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خازن
خازن ها اشــکال و ساختارهاى متفاوتى دارند، ولى ساختار غالب آن ها متشکل از دو هادى الکتریکى است که 
توســط یک عایق (دى الکتریک8 ) از یکدیگر جداشده اند. اگر به دو هادى خازن اختالف پتانسیل اعمال کنیم، 
میدان الکتریکى درون دى الکتریک خازن ایجاد مى شود که درنتیجه آن بارهاى مثبت و منفى روى هادى هاى 

خازن جمع مى شوند.
خازن ها انواع مختلفى دارند و ظرفیت هر نوع از رابطه خاص همان ساختار به دست مى آید. با این  وجود، آنچه 
در مورد همه ساختارها مشترك است، این است که ظرفیت خازن با مساحت هادى ها یا صفحات 9 آن و نیز ثابت 
دى الکتریک10 به کاررفته در خازن رابطه مستقیم دارد. به بیان بهتر براى داشتن خازن با ظرفیت باالتر باید اندازه 
صفحات خازن بزرگ تر شــود و یا از عایقى در بین صفحات آن اســتفاده شود که ثابت دى الکتریک باالترى 
دارد[2]. البته باید دقت داشــت، که صرف باال بودن ثابت دى الکتریک باعث نخواهد شــد ماده براى اســتفاده 
به عنوان عایق در خازن مناسب باشد. به عنوان مثال آب ثابت دى الکتریک باالیى دارد ولى عایق خوبى نیست[4].

انواع خازن

 خازن هاى دى الکتریک11
خازن هــاى دى الکتریــک معمــوالً از نوع متغیر12 هســتند و در 
کاربردهایى که تغییر پیوسته مقدار ظرفیت خازن موردنیاز است 
اســتفاده مى شوند. خازن هاى دى الکتریک متغیر از دو مجموعه 
صفحــات ثابت و متحرك تشکیل شــده اند که فاصله آن ها را با 
دى الکتریــک پر مى کننــد. دى الکتریک مورداســتفاده در این 
خازن ها هم معموالً هواســت. صفحات متغیر بین صفحات ثابت 
توســط یک اهــرم خارجــى مى چرخند و ایــن چرخش باعث 

مه
قد

م

خازن المان دوپایه غیرفعالى1 اســت که براى ذخیره موقت انرژى الکتریکى مورد استفاده قرار مى گیرد[1]. 
خازن ها به شکل گسترده اى در مدارهاى الکترونیکى براى جلوگیرى از عبور جریان DC2 استفاده مى شوند. 

خازن ها کاربردهاى دیگرى نیز دارند که برخى از آن ها عبارت اند از:
1 هموار3 کردن خروجى منابع تغذیه در قالب فیلترهاى آنالوگ

2 استفاده در مدارهاى تشدید4 به منظور تنظیم فرکانس کارى فرستنده ها و گیرنده ها
3  پایدارسازى5 جریان و ولتاژ در شبکه هاى انتقال انرژى الکتریکى6 

خازن ها براى ذخیره انرژى الکتریکى اســتفاده مى شــوند. در برخى کاربردها نیاز به ذخیره ســازى انرژى 
قابل توجهى وجود دارد و در بســیارى موارد خازن مورد استفاده باید توانایى کار در ولتاژهاى باال را داشته 
باشد. به این ترتیب مى بینیم که دو نیاز و چالش اساسى در طراحى و تولید خازن ها، باال بردن ظرفیت7 خازن 

و ولتاژ کار خازن است.

 تصویــر 1. نمونه یک خــازن متغیر با 
دى الکتریک هوا

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



4

مى شود سطح متغیرى از صفحات در مقابل یکدیگر قرار بگیرند که باعث ایجاد ظرفیت متغیر در خازن خواهد 
شد.

