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در طی بیســت ســال آینده بــا کاهش منابع 
کره زمین،  ســوخت های فســیلی موجود در 
تقاضــا بــرای اســتفاده از منابــع انرژی  هــای 
جایگزین، جهت افزایش قدرت به کارگیری 
انــرژی در رفــع نیازهای جمعیــت جهانی و 
کــه محصــوالت و خدمــات خود  صنایعــی 
کــرد، به شــدت افزایــش  را عرضــه خواهنــد 
خواهــد یافت. ایــن منابع جایگزیــن انرژی 

ک، تجدید پذیــر و طبیعــی، مانند انرژی های خورشــیدی و بــادی، همراه  در آینــده، عمدتــًا به صــورت پــا
کســید کربن در چرخــه تولید و مصــرف انرژی تعریف می شــوند.  بــا تولیــد و انتشــار بســیار ناچیــز گاز دی ا
کارایی، ذخیره سازی و تولید انرژی را تحت تأثیر قرار داده و مصرف انرژی را به مقدار  فناوری نانو می تواند 
قابل توجهــی پاییــن بیــاورد. در ایــران فناوری نانو به عنوان یکی از علوم نوین رو به رشــد و قابل اســتفاده در 
صنایــع مختلف کشــور مطرح اســت. ازآنجایی که تولید و ذخیره ســازی انرژی بــه فرآیندهایی در مقیاس 
مولکولی بسیار وابسته است، استفاده از فناوری نانو در مواد و فرآیندهای وابسته به آن که در مقیاس اتمی 
کرده اند، دارای مزیت های فراوانی اســت. همچنین توســعه و رشد فناوری نانو در فرایندهای  توســعه پیدا
تولید انرژی و برنامه ها و محصوالت مرتبط با آن، می  تواند تأثیرات چشــمگیری در پیشــبرد سیاست های 
کشــور، در راســتای حفظ منافع ملی در عرصه تجارت بین المللی انرژی و افزایش قدرت منطقه ای  کالن 
ایــران در خاورمیانه به همراه داشــته باشــد. محرک  های اصلی برای جذب فنــاوری نانو در صنعت انرژی 
گاهی  عبارت انــد از: نیــاز بــه امنیــت و پایــداری عرضــه انــرژی، افزایــش روزافزون رشــد مصــرف انــرژی و آ

دولت ها از پیامدهای تغییرات آب و هوایی مرتبط با صنعت انرژی است.
یع انرژی با بهره وری باال و توســعه  کاربردهای فناوری نانو در زمینه انرژی می  توان به ذخیره ســازی و توز از 
سیســتم  های انــرژی بــا وزن پاییــن و قابلیــت اطمینــان بــاال جهــت افزایــش زمان پــرواز پرنده  هــای بدون 
کاربرد در وســایل نظامی  گرها و تبدیل انرژی حرارتی جهت  سرنشــین، افزایش زمان شــناوری میکروشــنا
کاربرد آن در صنایع استراتژیک  کرد. به طورکلی اهمیت هر چه بیشتر تحقیقات در زمینه ی انرژی و  اشاره 
کاربردی انرژی در چهار  به خصوص صنایع نظامی با اســتفاده از فناوری نانو برای گســترش سیســتم  های 

زمینه زیر قابل ذکر است: 
ک موتــور، کاهش گازهای مضــر خروجی و افزایش  کاتالیزورهــای ســوخت جهت کاهش اســتهال  

بهره  وری سوخت
کاربرد نانو مواد و   تولید و تبدیل انرژی با اســتفاده از ســلول  های خورشیدی، پیل های سوختی، و 

نانو ساختارها در ترمو و پیزوالکتریسیته
 ذخیره انرژی از طریق باتری  ها و ابرخازن  ها، ذخیره سازی انرژی حرارتی و هیدروژنی

 انتقال انرژی با استفاده از سیم  های ابررسانا 
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کاتالیزورهای سوخت
در آینــده موفقیــت بســیاری از سیســتم های پیش رانش با ســرعت و نیروی محرکــه باال، به توانایی اســتفاده از 
ســوخت های مایــع ســازگار با محیط زیســت بســتگی دارد. چنیــن سیســتم هایی دارای چگالی انــرژی۱ باال، 
ظرفیــت کاهــش حــرارت۲ بــاال ، تأخیــر در احتــراق کوتاه۳ ، نــرخ واکنش پذیری بــاال و هزینه کم هســتند. تأثیر 
انحصــاری فنــاوری  نانو در این بخش از حوزه ی انرژی، بــا افزایش کارآمدی واکنش ها و کنترل بهینه فرآیندها 
با استفاده از نانوساختارها ایجاد می شود. در نتیجه به ازای حجم معین از یک ماده، سطح بیشتری از آن در 
معــرض کاتالیــزور قــرار می گیرد که این امر باعث افزایش قابل توجه ســرعت واکنش ها می شــود. کاتالیزورهای 
ســوختی با ســاختار نانو مزایای زیادی را نســبت به کاتالیزورهای معمولی با توجه به سطح ویژه ی باال نانومواد 
و همچنیــن افزایــش چگالــی گروه های شــیمیایی افزودنی ســطح دارند. اســتفاده از نانو ذرات فلــزی به عنوان 
کاتالیزورهای سوختی جهت افزایش سرعت واکنش سوختن و افزایش دمای احتراق موتور از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. نانوذرات فلزی، به دلیل داشتن سطح ویژه باال از طریق پشتیبانی واکنش کاتالیزوری می تواند 

باعث افزایش سرعت واکنش شود.

 اکسید سریم یا سریا۴ یا دی اکسید سریم
 نانــوذرات اکســید ســریم باعث افزایش رســانایی اکســیژن، بهبود رفتار کاتالیــزوری، بهبود احتــراق و پایداری 
ســوخت می  شــود و دارای عملکرد بســیار بهتری در مقایسه با اکسید ســریم معمولی می  باشد. به عنوان مثال 
با افزودن نانوذرات اکسید سریم به سوخت جت JP-10 دمای جرقه زنی و شروع احتراق به میزان قابل توجهی 

کاهش می یابد. 
مؤسســاتی از قبیــل آزمایشــگاه ملــی آرگــون آمریــکا (Argonne National Laboratory) و صنایــع هوایــی 
پــا (Energenics Europe Ltd., UK) در حــال توســعه  جنرال  الکتریــک (GE Aviation, USA) و انرژنیــک ارو
کــه بتوان از آن هــا در هواپیماهای مســافربری  ســوخت  های تجــاری بهبودیافتــه بــا این نوع نانو ذرات هســتند 

بهره برداری کرد]۱[. 

 نانوکامپوزیت نانو ذرات آلومینیوم / نانولوله کربنی
 کاتالیزورهایی بر پایه نانولوله  های کربنی می  توانند به طور گسترده در واکنش  های شیمیایی مختلف در بسیاری 
از سیســتم  های انرژی از قبیل باتری  ها و پیل  های ســوختی با دانســیته انرژی باال اســتفاده شوند. نانولوله  های 
کربنی دارای خواص فوق  العاده مکانیکی و رسانایی الکتریکی و حرارتی عالی بوده و از نظر شیمیایی خنثی 
می  باشند. بنابراین، نانولوله  های کربنی به  عنوان قالب  های ایده  آل و منحصربه فرد برای تثبیت انواع نانوذرات 
فلزی، جهت ساخت کاتالیزورهای نانوکامپوزیتی به کار می  روند. با اضافه کردن نانوذرات آلومینیوم به عنوان 
کاتالیــزور ســوخت به پیشــران ســوخت جامد موشــک، می  تــوان چگالی انــرژی و ســرعت احتراق را بــه میزان 
قابل توجهــی بهبود بخشــید این ماده همچنین ســبب افزایش قابل مالحظه درجه حرارت احتــراق و ثبات در 
احتراق می  شود. با اضافه کردن نانو ذرات آلومینیوم به سوخت جتJP-8 می توان تأخیر در احتراق را تا حدود 
50٪ کاهش داد]۲[. همچنین با پشتیبانی نانولوله های کربنی بر روی نانو ذرات آلومینیوم می توان همگن سازی 
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گرافن۵    اکسید 
النــه  یــک شــبکه  از  بعــدی  دو  دارای ســاختاری  گرافــن   
گرافــن به علــت داشــتن خواص  کربــن می باشــد.  زنبــوری 
گرمایــی، چگالی باال  فوق   العــاده در رســانایی الکتریکی و 
و تحــرک پذیــری حامل هــای بار و خــواص مکانیکی عالی 
به مــاده ای منحصربه فرد تبدیل شــده    اســت. ســاختار زیر 
کربنــی، تــک الیــه  بنایــی بــرای ســاخت نانوســاختارهای 
ی هم قرار بگیرند، ســاختار ســه  گر بــر رو کــه ا گرافــن اســت 
گر حول محوری لوله شــود ســاختار یک  گرافیت و ا بعــدی 
ی پیچانده شــود  گر به صورت کرو بعــدی نانولوله   کربنــی و ا

ساختار صفر بعدی فولرین را شکل می دهد.
 اخیــرًا گرافــن به علت روش ســاخت و تولید بســیار ارزان   تر 
کربنی،  و در مقیاس بزرگتر به عنوان جایگزین نانولوله   های 
گرافن۶  گرفته اند. ورقه   های عامل   دار  بســیار مورد توجه قرار 

