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باتری خورشیدی
 مقدمه

باتری به زبان ساده وسیله ای است که انرژی آزادشده از یک فعل  و انفعال شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل 
می کنــد. امــروزه باتــری یکی از اجزای مهم ذخیره ســاز انــرژی در صنعت بــرق و الکترونیک اســت و ذخیره انرژی 
در ظرفیــت موردنیــاز یکــی از پارامترها و چالش های اساســی اســت. بهتریــن گزینه برای رفع این مهم اســتفاده از 
باتری های قابل شــارژ برای ذخیره ســازی انرژی الکتریکی در این تجهیزات اســت. برای همین منظور اســتفاده از 
انواع باتری ها، ازجمله باتری های لیتیمی بسیار حائز اهمیت باشد. باتری های لیتیمی به دو نوع یونی و پلیمری 
گونه خاصی از باتری های لیتیم-یون قابل شــارژ هســتند که نخســتین  تقســیم می شــوند. باتری های لیتیم پلیمر 
بــار از ســال ۱۹۹۵ بــه بــازار معرفــی شــدند. در حال حاضــر یکــی از پیشــرفته ترین باتری هــا، باتری های نــوع لیتیم 
یایی،  کــه در تلفن همراه، رایانه، سیســتم های بی ســیم همچنین در صنایع هوا - فضــا، صنایع در پلیمــر هســتند 
خودروهای الکتریکی و صنایع خورشــیدی  مورداســتفاده قرار می گیرند. این باتری ها تا ولتاژی حدود 3/7 ولت 
را پشــتیبانی می کننــد. ایــن باتری ها عــاوه بر دارا بودن ویژگی هــای باتری های لیتیم-یون، دو ویژگی مهم ســبک 
بــودن و شــکل پذیری را نیــز دارا می باشــند. به ایــن معنی که این باتری ها را می توان به هر شــکل دلخواه ســاخته و 
کیلوگرم(، باالترین انرژی حجمی  مورداســتفاده قرار داد. این باتری ها دارای باالترین انرژی وزنی )وات ســاعت / 

)وات ساعت / لیتر( بوده و یکی از بهترین ذخیره های انواع سیستم های باتری الکتروشیمیایی هستند ]۱[. 
در دهه هــای قبــل، در حوزه های برق و انرژی، از باتری های بزرگی اســتفاده می شــد که این باتری ها بســیار بزرگ و 
ســنگین بوده و در عین  حال قابلیت شــارژ مجدد را نیز نداشــتند. این مســئله باعث می شــد که بسیاری صنایع 
ســاالنه هزینه هــای هنگفتــی را به منظــور ســاخت و خریــد باتری هــای جدیــد به منظــور جایگزینــی بــا باتری هــای 
که قابلیت شارژ مجدد به آن ها اضافه  شده بود از دو ماده  استفاده شده متحمل شوند؛ اما نسل بعدی از باتری ها 
نیکل و کادمیم برای تأمین انرژی در باتری استفاده می کردند. این نسل از باتری ها قابلیت شارژ مجدد را داشتند 
گرمای غیرمتعارف، شدیدًا کاهش پیدا می کند. نکته  یادی داشــته، عملکرد آن ها در ســرما و  اما همچنان وزن ز
دیگــر این کــه ایــن دو مــاده در کنار هم نوعی ماده ســمی را تولیــد می کنند که نگهــداری و در نهایت معدوم کردن 
کــه به نوعی انقابی در صنعت  ک بدل می کند. گام بعدی دیگر در این حوزه  باتــری را بــه عملــی طوالنی و خطرنــا
گونه از  که امــروزه به عنوان پیشــرفته ترین  کــرد بحث معرفی باتری هــای لیتیمی بود. ایــن باتری ها  باتری هــا ایجــاد 
کمتر و عمر بیشتری نسبت به  کنون در جهان مورداستفاده قرار می گیرند. این باتری ها از وزن  که هم ا باتری هایی 
نمونه های قبلی برخوردار بوده و از عمر بیشتری نیز برخوردار بوده و چون قابلیت شارژ مجدد را نیز دارند از توجیه 