خازن هــاى دى الکتریک متغیر در فرســتنده ها13 و گیرنده هاى14  رادیویى و رادیوهاى ترانزیســتورى که نیاز به 
تنظیم مدار تشــدید دارند به کار مى رود. همچنین خازن هاى متغیر با فاصله هوایى15 نسبتاً زیاد بین صفحات در 

کاربردهاى ولتاژ باال مورداستفاده قرار مى گیرد[5].
 خازن هاى ورقه اى16

خازن ورقه اى متداول ترین نوع در بین خازن هاســت که خانواده بسیار بزرگى را شامل مى شود که تفاوت آن ها 
تنها در نوع دى الکتریک مورداســتفاده در آن هاســت. این خازن ها محدوده وسیعى از ظرفیت ها را دار ندکه از 
5پیکوفاراد تا 100میکروفاراد را پوشش مى دهد. دى الکتریک مورداستفاده در این خازن ها معموالً یکى از مواد 

زیر است:
 پلى استر17

 پلى استایرن18
 پلى پروپیلن19
 پلى کربنات20
کاغذ متالیزه21

 تفلون22
خازن هاى ورقه اى با دى الکتریک پلى استایرن، پلى کربنات یا تفلون بعضى اوقات با عنوان خازن هاى پالستیکى 
نیز شــناخته مى شوند. خازن هاى پالستیکى در مقایسه با سایر خازن هاى ورقه اى مزایایى دارند که عبارت اند از: 

عملکرد مطلوب در دماهاى باال، تلورانس23 پایین تر، طول عمر و قابلیت اطمینان24 باالتر[5].

 تصویر 2. نمونه یک خازن 
ورقه  اى ولتاژ باال

 خازن هاى سرامیکى25
خازن هاى سرامیکى یا دیسکى 26 که به آن ها خازن هاى عدسى27 نیز گفته مى شود معموالً از پوشاندن دو سمت 
یک قطعه چینى28 یا سرامیک با نقره به دست مى آید. براى ایجاد ظرفیت هاى خیلى پایین معموالً یک دیسک 3 
تا 6 میلى مترى مورداستفاده قرار مى گیرد. خازن هاى سرامیکى به دلیل ثابت دى الکتریک باالیى که دارند براى 
داشتن ظرفیت نسبتاً باال در ابعاد کوچک کاربرد دارند. خازن هاى سرامیکى با ظرفیت هایى از چند پیکوفاراد تا 
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 تصویــر 4. نمونه یک 
خازن الکترولیتى با ظرفیت 
ولتاژ  و  4700میکروفــاراد 

کارى 10 ولت

 تصویر 3. یک نمونه خازن 
سرا میکى

دو میکروفاراد در بازار موجود اند، ولى ولتاژ کارى آن ها معموالً پایین است[5].

 خازن هاى الکترولیتى29
خازن هاى الکترولیتى معموالً در مواقعى که به مقادیر ظرفیت خیلى بزرگ نیاز باشــد، اســتفاده مى شــوند. در 
خازن هــاى الکترولیتــى یکى از الکترودها (معمــوالً کاتد) به جاى اینکه یک ورقه نازك فلزى باشــد، محلول 

الکترولیتى نیمه مایعى است که حالت ژله اى یا خمیرى دارد[5].
دى الکتریک در خازن هاى الکترولیتى معموالً  الیه بسیار نازکى از اکسید است که به صورت الکتروشیمیایى30  رشد 
داده مى شــود. ضخامت بســیار پایین الیه عایق در این نوع خازن به ما اجازه مى دهد که فاصله بین الکترودهاى 

خازن بسیار کوچک شود و درنتیجه دستیابى به مقادیر بسیار باالى ظرفیت در ابعاد کوچک فراهم شود.
خازن هاى الکترولیتى معموالً قطبى شــده31  هستند. به این معنا که ولتاژ مستقیم32 اعمال شده روى پایانه هاى این 
نــوع خازن باید داراى پالریته33 صحیح باشــد. خازن هاى الکترولیتى به دلیــل ظرفیت باال و ابعاد کوچکى که 
دارند در مدارهاى منابع تغذیه DC به منظور کاهش نوســان34 ولتاژ خروجى و نیز در کاربردهاى کوپلینگ35 و 
دى کوپلینگ36 مورداستفاده قرار مى گیرند. یکى از معایب عمده خازن هاى الکترولیتى ولتاژ کارى نسبتاً پایین 

آن ها است. به عالوه این نوع خازن به دلیل قطبى شده بودن قابلیت استفاده با منابع ac37 را ندارند.
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کاربردهای خازن