ی سطح و یا در لبه   ها  گروه   های شیمیایی عاملی )هیدروکسید   ها و اپوکسیدها( بر رو که  گرافن است  نوعی 
گرافن( تا  کسید  کســیژن می      تواند از دو )ا کربن به ا کربوکســیال   ت   ها(آن وجود دارد. نسبت  )هیدروکســیدها و 
کسیژن را  مقادیر بیشــتر تغییر کند. احیای شــیمیای یا حرارتی ورقه   های عامل-دار گرافن، نســبت کربن به ا
کربــن افزایش می   دهد که خود باعث به وجود آمــدن جاهای خالی و عیب   های  کســیدهای  بــا از بین بردن ا
توپوگرافیکــی در ورقه   هــا می   گــردد. ایــن عیوب ســطحی باعــث چین خوردگــی و تاخوردن ورقه   ها شــده و به 
ی یکدیگــر جلوگیری به  گرفتــن مجدد ورقه   هــا بــر رو گرافیتــه شــدن و بــه صــورت الیه   ای قــرار  ایــن ترتیــب از 
عمــل مــی   آورد. این تاخوردگی ضمن حفظ ســطح باالی ورقه   ها در حالت خشــک از تجمع الیه   ای آن   ها در 
گرافن تولید می شــود. تحقیقاتی که توسط محققان  کســید  کرده و بدین ترتیب ا سوسپانســیون نیز ممانعت 
ی نیتــرو متــان خالص۷و انــواع مختلفــی از کاتالیزورهای ســوختی ذره   ای از قبیل  دانشــگاه پرینســتون بــر رو
گرفته ، نشان داده است  گرافن انجام  کسید  کسی   هیدروکســید آلومینیوم8، نانو ذرات متخلخل ســیلیکا و ا ا
که دارای مساحت سطح ویژه بسیار باال می   باشند، نه تنها سرعت  گرافن  کسید  که با استفاده از نانو ذرات ا
کاتالیــزوری احتــراق تــا حدود ۱۷5٪ نســبت بــه نیترومتــان خالص افزایــش می   یابد، بلکه ســرعت  کنــش  وا
کنش  گرافن طی وا کسیژن   های متصل به الیه   های  گروه   های هیدروژنی و ا جرقه زنی سوخت افزایش یافته و 
کسیدی  کنش   دهنده مصرف شده و از تولید ذرات ا کرده، به عنوان وا کســیژن  یادی ا ســوختن تولید مقدار ز
گرافن می   توان ســوخت  کســید  جامد باقیمانده جلوگیری می   کنند )شــکل ۲(. به این ترتیب با اســتفاده از ا

کاسته و به بهره   وری باالیی رسید]۳[.  هواپیماهای مافوق صوت را بهبود بخشید و از آلودگی   های موتور 

گرافن. گروه   های عاملی بر روی   شکل 1. 

کاتالیزور سوخت در داخل سوخت مایع را به مقدار بسیار زیادی تسهیل بخشید. 
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کنش ســوختن در بازه    های   شــکل2. تصاویــر وا
متــان خالــص،  نیتــرو   )a:بــرای ثانیــه ای  زمانــی دو 
کســید هیدروکســید  b( نیتــرو متــان+ 0/5٪ وزنــی ا
آلومینیــوم، c( نیتــرو متــان + 0/39٪ وزنــی نانو ذرات 
ســیلیکون متخلخــل و d( نیتــرو متــان + 0/3٪ وزنی 
ترین سرعت سوختن  گرافن. باال کســید  نانو ذرات ا
گرافــن که  کســید  کاتالیزورهــای ا بــرای نیتومتــان بــا 
کمتریــن درصــد وزنــی نیــز می    باشــد حاصــل  دارای 

می    شود ]3[.

 شــکل 3. دمــای شــعله تخمینی به عنــوان تابعی از 
کمک  فشــار برای ســوختهای مختلــف، محاســبات به 

نرم افزار NASA CEA محاسبه شده است]3[.

خ اشتعال خطی نیترو متان و کاتالیست   شکل4. نر
بــه عنــوان یــک ترکیب اضافــی و بر اســاس غلظت های 

جرمی متفاوت اضافه شده است]3[.

 نانو ذرات اکسید مولیبدن
 نانو ذرات اکســید مولیبدن با ترکیب شــیمیایی MoO2 و با ســایز متوســط بین nm ۱000-۲ به عنوان کاتالیزور 
سوخت در سوخت های مایع رایج Jet-A ،JP-8 و JP-5 کاربرد داشته و در حال حاضر شرکت بوئینگ بر روی 

این ماده جهت استفاده به عنوان کاتالیزور سوخت کار می کند]۴[.

کاربردهای فناوری نانـو در انرژی مجموعه گزارش های  
۱۳۹صنعتی فناوری نانـو
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 نانوذرات بور
 با استفاده از اضافه کردن نانوذرات بور و یا نانوذرات بور پوشش داده شده با سریم به انواع سوخت های هواپیماهای 
جنگنده مانند JP-5 ، با افزایش چگالی انرژی می توان خواص احتراق را به مقدار قابل توجهی بهبود بخشید]5[.

تولید و تبدیل انرژی

 سلول های خورشیدی 
منابــع  توســط  بشــر  نیــاز  مــورد  انــرژی  امــروزه، 
که بخــش عمده     ای از  گونــی تأمین می     شــود  گونا
آن را ســوخت     های فســیلی، مانند نفــت، زغال 
گاز طبیعی تشکیل می     دهد. بنابراین،  سنگ و 
گســترش منابع انرژی متنــوع و تجدیدپذیر برای 
کربــن، متــان و دیگــر  کســید  کاهــش نشــر دی      ا
مــواد مضر امری ضروری اســت. خورشــید یکی 
ک و عــاری از  از منابــع تأمیــن انــرژی رایــگان، پا

گرفته است.  گون مورد اســتفاده بشر قرار  گونا یســت     محیطی اســت که از دیرباز به روش     های  اثرات مخرب ز
در ســال     های اخیــر، اســتفاده از ایــن منبع انــرژی باعث به وجود آمدن ســلول     های خورشــیدی مبدل انرژی 
شــده اســت. سلول خورشــیدی، وسیله     ای اســت که انرژی خورشید را به وســیله     ی اثر فوتوولتائیک )تبدیل 
مســتقیم انرژی نوری به الکتریســیته( و بدون اتصال به منبع ولتاژ خارجی به برق تبدیل می     کند]۶[. شکل 

کلی الیه     های موجود در ساختار یک سلول خورشیدی را نشان می     دهد. 5 شماتیک 

کلــی الیه هــای مختلــف   شــکل 5. شــماتیک 
یک سلول خورشیدی را نشان می دهد. از باال به 
پایین: 1. الیه کاتد: از جنس نانوکامپوزیت کلسیم 
و نقره، 2. الیه فعال: نانوکامپوزیت پلیمری حاوی 
)گیرنــده   P3HT از  ترکیبــی  صــورت  بــه  فولریــن 
الکترون( و PCBM )پذیرنده الکترون( است، 3. 
الیه انتقال دهنده حفره ها : از جنس PSS است، 
4. آند: از جنس ITO اســت و 5. پایه ای از جنس 

شیشه می باشد.
P3HT مخفف:

 Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
PCBM مخفف:

Phenyl-C61-butyric acid methyl ester
Polystyrene sulfonate :مخفف PSS

 و ITO مخفف Indium tin oxide می باشند.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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پدیــده فوتوولتائیک فقط با برخی از طول موج ها ایجاد می شــود. زیرا بســته های نور )فوتون هــا( باید انرژی الزم 
بــرای برانگیختــن الکترون هــای مــاده را داشــته باشــند. بخشــی از فوتون هــا که انــرژی کافی بــرای برانگیختن 
الکترون در مولکول یا نیمه رســانا را نداشــته باشند، توسط ماده فوتوولتائیک جذب نمی شوند. از سوی دیگر، 
گــر انرژی فوتون بیشــتر از میزان انرژی الزم برای برانگیختن الکترون باشــد، انرژی اضافــی هدر می رود. این دو  ا

پدیده باعث می شود که ۷0٪ از انرژی خورشید بدون مصرف باقی بماند]۷[.

 شکل6. طول موج جذبی توسط 
مواد مختلف.

از جمله کاربردهای سلول های خوشیدی می  توان به موارد زیر اشاره نمود ]8[:
 تأمین نیروی حرکتی هواپیماها، پهپادها، ماهواره  ها و سفینه  های فضایی

کز نظامی توسط نیروگاه  های فوتوولتائیک  تهیه برق مرا
 تأمین نیروی الزم برای حرکت خودروها و قایق  های کوچک

استفاده از نانو مواد می  تواند به ساخت سلول  های خورشیدی با ضریب بهره  وری باال و قیمت بسیار پایین با 
قابلیت استفاده در وسایل نظامی منجر شود. ساختارمواد مورد استفاده  ، خواص، سیستم  های نانومتری و حتی 

کــه باید در  روش  هــای ســاخت از جملــه مواردی اســت 
ســاخت این نوع سلول  های خورشیدی مورد بررسی قرار 
کاتالیســتی  گیرد. نانوالیاف  ، نانولوله  ها، مواد متخلخل 
و مــواد جاذب، نقــاط کوانتومی و حتی نانوکامپوزیت  ها 
می  تواننــد در ســلول  های خورشــیدی مورد اســتفاده قرار 
گیرند. ســلول های فتوولتائیک هیبریدی ســاخته شده 
از نانوکریســتال  ها و پلیمرها، پتانسیل باالیی در کاهش 
هزینــۀ تبدیل نــور خورشــید به انــرژی الکتریکــی دارند. 
ســاختار یک سلول خورشــیدی با کوچکتر شدن اندازه 
ذرات و افزایش نسبت سطح به حجم آن  ها، استفاده از 
نانوساختارها در الیه فعال آن به عنوان پذیرنده یا دهنده 
و یــا در الکترودهــا به   عنوان جمع  کننده حامل ها بســیار 
مفید می  باشــد. از هواپیماها و پهپادهای ساخته شده 
با فناوری انرژی خورشــیدی می  توان مــوارد زیر را نام برد: 
۱. رهیاب ناسا ۹ اولین هواپیما از سری تکاملی پهپادها 
با سیســتم انرژی خورشــیدی و پیل ســوختی اســت که 

