژي خورشيدي در حال  اين به معناي آن است كه اين بخش از. آمده اند

زكاربردهاي جديد را ها و بنابراين استفاده ا رقابت با ديگر گروه، ها توسعهاين امر به نوبه خود همراهي با اين . توسعه است
 انرژي تعداد بيشتري ازمتخصصان در بخشهاي بخش ترموالكتريسيته نسبت به ديگر در، عالوه بر اين. كند ميتر  مشكل

د باعث توان ميامر  اين دو و  در حال افزايش بودهآنهاقيمت تجهيزات مورد نياز  داشته و  مشكلها دسترسي به زير ساخت
  . رددگ تحقيق و توسعه كندي رشد

 نقش مهمي را در كاربردهاي ترموالكتريسيته خواهد داشت 2015 بيشتر متخصصان با اين نظر كه فناوري نانو تا سال
موافق بوده و البته كليد اين توسعه را كنترل نمودن ابعاد مواد جديد به منظور اطمينان از اينكه رسانش گرمايي كاهش يافته و 

براي  ،در حال حاضر .اند دانسته، يابد ميآل افزايش  مايي ثابت مانده و يا به طور ايدهدرعين حال همزمان با آن توان گر
كه در اين صورت باشد مي باال ZTتعريف وتوسعه مواد جديد بويژه موادي با مقادير  اصليكار دستيابي به اين اهداف 

 در 2010  اين تحقيق تا سالرود ميانتظار . يابد ميهش ي توليد هم كاها هزينهپايداري اين مواد افزايش يافته و البته به تبع آن 
 2015تا سال )  گرماي هدر رفته در وسايل نقليهدرمورد توليد انرژي از (ي آنكاربردهاكه اولين ، رود به كار ابزارها ساخت

  . رسد ميبه نتيجه 
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وان بازارهاي اوليه تباطات راه دور به عنديگر كاربردها از قبيل پايدار نمودن دما و خنك سازي ابزارهاي الكترونيكي و ار
  . شود مي فراهم وان ترتتر و پر ابزارهاي سريعلذا امكان توسعه . باشند مي هدر رفته گرماي براي استفاده از اين

 اه ابرشبكه چنين همها و  نانو سيم، نانوذرات، مواد نانو بلوري،  نازكهاي فيلم انواع جديد اين مواد شامل رود ميانتظار 
همان طور كه . اولين دسته از كاربردها باشند  نازك ومواد نانوبلوريهاي فيلم با وجود ها ابرشبكهاين  رود مي انتظار كه، باشند

 و  زمينهند توسعه يافته و در اينتوان مي طوالني است وتعداد زيادي از تركيبات وجود دارند كه ، اين فهرستشود ميمشاهده 
چرا كه  (ي بهتري براي توليد الكتريسيته هستندها گزينهبه عنوان مثال برخي مواد .  ديگر به كار روندكاربردهاي متعدد بالقوه

باال  ZTمقادير  (ترند سازي مناسب ر مواد براي خنكدرحالي كه ديگ .)باشد ميباال ،  تنها در دماهاي باالترآنها ZTمقادير
ي نازك ها فيلم در آنهاخت توده مواد نانوساختار و به ويژه كاربرد يكي از مالحظات مهم در اين زمينه سا ).دردماي اتاق

 و حتي در اين سطح هم شوند ميدرمقياس آزمايشگاهي توليد  ترموالكتريسيته باالترين مقادير مواد با در حال حاضر. است
براي حذف اين تغييرات  ).. . . وآنهاها و حتي پراكندگي  به عنوان مثال اندازه دانه ( وجود داردآنهاتفاوتهايي در ساختار 

  . ضروي است ترموالكتريسيتهتوليد انبوه مولدهاي 
را به ) هم خواص ساختاري وهم خواص ترموالكتريكي (به اين منظور ابزارهايي الزم است تا خواص فيزيكي موادجديد

 توليد انبوه اين مواد به طوري كه قابل اي براي ي محكم و مقرون به صرفهها روش به ، عالوه بر اين.نماينددقت اندازه گيري 
 ،سازگار هاي ذره اندازه يك روش ممكن در توليد نانوپودرهايي با.  احتياج داريم،باشند ترموالكتريسيته استفاده در ابزارهاي

ي پردازش ها روشاست و براي ديگر مواد ) Channel Angular Extrusion) Equal گرم ECAEز روشا استفاده
 به شيوه اپيتاكسي پرتو مولكولي يا در توليد انبوه به توان ميبه عنوان مثال مواد چاه كوانتومي را . ستگري الزم ادي متفاوت

توليد نمود و نيز ) كند مي رافراهم ها اليه چند دهي رسوبامكان  كه (1نترون گم  پاششاستفاده از روش تر با طور مناسب
هم اكنون ابزارهاي . هاي آلومينيومي ساخت  با استفاده ازقالبتوان ميرا  BiTe ي برخي از مواد چون آلياژهايها نانوسيم

كه از باشد،  مي) ميكروسكوپ ترموالكتريك پيمايشي( SThEM دست توسعه است كه شاملمواد در جديد براي آناليز
 نانومتري با دقت موالكتريسيتهتر هاي ولتاژ القايي گيري اختالف  براي اندازهي پيمايشي اصالح شدهزن هاي تونل كروسكوپمي

ي فوق العاده ها اليههاي نانومقياس در محل اتصال  لوپك  تاييد ترموايي در چنين ابزاره وجودبه عنوان مثال. كند مياستفاده 
 . نازك ضروري است

جديد نقشهايي دوگانه  اين مواد بوده و به دليل آنكه با تعداد كم كاالهاي خود هنوز در مراحل اوليهاز آنجا كه اين بازار 
) كنند ميي هم كمك گ  كنند  خنكفرآيندها به  ضمن تامين نيروي الكتريكي فنكه ، هاPC قطعات خنك كننده مثالً (دارند

برداري  بهره البته موانع.  باشدباالي خورشيدي ها پيل بر خالف ي جديدها فناوريهزينه نسبي قابل قبول اين  رود ميانتظار 
  : زير است به شرحيتهوالكتريسي نانو در زمينه ترمها فناوري از روپااتحاديه اموفق 

 استفاده كـرده و توسـعه آن را   ها فناوريتر از اين   بسيار سريع  آمريكا  در ها خصوصاً  گروه  ديگر - رقابت جهاني  
 . كنند ميدنبال 

. كننـد   مـي خودشـان تهيـه      راخـود    تحقيق و توسعه   و مواد مورد نياز براي فعاليتهاي        نانوذرات،  بيشتر متخصصان  

                                                      
1 - Magnetron sputterinbg 
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 . مقرون به صرفه نمايد ها رافرآيندتا اين  باشد مياين روش توليد به شركاي صنعتي نياز در  براي توليد انبوه

 . د گستره اي از كاربردهاي بالقوه داشته باشدتوان ميمواد كه آن هم   ازاي گستردهتحقيق كامالً موثري از طيف  

  

  :از فع اين مشكالت عبارتندي بالقوه براي رها حل راه

  و تخصص  به منظور دريافت دانشاتحاديه اروپا هايي خارج از همكاري با گروه 

بين شركاء كـه بـه ايـن ترتيـب امكـان بررسـي طيـف                 ي كوچكتر با تعامل قويتر    ها  پروژهانجام تعداد بيشتري از      
 . شود ميوسيعي ازموضوعات فراهم 

،  براي انجام اين كار الزم استكهفناوري ي ها توسعه و آنهاكاربردهاي نهايي ، ي تحقيقيها حوزهدر نمودارهاي زير 
   :اند آمده

  

  هاي قابل شارژ و باتريها  ابرخازننقشه راه   -4
  و باتريهاي قابل شارژها  ابرخازنتعريف  -4-1

لذا .  پرنمودتصال به يك منبع الكتريسيته آنها را مجدداً با اتوان مي كه آيند ميمنابع قابل حمل انرژي به شمار  اين ابزارها
و راه حلي در  را تشكيل داده تجديدپذير منابع انرژيمجموعه كاملي از ، هاي بادي ي خورشيدي و مولدها پيلدر كنار  آنها

گام شب يا و هنانرژي الزم را ذخيره ، طيبعي درمعرض منابع با قرار گرفتن بطوريكه هنگام روز؛ آيند مي تامين انرژيِ به شمار
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  . شود مي  از آن استفاده،نمي وزد وقتيكه بادي

   :باتريهاي قابل شارژ
باتريهاي سربي اسيدي . كنند ميذخيره د آزاد شود توان مي كه بعداً بصورت شيمياييا اين باتريها انرژي الكتريكي ر

 به ال امروزه بزرگترين بازار در اين زمينهدرعين ح. روند ميشمار  ههاي باتريهاي قابل شارژ ب اولين نمونهجمله از  خودروها
. تعلق دارد )شود ميكه به وفور هم يافت (پيشرفته موجود باتريهاي كوچك و قابل حملي كه در ابزارهاي الكترونيكي 

 دهفشر) NiCd (ميوميداز باتريهاي نيكل كارا طي كرده و روند پيشرفت يكنواختي  مواد مورد استفاده در اين باتريها همچنين
پيشرفت  اين. رود ميپليمري  - و ليتيوم) Li-ion (ليتيوميون و ) NiMH (ال هيدريدت م–به سمت باتريها نيكل   اوليهقابل شارژ

ولي همچنان بسياري از ابزارهاي مدرن نيازمند شود،  مي  منجرتخليه/هاي سريعتر شارژ هاي توان و چرخه به بهبود خروجي
  . محدوديت دارندالكتريسيته در استفاده از آن 

قابل  ياز آن در باتريهااستفاده است كه همين خاصيت باعث  زيتيويتهوبكترين فلزات با بيشترين الكترويسجمله  ليتيوم از
ر حال حاضر د (از يك اكسيد فلزيي ا كه داخل شبكه نگهدارندهليتيوم  ايناز، در باتريهاي تجاري موجود. شده استشارژ 
 يونهاي ليتيوم به سمت آند،  شارژفرآيندطي . شود ميبعنوان كاتد استفاده ، قرار ميگيرد) تلو كبانيكل ، منگنزهاي اكسيد

به دوباره ) شود مياز آن استفاده  ( و مجدداً در آنجا رها شده و هنگاميكه باتري زير بار استكند ميمهاجرت ) ينوعاً گرافيت(
  . شوند مي ناميده هم  RCBيا»  1اي ندلي گهوارهص«اين باتريها همچنين باتريهاي . گردند ميكاند بر 