 ذخیره انرژى
گفتیــم خازن ها توانایى ذخیره انرژى در میــدان الکتریکى را دارند. به این ترتیب مى تــوان از خازن ها به عنوان 
باترى هــاى موقت اســتفاده کــرد. یک خازن متــداول توانایى ذخیــره 360 ژول بر کیلوگرم انــرژى را دارد؛ 
درحالى کــه یک باترى قلیایى 38  متداول مى تواند تا 590کیلوژول بر کیلوگــرم انرژى ذخیره کند[1]. از طرفى 
فرآیند ذخیره و آزادسازى انرژى در باترى ها یک فرآیند شیمیایى است که بسته به مواد مورداستفاده در باترى 
داراى محدودیت ســرعت اســت. ولى در خازن ها به دلیل ذخیره سازى انرژى در میدان الکتریکى محدودیت 
ســرعت مطرح نیســت و لذا خازن مى تواند تمام انرژى خود را در مدت بسیار کوتاهى در مدار تزریق کند. از 
همین رو در مواردى که نیاز به تزریق ناگهانى مقدار زیادى انرژى در مدار داشته باشیم از خازن استفاده مى کنیم 

و هرگاه نیاز به ذخیره سازى مقدار زیادى انرژى داشته باشیم باترى ها را به کار مى گیریم.
 اصالح ضریب توان39

در شبکه هاى توزیع قدرت40  از خازن ها براى اصالح ضریب توان استفاده مى شود. خطوط انتقال و دستگاه هاى 
برقى نظیر موتورهاى الکتریکى داراى بار اندوکتیو41 هستند؛ به همین خاطر در شبکه هاى توزیع براى اینکه بار 
اندوکتیو خنثى شده و بار به صورت مقاومتى42  دیده شود، از خازن هاى اصالح ضریب توان استفاده مى شود[5].

 تصویــر5. نصب 
خازنى  بانک  تابلوى 
ضریب  اصالح  جهت 
توان در ساختمان هاى 
شــهردارى  ستادى 

تهران[6]

 کوپلینگ
خازن ها ســیگنال ac را عبور مى دهند و جلوى عبور سیگنال DC را مى گیرند. به همین دلیل معموالً در مدارها 
براى جدا کردن ســیگنال هاى ac و DC اســتفاده مى شوند. از این کاربرد معموالً با عنوان کوپلینگ خازنى یاد 

مى شود.
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 تصویر 6. خازن 
استارت موتور

  دى کوپلینگ
براى جدا کردن قسمت هاى مختلف یک مدار الکترونیکى از یکدیگر از خازن دى کوپلینگ استفاده مى شود. 
هدف از جدا کردن قســمت هاى مختلف مدار عمدتاً جلوگیرى از تأثیر یک بخش روى عملکرد بخش دیگر 
اســت. همچنین براى جلوگیرى از انتشــار نویز در قســمت هاى دیگر مدار از خازن هاى دى کوپلینگ استفاده 

مى شود.

 کاربرد در موتورهاى الکتریکى

الف- خازن استارت 43 : خازن هاى استارت در موتورها در مرحله شروع به کار44 موتور استفاده مى شوند. بعد از 
این که ســرعت موتور به مقدار از پیش تعیین شده اى (معموالً 75درصد سرعت نهایى) مى رسد. خازن استارت 
هم از مدار خارج مى شــود. خازن هاى اســتارت معموالً ظرفیتى بیش از 70میکروفاراد دارند و ولتاژ کارى آن 

بسته به کاربرد متفاوت است[7].

ب- خازن کارکرد45 : در برخى موتورهاى ac تک فاز عالوه بر خازن استارت خازن دیگرى نیز وجود دارد که 
در تمام طول مدت کار موتور در مدار قرار دارد. از این خازن با عنوان خازن کارکرد نام برده مى شود. ظرفیت 

این خازن معموالً از خازن استارت کمتر است و در بازه 1/5 تا 100 میکروفاراد است[7].

 سایر کاربردها
عــالوه بــر مواردى که گفته شــد، خازن ها در مدارهاى پردازش ســیگنال46 و نیز مدارهــاى مخابراتى کاربرد 
گسترده اى دارند. خازن ها جزء اصلى مدارهاى تشدید در فرستنده ها و گیرنده هاى رادیویى هستند و در فیلترها 

نیز مورد استفاده قرار مى گیرند. همچنین در نوسان سازها47 نیز از خازن استفاده مى شود.