 NasaCenturion Zephyr 

 پهپادهای ساخته شده با سلول های خورشیدی

کاربردهای فناوری نانـو در انرژی مجموعه گزارش های  
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توسط شــرکتAeroVironment در چارچوب 
برنامــه فنــاوری هواپیمــا و سنســور تحقیقاتــی 
زیســت محیطی یا اراســت۱0 ناســا طراحی شده 
 اســت. رهیــاب ناســا یــک پهپــاد دوربــرد بلنــد 
پــرواز اســت کــه به عنــوان ماهواره جــوی جهت 
انجــام تغییــرات آب و هوایــی و نیــز بــه عنــوان 
ســکوی مخابراتــی اســتفاده می  شــود. ۲. نمونه 
کارکــردن در  اولیــه پهپــاد هلیــوس۱۱ بــا قابلیــت 
کاربردهای شناسایی  ارتفاع ۱00000 پایی جهت 
کــه توســط ســازمان  و انتقــال اطالعــات جــوی 
ناســا طراحی و ســاخته شــده اســت. ۳. پهپاد 
ناسا ســنچوریون۱۲ نمونه پیشــرفته رهیاب ناسا 
با سیســتم انرژی خورشــیدی می  باشــد که برای 
مأموریت  هــای هواشناســی ماهــواره  ای طراحی 
و ســاخته شــده اســت و توانایی حمل بار تا ۶00 
پوند در ارتفاع تقریبی 80 هزار فوت را داراســت. 
 Qinetiq که توســط شــرکت ۴. پهپــاد ضفیــر۱۳ 
طراحــی و ســاخته شــده اســت. 5. هواپیمــای 

کــه دارای بال  های خورشــیدی بــوده و برای پــرواز تا ۳۶  خورشــیدی ایمپالس۱۴ســاخت کشــور ســوییس بــوده 
ساعت بر فراز آسمان طراحی و ساخته شده است. طول بال های سوالر ایمپالس ۷۲ متر بیش از بوئینگ ۷۴۷ 
کیلوگرم است. وزن سبک این هواپیما امتیاز آن نسبت به سایر هواپیماها  است، هرچند وزن آن فقط ۲۳00 
محسوب می  شود. هفده هزار سلول خورشیدی روی بدنه آن نصب شده و باتری های لیتیوم-یون تعبیه شده 
در آن امکان پرواز در شب را نیز فراهم می کند. قابلیتی که به خصوص برای عبور از اقیانوس  های اطلس و آرام 

الزم است.

 نانو کامپوزیت فولرین/پلیمر
 فولرین ها در برابر نور بسیار حساس بوده و با تغییر طول   موج نور خواص الکتریکی آن ها به شدت تغییر می   کند. 
فولریــن خالص از نظر شــیمیایی و فیزیکی بســیار پایدار اســت و بــا محیط اطراف و مــواد دیگر واکنش   پذیری 
ندارد، همچنین می توان خواص شــیمیایی و نوری آن را به راحتی از نظر شــیمیایی کنترل کرد. مهمترین نوع 
ســلول خورشــیدی پایه فولرینی توســط شــرکت Konarka Technologies, US تولید شــده اســت. این سلول 
خورشــیدی شــامل دو جزء اصلی اســت: یک نوع پلیمر که آزاد کننده الکترون   ها در زمانی اســت که سلول در 
معرض نور آفتاب قرار می   گیرد، و فولرین که مسئولیت حمل الکترون   ها به دور از پلیمر و به یک مدار خارجی 

الکترونیکی را برای تولید برق دارد. این نانوکامپوزیت در الیه فعال سلول خورشیدی به کار می   رود]۹ [.

Helios Solar Impulse 

 پهپادهای ساخته شده با سلول های خورشیدی
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 نانو ساختارهای تیتانیا
 در الیــه فعال ســلول   های خورشــیدی اگرچه میــزان جذب نور بــا افزایش ضخامت الیه نــازک پلیمری افزایش 
گزایتون۱5، از تفکیک و انتقال مؤثر حامل   ها جلوگیری به عمل  می   یابد، ولی به دلیل کوچک بودن طول پخش ا
می   آید که این مشکل را می   توان با استفاده از نانو ساختارها و افزایش سطح مشترک دهنده-پذیرنده حل کرد.
نانوکریســتال ها و نانــو میله   هــای تیتانیــا بــه علت غیرســمی و ارزان بودن، انتخاب مناســبی برای اســتفاده در 
ســلول   های خورشــیدی بــرای انتقــال و بهبود بهینه حامل   ها و رســیدن به راندمان باالتر می   باشــند. همچنین 
بــر اســاس ســلول   های ســاخته شــده توســط مؤسســه تحقیقــات و فنــاوری صنعتــی ژاپــن)AIST( و شــرکت 
جنرال   الکتریک در صورتی که نانوســاختارهای تیتانیا با عنصر نیتروژن ترکیب شــوند، عالوه بر پایداری بسیار 

باالی سلول خورشیدی، می   توان به بیشتر از 8٪ راندمان تبدیل۱۶دست یافت ]۱0، ۱۱[.

 نانو میله   های اکسید روی و دی اکسید تیتانیم
در ایــن نــوع ســلول از نانومیله اکســید روی به عنــوان الیه انتقال   دهنــده الکترون و از هیبریــد نانومیله تیتانیا/ 
پلیمر به عنوان الیه فعال اســتفاده می   شــود [۱۲]. الیه اکسید روی بر سطح الکترود که دارای ضخامت باالیی 
اســت، مســیری را برای جمع      آوری و انتقال حامل   ها به الکترود فراهم می   کند و ســپس نانومیله   های تیتانیا که 
باریک   تر هســتند به درون پلیمر نفوذ کرده به دلیل ایجاد ســطح مشــترک بزرگ با پلیمر منجر به بهبود تفکیک 
گزایتون   ها و انتقال حامل   ها می گردد]۱۳[. سلول نانو کامپوزیتی ساخته شده توسط نانو میله   های اکسید روی  ا
و دی اکسید تیتانیوم چگالی جریان الکتریکی را تا بیش از ۷ برابر سلول اکسید روی و پلیمر معمولی افزایش 

می   دهد. 

 نانوکامپوزیت نانولوله کربنی و گرافن
 به علت خواص فوق   العاده، مدول یانگ، اســتحکام 
گرافــن و نانولوله   هــای  کششــی و رســانایی الکتریکــی 
کربنی، شــرکت بوئینگ به دنبال ســاخت سلول های 
خورشــیدی با اســتفاده از الیــه نازکی از ایــن دو ماده با 
اســتحکام بــاال و عمــر کاری طوالنی بــر روی زمینه   ای 
بــه عنــوان الیــه رســانای شــفاف می   باشــد.  پلیمــری 
بــرای ســاخت الیه   ای نــازک با ســاختاری همگن باید 
نانولوله   های کربن و گرافن را در داخل محلول مناسبی 

کرد و آن را بر روی زمینه پلیمری مورد نظر پوشش داد ]۱۴[. پخش 

 ترمو الکتریسیته
ادوات ترموالکتریک از دو ماده با هدایت حرارتی متفاوت تشــکیل شــده است که با اعمال تغییرات حرارتی، 
جریــان الکتریکــی در آن برقــرار می شــود. برعکس، عبور جریان در طــول اتصال می تواند به خنک شــدن ماده 
منجــر شــود. در واقــع وســایل ترموالکتریــک امــکان کنتــرل درجــه حــرارت دقیــق و همچنیــن تبدیــل گرما به 
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الکتریسیته را ممکن می سازند. در حال حاضر، مشکالت ادوات ترموالکتریک، عمر پایداری پایین در درجه 
کتور ZT )متناســب با هدایت الکتریکی و عکس رســانندگی دمایی( پایین اســت. برای حل  حرارت باال و فا
این مشکالت می توان از نانوسیم ها و نانوپوشش ها برای گرم کردن و سرد کردن سطوح در مقیاس نانو استفاده 
کرد. از کاربردهای گســترده نانو مواد و سیســتم های ترموالکتریســیته در صنعت هوایی می توان به اســتفاده از 
آن ها بر روی پهپادها جهت تبدیل انرژی تلف شــده گرمایی به الکتریکی اشــاره کرد. این امر موجب کاهش 
وزن و کاهش هزینه تولید و نگهداری پهپاد می شــود. از نمونه های کاربردی آن می توان به اســتفاده از خواص 
ترموالکتریسیته نانومواد بر روی پهپادShadow AAI RQ-7 توسط ارتش ایاالت متحده آمریکا اشاره کرد. برخی 

از این مواد نانوساختار عبارتند از: 

 نانو سیم  های   بر پایه بور
 نانوسیم  های کاماًل آمورف و نیمه هادی برپایه بور جهت تبدیل ترموالکتریک می  توانند به صورتی آالیش  شده 
که باعث افزایش قابل توجه خاصیت رسانایی در یک جهت خاص به همراه خواص مکانیکی عالی  شوند 
شوند. از مزایای این نانو سیم  ها می توان به عدم تبلور مجدد، عدم ایجاد الیه  های اکسیدی خارجی، خواص 

رسانایی فوق  العاده و چگالی پایین به همراه نقطه ذوب باال اشاره کرد.

 نانو پوشش های کاربیدی
کربن به عنوان لیگاند عمل می  کند.  که در آن  کاربیدی الیه  هایی از ترکیبات دوتایی می باشند   پوشش های 
ترکیــب پیوندهــای sp2 و sp3 در ایــن نــوع پوشــش ها باعث به وجود آمــدن خواص متعــددی از قبیل پایداری 
حرارتی و نقطه ذوب بسیار باال )بین C° ۳۱00- ۲۹00( می  شود. مزیت بزرگ این نانو فیلم  ها این است که امکان 
تنظیم مستقل سختی و خصوصیات سایشی پوشش   با ترکیب عناصر مختلف وجود دارد. چسبندگی بسیار 
عالی و مقاومت به خوردگی از دیگر مزیت  های این نوع نانو پوشش  ها است. نانو فیلم  های کاربیدی را می  توان 
با استفاده از روش  های مختلفی از قبیل انباشت به روش تبخیر فیزیکی و شیمیایی و اسپاترینگ تولید کرد. 
در حال حاضر نانو پوشش  های کاربیدی به صورت فعال توسط شرکت هایی از قبیل Nano Coat, US تولید 
می  شــوند، این پوشــش ها تا حدود ۷5٪ وزنی ســبک  تر از پوشــش  های کاربیدی معمولی هســتند. آزمایشگاه 
تحقیقاتــی ارتش آمریکا در حال توســعه این نوع نانوپوشــش ها بر روی بدنــه و تیغه  های هلیکوپترها و قطعات 

داخلی موتور می  باشد تا در دراز مدت در سیستم  های ترموالکتریسیته به کار گرفته شوند]۱5[.