 يون يباتريها.  داردي خاصنه تنها از لحاظ بازده باتري بلكه از لحاظ ايمني آن هم اهميتباتري تركيب الكتروليتي 
 شارژد تا از هاي ايمني خاصي دار  كه قرار دادن آن در ابزارها نياز به مكانيسمكنند ميليتيومي از يك الكتروليت آلي استفاده 

 بطور ذاتي از ايمني جديد يپليمرليتيوم اما باتريهاي ) و خطر انفجار هم به حداقل برسد (جلوگيري شودآن بيش از حد 
  . بيشتري برخوردارند

بيشينه  و در نتيجهقابل شارژ هاي اتريبليتيوم در  وارد كردنگونگي  صرف بررسي چR&Dين توجه در بيشتر، هم اكنون
ر زمينه الكترودها و منظور محققان داين به . شود ميتخليه /تخليه و تعداد چرخه هاي شارژ /زمان شارژ ، روجيتوان خ كردن

 بعنوان مثال. است اثرات زيست محيطي توليد اين باتريها درعين حال موضوع مهم ديگر. به بررسي پرداخته اندها  الكتروليت
  . شوند ميكه به آساني هم دفع ن آيند مي  به شمارفلزات سمي  هر دو از دستهنيكل و كبات

  

  ها ابرخازن
ند تواني به توان مي و لذا كنند ميذخيره ) شد ميذخيره  بجاي انرژي شيميايي كه در باتريها (ها انرژي الكتريكي را خازن

 بسته هاي پر انرژي ندتوان مي ها چگالي انرژي پاييني داشته و لذا تنها در عين حال اين خازن. مراتب بيش از باتريها داشته باشند
ذخيره انرژي  و قابليت ها خازن يتمز  دارا بودن تركيبي ازتوانسته اند باها  ابرخازناما ؛ شوند خالي و سپس دريافتكوتاهي 

  . آورند ميبه ارمغان   مصرفابزارهاي پر براي يي نويد بخش اين مشكل را رفع كرده و آينده،  باتريهازياد

                                                      
1 Rocking chair battrery 
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بطوريكه اين الكتروليت براي ، كند مياستفاده  از حجم كوچكي از الكتروليت) هاي معمولي خالف خازنبر (ها  ازنخابر
، ترين عامل در تعيين چگالي بار و ماكزيمم توان خروجي اصلي. كنش داشته باشد ذخيره سازي بار با سطح هر الكترود برهم

 1000 مثالً تا ( براي افزايش قابل توجه اين سطحمواد نانو ساختاراز ها  ابرخازن. باشد ميسطح هر الكترود تشكيل دهنده خازن 
دوام ها  ابرخازن،  الكتروشيميايي وجود نداردفرآيندخازن هيچ  از آنجا كه در. كنند مياستفاده ) بازاء هر گرم كربن متر مربع

نوعاً يك ابرخازن در . ودي دارند گفت كه طول عمر نامحدتوان ميبيشتري نسبت به باتريهاي قابل شارژ دارند و مجازاً 
 . شود مياز بار پر ، يا ساعت ها به طول مي انجامد  ها دقيقهكه،  زمان شارژ باتريها در مقايسه باعرض چند ثانيه

قابل شارژ و هم در ابرخازنها در دست  يدر حال حاضر چندين صفحه الكترود مختلف وجود دارد كه هم در باتريها
  :آيد ميي از آنها در زير اند كه توصيف آزمايش

  :ي كربنيها نانولوله
يتيوم را نسبت به ميله توانند مقدار بسيار بيشتري لب  كه آنهاشود ميي كربني باعث ها نانولولهاي بودن  سطح بزرگ و حفره

ها  ابرخازنر د. ي معمول در خود جاي دهند و بنابراين از چگالي توان بالقوه بيشتري هم برخوردار خواهند بودهاي گرافيت
  . شود ميافزايش اين سطح منجر به افزايش پيوسته ظرفيت 

  ها آئروژل
. ند از جنس سيليكون هم انتخاب شوندتوان ميهستند كه البته از ذرات كربن  و معموال باال هايي با تخلخل شبكه، اين مواد

 مواد ديگري را هم در خود جاي  ي داشته وسطح وسيع، ودههوا ب% 8/99د تا نتوان ميست كه  ااي گونهساختار اين مواد ب
  . دنده

  ها كامپوزيتنانو
 سطح  نيزشته واي دا زيراليه، از قبيل الكتريكي كه كاركردهاي متفاوتي باشند مياين مواد شامل دو يا چند ماده متفاوت 

ليتيوم در دست   يون يهاباتري  ايجاد صفحاتي محكم برايمواد مختلف و تركيب آنها هم اكنون براي. بااليي هم دارند
د تدر كا،  اكسيد فلزي بدليل داشتن سطح باال براي جادهي ليتيوم و رسانش الكتريكي عالينانوذرات، بعنوان مثال. اند توسعه

  . روند ميبكار  اين باتريها
  مواد نانو بلوري

اليي هم دارد كه اين هردو از اي بوده و سطح با ساختار آنها حفره. اي دارند اين مواد ساختار دقيق و تعريف شده
  . باشد ميها  ابرخازنمعيارهاي اساسي براي الكترود 

   جنبه هاي عملي و فني-4-2
تري يافته و انرژي بيشتري  ها همچنان كاربردهاي گسترده  ها و لب تاپPDA، هاي همراه ابزارهاي قابل حملي چون تلفن

 اما ،سازند مياگر چه تا حدي اين نياز را برآورده ) اً باتريهاي قابل شارژعمدت (ي قابل حمل فعليژمنابع انر. طلبند را هم مي
 .آنها نيز كند است  تخليه/شارژ شدت و داشته و توان ماكزيمم خروجيهمچنان معايبي چون قابليت محدود ذخيره انرژي 
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آنگونه كه تخمين ، بعنوان مثال ؛تبلكه سطح فعال اس،  مواد مورد نيازآنها نيستكند مي موجود را محدود يها فناوريآنچه 
 در بهبود نانوذراتتوانايي   اگرلذا. گيرد ميحجم باتريهاي قابل شارژ بطور فعال مورد استفاده قرار % 25 تنها شود ميزده 

 مورد استفاده در باتريهاي قابل نانوذراتترين خاصيت  آفرين تخليه بعنوان تحول/چگالي توان و شدت شارژ، چگالي انرژي
نمودار  (.قلمداد شود تعجبي نخواهد داشت، ي موجود و جايگزينها فناوريدرمقايسه با ، ابرخازن هاتحقيق و توسعه  ارژ وش

  ) زير
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تخميني  يها هزينهورودي معين بازار و بدنبال آن ، تحقيق و توسعهي ها فعاليتيكي از انگيزه هاي اصلي در راه اندازي 
  .باشد ميلمي ع  و اعتبارپائين كاالها

نقش  2010 احتمال داد كه فناوري نانو تا سال توان ميتمامي متخصصان بر اين باور بودند كه حداقل به طور متوسط 
 االتر و يا بسيار زياد متخصص حتي اين احتمال را ب12 نفر از 8 (داشته باشدها  ابرخازني قابل شارژ و ها باتريمهمي در توليد 

  ) . مي دانستند2015 را تا سال زمان خصص اينو نه تن از يازده مت

  
   پايهومل ع-4-2-1

 باتريهاي قابل شارژ و تحقيق و توسعهدر  اي گسترده داراي سابقه ،ند داشتمتخصصاني كه در نظرسنجي دلفي مشاركت
.  يوني بودند–يوم و پليمري  ليت يون هاي رخ داده در زمينه باتريهاي  به توسعه بهبودمند عالقهاغلب آنان . بودندها  ابرخازن

  و ديگري در هر دوه منيزيومي مشاركت داشتيهر سه دسته و نيز باتريها تحقيق و توسعه حتي يكي از اين متخصصان در
  . ي سوختي كار مي كردندها پيل و دو تن ديگر هم درمورد همشاركت داشتها  ابرخازنباتريهاي ليتيوم پليمري و  دسته
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يازده تن از دوازده . مرتبط كار مي كردند تحقيق و توسعه يها فعاليتدر چندين حوزه مختلف اما با اغلب متخصصان 
مشغول بودند تا به اين ترتيب توان و انرژي تر هاي پايدار به توسعه مواد الكترودي جديد پر انرژي و الكتروليت، متخصص

سازي مواد فعال جا  يكپارچه حاضر با توجه به آنكه مراحل اوليه در حال.  را به حداكثر برسانندها باترياز اين خروجي حاصل 
درعين حال . شود ميي توليد ها هزينهتوجه نسبتاً كمتري به كاهش ، ي جديد در حال انجام استها فناوري با صفحات و افتاده

  :عبارت خواهد بود ازها  ابرخازني فناوري نانو در زمينه توسعه باتريهاي قابل شارژ و ها چالشترين  عمده، طي ده سال آينده
 به توليد انبوه  و رسيدنهاي آزمايشگاهيفرآيندگذر از  

 اطمينان از پايداري و ايمني مواد  

 اطمينان از عملكرد مواد  

 ها هزينهپائين آوردن  

 ها اليهزير   داخلنانوذراتيكپارچه سازي ، و بطور خاص 
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   توليد زنجيره ارزشي-ها  ابرخازنارژ و ي نانو در باتريهاي قابل شها فناوري -4-2-2
 يها فعاليت موردنيازشان در نانوذرات كه غالباً در يافتن د بطور نسبي يا كامل با اين نظر موافق بودنمتخصصانپنج تن از 
پنج . ند و دو تن هم با اين نظر مخالف بودباشند ميدچار مشكل ها ابرخازنو  باتريهاي قابل شارژ و يا ساخت تحقيق و توسعه

  . متخصص ديگر نظري در اين باره نداشتند

  
 

كردند و  استفاده ميشد،  ميتامين ) توليد داخل و تهيه كنندگان صنعتي (ي كه از دو منبعنانوذراتچندين متخصص هم از 
كاري  با هم و يكي ديگر همكرد  استفاده نميتحقيق و توسعه در فعاليتهاي نانوذراتاز  يكي از اين متخصصان، درعين حال

   .)نمودار زير (ال داشتبخش صنعتي به توسعه مواد اشتغ

  
  

برخي ازمتخصصان كه از مواد  اينكه  لحاظبا -  و منبع تامين كننده آنهانانوذراتهيچ ارتباط قوي بين دشواري يافتن 
. وجود ندارد - اند شكل مواجه وهنوز در تامين آن با مكنند مي خود استفاده تحقيق و توسعهي ها فعاليتتوليد داخل براي 
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دچار   خودنانوذراتكه غالباً در تامين   بيشتري داشتجالب توجه آنكه آن متخصصاني كه هيچ منبع داخلي نداشتند احتمال
  . صادق بود، شناختند هم مي ه كنندگان صنعتي را نظر خودشان اكثريت تهيو اين امر حتي در صورتي كه به. مشكل شوند