ابرخازن۴۸ 
گفتیم خازن ها و باترى ها دو ابزار ذخیره انرژى هستند که هرکدام خواص خود را داشته و براى کاربرد خاصى 
مناســب هستند. باترى ها توانایى ذخیره انرژى به مراتب بیشترى دارند، ولى ذخیره انرژى در آن ها زمان بر است. 
همچنین انرژى ذخیره شــده در باترى ها به صورت تدریجى قابل استفاده اســت. در مقابل باترى ها خازن ها قرار 
دارنــد. خــازن به دلیل اینکه فرآیند ذخیره انرژى در آن به صورت الکتریکى اســت و نیاز به فرآیند شــیمیایى 
نــدارد این قابلیت را دارد که در زمان کوتاهى به انــدازه ظرفیت خود انرژى ذخیره کرده و در موقع نیاز انرژى 
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ذخیره شده را در زمان کوتاهى آزاد کند.

ابرخازن براى پر کردن فاصله باترى و خازن پیش بینى شده است[8]. ابرخازن، خازنى الکتروشیمیایى49 با ظرفیتى 
باال اســت که ظرفیت آن بین 100000میکروفاراد تا 1000فاراد است. ولتاژ کارى ابرخازن معموالً در محدوده 
زیر 4 ولت اســت. ابرخازن ها معموالً بین 10 تا 100 برابر بیشتر از خازن هاى الکترولیتى انرژى ذخیره مى کنند. 
ابرخازن ها همچنین توانایى ذخیره و تحویل انرژى به مراتب باالترى از باترى ها دارند و نیز چرخه هاى ذخیره و 
تحویل انرژى بیشترى را تحمل مى کنند یا به عبارت دیگر عمر بیشترى دارند. البته الزم است گفته شود که ابعاد 

ابرخازن ها 10 برابر بیشتر از باترى هاى باقابلیت ذخیره سازى یکسان است.

کاربردهای فناوری نانو در خازن ها
برخى نانو ساختارها به دلیل متخلخل بودن داراى سطح رویه بسیار باالیى هستند و از همین رو استفاده آن ها در 
خازن ها یا به بیان بهتر ابرخازن ها منجر به دستیابى به ظرفیت هاى بسیار باالتر از حد معمول مى شود. به طورکلى 

الکترود مورداستفاده در ابرخازن باید داراى ویژگى هاى زیر باشد:
1 هدایت الکتریکى50 مناسب

2 پایدارى دمایى51 باال
3  پایــدارى شــیمیایى52 در بلندمــدت (بى اثر 

بودن53)
4 مقاومت باال در برابر خوردگى54 

5 مساحت رویه باال55 در واحد حجم و جرم
6 سازگارى با محیط زیست

7 هزینه پایین
الکترود ابرخازن ها معموالً از مواد متخلخل56  اسفنجى57 

 تصویر 7. ابرخازن 
350فــارادى با ولتاژ 

DC کارى 2/5 ولت

کاربرد فناوری نانو در خازن ها مجموعه گزارش هاى  
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 تصویر 8. کربن فعال شده

نظیر کربن فعال شده58 ســاخته مى شود که مساحت رویه بسیار باالیى دارند. الکترود ممکن است از جنس هاى 
متفاوتى ســاخته شــود که برخى از این مواد به دلیل نانوســاختار بودن در حیطه فناورى نانوانــد. در ادامه مواد 

نانوساختار مورداستفاده در الکترود ابرخازن ها را معرفى مى کنیم.
 کربن فعال شده59

کربن فعال شــده یا کربن فعال شــکلى از کربن اســت که به منظور متخلخل شــدن فرآورى شــده است و لذا 
ســطح رویه بســیار باالیى دارد. کربن فعال معموالً از زغال سنگ تهیه مى شــود و از همین رو با نام زغال سنگ 
فعال شده60یا زغال چوب فعال شده61 نیز شناخته مى شود[9]. مساحت رویه یک گرم کربن فعال شده بین 1000 تا 