 گرافن
که در یک ســاختار النه زنبوری اتم  ها به  کربن اســت  گرافن ماده  ای دو بعدی متشــکل از یک الیه از اتم  های   
صورت مرتب در کنار یکدیگر قرار گرفته  اند. در حال حاضر گرافن نازکترین ماده شناخته شده در جهان بوده 
و در عین حال دارای یکی از مستحکم  ترین ساختارها است. هدایت الکتریکی آن به خوبی عنصر مس و از 
نظر هدایت گرمایی تقریبًا بهتر از ســایر مواد اســت. گرافن تقریبا یک ماده کاماًل شــفاف است و در عین حال 
تراکم آن آنقدر باالست که حتی کوچکترین اتم هلیوم نمی  تواند از میان آن عبور کند. ساختار دو بعدی گرافن 
بــا ایجاد بی  نظمی در شــبکه۱۷یا ناخالصی  های باردار۱8می  تواند به عنــوان یک ماده عالی جهت تبدیل انرژی 
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حرارتی به الکتریکی استفاده شود.

 نانو ساختارهای سه بعدی کربنی
 در حال حاضر دو شرکت Nextreme و Lockeed Martin در حال همکاری بر روی ساخت الیه  های نازکی 
از نانوساختارهای سه بعدی کربنی )نانوکامپوزیتی از جنس گرافن و فوم کربن( جهت استفاده در قسمت  های 
مختلــف الکترونیکــی در پهپادهــا و جنگنده  هــا با اســتفاده از فناوری هــای تبدیل و تولید انــرژی الکتریکی 

هستند]۱۶[.

 پیزو الکتریسیته
مــواد پیزوالکتریــک زمانــی کــه تحت تاثیر تنش هــای مکانیکی قــرار می  گیرند جریــان الکتریکی تولیــد کرده و 
کــه تحت میــدان الکتریکــی قــرار گیرند، انبســاط و انقبــاض می  یابنــد. از معروف  تریــن مواد  بالعکــس وقتــی 
پیزوالکتریک می  توان کوآرتز، سولفید کادمیوم، پلی  وینیلیدین فلوراید۱۹و پلی  وینیل  کلراید۲0را نام برد. با پیشرفته 
شدن سیستم  های الکترونیکی و کنترل در هواپیماها و پهپادها، تعداد قطعات الکترونیکی رو به افزایش بوده 
و نیاز شدیدی به افزایش خطوط الکتریکی جهت تولید انرژی مورد نیاز است. از این رو جهت کاهش خطوط 
الکتریکــی در داخــل هواپیما و اســتفاده بهینه از لرزش  ها و تنش  هــای حاصله در هواپیماها، جنگنده ها و به 
خصوص هلیکوپترها و تولید مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز، استفاده از نانو مواد و سیستم  های پیزوالکتریک 

ضروری می  باشد. 

 نانو سیم  های اکسید روی
 اکســید روی یک نیمه رســانا اســت و می  تواند به شکل عمودی بر روی سطوح مختلف و در مقیاس باال رشد 
داده شــود. در نتیجــه بــا اســتفاده از خــواص پیزوالکتریک نانوســاختارهای اکســید روی، می  تــوان تنش  های 
مکانیکی را در این نانو ســیم ها به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. شــرکت بوئینگ یک شــبکه سنســور از جنس 
سیلیکون تولید کرده است که قابلیت شارژ الکتریکی با استفاده از نانو سیم های اکسید روی رشد داده شده 

بر روی آن را دارد ]۱۷[.

)PMN-PT( ۲۱ نانو سیم های سرب منیزیم نیوبات-سرب تیتانات 
 یــک راه بــرای افزایــش ولتــاژ خروجی نانــو پیزوالکتریک ها اســتفاده از مــاده ای با ثابت  هــای پیزوالکتریک باال 
می باشــد. PMN-PT دارای ضریب پیزوالکتریک باال، ضریب کوپل شــدگی   الکتریکی-مکانیکی باال، ثابت 
دی الکتریک باال و تلفات دی الکتریک بســیار پایین اســت. ثابت پیزوالکتریک این نوع نانوســاختار حدود 
۱5برابر بیشتر از نانوساختارهای اکسید روی یک بعدی و سه برابر بیشتر از نانو کریستالهای تک بعدی تیتانات 
زیرکونات سرب )PZT( می  باشد که می  تواند به عنوان ماده  ای ارزان در سیستم  های پیزوالکتریک هلیکوپترها 

استفاده شود]۱8[.

 پیل سوختی
پیل ســوختی ابزاری الکتروشــیمیایی است که انرژی شــیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می  نماید. بازده 

کاربردهای فناوری نانـو در انرژی مجموعه گزارش های  
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بــاالی تبدیــل انرژی و عدم ایجاد آلودگی  های زیســت  محیطی، کاربرد پیل  های ســوختی را در صنایع نظامی 
برای تولید برق شاخص می  کند. برای مثال شرکت بوئینگ تصمیم دارد تا سال ۲0۱5 در هواپیماهای خود از 

این سیستم استفاده نماید. 
کــه کاربــرد وســیعی دارند، پیل ســوختی بــا الکترولیت پلیمر و پیل ســوختی  از مهم   تریــن پیل   هــای ســوختی 
اکســید جامد اســت. پیل های ســوختی پلیمری اولین بار در دهه ۱۹۶0 جهت پروژه Gemini ناســا اســتفاده 
شد. سوخت مصرفی در پیل سوختی با الکترولیت پلیمر، هیدروژن خالص است. پیل سوختی با الکترولیت 
پلیمــر بــه شــکل یك ورقه نــازك منعطف اســت و هادی یون هیــدروژن )پروتون( می باشــد که بیــن دو الکترود 
متخلخل قرار می گیرد. این پیل   ها جزء پیل های سوختی دما پایین شناخته می شود. با توجه به دمای پایین 
کارایی باال  کاتالیست   هایی با  که در الکترودهای این پیل سوختی از  کارکرد پیل سوختی پلیمری، الزم    است 

تین می   باشد. استفاده شود و کاتالیزور مورد استفاده در آن اغلب از جنس پال
تین مورد اســتفاده در پیل ســوختی پلیمری بســیار باالســت، تالش های  کاتالیســت پال نظــر بــه این   که قیمت 
کاتالیست صورت می   گیرد. چرا که در نمونه های  تین مصرفی به عنوان  مستمری در راستای کاهش مقدار پال

کاتالیســت مصرفی  اولیــه پیل ســوختی پلیمری مقــدار 
افزایــش  موجــب  کــه  اســت  بــوده   ۲8  mgPt/cm2

از  یکــی  می گشــت.  پیل ســوختی  شــدة  تمــام  قیمــت 
تین،  کاتالیســت پال کاهــش مقــدار  بهتریــن شــیوه های 
کاتالیســت با بیشــترین  اســتفاده از یک الیه نازک از فلز 
مســاحت ممکــن اســت. برای ایــن منظور ذرات بســیار 
که بصورت پودر می باشد،  کربن  کاتالیســت بر روی  ریز 

نشانده می شوند.
گاز از طریق  الکترودها متخلخل هســتند تا امکان نفوذ 

 شکل 8. هواپیمای پیل سوختی ساخته شده توسط شرکت بوئینگ.

 شکل9.کاتالیســت های پالتین برروی پایه های 
کربنی

Catalyst particles

Carbon support
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کاتالیزور امکان پذیر  هر الکترود و رسیدن به سطح 
کربــن، هــادی خوبــی بــرای  تیــن و بســتر  شــود. پال
الکترون هــا محســوب می شــوند، لــذا الکترون هــا 
قادرنــد آزادانــه در سرتاســر الکتــرود حرکــت کننــد. 
که دارای قطری  تین  کوچک ذرات پال ابعاد بســیار 
در حدود ۲ نانومتر می باشــند، موجب بوجود آمدن 
تیــن می گــردد  پال فلــز  از  یــادی  ز بســیار  مســاحت 
کــه ســبب افزایــش دسترســی مولکول هــای گاز بــه 
مکان های فعال انجام واکنش می شود. سطح کل 
ارائه شده بوسیله این تعداد زیاد از ذرات ریز، حتی 
تین اســتفاده شــده بسیار کم  زمانی که جرم کل پال
 0/۲ mgPt/cm2باشــد )در نمونه های اخیر حــدود
اســت(، بســیار بزرگ اســت. این مســاحت وســیع 
تیــن حاصله امکان دسترســی راحت  از ســطح پال
واکنشگرها به مکان های فعال بر سطح کاتالیست 
را میســر می ســازد. لــذا امــکان بدســت آوردن توان 
مناســب از پیل ســوختی میســر می گردد. شــکل ۱0 
نمــای شــماتیکی از پیل ســوختی پلیمــری را ارائــه 

می دهد]۱۹[.
مرکز تحقیقات ناسا در پی تأمین نیرو جهت پروازهای فضایی با سرنشین بود. ناسا پس از رد گزینه های موجود 
نظیر باتری )به علت ســنگینی(، انرژی خورشــیدی )به علت گران بودن( و انرژی هســته ای )به علت ریســک 