  
 

  ردنداركعامل 
خود  تحقيق و توسعه براي كاربردهاي كه متخصصان مورد پرسش در اين تحقيق از آن ي هستندمواد  بيشتريننانوذرات

وقتي از آنها . ي نازك چنين وضعيتي دارندها فيلمو بدنبال آن مواد نانوبلوري و )  متخصص12از تا10 (استفاده مي كردند
آنها از ، ريهاي قابل شارژ و ابرخازنها استمناسبترين فناوري براي بات  نانويها اوريفنپرسيده شد كه به نظر آنها كدام دسته از 

  . ندنام برد ها ي كربني و نانوسيمها نانولوله، ي نازكها فيلم و پس از آن ها گزينه بعنوان بهترين نانوذرات و ها كامپوزيتنانو 
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   كاربرد-4-2-3

نموداري از پيشرفت  از ديد خود را تعيين و تحقيق و توسعه ترين موضوعاتمه خواسته شد تا ممتخصصاندر اين زمينه از 
تعريفي كه در هر مرحله .  پايه به سمت كاربردهاي جاري رسم كنندتحقيق و توسعهمورد انتظار خود طي نه سال آينده از 

  : بال آن ترسيم شده است و نمودارهاي بيانگر اين پيشرفت هم بدنآيد مي بكار رفت در ادامه فرآيندبراي توسعه 
  :نياديب از تحقيق و توسعهف

برخي از اين كاربردها .  كاربردها در اين مرحله توجه يك ياچند محقق در سطح جهان را به خود جلب كرده است
ممكن است همچنان در مرحله اوليه توسعه خود باشند در حاليكه ديگر كاربردها نيازمند توسعه بوده و براي درك آنها 

مختلفي هم اكنون در اين كاربردهاي .  است پايه تاييد فرضيه هاي اوليهR&Dهدف از .  الزم استاي گستردهقيق پايه تح
  . مرحله قرار دارند
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   :تحقيق و توسعه فاز كاربردي
ركتهاي با ايشگاه ها و شاز آزمايشگاه هاي صرفاً تحقيقاتي به سمت آزم) ونه لزوماً (تحقيق نوعاً، پس از تاييد نظريه ها

 و در حاليكه هنوز شود مي موفق منجر يكاربردي نهايتاً به تاييد نظريه و يك مدل نمايش R&D. رود مي بيشتر جنبه تجاري
  . رسد مي نمونه يا مدلي اوليه از آن به اثبات اند شدهموضوعات مربوط به توليد حل ن

  :) اولين كاربردها (توليدتحقيق وتوسعه  فاز
 و شوند ميي باال تنها تعداد كمي از اين محصوالت توليد ها هزينهمايشي و نمونه هاي اوليه نوعاً به دليل  پس از مدلهاي ن

 وباالخره در نقطه يابي به سهمي در بازار خواهند رفتاگر موفقيت آنها به اثبات رسيد شركتها به سراغ گسترش توليد و دست
اين مرحله در نقطه اي كه . شود مي در آن مقرون به صرفه باشد توليد آغازگذاري سرمايهاي كه تقاضاها به حد كافي رسيده و 

  . يابد ميمعقول بودن توليد ثابت شده و توليد آغاز شود خاتمه 

  : ) كاربردهاي معمول (سطح توليد و تحقيق مرحله اي
 اي متمركز در بهبود فازنهايي توسعه هنگامي است كه توليد به تعداد قابل توجهي رسيده باشد و تحقيقات مرحله

  . محصوالت شود
به  از تغيير مربوط بايد از استحكام كافي براي تحمل حجم زياديروند،  مي كه در اين روش به كار مواديهمچنين 

به اين منظور الزم است تا مواد كاتدي و آندي . تا دچار ترك و شكاف نشوند، مهاجرت يونهاي ليتيوم برخوردار باشند
 تخليههاي شارژ و  بطور كامل و طي چرخه اي ليتيوم نيز هو يون ها كنش اين مواد با الكتروليت شته و برهمگ مختلفي فراهم

 :موادي كه به اين منظور و براي استفاده در كاتد بايد مورد تحقيق قرار گيرند عبارتند از. متعدد مورد بررسي قرار گيرد
مواد آندي مورد بررسي نيز شامل اين . و منگنز، كبالت، هاي آهن  و فسفاتمنگنز و كبالت، فلزاتي از قبيل واناديم اكسيدهاي

  :موارد خواهد بود
نيز  1در مسير تحقيقات به روشهاي قراردهي. و آ لياژهاي كربن دار) موليبدن و تنگستن، تيتانيوم ( آلياژهاي فلزي

 از مواد توان  ميدر اين روش. شوند ميا اضافه الكتروده به) نانوذرات از اي مجموعهبعنوان مثال  (خوريم كه مواد برمي
ي ها روشاگر چه كه با استفاده از . استفاده نمودشد،   ميبصورت ارزان فروخته گوناگوني كه ساخت آنها ارزان بوده و وقبالً

 نكرده و اما در عين حال چگالي انرژي تغييري، ابدي و توان خروجي باتري افزايش مي  تخليه–شدت چرخه شارژ  قراردهي
 انجام شده ˝يي كه اخيراها پيشرفت. در حد يك الكترون يا يون ليتيوم به ازاء هر اتم الكترودي سه بعدي خواهد بود حداكثر

 در 2 بصورت نانو ساختارهاي در جا،  مواد الكترودي را طي اولين چرخه شارژتوان مينشان داده كه براي رفع اين مشكل 
نانوكامپوزيتي متراكم بوجود ، از نانوذرات آزاد با اين روش بدون نياز به استفاده. شود مي گفته "ل  تبدي"به اين فرآيند . آورد
اين كار . تر را به اين ترتيب فراهم نمود  مواد الكترودي پرانرژيتوان مياما ، البته اين تحقيق هنوز در مراحل اوليه بوده. آيد مي

  . شود مييا حتي بيشتر انجام  2 تا 6/0 ترود از تقريباًالكترون هر اتم الك از طريق افزايش خروجي
  

                                                      
2- insertion route 
2 - in situ 
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ايجـاد آنـدهاي نانوكـامپوزيتي قلعـي         از ايـن تبـديلهاي درونـي موضـعي بـراي            سوني NEXELIONهم اكنون باتريهاي     

  1. كنند مياستفاده 

الكتروليتها نيز بايد در برهم كنش آنها با ، پيشرفتهاي مربوط به مواد الكترودي و ساخت باتريها همچنين در روند 
اين باتريها بطور خود بخود ، در صورت عدم استفاده از باتريهاي قابل شارژ، همانگونه كه در باال بيان شد. نظرگرفته شود

سطح تماس متناسب است  كه بامساحت-بين الكتروليت و سطح الكترود ي اين تخليه ناشي از واكنشهاي احيا. شوند ميتخليه 
  . هاي سطحي پديد آمده در فرايند ساخت قرار ميگيرد  آزاد هم تحت تاثير گروهنانوذراتر اين بين وضعيت د. باشد مي –

با چرخه  بررسي رابطه افزايش توان خروجي دانشمندان صرف تحقيقي يها فعاليت  حوزه تمركزبسياري ازحاضردر حال 
اين تحقيقات شامل . شود مي) ر نتيجه عمر كوتاهتر پوستهو د ( و افزايش تخليه خودبخودي باتريتخليه -ها ي سريعتر شارژ
؛ وط به پايداري الكتروليتبهاي مر محدوده  اكسايش در– توسعه مواد الكترودي جديد داراي زوج احيا :موارد زير است

تروليت و  الكترودي با قابليت گذردهي يونهاي ليتيوم و جلوگيري از تماس مستقيم الكنانوذراتكاربرد روكشهايي براي 
سطح  احياي هاي بهبود يافته با پايداري ترموديناميكي بيشتر بطوريكه در معرض واكنشهاي توسعه الكتروليت؛ الكترودها

ها و مايعات يوني قابل استفاده در  نمك، به اين منظور دانشمندان انواع جديدي از پليمرهاي رسانا. الكترودها قرار نداشته باشد
طي   بررسي قرار داده و به نتيجه جالب توجهي دست يافتند وآن تشكيل الكترودهاي نانوكامپوزيتيها را مورد الكتروليت

. دنشو مي بيشترهمچنين گروههاي سطحي در اين روش موجب تسريع واكنشهاي الكتروليتي و پايداري. روشهاي تبديل بود
كنش آن با يونهاي ليتيومي  عه يافته و عالوه بر آن برهمد توستكا و مواد مختلفي براي آند براي الكترود باتريها الزم است تا

 براي .پايداري طوالني مدت آن مطمئن شويم تا از، تخليه مورد بررسي قرار گيرد/هاي متعدد شارژ بطور كامل و در چرخه
مواد كربني و  :رتند ازبراي آند اين مواد عبا. وفسفات آهن) نظير واناديم ( اكسيدهاي فلزات واسطه:د اين مواد عبارتند ازتكا

چگالي  (مهاجرت سريع اطمينان از جايگيري باالي ليتيم و محققان هدف ).موليبديم و تنگستن، نيومتيتا نظير (آلياژهاي فلزي
همچنين الزم . شود مي انجام كه اين كار با كنترل ميزان نانو تخلخل مواد باشد مي) تخليه/هاي باالي شارژ انرژي باال و شدت

همچنين . ي ناشي از مهاجرت زياد يونهاي ليتيوم سازگاري يابندحجمتغييرات بدون ترك برداشتن با  مواد بتوانند اين است تا
 به اين منظور بايد ماده الكترودي و. بايد مورد توجه قرار گيرد، ها دارند اثري كه مواد نانو ساختار بر الكتروليت راستا در اين

تخليه  - كه طي چرخه شارژوسعه داد كه در برابر تنشهاي اكسيدي موجود در باتريهاي قابل شارژ تاي گونهها را به  الكتروليت
بجاي اين  دنتوان ميبه اين منظور محققان در حال تحقيق روي پليمرهاي رساناي جديدي هستندكه .  مقاوم باشندآيد ميپديد 

  . دنالكتروليت ها بكار رو
ها و  تا بتوانند آنيون هاي مختلف است يي با اندازهها نانوحفرهي داراي  الكترودهاساختها  ابرخازن توجه در موردموضوع 