3000 مترمربع، یعنى به اندازه مساحت 4 تا 12 زمین تنیس است[8].
کربن فعال شــده جامد، رایج ترین ماده مورداستفاده در الکترود ابرخازن هاست. کربن فعال شده جامد همچنین 
ازنظر اقتصادى نیز گزینه بهترى نســبت به ســایر مشــتقات کربن اســت[11]. از ســال 2010 به بعد تقریباً همه 
ابرخازن هاى تجارى موجود در بازار از پودر کربن فعال تهیه شــده از پوســت نارگیل استفاده مى کنند. چراکه 
کربن فعال شده تهیه شــده از پوست نارگیل به مراتب حفره هاى بیشترى نسبت به نمونه تهیه شده از زغال چوب 

معمولى دارد[12].

 آئروژل کربن62
آئروژل ماده مصنوعى63 متخلخل بســیار ســبکى است که از یک ژل مشتق مى شــود که در آن بخش مایع ژل 
بــا یک گاز جایگزین مى شــود[13]. آنچه در این فرآیند به دســت مى آید ماده اى جامــد با چگالى و هدایت 

حرارتى64 بسیار پایین است[14].
آئروژل هاى کربن از ذرات با ابعاد نانومترى تشکیل شــده اند که با پیوندهاى کوواالنســى65 به هم پیوسته اند. این 
آئروژل ها درجه تخلخل66 باالیى دارند و شــعاع حفره هاى آن ها زیر 100نانومتر اســت. همچنین ســطح رویه 
آن ها بین 400 تا 1000 مترمربع در هر گرم اســت. آئروژل هاى کربن بسته به میزان چگالى شان مى توانند هادى 
الکتریسیته باشند و در این حالت براى استفاده در الکترود ابرخازن ها مناسب خواهند بود. چنین خازن هایى حتى 

مى توانند تا چند هزار فاراد ظرفیت داشته باشند[14].

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 تصویــر 9. نمونه یک 
قطعه آئــروژل که وزن آن 
توســط پرچم هاى یک گل 

قابل تحمل است.

CDC68 کربن مشتق شده از کاربید 67  یا 
CDC کــه با عنوان کربن نانومتخلخل قابل تنظیم نیز 

شناخته مى شود، خانواده اى از مواد کربنى است که 
از ساختارهاى کاربیدى مشتق شده و طى فرآیندهاى 
فیزیکى یا شــیمیایى به کربن خالص تبدیل مى شود. 
CDCهــا مســاحت رویــه زیــادى دارند و شــعاع 

حفره هاى آن ها قابل تنظیم69 است.
چگالى ذخیره سازى انرژى در خازن با الکترودهاى 
CDC با حفره هاى تنظیم شــده تا 75درصد نسبت به 

خازن هاى با الکترود کربن فعال شده بیشتر است[8]. 
 CDC در سال 2015 یک نمونه ابرخازن ساخته شده با

با چگالى انرژى 10/1Wh/kg، ظرفیت 3500 فاراد و بیش از یک میلیون سیکل عمر مفید معرفى شد[16].
 گرافن70

گرافــن ورقه اى از گرافیت 71 به ضخامت یک اتم اســت که 
اتم هاى آن با الگوى منظم هشت ضلعى چیده شده اند. گرافن 
ازنظــر تئورى داراى ســطح رویه 2630مترمربــع در هر گرم 
اســت که به ظرفیتــى در حدود 550 فــاراد در هر گرم منتج 
خواهد شد. به عالوه گرافن مزیت دیگرى نیز نسبت به کربن 

فعال شده دارد و آن هم هدایت الکتریکى باالتر است[17].