باال( پیل سوختی را انتخاب نمود ]۲0[.
 بــازده  الکتریکــی ایــن نــوع پیل ســوختی در حــدود ٪50-۴0 درصد اســت و معموال بــرای تجاری  ســازی آن  ها 
هزینه  های ناشی از تولید غشاهای پلیمری، باید کنترل شود. در حال حاضر هزینه استفاده از غشاهای تجاری 
معمول تقریبًا برابر با هزینه تولید یک ســلول کامل اســت )برای مثال هزینه تهیه غشــاهای نفیونی۲۲حدود /$

m2 800 است(.
 پیل سوختی اکسید جامد دارای دمای کاری بین ºC ۶00-۱۱00می  باشد. این پیل سوختی دارای ساختارهای 
صفحــه ای و لولــه ای بــوده و از الکترولیت جامد ســرامیکی نازکی به جای الکترولیت مایع اســتفاده می  کند. 
 ،E-Genius نمونه بسیار موفق استفاده از سیستم پیل سوختی اکسید جامد در هواپیمای الکتریکی دو نفره
در تامیــن انــرژی پیش رانش موتور آن می  باشــد. همچنین با همکاری ناســا و شــرکت AeroVironment یک 
سیستم پیل سوختی پلیمری بر روی پهپاد هلیوس )Helios( نصب شده است که می تواند، پرواز آن را بر فراز 
 A-320 آسمان تا ۶ ماه بدون بازگشت به زمین تضمین نماید. شرکت ایرباس نیز در نظر دارد که در هواپیمای
در بخــش موتورهــای کمکی۲۳یــک پیل ســوختی چنــد کاربردی جایگزین نمــوده و از میزان مصرف ســوخت 

 شکل10.نمای شماتیکی از پیل سوختی پلیمری.
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هواپیما تا ۱5٪ بکاهد]۲۱[ .
بخشــی از انرژی مورد نیاز جهت خدمات عمومی )آب، برق، تلفن( وزارت دفاع آمریکا)DOD(۲۴، به صورت 
غیر متمرکز و توسط نیروگاهایی با ظرفیت چند مگاوات تا یکصد مگاوات تامین می شود. هزینه خرید انرژی 
الکتریکی از تأمین کننده های محلی، زیاد می باشد. هزینه انرژی مصرف شده در سیستم های تهویه مطبوع 
50٪ صورت حســاب ها را تشــکیل می دهد. لذا پتانســیل قابل مالحظه ای جهت تامین انرژی الکتریکی مورد 
نیــاز از واحدهــای نیروگاهی محلی و خصوصی وجود دارد. توجه روز افزون به مســایل زیســت محیطی، تولید 
ک را توجیه پذیر و اجباری کرده اســت. به عالوه بســیاری از نیروگاه هــای حرارتی متمرکز )مرکزی(، در  انــرژی پا
تأسیســات نظامی آمریکا به پایان عمر مفید خود نزدیک می شــوند؛ لذا فرصتی مناسب برای جایگزین شدن 

فن آوری های پیشرفته پیل سوختی به جای تجهیزات موجود از رده خارج به وجود آمده است.
پیل ســوختی پلیمــری بــه عنوان مولــد انرژی در قســمت های مختلــف وزارت دفاع آمریــکا مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، مکان نصب پیل های سوختی پلیمری مربوط به وزارت دفاع آمریکا در شکل ۱۱ ارائه شده است]۲۲[.

.)DOD( شکل 11. مکان   های نصب پیل   سوختی پلیمری در سایت   های مختلف وزارت دفاع آمریکا 

 نانو ساختارهای نانو لوله کربنی/گرافن و نفیون
 علی رغم اینکه کاهش ضخامت الیه الکترولیت پلیمری باعث کاهش شدید قیمت تولید سلول می    شود، 
یادی می    کاهــد. به همین دلیل مقاوم    ســازی الیه    هــای نفیونی با  ولــی از اســتحکام مکانیکــی آن بــه مقدار ز
اســتفاده از نانولوله    های کربنی و گرافن که دارای مدول یانگ و اســتحکام کششــی بسیار باالیی می    باشند، 
کمکی  کاسته و استفاده آسان    تر از آن ها در بخش موتورهای  یادی از قیمت تولید سلول  می    تواند به مقدار ز

هواپیماها تسهیل بخشد ]۲۳[. 

 نانو کامپوزیت کاغذ اکسید گرافن بدون زیرالیه۲۵ 
 نانو کامپوزیت    های کاغذ اکســید گرافن از جدیدترین مواد قابل اســتفاده در سلول الکترولیت پلیمر بوده و به 
وسیله روش پراکنده    سازی در محلول و ریخته گری الیه نازک ساخته می    شوند. همچنین خواص شیمیایی و 
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مکانیکی این ورق ها را می    توان با به کارگیری انواع عملیات شیمیایی بهبود داده و مواد جدیدتر با ساختارهای 
پیچیده تر و کارایی باالتر توسعه داد]۲۴[.

 نانو ویسکرهای۲۶پالتین
شرکت آمریکایی 3M یک سلول الکترولیت پلیمری با سیستم چند مرحله    ای با طول عمر طوالنی توسعه داده 
تین با سطح ویژه فعال بسیار  است که بخشی از آن شامل یک کاتالیزور الیه نازک از جنس نانو ویسکرزهای پال
تین با جهت گیری منظم و نسبت ارتفاع به قطر باال  باال می    باشد. در این روش از نانو ویسکرزهای تک بلور پال
تین باعث عملکرد مؤثر آنها در کل  اســتفاده شــده اســت. همچنین چگالی بسیار باالی نانو ویســکرزهای پال

فرایند تولید انرژی می    شود]۲5[.

 نانو کامپوزیت طال، مس و نانو ذرات پالتین
گران آن  کاتالیزور در سلول الکترولیت پلیمر، قیمت بسیار  تین به عنوان   محدودیت استفاده از نانو ذرات پال
تین با آلیاژی از طال و مس و ساخت یک نانوکامپوزیت  کاتالیزور پال کردن الیه های میانی  است. با جایگزین 
تین  هیبریدی، نه تنها می    توان میزان تولید جریان الکتریکی را از حدود 0/۱0۹ آمپر بر هر میلی گرم از نانو ذرات پال
تین در سلول جدید افزایش داد، بلکه  سلول    های معمولی، تا حدود 0/5۷۱ آمپر بر هر میلی گرم از نانو ذرات پال
پایداری سلول و قیمت تولید آن را نیز می    توان کاهش داد. در حال حاضر این تنها روشی است که برای افزایش 

قابل مالحظه پایداری و میزان فعال بودن کاتالیزور توسط شرکت آی    بی    ِان۲۷توسعه داده شده است ]۲۶[.

 نانو ذرات دی اکسید مولیبیدن
هدف نهایی در ساخت نسل جدید هواپیما، تولید هواپیماهای تجاری با قدرت الکتریکی بیشتر و سوخت 
فســیلی کمتر می    باشــد. جایگزین کردن توربین    های گازی معمولی با پیل ســوختی اکســید جامد می تواند تا 
کاتالیزوری  ۴0٪ در حین پرواز و تا حدود ۷5٪ بر روی زمین از میزان سوخت مصرفی بکاهد. به علت خواص 
فوق    العاده نانو ذرات اکسید مولیبدن در سوخت    های Jet-A، JP-8 و JP-5، شرکت بوئینگ در حال بهره    گیری 
از این خاصیت و ساخت فناوری انعطاف پذیر )قابل تبدیل قبل و یا در حین پرواز( سوخت-پیل شیمیایی با 
استفاده از این کاتالیزورها می باشد. از دیگر مزیت این سیستم، این است که می    تواند مستقیمًا با سوخت    های 
استراتژیک Jet-A و JP-5 کار کند. کاتالیزورهای پایه نیکل از دیگر سیستم های کاتالیزوری مرسوم در صنعت 
پیل سوختی می    باشند، ولی این کاتالیزورها واکنش پذیری خود را تحت محیط اکسیداسیون انواع سوخت ها 

)مثلJet-A ( به علت تشکیل کک و سم سولفور از دست می    دهند]۲۷[.

ذخیره سازی انرژی
توسعه فناوری های پیشرفته در ذخیره سازی انرژی با استفاده از نانو مواد جهت ساخت موتورهای الکتریکی 
برای پرواز هواپیماهای الکتریکی۲8، می     تواند سرعت بیشتری به حذف سوخت     های فسیلی و دست     یابی به 
نسل جدید هواپیماهای نظامی و تجاری بخشد. نمونه     های موفق از این دسته، هواپیماهای MEA، ایرباس 
A-380 )با kW ۶00 قدرت الکتریکی(، بوئینگ ۷8۷ )با MW ۱.5 قدرت الکتریکی( و جنگنده     های F-22 و 
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 F-35می باشند. در هواپیمای بوئینگ ۷8۷ سیستم هایی از قبیل پمپ های هیدرولیک، سیستم حفاظت 

بــال از یــخ زدگی، تهویه هوا، ترمزها و شــروع کننده موتور با اســتفاده از انــرژی الکتریکی کار می     کنند، بوئینگ 
پیش بینی می کند تا سال ۲0۳0 جت مسافربری تمام الکتریکی خود را روانه بازار کند ]۲8[.

 باتری ها و ابرخازن های نانو ساختار
به     طــور کلی دو نوع باتری قابل شــارژ، قابل اســتفاده در وســایل هوایی وجــود دارد که می توان از فنــاوری نانو در 
ساختار آن استفاده کرد و بیشتر تحقیقات نیز بر روی این دو گروه در حال انجام است. دسته اول باتری هایی 
بر پایه لیتیم )مثل لیتیم - یون( و دسته دوم باتری     هایی بر پایه هیدریدهای فلزی۲۹ است. استفاده از نانو مواد، 
نانولوله     ها و نانو ساختارها در این باتری     ها باعث افزایش چشم     گیر طول عمر، چگالی جریان و سرعت شارژ و 
تخلیه آن ها می     شود. در باتری های لیتیوم-یون، نفوذ یون های لیتیوم به دلیل ماهیت فاز الکترولیت، سطح 
مشترک مایع-جامد و پیچ و خم مسیر نفوذ یک پدیده پیچیده است، در نتیجه در این ادوات، اندازه ذرات و 

ساختارهای نانو از اهمیت ویژه     ای برخوردار است.
شــکل ۱۲ تعدادی از باتری     های مطرح همراه با چگالی انرژی تئوری و عملی آن ها را نشــان می     دهد. به      علت 
وجود مشــکالت مختلف، حتی با کمک فناوری نانو نیز به ســختی می     توان باتری      با چگالی انرژی نزدیک به 
چگالی انرژی تئوری آن ســاخت. باتری     های ســرب اســید و نیکل هیدرید فلز نسل قدیمی     تر و باتری     های یون 
لیتیومی نســل فعلی باتری     ها هستند. باتری     های لیتیوم-ســولفور، روی-هوا و لیتیوم-هوا نسل آتی باتری     ها را 
کاربــرد باتری     های لیتیوم-هوا جایگزینی آن     ها به جای ســوخت     های  بــه خود اختصــاص می     دهند. هدف از 

فسیلی در وسایل نقلیه است     ]۲۹[.