در اين راستا هم .  چگالي انرژي شوندتوان و  موجب افزايش و در نتيجهاي دهندكاتيونهاي الكتروليتي را بهتر در خود ج
 توسعه ها حفرهتنظيم اندازه اين  هايي برايفرآيند هم مواد متخلخل نانوبلوري مورد بررسي قرار گرفته و ي كربني وها نانولوله

، شيمي پليمر شيمي آلي و، جون علم سطح و مواد هاي مختلف  اين روشها به متخصصاني از رشته ،در نهايت. يافته است

                                                      
1 - http://www:sony. net/sonyInfo/news/press/2005/05-006E/index. html 
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سازي تكامل  كه براي يكپارچه اند داشتههمواره بر اين نكته تاكيد  دانشمندان. سازي هاي نظري نياز دارد كاتاليزورها و مدل
باتوجه به تقاضاهاي موجود براي منابع انرژي قابل .  بايد بطور هماهنگ صورت گيردها فعاليتتمام اين ، راهبردهاي جديد

 قابل شارژ پذيراي ميزان افزايش متوسط تا بااليي ها باتريو ها  ابرخازن كه بازار كنند مي بيني پيشمتخصصان ، حمل
  . دنباششود،  ميهاي فناوري نانو ايجاد  كه در نتيجه پيشرفتها هزينه

ي ها باتريو  درواقع دو تن از متخصصان براين عقيده بودندكه از آنجا كه هيچ روش معمولي براي بهبود وضعيت خازنها
 هاتن. نمود نظر  صرف،دن كه به همراه داريشمار ي اين پيشرفت درمقابل منافع بيها هزينه از توان مي، قابل شارژ وجود ندارد

  .ي باال قابل قبول نيستندها هزينهيكي از متخصصان اظهار داشت كه اين 

  
 

   نگاهي به گذشته-4-2-4 
 هاهم اكنون به خوبي جا افتاده شده و درعين حال تاثير فناوري نانو هم بر آن ي قابل شارژها باتريفناوري خازنها و 

در واقع . باشد مي حائز اهميت ،اند خصصان به اين پيشرفتها رسيدهلذا درك اينكه چگونه مت. شده است هاي اخير بيشتر درسال
هيچ اجماعي ، بوجود آمدهها  ابرخازني قابل شارژ و ها باتريزمينه  در درباره پيشرفتهاي اخيري كه با استفاده از فناوري نانو

  ) نمودار زير (.وجود ندارد
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ه اين پرسش كه آيا پيشرفتهاي پديد آمده طي ده سال گذشته اي را در پاسخ متخصصان ب  توافق كليهيچهمچنين حتي 
 آنچه انتظار به اگر چه بيشترمتخصصان با اين نظر كه اين پيشرفتها نسبت. نيمك اند يا نه مشاهده نمي بودهر زودتر از حد انتظا

خص هم درباره پيشرفتهاي هاي مش اما در عين حال مثال. نددمخالف بو بيشتر بوده است،) خصوصا طي ده سال قبل(رفت  مي
  . هاي كامپوزيتي نانوساختار الكتروليت ايمني و بازدهي مواد و، بهبود طول عمر: زودتر از موعد وجود دارد از جمله

از  نظير استفاده از نانومواد در الكترودها زودتر، ها توسعهكردند كه برخي از  درمقابل عده ديگري از متخصصان تصور مي
  . تند اتفاق نيفتاده استآنچه انتظار داش

  
  

هم هيچ  »ها و مفاهيم جديدي وجود دارد كه من هرگز انتظار آن را نداشتم  درمجموع يافته « حتي درمورد اين جمله كه
جديد وجود دارد كه عبارتند  ها و مفاهيم كامالً درعين حال مثالهاي معين از اين قبيل يافته ).نمودار زير (اجماعي وجود ندارد

هاي پليمري  الكتروليت و MnNiدهاي تكا، يدهاي نانو آلياژآن،  يونيمايعات،  افزايش ظرفيت سطحي مواد نانوبلوري:از
  . بلوري
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   جنبه هاي غير فني -4-3
   نيازهاي زير ساختي-4-3-1

مورد كاربرد ي نانو ها فناوري و دستكاري اتمشخص تعيين، ي توليدها هزينهآيا كه  سوال شدباره ر اين ازمتخصصان د
 افزايش ها هزينهپنج نفر پاسخ دادند كه اين . يكنواخت افزايش داشته يا خير بطورها  ابرخازندرحوزه باتريهاي قابل شارژ و 

  .  و دو نفر هم بي نظر بودنداي مخالف داشتند ار نفر ديگر عقيدهدر حاليكه چه، داشته

  
 

كه هم شامل استفاده از منابع داخلي وهم  (ي مرتبط با فناوري نانوها و تجهيزات براي فعاليتها دسترسي به زير ساخت
همه آنها بجز يك نفر پاسخ داده . ساز نبوده است  براي اكثر اين متخصصان چندان مشكل، ) باشد ميهاي خارجي  مشاركت

  . دارند بودند كه هميشه يا اكثر مواقع دسترسي الزم به اين منابع را
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  قتصاديهاي ا  جنبه-4-3-2
 ميليارد 3 تقريباً 1999سرمايه اروپا براي تمام انواع باتريها در سال . بازار باتري قابل شارژ سال به سال در حال رشد است

 Gans: Spektrum der( . ميليارد يورو برسد6/4  ازبيش به 2006 اين رقم در سال شود مي بيني پيشبوده است و ) يورو(

Wissenschaft ،April 2002 ،90-91.( محققان نانو علم اروپا در زمينه باتريهاي قابل شارژ و ابرخازنها به رسد مي نظر به 
.  اروپا در اين زمينه نستباً ضعيف استكنند ميتنها دو متخصص هستند كه تصور   وكنند مينقاط جهان رقابت  خوبي با ديگر

ي كاربردي ها حوزهري در پيشبرد فناوري مدرن نانو در د نقش بيشتتوان مياز متخصصان پرسيده شد كميسيون اروپا چگونه 
تحقيق و توسعه  يها پروژهتعداد بيشتري از  هشت تن از آنان پاسخ دادند كه اين كار از طريق حمايت از. آنان داشته باشد

. استامكانپذير ) كه نظر دومتخصص بود (تحقيق و توسعه شركتيي بزرگ ها پروژهكوچك بجاي حمايت از تعداد كمي 
و نيز پرورش  ايجاد رقابت بيشتر، ي كوچك دليل خود را فراهم شدن امكان تعامل بيشتر محققانها پروژهمتخصصان طرفدار 

بود كه وجود هر  در اين بين يكي ازمتخصصان براين نظر. اند كردهفرضي ذكر  تحقيق و توسعه قدرت تفكر هدفمند و انجام
 ي درصد بيشتري ازدانشگاه  اينكه بخشاطمينان ازبراي ، ي بزرگها پروژهد وجو. ي است ر ضروها پروژهدو نوع اين 

 ديگر آنكه فناوري نانو در اين بخش به حد كافي توسعه و، دهد ميبه خود اختصاص  نسبت به صنعت را ها گذاري سرمايه
  . مورد نياز باشد) ي بزرگترها پروژهيعني  (متمركز يافته كه حمايتهاي

  
  

ي كه طي دهه دو عامل مهم، دهد مي ادامه ه همچنان به رشد خودينان از اينكه فناوري نانو اروپا در اين زمينبه منظور اطم
 و تعامل بيشتر دانشگاه و صنعت) نه متخصص نظر ( و دولتهاي ملياتحاديه اروپا حمايت بيشتر : عبارتند ازآينده وجود دارد

   ).خصصمت شش نظر(
تا اروپا متخصصان بسيار ماهر را از ديگر نقاط  الزم است مي كرد كه براي اين كاردرمقابل تنها يك متخصص تصور 

توجه حمايت مستقل از م بايد ها گذاري سرمايهيك متخصص هم بر اين باور بود كه هدف  ).نمودار زير (جهان بكار گيرد
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  .  باشديقيهاي برتر تحق گروه

  
 

 اين منطقه به خوبي بايد گفت كه صنعت، نوعلم اروپا وجود داردكه نسبت به وضعيت نا متغيريدرمقابل اين ديد 
اگر چه . اند كرده نيست و هيچكدام از متخصصان وضعيت صنعت فناوري نانو اروپا را عالي ارزيابي نوضعيت نانوعلم در آن

ز متخصصان  پنج تن اده واما صنايع بزرگ در اين بين استثنا ش، دانند ميبخش  آن را خوب و رضايت، ادي ازآنهاكه تعداد زي
 سبت به ساير بخشهاي انرژي خصوصا نها و باتريهاي قابل شارژابرخازندر زمينه اروپا ).نمودار زير (اند آن را ضعيف دانسته

  . وضعيت بهتري دارد، تر است ترموالكتريسيته كه در آن نسبت به آمريكا ضعيف
 

  
  
 بيشترين تاثيرگذاران صنعتي جهان كه بيش از بقيه در پيشبرد فناوري  پنج مورد ازسه تا، تي از متخصصان خواسته شدوق
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تقريباً تعداد شركتهاي اروپايي ذكر شده توسط آنان با تعداد ، ي خورشيدي نقش دارند را نام ببرندها پيلنانو در زمينه 
  . كرد  آمريكايي يا ژاپني برابري مييشركتها

  ) ده توسط متخصصانبرحسب تعداد دفعات ذكر ش (نام شركت  ناحيه

 SAFT ،UMICORE ،Süd Chemie ،Bayer ،Arkema ،Umicore  اروپا

ــاي  آمريكـ

  شمالي

3M ،PolyPlus 

  يو ميتسوئ، ميتسوبيشي، سامسونگ، ينوسا، توشيبا، سوني  آسيا

   نتايج-4-4
 و شود ميهان خوب ارزيابي در مقايسه با ديگر نقاط جها  ابرخازني قابل شارژ و ها باتريفناوري نانو اروپا در زمينه 

لذا همانند ديگر بخشهاي انرژي به . چندان روشن و قطعي نيست، نظراتي كه راجع به صنعت اروپا در اين بخش وجود دارد
چندين ، منظور درك اين واقعيتبه . به اندازه ديگر نقاط جهان باشد ي نانوها فناوري بازدهي استفاده اروپا از رسد مينظر ن

برنامه توسعه  (FP6 1 را تحت ALESTORE) Network Of Excellence) NOEشبكه   يكاروپايي اخيراًآزمايشگاه 
ايجاد يك مركز تحقيقاتي مجازي است تا به اين ترتيب محققان اروپايي همكاري  NOE هدف. اند دادهتشكيل ) ششم

تحقيق و درنهايت  و،  خود را به اشتراك گذارند و امكانات ودانشي قابل شارژ داشتهها باترينه در زمي رنزديكتري با يكديگ
 ترتيب به اين. تجاري نمايند، فكريمالكيت از   مشتركافظتفطريق ح پايي ازورا در يك چارچوب ار يجديدتوسعه 