CNT نانولوله هاى کربنى72  یا 
نانولوله هاى کربنى مولکول هاى کربن هستند که داراى یک نانوساختار73  استوانه اى74 اند. ساختار چنین مولکولى 
توخالى75 بوده و دیواره اســتوانه اى آن از ورقه هاى گرافن به ضخامت یک اتم ســاخته مى شــود. نانولوله هاى 
کربنى در دو دسته کلى تک دیواره یا SWCNT76 و چند دیواره یا MWCNT77 طبقه بندى مى شوند. نانولوله هاى 
تک دیواره قطرى بین 1 تا 3 نانومتر دارند. نانولوله هاى چند دیواره نیز شرایط مشابهى دارند، با این تفاوت که 

کاربرد فناوری نانو در خازن ها مجموعه گزارش هاى  
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ظرفیت نام تجارى محصولکشورنام شرکت
ولتاژ کارى (ولت)(فاراد)

APowerCap78اوکراینAPowerCap550 42/7 تا

CDE79ایاالت متحدهUltracapacitor3000 0/12/7 تا

Cooper 80ایاالت متحدهPowerStor400 2/5 تا 0/12/7 تا

Elna 81ژاپن
DYNACAP600 2/5 تا 0/0473/6 تا

POWERCAP2/5

Elton82روسیهSupercapacitor
1800 تا 
100001/5

Maxwell83ایاالت متحدهBoostcap3400 2/2 تا 102/7 تا

WIMA84آلمانSuperCap6500 2/5 تا 122/7 تا

Yunasko85
انگلستان، 

4802/7 تا Ultracapacitor3000لتونى، اوکراین

دیواره مرکزى توسط یک یا چند دیواره هم محور 
دیگر احاطه شده است[8].

نانولوله هاى کربنى به دلیل داشــتن ســطح رویه و 
هدایت الکتریکى باال مى توانند عملکرد ابرخازن ها 
را بهبود بخشــند. نانولوله کربنى تک دیواره ازنظر 
تئورى ســطح رویه اى به انــدازه 1315مترمربع در 
هر گــرم دارد. این میزان براى نانولوله چند دیواره 
کمتر است و بسته به قطر نانولوله و تعداد دیواره ها 

متغیر اســت. به این ترتیب مى بینیم که ازنظر تئورى ســطح رویه نانولوله ها نســبت به کربن فعال شده که در حد 
3000مترمربع در گرم اســت، کم تر اســت. با این  وجود در عمل ظرفیت CNTهاى تــک دیواره و چند دیواره 
به ترتیب 180 و 102 فاراد بر گرم اســت که هر دو نســبت به میزان ظرفیت 100فاراد بر گرم که مختص کربن 

فعال شده است، بیشتر هستند[18].

تولیدکنندگان  ابرخازن ها
در جدول زیر برخى تولیدکنندگان ابرخازن ها به همراه مشخصات محصول تولیدى آن ها آمده است.
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جمع بندی
همان طور که اشــاره شــد یکى 
از چالش هایــى کــه همواره در 
بحــث خازن هــا مطــرح بــوده 
افزایش ظرفیت خازن ها اســت. 
خازن هــا توانایى ایــن را دارند 
که در زمان کوتاهــى به اندازه 
ظرفیــت خــود انــرژى ذخیره 
کرده و همچنیــن در موقع نیاز، 
مى توانند این انرژى را به سرعت 
در مــدار تحویــل دهنــد. این 
ویژگــى در بســیارى کاربردها 
مطلــوب و موردنیاز اســت. اما 

چالش اساسى این است که خازن هاى متداول ظرفیت هاى پایینى دارند و لذا توانایى ذخیره انرژى قابل توجهى 
را ندارند. از همین رو در کاربردهاى متداول در مواردى که نیاز به ذخیره انرژى قابل توجهى باشد از باترى ها 
استفاده مى شود. مشکل اساسى باترى ها نیز این است که براى ذخیره انرژى و نیز براى تحویل آن در مدار نیاز 

به زمان زیادى دارند. باترى ها همچنین با محدودیت تعداد چرخه هاى ذخیره و تحویل انرژى مواجه هستند.
با توجه به آنچه گفته شــد، نیاز به ابزارى که فاصله بین خازن و باترى را پر کند همواره احســاس مى شــود. 
این فاصله امروزه با ابرخازن ها پر شــده اســت که ازنظر توانایى ذخیره انرژى مشابه باترى هستند، ولى سرعت 
ذخیره و تحویل انرژى در آن ها بسیار باالتر است و همچنین طول عمر باالترى دارند. تکنیک مورداستفاده در 
ابرخازن ها استفاده از مواد خاصى در الکترود است که سطح رویه باالیى دارند و منجر به افزایش ظرفیت خازن 
مى شــوند. خانواده نانوساختارهاى کربنى شامل کربن فعال شــده، آئروژل کربن، CDC، گرافن و نانولوله هاى 
کربنى همگى به دلیل اینکه درجه تخلخل بسیار باالیى دارند، سطح رویه بسیار باالیى دارند و درنتیجه استفاده 