 شکل12 . مقایسه بین چگالی انرژی باتری های مختلف.
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کنون       فنــاوری الزم برای تولید آن      ها توســعه  باتری      هــای لیتیم-هــوا بــا اینکه از ســال ۱۹۷0 اختراع شــدند، اما تا
نیافته است. این باتری      ها دارای چگالی انرژی باالیی می      باشند و نسبت به انواع مشابه وزن کمتری هم دارند. 
اکســیژن مــورد نیــاز این باتری      ها از هوا تأمین می      شــود. بنابراین نیازی به ذخیره اکســیژن در آن هــا وجود ندارد. 
فرآیند الکتروشــیمیایی این باتری با ترکیب اکســیژن هوا با یون های لیتیوم و تشــکیل پراکسید لیتیوم و ایجاد 
الکترون آزاد انجام می      پذیرد. در هنگام شارژ مجدد، عکس این فرآیند اتفاق افتاده و اکسیژن به هوا پس داده 
می      شود. بنابراین در هنگام شارژ باتری می      توانید کنار دستگاه الکتریکی خود ایستاده و نفس عمیق بکشید. 
نتیجه جالب این فرآیند افزایش میزان انرژی باتری به میزان ۱5 برابر باتری های لیتیوم-یون فعلی اســت. این 
میزان ذخیره انرژی معادل انرژی بدســت آمده از ســوخت های فســیلی مثل بنزین می باشــد. با یک بار شــارژ 
باتــری خــودروی خــود، با باتری      هــای لیتیوم-هوا می      توانید تا ۶00 کیلومتر مســافت را طی کنیــد. که این میزان 

حداقل ۶ برابر بهترین خودروهای الکتریکی موجود می      باشد.
عملکــرد باتری      هــای فلز-هوا به شــدت تحت تاثیر کاتالیســت      ها می      باشــند. یکــی از عوامل مهمی کــه بر روی 
عملکــرد ایــن کاتالیســت      ها تأثیر می      گــذارد، توزیع یکنواخت آن      ها بــر روی پایه      ی کربنی الکترود هوا می      باشــد. 
  MnO2،کاتالیســت      های استفاده شــده در باتری های فلز-هوا شامل فلز پالتین، نقره، ترکیبات اکسیدی چون
 LC La1- LaCoO3  و پروســکایت      ها (CoAl2O4 و NiCo2O4) MnCo2O4  اســپینل      ها ،Co2O3 و NiO + Li2O

یــادی در  (xSrxCoO3و La1-xSrxMnO3) اســت. بــر خــالف اثــر فلــز پالتیــن در پیل      هــای ســوختی، ایــن فلــز تاثیر ز

عملکــرد باتری هــای فلز-هوا بخصوص در باتری      های فلز-هوای قابل شــارژ، ندارد. در عوض، فلز نقره توانســته 
است بازدهی باالیی را در احیاء اکسیژن از خود نشان دهد و همچنین پایداری خوبی در شرایط واکنش باتری 
از آن دیده شده است. ارزان      ترین کاتالیست برای باتری      های فلز-هوا، کربن فعال می      باشد؛ زیرا دارای مساحت 
سطح باالیی است. برای احیاء اکسیژن در الکترودهای هوا بر پایه      ی کربن استفاده از اکسید منگنز بر روی پایه 

ی کربنی با مساحت سطح باال بهترین انتخاب می      باشد که نتایج خوبی را از خود نشان داده است. ]۳0[.

 نانو سیم ها و نانوذرات سیلیکون
با اســتفاده از بکارگیری نانوســیم ها و نانوذرات ســیلیکونی در باتری های لیتیوم-یون، می توان آندی پایدار با 
تکرار پذیری باال تولید نمود. ظرفیت شارژ باال از نظر تئوری ( ~ 4200mAh/g)، به همراه پتانسیل کم تخلیه و 
دسترسی آسان، سیلیکون را به عنوان یک ماده آندی مناسب در حوزه باتری      های لیتیوم-یون معرفی می      کند. 
نانو سیم      های سیلیکون، قابلیت ذخیره سازی یون لیتیم را به میزان ده برابر بیشتر از گرافیت دارند و هم      چنین 
دارای چگالی انرژی بسیار بیشتری هستند که منجر به کاهش محسوس جرم باتری می      شوند. آن      ها همچنین 
سطح ویژه باال، سرعت شارژ و تخلیه باالیی را مهیا می      سازند. واکنش گرافیت و سیلیکون با لیتیوم به صورت 

زیر می      باشد:

6C + Li+ + e- LiC6

4Si + 15Li+ + 15e- Li15Si4

در حالی       که آندهای سیلیکونی ویژگی       های جذابی در بهبود خواص باتری های لیتیوم یونی از خود نشان می       
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دهند، دارای دو مشکل اساسی برای به       کارگیری در باتری       های لیتیومی هستند:
1 ساختار سیلیکون در طول سیکل       های شارژ تغییر می کند.

2 بــه علــت افزایــش گنجایش اتم       های لیتیوم در ســیلیکون، حجم ســیلیکون تا ۴00 درصــد افزایش پیدا 

می       کند.
شــکل زیــر بــه صــورت شــماتیک فرآیند شــیمیایی که در آنــد اتفاق می       افتــد در ۳ حالــت الیه نــازک، ذرات و 

نانوسیم       ها مقایسه می       کند.

 شکل13. ساختارهای مختلف آند در باتری های لیتیوم یون.

کرده و سیستم  ایجاد آرایه ای از نانو سیم        ها به صورت قابل مالحظه        ای از رشد بی        شکل سیلیکون جلوگیری 
را از اتصال کننده        های الکترودی یا افزودنی        های ایجاد رسانش بی نیاز می        کند و به صورت قابل مالحظه        ای 

سبب افزایش چگالی انرژی می        شود.
باتری        های با فناوری نانو ســیم        های ســیلیکون توسط شــرکت Silvaco ژاپن ساخته شده و هم        چنین شرکت 

Lockheed Martin در حال تکمیل تحقیقات خود برای به        کارگیری آن        ها در پهپاد        ها می        باشد]۳۱[.

 نانو ساختارهای سه بعدی
در صورتــی کــه باتــری        هــای قابل شــارژ لیتیوم-یون یا نیــکل هیدرید فلز )NiMH( به ســرعت تحت شــارژ و یا 
تخلیه قرار گیرند، عملکرد آن        ها به طور قابل توجهی تنزل می        یابد. به کاربردن یک الیه نازک از یک ماده فعال 
در باتری ها اجازه شــارژ و تخلیه ســریع را می        دهد؛ ولی کاهش ظرفیت باتری را به        دنبال دارد؛ زیرا ماده فعال، 
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حجم الزم برای ذخیره انرژی را ندارد. با استفاده از یک الیه نازک با نانو ساختار سه بعدی، دست        یابی به هر 
دو خاصیت ظرفیت و جریان الکتریکی باال امکان        پذیر می        شــود. با اســتفاده از نانو ســاختارهای ســه بعدی 
خودمونتاژشــونده و تشــکیل شبکه        ای یکنواخت شبیه به اسفنج و سپس افزایش چگالی حفره        ها و تخلخل       
 ها به وسیله اچ کردن و در مرحله آخر پوشش        دهی یک الیه نازک فعال، می        توان الکترود        های کاتدی ساخت 
که به راحتی قابلیت شارژ و تخلیه بدون از دست دادن ظرفیت ذخیره یانرژی را داشته باشد )شکل ۱۴(]۳۲[ .

کلی یک   شکل 14. شماتیک 
باتری با الکترودهای خود ترمیم 

شونده و هم ریخت نانو ساختار های 
سه بعدی]32[.

 کاغذ نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی جهت ساخت باتری ها و ابرخازن های انعطاف پذیر
ویژگی هــای کاربــردی باتری ها و ابرخازن ها اصواًل توســط خواص ســاختاری و الکتروشــیمیایی مواد ســازنده 
الکترودهــا مشــخص می شــود. در صورتــی کــه هــر ســه عضــو مورد نیــاز یــک وســیله الکتروشــیمیایی از قبیل 
الکترودها، جداکننده ۳0و الکترولیت از نظر مکانیکی به صورت انعطاف پذیر ســاخته شــوند، امکان ساخت 
کاربردهای  نظامی وجود دارد. با  کارت های هوشمند و ادوات نانو الکترونیک با  ابزارهای پیشرفته ای از قبیل 
استفاده از نانوکامپوزیت های زمینه سلولزی، تقویت شده با نانو لوله های کربنی و یک نوع مایع یونی )۱-بوتیل 
۱,۳-متیــل ایمیدازولیــوم کلراید(۳۱بــه عنــوان الکترولیــت می توان باتــری یا ابرخــازن کاغذی انعطــاف پذیر با 
خواص خمشــی، پیچشــی و حلقه شــدن ســاخت. ضخامت باتری نانو کامپوزیتی حاصل در حدود چند ده 

میکرومتر است  که در آن نانولوله های کربنی به عنوان الکترود عمل می کنند )شکل ۱5(.

و  باتــری  ســاخت  شــماتیک   (a  .15 شــکل   
کاغــذی نانو کامپوزیتی، b) عکس نشــان  ابرخــازن 
داده شده بیانگر استحکام مکانیکی کافی و قابلیت 
انعطاف پذیــری بســیار بــاال می باشــد و c) عکــس 
میکروســکوپ الکترونــی حاصــل از ســطح مقطــع 
نانو لوله هــای  از  منظمــی  آرایــش  نمایشــگر  باتــری 

کربنی به عنوان الکترود می باشد ]33[.
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 در حــال حاضــر باتری هــای رایج موجود در ســامانه های نظامــی هزینه نگهداری باال و عمــر کوتاهی دارند و با 
جایگزینی آن ها توسط باتری های کاغذی می توان از هزینه نگهداری آن ها به مقدار قابل توجهی کاست.