نتايج حاصل از كشفيات محققان اروپايي در زمينه مواد هايي از ديگر مناطق جهان  وضعيت سابق يعني اينكه شركت
  . تغيير خواهد كرد، نمايند الكتروليتي را تجاريالكترودي و 

ي قابل شارژ ها باترييي را براي بسياري از موضوعات مرتبط با توسعه ها حل راهچندسالي است كه معلوم شده فناوري نانو 
هاي ديگر بخش R&Dتري نسبت به وضعيت  فراهم كرده و بيشتر اين تحقيقات هم اكنون در مراحل پيشرفتهها  ابرخازنو 

ها  ابرخازن ي قابل شارژ وها باتريدر بازار   نقش مهمي2010 فناوري نانو تا سال رود ميدر نتيجه انتظار . انرژي قرار دارد
 كه باتوجه به بهبود قابل توجه عملكرد حاصل رود ميهمچنين انتظار .  تقويت خواهد شد2015 داشته و همين وضعيت تا سال
اين تاثير بخشهاي . ي اين بخش باشندها هزينهزارهاي مربوطه پذيراي افزايش نسبتاً باالي با، ازفناوري نانو در اين بخش

به اين منظور . تخليه را در برخواهد داشت/بهبود چگالي توان و بهبود شدت شارژ، مختلفي از جمله بهبود چگالي انرژي
كاربردهايي كه . آن هم متوجه الكتروليتها باشد  از بخشي ودر زمينه توسعه الكترودتحقيق و توسعه   كه تمركزرود ميانتظار 

  . تر و ابرخازنهاي پر انرژيتخليه باال/ ي با شدت شارژيباتريها: عبارتند از، از اين بخش متصورند
   :الزم است تا چند عامل در نظر گرفته شود كه عبارتند از ي قابل شارژها باتريي مربوط به الكترود ها توسعهبراي 

                                                      
1 -ALESTORE NOEپروفسور جين ماري تاراسكون توسط ( -fr. picardie-u@tarascom. marie( - jeanشود اداره مي  

  كنند تحقيق مي) Li(تمام محققان اروپايي در زمينه باتريهاي ليتيومي70تا60كه ( گروه اروپايي است 16اين شبكه شامل 
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 دهي هر چه بيشتر ليتيوم و در نتيجه ايجاد چگالي توان باالتر براي جاي) نانو تخلخل (افزايش سطح 

 . دنند حجم زيادي از تغييرات ناشي از مهاجرت ليتيوم بين الكترودها راتحمل نماينتوسعه موادي كه بتوا 

  ). نيز هستندتر ارزانموادي چون آهن و منگنز كه  (دتاستفاده از مواد سازگارتر با محيط زيست براي كا 

مشكلي كه بويژه در برخي مواد وجود داشـته و منجـر بـه               (كاهش واكنش پذيري الكترودها با استفاده از ليتيوم        
 .) شود ميتخليه / ظرفيت پس از اولين چرخه شارژ% 50كاهش تا 

مـاكزيمم بـودن    ها و پيشگيري از جمع شدن آنها و اطمينان از    كاتد  داخل نانوذراتاطمينان از توزيع يكنواخت      
 رسانش

  تخليـه  -با گذشت زمان اسـتحكام كمتـري در چرخـه شـارژ            لوريمواد چند ب   (خاصيت منظم بلوري   اطمينان از  
  .)خواهند داشت

 . ي صنعتي توليدفرآيندها در هادرنظر داشتن تمامي موارد فوق و بكار بردن آن 

  
ستحكام و ايمني باتريهاي نهايي بدست آمده اطمينان داشته تا از ا توسعه الكتروليت بايد همزمان با اين تحقيق پيش برود

  . باشيم
كنش الكتروليت و در نتيجه  براي ماكزيمم كردن برهم: نمود كنترل  بايد تخلخل الكترود رابه داليل زير، ها براي ابرخازن

ماده  كه اين امرمستلزم ساخت (دارندها ها برهم كنش موثري با الكترود ونو آني ها  بار و نيز اطمينان از اينكه كاتيونچگالي
هاي  د با استفاده از الكتروليتتوان مي اين كار حتي .)باشد مييي با اندازه متفاوت ها حفرهيكساني براي هر دو الكترود اما با 

ند وانت مي ها ونها و كاتي چرا كه اين آنيون، ي مهمتر تبديل شود موضوعبه) كنند ميكه ولتاژ خروجي را ماكزيمم  (آلي
 . هاي بسيار متفاوتي داشته باشند اندازه

 كه در اين بخش تعداد بيشتري از آنها شود ميي همين تعداد محدود از متخصصان مالحظه ها پاسخبه هر حال با تحليل 
لبته در عين  و اكنند مينياز خود را از منابع صنعتي تهيه  در مقايسه با بخشهاي پيل خورشيدي و ترموالكتريسيته نانوذرات مورد

 و همه آنها غير اند شدهكنندگان براي متخصصان شناخته  از آنجا كه بيشتر تهيه. اند با مشكل مواجه حال آنها غالباً در اين كار
يكي از . داشته باشدتحقيق و توسعه  اي را براي د محدوديتهاي جديتوان مياين امر كنند،  مي استفاده نانوذرات  نفر ازاز يك

همچنين هزينه تجهيزات هم .  نمودنانوذراتاي رفع اين مشكل با همكاري يك شريك صنعتي اقدام به توسعه متخصصان بر
 در حال ها هزينهبطوريكه تعداد بيشتري از مختصصان معتقدند كه اين . نقش دارد تحقيق و توسعه در دستيابي به اهداف

توسعه علم . اشدها وجود نداشته ب سي به زير ساخته دسترمشكلي در زمين هيچ رسد مياز سوي ديگر به نظر . افزايش است
  . زير خالصه شده است  در نمودارپايه به كاربرد
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   گرمايي و رسانشكاري عايق نقشه راه -5
   گرماييكاري عايق تعريف رسانش و -5-1

) ا سردتر از محيط اطرافگرم تر و ي (اي بسته مانند خانه يا يك ظرفدر يك فض  از مواد عايق براي ثابت نگه داشن دما
ديگر گازهاي  و NOxو  CO2 د به حفاظت از محيط زيست از طريق كاهشتوان مي  و انجام اين كارشود مياستفاده 
. رود مي ضعيف هدر بندي عايقانرژي در صنعت وخانه هاي مسكوني بدليل  روزانه مقادير زيادي از. داي كمك نماي گلخانه

  . انرژي گردد كمتر  ونيز مصرفها هزينهد موجب كاهش توان مين زمينه پيشرفتهاي به عمل آمده دراي

  
  

به اين منظور ماده . باشد ميجريان گرما با استفاده ازمواد عايق  برابر  در گرمايي ايجاد مقاومت قابل توجهبندي عايقاساس 
ب ديگري از اين سه مكانيسم را كاهش همرفت و تابش يا هر تركي،  رسانشيعايق بايد بتواند شدت انتقال گرما به روشها

  . اندازه و سطحي بكار برد،  در هر شكلتوان ميمواد عايق را . دهد
  اندازندديگر را به داماستفاده از مواد متخلخل كه بتوانند هوا يا گازهاي  :كار وجود دارد دو روش اساسي براي انجام اين

 روي توان مييي را ها پوشش چنين (ردن پوششي كه گرما را منعكس كندو يا بكارب)  فايبرگالس و يا پشم شيشهموادي چون(
   .)ند نسبت به نور هم شفاف باشندتوان ميدر ضمن كه  نموداستفاده لعاب ها

  . كنيم اند كه در زير به برخي ازآنها اشاره مي هعمواد مختلفي براي خواص رسانش و عايقي در دست توس

  ها آئروژل
.  و البته نوع سيليكوني آنها نيز امكانپذير استباشند ميبااليي داشته و معموالً از جنس كربن اين مواد تخلخل بسيار 
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 اين شد ميابتدا تصور . هستند كوچكتراز طول موج نور و ذراتي ها حفرههوا بوده و داراي % 8/99د تا توان ميساختار اين مواد 
، چگالي جامد پايين، اين مواد داراي رسانش پائين. ه باشندنداشت ي عملدهيچ كاربر،  كشف شدند1930مواد كه در دهه 

  . آيند ميبهترين مواد عايق موجود به شمار  يكي از ي هستند كه به اين ترتيبالكتريك بااليثابت دي سطح باال و ، تخلخل باال

   نازكهاي فيلم
 كه، اند توسعهندان در دست شمترموكروميك و الكتروكروميك هم اكنون توسط دان، يك نازك فوتوكرومهاي فيلم

 ساخت  و ياشوند ميها كه باعث انعكاس گرما و در عين حال حفظ شفافيت آنها  هايي روي پنجره عمدتا براي ساخت لعاب
ي توسط بطور الكترونيك ها خاصيت اين (روند ميتيره شوند به كار   بنفشي ماوراپرتوهايي كه در برابرافزايش ميزان  پوشش

   .)شود ميترل مصرف كننده كن

  ها نانوكامپوزيت
بعنوان مثال  (اند توسعه و هم به منظور ايجاد خواص رسانش در دست بندي عايقهم به منظور ، نانوذرات داراياين مواد 

  ) . از آنها براي كمك به خنك كردن سريعتر مواد با استفاده از تسريع خروج جريان گرما از آنها استفاده نمودتوان مي
   هاي علمي و فنيجنبه -5-2

،  باالكاري عايقتوده اي بوده و يا سنگين است و لذا حتي در صورت دارا بودن بازدهي ،  مرسومبندي عايقي ها فناوري
ايجاد  براي  هيچ فناوري سنتي موثريها لعاب برايي يها بطوريكه در بخش پوشش، جوابگوي برخي كاربردهاي ويژه نيستند

يي را براي اين مسئله يافته است ها حل راهاز سوي ديگر فناوري نانو . شفاف هم باشد وجود ندارد موثري كه بتواند كاري عايق
هاي  با مكانيسم ( با كاهش شدت گرماي انتقال يافته عمدتااين كار، اند دادهو به نظر متخصصاني كه به پرسشنامه دلفي پاسخ 