از آن ها در الکترود ابرخازن ها موجب افزایش بسیار زیاد ظرفیت مى شود.
البته ناگفته نماند که ولتاژ کارى ابرخازن هاى موجود در بازار پایین اســت که همین امر ســبب مى شــود در 
بســیارى از کاربردهــا قابل اســتفاده نباشــند. برخى تولیدکننــدگان ابرخازن هــا، اقدام به طراحى و ســاخت 
ماژول هــاى86  ابرخازنى کرده انــد که توانایى کار در ولتاژهاى باالترى را دارند. این ماژول ها که درواقع از در 
کنار هم چیدن ابرخازن ها تولید مى شــوند، بعضاً توانایى کار در ولتاژهاى نزدیک به 200 ولت را نیز دارا اند. 
اســتفاده از ماژول هاى ابرخازن تا حدى مشــکل محدودیت ولتاژ کارى را حل کرده است، ولى ابرخازن هاى 

تجارى موجود در بازار همچنان براى کاربردهاى قدرت و ولتاژهاى فشارقوى و متوسط مناسب نمى باشند.
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1  Passive
2  Direct Current
3  Smooth
4  Resonance Circuit
5  Stabilizing
6  Electric Power Transmission 
Systems
7  Capacity
8  Dielectric
9  Plates
10  Dielectric Constant
11  Dielectric Capacitor
12  Variable
13  Transmitter
14  Receiver
15  Air Gap
16  Film Capacitor
17  Polyester
18  Polystyrene
19  Polypropylene
20  Polycarbonate
21  Metalized Paper
22  Te�on
23  Tolerance
24  Reliability
25  Ceramic Capacitor
26  Disk Capacitor

27 به دلیل شکل ظاهرى

28  Porcelain
29  Electrolytic Capacitor
30  Electrochemically

31  Polarized
32  DC Voltage
33  Polarity
34  Ripple
35  Coupling
36  Decoupling
37  Alternating Current
38  Alkaline
39  Power Factor Correction
40  Power Distribution Systems
41  Inductive Load
42  Resistive
43  Start Capacitor
44  Startup Phase
45  Run Capacitor
46  Signal Processing
47  Oscillator
48  Super Capacitor
49  Electro-chemical
50  Conductivity
51  Temperature Stability
52  Chemical Stability
53  Inertness
54  Surface Area
55  High Corrosion Resistance
56  Porous
57  Spongy
58  Activated Carbon
59  Activated Carbon
60  Activated Coal
61  Activated Charcoal

پی نوشت ها
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 فوالد هاى نانوساختار
(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى
 کاربرد  فناورى نانو در شیشه هاى هوشمند (1)

 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناورى نانو در صنعت مقره

 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى
 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده

 نانو افزودنى هاى سوخت
 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 

غشایى
 نانو فیلتر هاى لیفى

 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 
آب در نیروگاه هاى گرمایى

Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 
کاربرد فناورى نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناورى  نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 
 LED

 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو
 کاربرد فناورى  نانو در پوشاك 

 کاربرد فناورى  نانو در رنگرزى منسوجات 
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى

 کاربرد فناورى نانو در تولید منسـوجات خودتمیز 
شونده

 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 
 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 
در مواد غذایى

 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاك
 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 

مختلف نیروگاه 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 
 فناورى هـاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 

شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 
 مدخل هوا-نانو الیاف

 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز

 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ
 کاربـرد نانـو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى  

ضد حریق در صنعت ساختمان
 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکترو 

فتومترى در صنایع رنگ
 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى

 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان
 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى

 کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 
مجتمع

 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 
لغزش

 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 
مختلف 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
مستقیم 

 آزمایشگاه روى تراشه 
 کاربرد نانولوله هاى کربنى در فلزات

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 
کامپوزیت و پلیمر

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد فناوری نانو در خازن ها مجموعه گزارش هاى  
120صنعتى فناورى نانـو