 ابرخازن  های گرافن/نانو لوله کربنی
 ابرخازن  هــای RuO2 دارای ظرفیــت ویــژه خازنی باالیی می  باشــند؛ ولی از آنجایی کــه Ru عنصری کمیاب و 
گران اســت  ، هزینه  های تولید افزایش قابل مالحظه  ای پیدا می  کند. در چند دهه اخیر ســاخت ابرخازن  ها با 
نانو  ساختارهای ارزان و در دسترس از قبیل MnO2 ، V2O5، NiO توسعه زیادی پیدا کرده است. ابرخازن  های 
کــه توســط الیــه  ای بــه ضخامت یک اتــم کربن )گرافــن( یا نانــو لوله  های کربنی ســاخته  در ابعــاد میکرومتــری 
می  شوند، دارای سرعت شارژ و تخلیه حدود ۱00 تا ۱000 برابر باتری  های مرسوم است و امکان استفاده از آن  ها 
 Desert HAWK ، در ابزارهــای الکترونــی کوچک در پهپادهای شناســایی و پهپادهای مینیاتوری مثــل راون

Zala421-08 ، LM450 و Dragon Eye وجود دارد]۳۴[.

activated-C/nano Li4Ti5O12 ابرخازن  های هیبریدی 
کربن فعال شــده به عنوان الکترود مثبت و نانو   شــرکت Telcordia یک نوع ابرخازن هیبریدی با اســتفاده از 
کارایی شارژ و تخلیه  ساختار تیتانات لیتیم به عنوان الکترود منفی ساخته است که در آن هیچ کاهشی در 
در مقایســه با ابرخازن  های مرســوم وجود ندارد. به غیر از نانو ســاختار Li4Ti5O12، ســایر ترکیبات اکســیدهای 
فلزی و یا نانو ســیم  ها و نانولوله  های از جنس آنها )مثل نانو ســیم  های LixTiO2-B برای باتری  های لیتیم-یون( 
می  توانند برای دســتیابی به باتری  ها و ابرخازن  های هیبریدی با خواص ســیکل  پذیری عالی همراه با ایمنی و 
کار برده شوند. از دیگر انواع ابرخازن  های هیبریدی، توسط شرکت Ioxus تولید شده است که  سرعت باال به 

دارای سه برابر چگالی انرژی ابرخازن  های مرسوم و سیکل تخلیه ۱00000 می  باشد]۳5[.

 ذخیره سازی انرژی حرارتی
گرمــای نهــان بــا اســتفاده از مــواد  کــردن انــرژی حرارتــی، ذخیــره نمــودن انــرژی  یکــی از روش هــای ذخیــره 
تغییرفازدهنده۳۲ طی فرایند تغییر حالت از جامد به مایع با اســتفاده از پیوندهای شــیمیایی اســت. توســعه 
نانــو مــواد، ســاختارهایی را مهیا نموده که قابلیت جذب حجم بســیار بــاالی انرژی حرارتی و آزادســازی آن را 
در زمان بســیار کمتری در مقایســه با مواد معمولی دارند. ذخیره نمودن انرژی حاصل از موتور با استفاده از نانو 
مواد در جت ها و هواپیماهای مسافربری مثل بوئینگ ۷۷۷ و ۷8۷ و ایرباس A-380 جهت تبدیل به انرژی 
 )MEA( الکتریکی و استفاده بهینه در سنسورها و وسایل الکترونیک، می   تواند مفهوم هواپیماهای الکتریکی

را با سرعت بیشتری   توسعه بخشد.

 کامپوزیت بوتیل استئارات/نانو گرافیت متخلخل
 بــا توجــه بــه جاذبــه بیــن گروه   های آلــی در ســطوح داخلی نانــو گرافیت   هــای متخلخــل و گروه   های آلــی مواد 
تغییرفازدهنده، مقدار زیادی از این مواد می   توانند به راحتی و بدون اعمال فشار باال با استفاده از محیط خالء 
بین الیه   ها داخل تخلخل   های گرافیت قرار گیرند. معمواًل رسانایی حرارتی کامپوزیت ساخته شده حدود ۱0 
گرمایی  کامپوزیت می توان در سیســتم مبدل  برابر بیشــتر از مواد تغییر فاز دهنده   ی رایج می   باشــد. از این نانو 
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موجود در جنگنده F-35 استفاده نمود ]۳۶[.

 گرافن چند الیه عیوب دار۳۳ / اکسید گرافیت/ مواد کربنی متخلخل سه بعدی
 گرافــن چنــد الیــه عیوب دار و اکســید گرافیت با حفره های نانومتری می   تواند محیطی بســیار مناســب برای 
ســاخت انواع مختلف نانوکامپوزیت های تغییرفازدهنده باشــد. انرژی ذخیره شــده در این نوع کامپوزیت   ها 

می   تواند تا حدود صدها سیکل حرارتی پایدار بماند ]۳۷[.

 کامپوزیت نانو لوله کربن/آزوبنزن۳۴ 
 ذخیره سازی انرژی گرمایی خورشیدی به صورت شیمیایی )به جای تبدیل آن به الکتریسیته و یا ذخیره سازی 
گرمایی در مخازن عایق شده( از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا مواد شیمیایی را می توان  خود انرژی 
برای مدت طوالنی بدون اینکه انرژی ذخیره شده در آن از بین برود نگهداری نمود. این نوع ذخیره   سازی یا باید 
به وســیله عنصر گران   قیمت و کمیاب روتنیم انجام می گیرد و یا اینکه مقداری از آن طی ســیکل های تبدیل 
هــدر مــی   رود. با اســتفاده از کامپوزیت   های متشــکل از نانولوله   های کربنــی و ترکیبات آزوبنــزن می   توان مقدار 
بســیار بیشــتری )حدود ۱0000 بار بیشــتر( انرژی را ذخیره نمود. ) این اندازه چگالی حجمی انرژی با باتری   های 
لیتیوم یون قابل مقایســه اســت( با اســتفاده از این نوع نانوکامپوزیت و با حذف عنصر روتینیم نه تنها از میزان 
هزینه   ها به میزان قابل توجهی کاســته می   شــود، بلکه با توجه به بهینه   ســازی روش های ســاخت می توان فعل 
و انفعــاالت مولکولــی را کنتــرل نمــوده و مقدار انــرژی را برای زمان   هــای خیلی طوالنی نگهــداری نمود ]۳8[. 
 Green Pointer و Helios پیش   بینی شده که از این نانو کامپوزیت می   توان در پهپاد   های خورشیدی از قبیل

I استفاده نمود.

 ذخیره    سازی هیدروژن
هیــدروژن یــك کاندیدای ایده    ال به عنوان حامل انرژی و یک ســوخت پاك می    باشــد، به     شــرط اینکه مشــکل 
گردد. این فناوری ســبب تغییر رویه از موتورهای احتراق داخلی با بازدهی  ذخیره ســازی ارزان و ایمن آن حل 
کم و آلوده    کننده محیط زیســت، به موتورهای با آلودگی تقریبا صفر می    شــود. از نظر کلی این ذخیره    ســازی به 
روش    های فشرده    ســازی در مخازن، ذخیره    ســازی بصورت مایع، ذخیره    ســازی هیدریدی در فلزات و جذب 
فیزیکی روی مواد جاذب قابل انجام می    باشد. ذخیره    سازی بر مبنای جذب فیزیکی دارای باالترین بازدهی 
انرژی است. هیدروژن جذب شده می تواند با سرعت باال و به آسانی با کمی تغییر در فشار و یا دما آزاد شود. 
که  کردن هیدروژن می باید پیوندهای شیمیایی شکسته شود  علی    رغم اینکه در هیدریدهای فلزی برای آزاد 
ســبب صرف انرژی و هزینه    های باال می    شــود، در جذب فیزیکی پیوندهای شیمیایی شکسته نمی    شوند. با 
اســتفاده از فنــاوری نانــو و اســتفاده از نانومواد متخلخل می    توان هیــدروژن را ذخیره کرده و به عنوان ســوخت 
ک جایگزین ســوخت    های فســیلی نمود. مواد جاذب باید از نظر مکانیکی بسیار قوی و ایمن بوده، قابلیت  پا
اســتفاده طوالنی مدت و در ســیکل    های متعدد را داشته باشد، هم    چنین ارزان    بودن و سبکی از دیگر خواص 
گرافن به  کربنی و  مورد نظر برای انتخاب این مواد می    باشد. استفاده از نانوکامپوزیت    های حاوی نانولوله    های 
دلیل مزایایی از قبیل وزن کم، مســاحت ســطح باال، پایداری شــیمیایی و حرارتی باال، تولید ســریع و قابلیت 
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 ،TU-155 بازگشــت    پذیری ســیکلی باال از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت. هواپیماهایی از قبیل توپولف
بوئینــگ DA20، Antares DLR-H2 و پهپــاد بویینگ Phantom Eye از نمونه    های موفق هواپیماهای دارای 

سیستم سوخت هیدروژنی می    باشند.

 نانوکامپوزیت پایه کربوکسیل۳۵ 
اگرچه رایج ترین فلزات واســطه موجود در شــبکه کربوکسیالت Cu+2وZn+2  می    باشند، ولی یون    های سبک    تر 
کربوکســیل تشــکیل  کامپوزیت  گروه اصلی بر پایهB+3  وBe+2 ســاخته شــده    اند و ســاختار نانو  از جمله فلزات 
یافته، ظرفیت ذخیره    سازی هیدروژن باالتری را نسبت به یون    های گروه    های فرعی نشان می    دهند، اما مشکل 
اســتفاده از این نانو کامپوزیت در سیســتم ذخیره    ســازی هیدروژنی این است که آن ها بیش از حد سمی بوده 
کربوکســیل را نشــان  گرفته شــوند]۳۹[. شــکل ۱۶ تعدادی از نانوســاختارهای بر پایه  کار  و عماًل نمی    توانند به 

می    دهد که برای ذخیره    سازی هیدروژن به کار می    روند.