تر و به گفته ديگري افزايش طول عمر از  قيمت پايين، د پرسش يكي از متخصصان مور تنهابه نظر. پذيرد انجام مي) مختلف
   ).نمودار زير (ها بود تخابي و بهبود دوام اين عايقنجذب ا،  ديگر توصيف شدهخاصيت. باشد مي اين بخش تحوالت اساسي
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له هزينه و بازارهاي  از جمله آنها مسئهد كنمعيارهاي مهم متعددي وجود دارتحقيق و توسعه   فعاليتهاياندازيدر راه 
 از اهميت ها بخشآثار علمي در اين بخش نسبت به ديگر ، انرژيتحقيق و توسعه  يها حوزهبرخالف ديگر . بالقوه است

نيازهاي ، معيار ديگر. باشد در اين بخش تحقيق و توسعه  تر بودن يدهنده كاربرد د نشانتوان ميكمتري برخوردار است كه 
  . در اين زمينه استتحقيق و توسعه  برايپنهان وجود تقاضاهاي  وزيست محيطي و اجتماعي 

  
  

بندي و رسانش   جايگاه مهمي در كاربردهاي عايق2010رود فناوري نانو تا سال  با درنظرداشتن اين واقعيت، انتظار مي
  .پيدا كند

  
  پايه  علم-5-2-1

 چهار عالقه اصلي: مختلفي فعاليت دارنديق وتوسعه تحق اند در موضوعات متخصصاني كه به پرسشنامه دلفي پاسخ گفته
دو تن .  و رسانش گرمايي هم فعاليت داردكاري عايق يكي از آنها عالوه بر اين مورد در زمينه ها بوده كه  لعابها بهنتن از آ

 درباره در حاليكه فعاليت يكي ديگر هم،  گرمايي مشغولندكاري عايقديگر به بررسي موضوعات مربوط به رسانش و 
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  . الكتروكروميك است

  
  

وجود ندارد خاص  تحقيق وتوسعه  روي يكتمركزدر بدليل تعداد كم نمونه آماري انتخاب شده هيچ پيشگام مشخصي 
  . اند كرده  موضوع تحقيق در اينمتخصص هفتسه نفر از تنها و 

  :موضوعات عبارتند از از دسته ديگر
اسـتفاده از نـور روز و       ،   طيفـي  ي كـه بـراي كنتـرل انتخـاب        يتشديد پالسـمون   اي  نانوذرههاي   ي با آالينده  يپليمرها 

 . شود مينوردهي بدون گرما استفاده 

 دهي رسوبهاي فرآيندشبيه سازي  

  
   ي زنجيره ارزش توليد-  و رسانشكاري عايقي نانو در زمينه ها فناوري -5-2-2

 يها فعاليت براي انجام ي به مواديدسترس، اند اسخ گفته پرسشنامه پ اين براي بيشتر متخصصاني كه بهرسد ميبه نظر 
تحقيق و   مناسب براينانوذراتچهار تن از آنها غالباً در يافتن . موضوع قابل توجه بوده است، در اين زمينهتحقيق و توسعه 

ين باره نظري نداشته و نيز در حاليكه سه نفر ديگر در ا. ي خود و يا آنچه كه براي توليد الزم دارند دچار مشكل اندها توسعه
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  .  مناسب را امري آسان بداندنانوذراتكسي از متخصصان نبود كه يافتن 

  
 

  ديگر سه تنو كنند ميرا خود توليد تحقيق و توسعه   مورد نياز براينانوذرات، باتوجه به آنكه پنج تن ازهفت متخصص
 كه اين حوزه بيش از درعين حال با اين فرض. رسد مي به نظراين محدوديت عجيبكنند،  ميهم آن را از منابع صنعتي تهيه 

  .  توليد شده را از عوامل محدود كننده دانستنانوذراتشايد بتوان كميت و كيفيت ،  به بازار نزديك استها زمينهديگر 

  
  
خود را  ق وتوسعهتحقي  كه اكثر توليدكنندگان مواد الزم برايد اين عقيده بودنكه اغلب متخصصان برتوجه به آن با
به شمار تحقيق و توسعه  يها فعاليت د يك مانع بالقوه جدي در ادامهتوان مينبود يك منبع آماده در اين زمينه ، شناسند مي
  . آيد
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  دار كردنعامل 

ك نفر هم  يو ها آئروژلي كربني و يك نفر از ها نانولولهاز نانو بلوري و يكي از آنها  از مواد  اگرچه دو تن از متخصصان
  پر كاربردترين مواد در كاربردهاينانوذراتي نازك و ها اليهفيلمها و ، اما سطوح، كردند طوح نانوستوني استفاده مياز س

  . باشند ميتحقيق و توسعه 

  
  
و  گرمايي كاري عايق بيشترين نقش را در كاربردهاي مربوط به نانوذرات نازك و هاي فيلم طي دهه آينده رود ميانتظار 

  . رسانش داشته باشند

   كاربرد-5-2-3
و نموداري از نظر خود را تعيين كرده تحقيق و توسعه   تا مهمترين موضوعاتين زمينه از متخصصان در خواست شددر ا

تعريفي كه براي هر مرحله از . پايه تا كاربردهاي موجود ترسيم نمايند تحقيق و توسعه از پيشرفت خود طي ده سال آينده از
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  . گردد مي و پس از آن هم نمودار مربوط به پيشرفت ارائه آيد مي بكار رفت در زير فرآينده توسع

  :بنيادي تحقيق و توسعه فاز
كاربردها در اين بخش توجه يك يا چند محقق در سطح جهان را به خود جلب كرده برخي از اين كاربردها احتماالً 

چندان آسان نيست و نياز به تحقيقات زيربنايي فراواني   ديگر كاربردهادرمراحل اوليه توسعه خود بوده در حاليكه توسعه
هم اكنون كاربردهاي مختلفي در اين . پايه اثبات فرضيه هاي اوليه است تحقيق و توسعههدف از . براي درك آنها وجود دارد

  . مرحله قرار دارند

  :كاربرديتحقيق و توسعه  فاز
با ي ي صرف به سمت آزمايشگاه ها و شركتهاياز آزمايشگاههاي تحقيق) و نه لزوماًنوعاً  (تحقيق،  پس از تاييد فرضيه

 اثبات فرضيه منجر شده و مدل نمايشي موفقي ارائه بهكاربردي  تحقيق و توسعهنهايتاً . شود ميتجاري بيشتر هدايت جنبه 
  . رسد ميونه اوليه موفقي ازآن به اثبات اما مدل و نم، اند شدهدر حاليكه موضوعات مربوط به توليد هنوز حل ن. گردد مي

  :) اولين كاربردها (محصولتحقيق وتوسعه فاز
 شوند ميي باالي توليد تنها تعداد كمي از اين كاالها توليد ها هزينهبا توجه به ، دلهاي نمايشي و نمونه هاي اوليهمپس از 

معموالً در برخي . هم محصول در بازار خواهند رفتشركتها بدنبال يافتن و گسترش س،  به اثبات رسداو اگر موفقيت آنه
اين فاز درنقطه اي كه معقول .  الزم براي شروع توليد معقول باشدگذاري سرمايه تا يابد ميكافي افزايش تقاضاهابه حد ، ردامو

  . يابد ميخاتمه ، بودن توليد به اثبات رسيده و توليد شروع شود

   :) هاي اصليكاربرد (سطح توليد و تحقيق مرحله اي
  .  باشدمركز در بهبود مرحله اي محصول و تحقيق متليد به تعداد قابل مالحظه اي رسيده كه تو استفازنهايي توسعه وقتي

 و فيلم نازك به نانوذراتتحقيق درباره ،  كه بيشتر متخصصان انتظار دارند كه طي نه سال آيندهدهد مياين نتايج نشان 
  . مرحله توسعه كاربردها برسد

بعنوان مثال هم اكنون . باشد ميها  هاي تبديل پذير لعاب ي كاربردي شامل مواد ابرسخت و روكشها حوزهاين 
 و ولتاژ الزم براي كنند ميمحصوالت بازاري متعددي وجود دارند كه از اكسيد تنگستن بعنوان ماده الكتروكروميك استفاده 

 ITOبدليل كاربرد (اين مواد، درعين حال. شود ميتامين ) ITO (نديمآنها هم از طريق الكترودهاي شفاف اكسيد قلع اي
با استفاده . باشند ميبدنبال توسعه مواد ارزانتر جايگزين نظير اكسيد روي  تحقيق و توسعهلذا فعاليتهاي ، گران هستند) درآنها

و به اين ترتيب امكان  (جهي كاهش داد به ميزان قابل توتوان ميزمان واكنش الكترود را ، نانو ساختار قليايياز تنگستن 
، اي كه در سيستمهاي معمول وجود داشت  در عرض چند ميلي ثانيه در مقايسه با زمان چند دقيقهها پوششتاريك كردن 

 .) شود ميفراهم 

 يا قرار  دي اكسيد تيتانيومنانوذرات با متصل كردن آنها به توان ميرنگ هم وجود دارند كه  ربهمچنين سيستمهاي مبتني 
در هر دو مورد تركيب رنگ . بكار برد  نازكي روي لعاب هاهاي فيلمآنها را بصورت ، دادن آنها درشبكه هاي پليمري

در اين . شود ميتغيير كرده و باعث تيرگي پنجره ) ويا وقتي از لحاظ الكتريكي فعال شود (هنگاميكه درمعرض نور قرار بگيرد
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  .تا بتواند رنگ را در هر دو حالت درخود جاي دهد،  زيرين بايد بدقت كنترل شودبودن شبكه اي حفرهكاربردها نانو

  



77  

ولي باتوجه به آنكه مساله قيمت يك شوند،  ميترين آنها شناخته كارآمد بعنوان يكي از بهترين مواد عايق و ها آئروژل
ي بخش ها هزينهدرعين حال افزايش . استاستفاده فراگير از اين مواد تاكنون عملي نشده ، آيد ميمعضل اساسي به شمار 

ي لعابي شده ها پوششانرژي اخيراً باعث جلب توجه دانشمندان به اين مواد و كاربردشان در خطوط انتقال گاز طبيعي و 
ين استفاده از ا. اند كردهشامل پليمرها و كربن سياه توجه ، ي آئروژلها كامپوزيتعالوه براين محققان اخيراً به توسعه . است
مواد ديگري كه توجه . يا افزايش دهد د هزينه كل مواد را كاهش داده ودرضمن خواص گرمايي را حفظ وتوان ميمواد 

  . و كامپوزيتهاي پليمري) CNT (ي كربنيها نانولوله :عبارتند از، محققان را جلب نموده

  
  

وجود ، چه موضوعي متمركز خواهد بودي  رو2015 و 2010پايه در سال تحقيق و توسعه  هيچ نشانه روشني از اينكه
بتوانند ، ي زير بنايي هستندها توسعه بسياري از موادي كه هم اكنون تحت رود ميعلت اين امر شايد آن باشد كه انتظار . ندارد

ليل است محدوديت هاي فعلي را برطرف نموده و بنابراين تاثيرات قابل توجهي برتوليدات دهه آينده داشته باشند و به همين د
هاي فعلي مواد به معناي آن است كه اين مواد  برطرف نمودن محدوديت. كه معلوم نيست مجموعه بعدي تقاضاها چه باشد

  . ند باعث افزايش قيمت شوندتوان ميي موجود ها فناوريجديد در مقايسه با 
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   نگاهي به گذشته-5-2-4
متخصصان درباره اينكه فناوري نانو طي  ظرن تحقيق وتوسعه ندهبراي دستيابي به دورنمايي ازمجموع وضعيت جاري و آي

 داشته است پرسيده شد وتقريباً اجماع همه نظرات اين بوده كاري عايقرسانش وتحقيق وتوسعه  ده سال گذشته چه تاثيري بر
كه اين پيشرفتها بيش تنها يكي از متخصصان بيان داشت . مي رفت بوده است آنچه انتظار از  كمترها پيشرفتكه روند رشد 

   .ازحد انتظار بوده است
ي معيني كه طي ده سال گذشته زودتر از آنچه انتظار ها توسعهند توان ميكه آيا ، درهمين راستا از متخصصان سوال شد

  دراجماعي از نبود  حاكها پاسخكه اين ، تنها چهار متخصص به اين سوال پاسخ دادند. رفت رخ داده باشند را نام ببرند مي
  . است و رسانش گرمايي كاري عايقمربوط به تحقيق وتوسعه  روند پيشرفت  موجود دربارهنظريات

  :نده ابرشمرد حد انتظار رخ داده جالب توجه آنكه متخصصان موضوعات زير را بعنوان آنچه زودتر از
 TiO2رنگي بعنوان يك ماده الكتروكروميك  

 اي نانوذرههاي  ندهلعابي داراي آاليمحصوالت  

 .  ترجيح داده شدي باالي بخش انرژيها هزينه به منظور كاهش گران نسبتا يها آئروژلد كاربر 

  هاي نازك روي شيشهفيلم 

  هاي شفاف ضدخش 
ي بيشتري به ها پاسختعداد ، اند دادهها و كشفيات جديدي كه طي ده سال گذشته بطور غيرمنتظره رخ  مورد يافته سوال در

 . داشت و برخي متخصصان با چنين نظري موافق بودند و اين نظر هيچ مخالفي نداشتهمراه 

  
  

ي ها فيلمي حمل و نقل و ها سيستمتوزيع نور و ، كربنيي ها نانولوله رسانش گرمايي :رد عبارتند ازامثالهايي از اين مو
   نازك روي شيشه
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  جنبه هاي غير فني -5-3
   نيازهاي زيرساختي-5-3-1

ي نانو در ها فناوريو دستكاري تعيين مشخصات ، ساختسازي براي  ي ابزارها هزينهصان درباره اينكه آيا متخص از
 قيمتها  اينتن از آنها به نظر چهار. سوال شد، افزايش يكنواختي داشته،  ورسانش گرماييكاري عايقي كاربردي ها حوزه

 . ي هم وجود نداشت و هيچ مخالفته بود و دو نفر هم بي نظر بودندافزايش ياف

  
  

  مرتبط با فناوري نانويها و تجهيزات براي انجام نوع فعاليتها  دسترسي كافي به زير ساخترسد ميهمچنين به نظر ن
عنوان مشكلي در  هب، ) شود ميازجمله استفاده از امكانات داخلي ويا امكاناتي كه از طريق همكاريهاي موجود فراهم (

  . در اين بين تنها يك نفر بود كه دراين رابطه مشكل داشت. متخصصان به شمار آيده تحقيق و توسع فعاليتهاي
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  هاي اقتصادي  جنبه-5-3-2
 واحد ازايه  بايد بدنبال افزايش بازدهي بي جديد ابتداها فناوريلذا ؛ ق و رسانا به خوبي جا افتاده استصنعت موادعاي

اروپا كه ورودي اين كاربردها را  علم نانو در.  چون لعاب هوشمند را ارائه نمايندجرم ماده بوده و يا كاربردهايي كامالً جديد
نقاط جهان قرار دارد و تنها يكي از متخصصان است كه به نظر او اروپا در اين  درسطح مطلوبي نسبت به ديگركند،  ميفراهم 

  . ضعيف است ًبخش نسبتا

  
  

 : و رسانش گرمايي طي دهه آينده عبارتند ازكاري عايقو اروپا در زمينه به نظرمتخصصان مهمترين عوامل در فناوري نان
دو تن ازمتخصصان . اتحاديه اروپا ي دانشگاهي و صنعتي و نيز تعامل بيشتر بخشهايو دولتهاي مل اتحاديه اروپا حمايت بيشتر

ي عملي ها فعاليت مايت بيشتري هم ازالزم است تا ح، دانشگاه و صنعت كه عالوه بر تعامل بيشتر صنعتي بر اين نظر بودند
داشت كه الزم است تا اروپا متخصصان  درمقابل تنها يك متخصص اظهار. كاهش يابدو سطح خود انتقادي صورت گرفته 

  . گيرد بكار از ديگر نقاط جهان در اين زمينه را بسيار ماهر
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د بيشترين نقش را در پيشبرد توان مييي چگونه ازمتخصصان خواسته شد تا نظر خود را درباره اينكه كميسيون اروپا
شش تن از آنها گفتند كه اين كار بايد از طريق حمايت . بيان كنند، ي كاربردي آنها داشته باشدها حوزهفناوري مدرن نانو در 

اهش انجام اين كاربه خصوص اتالف زمان و بروكراسي را ك. انجام شود  تحقيق و توسعه كوچكترشركتيي ها پروژهاز 
ي ها پروژههيچ كدام از متخصصان هم نگفتند كه وجود . كند ميهم فراهم  ها را مهارت  و امكان انتخاب بهتر ازدهد مي

  . اما كمتر بهتر است تحقيق و توسعه  بزرگترشركتي

  
  

يگر نقاط  و رسانش گرمايي در مقايسه با دكاري عايقبرخالف ديگربخشهاي انرژي صنعت فناوي نانو اروپا در زمينه 
در واقع . جهان از موقعيت خوبي برخوردار است و تنها يكي ازمتخصصان ابراز داشت كه اروپا در تمامي سطوح ضعيف است

جنوب شرقي از وضعيت عالي يا ي  صنعت بزرگ اروپا در مقايسه با نقاط ديگر جهان چون آمريكا و آسيارسد ميبه نظر 
 و كاري عايقروپايي در بين پيشگامان جهاني كاربردهاي فناوري نانو در بخش خوبي برخوردار باشد و اينكه پنج شركت ا

  .كند ميرسانش گرمايي قرار دارند اين واقعيت را بيشتر تاييد 
  ) برحسب تعداد دفعات ذكر شده توسط متخصصان (نام شركت  ناحيه

 Saint- Gobain (3 ( ،Pilkington (2 ( ،Glovervel ،BASF ،Scott Glass  اروپا

آمريكـــاي 

  شمالي

Solutia ،Cabot Corp ،Aspen Aerogels ،PPG ، Guardian Industries   

  آي بي ام و جنرال الكتريك

  Asahi Glass (3 ( ،Sumitomo  آسيا

   نتايج-5-4
ش  و رسانكاري عايقنانو علم اروپا و صنايع فناوري نانو آن در بخش ، با توجه به همين تعداد محدود جوابهاي رسيده
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اين بخش كامالً با ديگر بخشهاي انرژي  در واقع وضعيت اروپا در. است المللي بينگرمايي به خوبي قابل رقابت در عرصه 
متفاوت است و صنعت بزرگ اروپا نسبت به ديگر نقاط جهان عملكرد خوبي دارد وتنها يك متخصص است كه اين وضعيت 

  .  بود1هار كاربرد لعاببي داده شده متمركز ها پاسخ عين حال بيشترالبته بايد توجه داشت كه در. دانست را ضعيف مي
اين امر . اي را داشته باشد نقش عمدهگرمايي  و رسانش كاري عايق فناوري نانو در بخش 2010 تا سال رود ميانتظار 

ي ها فناوريقيمت  ود بري موجها فناوري درمقايسه با ها هزينهكه بجاي كاهش ، عمدتاً ناشي از خواص جديد پديد آمده است
پذيرا   راها هزينهد حداقل افزايش متوسط نسبي توان ميدر واقع تمامي متخصصان براين نظر بودند كه بازار . جديد مي افزايد

قابل تبديل كه در محصوالت لعابي شهاي كاربردهايي چون الكتروكروميك يا روك و فيلمها با نانوذرات رود ميانتظار . باشد
  .  در اين زمينه داشته باشندنقش عمده اي، ودر ميبكار 

 و كاري عايقمربوط به  ه تحقيق و توسعه فناوري نانو در زمينيها چالشترين  به نظر متخصصان طي ده سال آينده عمده
  :رسانش گرمايي عبارت خواهند بود از

 ي الكتروكروميك ها سيستمپايدارسازي  

 هاي فوتوالكتروكروميك  سازي پنجره آماده 

 هاي زيري  در شبكهنانوذراتتوزيع منظم و يكنواخت  

 ) شهاي انعكاسيمثالً براي روك ( به شكلهاي خاص معيننانوذراتتوليد انبوه  

 ها آئروژلكاهش دادن هزينه  

 ) كردن رنگهاي مورد استفاده در تركيبات مختلف اهميت دارد اين امر در پايدار (لكنترل نانو تخلخ 

  با قابليت پاسخ به محيط اطراف هاي هوشمند توسعه لعاب 

 شهاي عايق گرماتوسعه مواد ابرسخت براي روك 

  

 بيني پيش عمده فوق اختصاص دارد و يها چالشفاز كاربردي به  در تحقيق و توسعهي ها فعاليتدر حال حاضر بيشتر 
. توليد انبوه آنها اختصاص يابدپايدارسازي و ، شيكو مواد جديد به توسعه بيشتر مواد ر در دهه آينده بجاي تعريفشود مي

  : چنين ذكر كردتوان ميراه را  اما برخي از موانع موجود در اين، دسترسي دارند ها اگر چه بيشتر متخصصان به زير ساخت
  

خـود   تحقيـق و توسـعه    ي  هـا   فعاليـت  مورد نياز    نانوذراتبيشتر متخصصان در تامين      (نانوذراتدسترسي به منابع     
 ) بامشكل مواجه اند

 2ي ابزارسازيها هزينهافزايش  

  
 هم در تمامي بخشهاي انرژي از آن اي گسترده ممكن كه حمايت ييكي از روشها، هم براي تفكيك اين موضوعات از