 شکل16. بخشی از ساختارهای کریستالی 
کره های  مورد استفاده در ذخیره سازی هیدروژن. 

کستری و قرمز  زرد، سبز، سبز تیره، آبی، نارنجی، خا
 Zn ، Cu ،Cl رنگ به ترتیب نشان دهنده اتم های

N ،Mn ، C و O هستند ]39[.

SiO2 نانو پودر آلیاژهای نیکل، منیزیم، نقره و نانو ذرات 
کامپوزیت ترکیبی از پودر منیزیم و آلومینیوم در   یکی از انواع مواد مورد بررســی جهت ذخیره     ســازی هیدروژن 
ابعاد میکرو ولی با سطوح نانوساختاری مهندسی شده می باشد. از مزایای این مواد می توان به سرعت بسیار 

باالی جذب و آزادسازی هیدروژن اشاره کرد]۴0[.

 کامپوزیت نانولوله کربنی و گرافن متخلخل
کربنــی خالــص بــه صــورت مولکولــی ذخیــره می شــود. همچنیــن مقادیر  غالبــًا هیــدروژن در نانولوله     هــای 
که دارای مزایای بیشــتری  گردند  کربنی ذخیره  محدود مولکول هیدروژن می     تواند در نقوص شــبکه نانولوله 
یــدی فلــزی می     باشــند. بــه دلیــل اثــر متقابــل ضعیــف بیــن مولکول     هــای  در مقایســه بــا سیســتم     های هیدر
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کرد و  کربنــی تنها در دماهای پایین می     توان از آن به عنوان یک روش موثر اســتفاده  هیــدروژن و نانولوله     هــای 
بنابراین ظرفیت باالی ذخیره سازی هیدروژن از طریق جذب فیزیکی در دمای محیط و دماهای باال قابل 
کربنی از  گرافن و نانولوله  ی  کربنی حاو یت     های سه بعدی  کامپوز دسترسی نیست     . به همین دلیل ساخت 
اهمیت باالیی برخوردار اســت. در حال حاضر ناســا برنامه گســترده ای را جهت توسعه سیستم     های انرژی 

گرافنی پیگیری می     کند]۴۱[ . با استفاده از مواد پایه 

انتقال انرژی
تولید و ذخیره سازی انرژی و تبدیل انرژی گام      های اولیه در یک سیستم انرژی است. مرحله بعد این است که 

چگونه می توان انرژی را به قسمت      های مختلف یک سیستم جنگی منتقل نمود.

 سیم      های نانو لوله کربنی
 استفاده از سیم      های حاوی نانولوله      های کربن و با وزن 
بسیار پایین )حدود یک ششم سیم      های مرسوم فلزی( 
به جای استفاده از سیم      های معمولی مثل سیم مسی 
می      توانــد بــه میــزان قابــل توجهــی از وزن سیســتم      های 
یــع بــرق در ادوات جنگــی بــه خصــوص پهپادهــا  توز
کاهــش مقاومــت الکتریکی و  بکاهــد. عــالوه بر ایــن، 
کاهش تلفات انرژی از مزایای دیگر ســیم      های نانولوله 
کربنی نســبت به ســیم      های معمولی است. سیم      های 

نانو لوله کربنی دچار زنگ زدگی نمی      شوند و دارای انعطاف      پذیری باالتری نسبت به سیم      های مسی می      باشند 
و در نتیجــه منجر      بــه سیم      کشــی بــا دوام      تــر و امن      تــری در داخــل سیســتم      های قدرت هســتند. در حــال حاضر 
کابل      های برق آن قابل اســتفاده در هواپیماها و پهپادها توســط  کربن و  ســیم      های ســبک حاوی نانولوله      های 
شــرکتNanocom US به صورت تجاری در آمده اســت. آزمایشات استحکام و دوام طوالنی مدت استفاده 
از این کابل      ها از ضروریات به کارگیری این سیم      ها در سیستم      های پیشرفته انتقال قدرت می      باشد. هم      چنین 
از دیگــر مزیــت ســیم      های نانو      لولــه کربنی خاصیــت مقاومت آن      ها در برابر صاعقه اســت       که کاربــرد آن      ها را در 

پهپادها دو چندان می      کند]۴۱[ .

نتیجه گیری
فناوری نانو دارای پتانســیل پیشــرفت       های بنیادی فراوانی در بهبود منابع انرژی متداول) سوخت       های هسته       ای 
و فســیلی( و همچنیــن منابــع انــرژی تجدیدپذیر اســت. پیشــرفت       های شــگرف فنــاوری نانو به واســطه معرفی 
فناوری       هایی با بازده باالتر، قیمت کمتر و مناسب از لحاظ زیست       محیطی به ما امکان می       دهد در تأمین انرژی 
برای سامانه       های مختلف فراتر از گزینه       های فعلی قدم برداریم. همان       طور که در این گزارش ذکر شد فناوری نانو در 
چهار حوزه کاتالیزور       های سوخت، تولید و تبدیل انرژی، ذخیره       سازی انرزی و توزیع یا انتقال انرژی تآثیرگذار است. 
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عالوه بر موارد گفته شده فناوری نانو در هنگام مصرف انرژی 
نیز در صرفه       جویی آن مؤثر است. کاهش مصرف سوخت در 
اتومبیل       ها به علت استفاده از مواد نانوکامپوزیتی با وزن کم، 
بهینه ســازی مصرف ســوخت با کمک اجزای موتــور با وزن 
کمتر و مقاومت در برابر ســایش باالتر، افزودنی       های ســوخت 
بــر پایه نانوذرات و حتی تایرها بهیود یافته با مقاومت غلتان 
پایین نمونه       هایی از کاربردهای فناوری نانو در بهبود مصرف 
انرژی است. با این گستردگی حوزه        کاربرد، فناوری نانو توجه 
بسیاری از محققان و ســرمایه       گذاران را جلب کرده است. با 
این حال ســواالت زیادی پیش رو است که پاسخ آن       ها تأثیر 

مستقیم بر سیاست های حوزه انرژی خواهد گذاشت.

پی نوشت ها

1. energy density

2. heat sink capacity

3. short ignition delays

4. ceria

5. graphene oxide

6. Functionalized graphene sheets

7. Neat nitromethane

8. Aluminum Oxyhydroxide

9. Pathfinder

10. Environmental Research Aircraft and 
Sensor Technology (ERAST)

11. Helios

12. Nasa Centurion

13. Zephyr

14. Solar Impulse

15. exciton

16. conversion efficiency

17. lattice disorder

18. charged impurities

19. polyvinylidene fluoride (PVDF)

20. polyvinyl chloride (PVC)

21. lead magnesium niobate-lead titanate

22. nafion

23. auxiliary power unit

24. Department of Defense (DOD)

25. Free standing graphene oxide paper

26. Nanowhisker

27. Industrie-Bau Nord Group of Companies 
(IBN)

28. More Electric Airplane (MEA)

29. Nickel–metal hydride battery(NiMH)

30. Spacer 

31. 1-butyl,3-methylimidazolium chloride 
([bmIm][Cl])

32. phase change material(PCM)

33. Structurally defected multilayer 
graphene

34. Azobenzene

35. Carboxylate-based framework
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 درخت سان: نانوحاملی در عرصه سالمت 
 فناوری هـای نویـن در اسـتفاده از آب هـای تخریـب 

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

 رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
پوشـش هــای  و  رنــگ ها  در  فنــاوری نانو  کاربــرد   

آب گریز
کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ  

سـازه های   و  نانو پوشـش ها  نانــو  رنگ ها،  کاربـرد   
 ضد حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد سامانه های رنگ سنجی مبتنی بر اسپکترو-
فتومتری در صنایع رنگ

 نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی
 نانوحسگرهای تشخیص سرطان

 کاربرد فناوری نانو در صنعت کفپوش های نساجی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای 

مجتمع
 پوشـش ها، کفپوش هـا و سـازه های مقـاوم در برابـر 

لغزش
 بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های 

مختلف 
اسـمز  فیلتراسـیون  روش  در  فناوری نانـو  کاربـرد   

مستقیم 
 آزمایشگاه روی تراشه 

کربنی در فلزات کاربرد نانولوله های   
کاربردهـای نانومـواد سـلولز در صنایـع مختلـف،   

حوزه کامپوزیت و پلیمر
بـهبـــود عملکــــــرد  نـانــوکاتالیســــت ها در  کاربـــرد   

پیل های سوختی
کاربرد فناوری نانو در خازن ها  

کاربــردهای فنــاوری پالسـمای قوســی خزنـده در   
صنایع

 سلول های خورشیدی شفاف
 نانوذرات مغناطیسی،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیماری ها
و  پزشــکی  منســـوجــات  در  فناوری نانــو  کاربـــــرد   

بهداشتی
کاربـرد نانومـواد سـلولز در فیلم هـای بسـته بندی   

کی خورا
کاربرد های نانو ذرات نورتاب در بهبود سلول های   

خورشیدی
گاز دی -  نانــو حسگرهای تشـخیص و انـدازه گیــری 

کسید گوگرد ا
 راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو
گاز دی-  نانو حسـگرهای تشـخیص و اندازه گیـری 

کسید کربن  ا
و  دی ان ای  تـوالــی  تشــــخیص  نانـو حســــگرهای   

ژن های معیوب
 نانوذرات و دارورسانی به چشم

کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه  
کاربرد نانو سلولز در چاپ سه بعدی  

کی کاربرد نانو مواد سلولزی در روکش های خورا  
آلودگـی  رفـع  و  کنتـرل  در  نانــو کاتالیزورها  کاربـرد   

محیط زیست
تجهیــزات در  بهداشــتی سـطوح  بهبـــود شـــرایط   
صنایـع غذایـی، نوشـیدنی و دارویـی بـا اسـتفاده از 

فناوری نانو
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