                                                      
1  - Glazing 
2  - instrumentation 
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ند در توسعه موادي كه توسط توان ميشركاي صنعتي ، به اين ترتيب.  كوچك استشركتيي ها پروژه در گذاري ، سرمايهشده
  . نقش داشته باشد) و روشهاي توليد آنها(اند  شدههاي متعددي آزمايش  تجربهبخشهاي دانشگاهي و در 

  . ي تحقيقاتي كاربردهاي نهايي آنها و توسعه فناوري الزم براي انجام آن نشان داده شده استها حوزهدر نمودار زير 

  

  ضمائم
   ي خورشيديها پيلآمار مربوط به 

 تن از آنان آن را كامل كرده و باز 25 متخصص داده شد كه 45  بيش ازهي خورشيدي اين پرسشنامه بها پيلدرباره  
  :  متخصصان مورد سوال در نمودار زير نشان داده شدهالمللي بينتوزيع . گرداندند
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در اين .  و غيره بوديصنعت، بخشهاي عمومي، نوع سازمانهايي كه متخصصان پاسخ دهنده به آن تعلق داشتند دانشگاهي
 زير نشان داده شده اي دايرهنمودار  در اين امر. داد تشكيل مي  رادهندگان پاسخ) %58 ( عمدهبخش دانشگاهي قسمتبين 
آلمان بودند كه غير دولتي و غير  رفاز موسسات فرانهو، ينه غيره را انتخاب كرده بودندآن دسته ازمتخصصان كه گز. است

  . انتفاعي است
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  اسامي متخصصان
 ي خورشيدي آلي اتريشها پيل LIMS  دنلر ازموسسهپروفسور گيلز .1

  اتريشFH Wels، رميسنز ديت پروفسور .2

 بلژيك كميسيون اروپا IMروبرت مرتنز معاون اول  .3

 بلژيك كميسيون اروپا IMدكتر گايدو آگوستينل دانشمند و محقق اول  .4

 استوني،  تالينيپروفسور ان ملينوف دانشگاه فناور .5

 . فنالند، TUTه مواد شيميايي پروفسور هلگ لمتينن موسس .6

 فرانسه ، LCMTR-CNRS، سرمحقق، رادكتررومان تنازائي .7

 فرانسه، CEA ،مهندس كالود جاسانود .8

 آلمان-برلين ،  هان مليتنرموسسه، پروفسور والتر فوهز .9

  IST، سرمحقق موسسه فرانهوفر آلمان، دكتر ولكرسيتنگر .10

 Wuerth Solar، آلمان، برنارد ديملر .11

 آلمان FUR SILICATFORSCHUNGموسسه -فرانهوفر، جانشين مدير،  هاسرل هينزاك .12

 آخن آلمان IHTانشگاه درئيس بخش فناوري نانو، پروفسور برند اسپانجنبرگ .13

  مولكولي دانشگاه بريمن آلمانورئيس موسسه شيمي آلي وماكر، پروفسور ديتر وورل .14

ــوو كو .15 ــر ي ــندكت ــيس ، گي  NANO ENERGIE ZENTRUM FUR BRENN SOFFZELLENرئ

 آلمان  CHNIK GMBH ترموالكتريسيته

 ايتاليا  CENTRO RICERCHE FIATمدير ، پيتر پرول .16

 ايتاليا DG JRC-كميسيون اروپاروبرت ادواردز  .17

 هوبرت ورينگا مدير واحد مركز تحقيقات انرژي هلند .18

 هلند TU DELFTپروفسور جوپ اسكونمان  .19

 هلند، SIDابزارهافيزيك   RCHT لكتريسيتهترموا Uدانشگاه ، پروفسور جاتيندرا كومار راث .20
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 رئيس بخش موسسه ملي شيمي اسلووني، پروفسور بوريس اورل .21

 سوئيس CEO ،SOLARONIX ،SAتوبي مير  .22

ــان .23 ــا كوب ــا GEN S، باه ــسيون اروپ ــا، RETARY. BUS DEVELOPكمي ــه اروپ  ROSOLARاتحادي

TURKEY تركيه 

 انگلستان  CHNOLOGY BP SOLAR ترموالكتريسيته  FUTURE، مدير، گل ماسونني .24

  آمار مربوط به ترموالكتريسيته
توزيع . برگرداندند  تن از آنها پرسشنامه را كامل كرده و21 متخصص پرسش به عمل آمد كه 25در اين بخش از بيش از 

  .است اين متخصصان در نمودار زير نشان داده شده المللي بين

  
  

در اين بين  ( وغيرهيصنعت،  دانشگاهي: ازندن تعلق داشتند عبارت بودهمچنين نوع موسساتي كه اين متخصصان به آ
را به خود اختصاص داده ) %81 (دهندگان پاسخبخش دانشگاهي بيشترين تعداد  ).متخصص از بخش عمومي وجود نداشت
 موسسه فرانهوفر ينه غيره را انتخاب كرده بودند ازمتخصصاني هم كه گز. ه استبود كه در نمودار زير هم نشان داده شد

  .غيرانتفاعي است آلمان بودند كه غير دولتي و
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  اسامي متخصصان
  فرانسه، دانشگاه متز، پروفسور كلوتيلد بوالنگر .1

 آكادمي علوم جمهوري چك، موسسه فيزيك، محقق اصلي، دكتر جيري هجتمانك .2

 بلژيك، ) LIEGE (دانشگاه ليگ، پروفسور فرناند گراند جين .3

 فرانسه ،CRISMAT ،CNRS، مدير ،آنتوني مايگنان .4

 فرانسه، UMR CNRS-INPL-VHP، ردكتر آن داش .5

 فرانسه، CNRS ،VMIL، محقق، دكتر ديدير راوت .6

 آلمان، DLR، دكتر جنز بيلي .7

 آلمان، MPI-CPFS، انجمن ماكس پالنك، مدير، فرانك استگليش .8

 فرانسه، CNRSمدير تحقيقات ، گالد گدارت .9

 آلمان، "روشهاي اندازه گيري فيزيكي"ه فرانهوفر موسس، پروفسور هرالد بوئتنر .10

 آلمان، ACH AG/ MICROPELT ترموالكتريسيته  MD INFINEON، فريتز وكلرت .11

 لمانآ، CEO PANCO، يتر پالتزكد .12

 لهستان، علم وفناوري  AGHدانشگاه ، شكيفيستوف وجسيشوپروفسور كر .13

 ايتاليا، CNR-ISTM، دكتر كارلو گاتي .14
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 ايتاليا، دانشگاه فلورانس، سرسارادكتر سرجيو .15

 سوئد، KTH، پروفسور مامون محمد .16

ــساندر ب  .17 ــر الك ــوفدكت ــسيته  -A. F. IOFFE PHYSICO، ورك  CHNICAT INSTIDU ترموالكتري

 روسيه ،ترموالكتريسيته

 روسيه، RTF CORP، مدير عمومي، الكساندر ايوانف .18

 آمريكا، دانشگاه كاليفورنيا سانتا كروز، پروفسور علي شكوري .19

 آمريكا، دانشگاه اورگان، رلينكوفسور هينپر .20

  سوئيس، EMPA، هسرپرست گرو، آنكه وايدنكاف .21

  

  ها ابرخازنآمار مربوط به باتريهاي قابل شارژ و
توزيع . را برگرداندند داده وآن تن از آنها به آن پاسخ 12 متخصص داده شد كه تنها 25در اين قسمت پرسشنامه به 

  :مودار زيرآمده است اين متخصصان در نالمللي بين

  
  

بخش دانشگاهي . غيره  دانشگاهي وصنعتي و:ت بود ازر عباتندنوع موسساتي هم كه اين متخصصان به آن تعلق داش
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كه دو تن هم از بخش صنعت ودو نفر هم از . را به خود اختصاص داده بود) هشت نفر (دهندگان پاسخبيشترين تعداد 
  ) نمودار زير (.دغيرانتفاعي بودن موسسات غير دولتي

  
 

  اسامي متخصصان
  

  فرانسه، SAFTواحد مدير تحقيق مشترك ، تدكتر آن دي گيبر .1

ــگ  .2 ــر اوو كونيـــ ــيس ، دكتـــ  NANO ENERGIC ZENTRUM FUR BRENNرئـــ

SOFFZELLENترموالكتريسيته CHNIK ،لمانآ 

 آلمان، GmbH MICRONAS ،مدير، ميركو لهمان .3

 آلمان، FUR SILLICA FORSCHUNGانهوفر موسسه فر–جانشين مدير ، ز هاسهين–كارل  .4

 رژيم اشغالگر قدس -ويو آدانشگاه تل، دكتر آوي اولوس .5

 ژيم اشغالگر قدسر،  بار آيالندانشگاه، پروفسور دورون ارباخ .6

 ژاپن، توكيو، دانشگاه كشاورزي وفناوري، پروفسور هيدهير وكاميا .7

 هلند، مركز تحقيقات انرژي، مدير پروژه، وس پالمپتالمپر .8

 هلند، دانشگاه صنعتي دلفت ،پروفسور جوپ شونمان .9

 اسلووني، موسسه ملي شيمي–مديرآزمايشگاه ، جانكو جامنيك .10

 تايوان ،دانشگاه ملي تايوان ،لي وو پروفسور نائي .11
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  انگلستان، آندروس سنتدانشگاه ، پروفسور پيتر بروس .12

  يي گرماكاري عايقآمار مربوط به رسانش و
، سوئد، اسلوني، ژاپن، آلمان، از آنها از كشورهاي استراليا تن 7كهد  متخصص داده ش15در اين بخش پرسشنامه به 

چهار تن از اين متخصصان از بخش دانشگاهي وسه تن از بخش صنعت . بازگرداندند وآمريكا آن را كامل كرده و انگلستان
  . بودند

  اسامي متخصصان
  استراليا، دانشگاه فناوري سيدني ،پروفسور جئوف اسميت .1

 آلمان، ISTفرانهوفر ،  ارشدمحقق، دكتر ولكرسيتينگر .2

 ژاپن، دانشگاه كشاورزي وفناوري توكيو، پروفسور هيدهيرو كاميا .3

 اسلووني، موسسه ملي شيميرئيس بخش ، پروفسور بوريس اورل .4

 سوئد، ABBمدير برنامه ، توماس ليلجنبرگ .5

 انگلستان، پيكينگتون، ستسيمون هر .6

  آمريكا CAHOT Corp ،،تجاري آنروژل قيق و توسعهتحمدير ، نيرماليا مانيتي .7

  
 

 