مناسب اقتصادی نیز برخوردار هستند]۱[.
یاد به همراه احتمال انفجار آن ها است. در واقع در  بزرگ ترین محدودیت اســتفاده از این باتری  ها قیمت نســبتًا ز
بســیاری از صنایع تنها به دلیل نگرانی مصرف کننده از انفجار این باتری  ها مصرف آن ها محدود شــده اســت. با 
پیشــرفت  دانش متالورژی، مهندســان موفق شــدند به جای باتری  های لیتیم یون، باتری  های لیتیم پلیمر را تولید 
و بــه بــازار ارائــه کنند. با این دســتاورد، بحث انفجار به دلیل جــذب رطوبت در این باتری  هــا به صورت کلی رفع 
شــد. در گام دوم مهندســان الکترونیــک تاش هــای گســترده ای را بــرای محافظــت از این باتری  ها انجــام دادند. 
که جریان های  که این نوع محافظت در مواقعی  کاری بود  مشکل عمده محافظت هم زمان از ولتاژ، دما و جریان 
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چندهــزار آمپــری و ولتاژهــای چند صــد ولتــی موردنظــر باشــد، کاری بس دشــوار و تــا چند وقت بیــش غیرممکن 
بود]2[.

 ساختار  باتری ها 
در ســاده ترین تعریــف، باتــری ابــزاری اســت که قادر اســت انرژی شــیمیایی را به انــرژی الکتریکــی تبدیل کند و 
برعکــس. انــرژی شــیمیایی در انــواع الکتریکــی از دو الکترود درون باتری ذخیره  شــده اســت. تبدیــات از طریق 
کنش ها شامل  کنش های انتقال شارژ رخ می دهند. این وا کسیداسیون یا وا کنش های الکتروشیمیایی کاهش ا وا
کنش ها  گونه های الکتریکی در دو الکترود از طریق مدار الکتریکی خارج از باتری است. وا تبادل الکترون ها بین 
کسیداسیون  کنش ا در صفحات الکترود/الکترولیت رخ می دهند. وقتی جریان در باتری جاری می شود، یک وا
کسیداســیونی الکترون ها را به مــدار خارجی انتقال  کنش ا کاتد رخ می دهد. وا کنش کاهشــی در  در آنــد و یــک وا
کاهشــی این الکترون ها را از مدار خارجی می گیرد. الکترولیت به عنوان یک واســط  کنش  می دهد، درحالی که وا
کار می رود. این واســطه ای برای انتقــال یون ها پیشــنهاد می کند. ازاین رو، جریان جاری شــده  بیــن الکترودهــا بــه 
به وســیلۀ الکترون هــای درون الکترودهــا و یون های درون الکترولیت تقویت می شــود. به طــور خارجی، جریان در 
میان شــارژر یا بار جریان می یابد]3[. واحد الکتروشــیمیایی اصلی باتری ســلول نامیده می شــود، اما کلمۀ باتری 

عمومًا برای یک سلول یا برای دو یا چند سلول متصل به صورت سری/موازی استفاده می شود.
یجی به خاطر تغییرات شــیمیایی و فیزیکی غیرقابل برگشــت  در طــول زمــان عمر باتری، عملکرد باتری به طور تدر
که باتری نهایتًا غیرقابل  کردن و با گذشت طول عمرش رخ می دهد تا جایی  که با استفاده  تمایل به تخریب دارد 
کــه در چرخۀ عمــر باتری و مقیاســی از  اســتفاده شــود. وضعیــت ســالم بــودن باتــری شــاخصی از نقطــه ای اســت 
وضعیتش نســبت به یک باتری تازه به دســت  آمده اســت. طول عمر باتری فرایند پیچیده ای است که بسیاری از 

پارامترهای باتری )برای مثال امپدانس و ظرفیت( را در بر  می گیرد.

 تاریخچه باتری
اولین بار در ســال ۱786 گالوانی شــیوه جدیدی برای تولید الکتریســیته به وســیلۀ مواد شــیمیایی کشــف کرد که 
یادی در زمینــه باتری ها  گالوانی۱ مشــهور شــدند. از ســال ۱800 به بعد پیشــرفت ز بعدهــا ایــن پیل هــا به پیل های 
صــورت گرفــت امــا اولین باتری های قابل شــارژ ســرب اســید که امــروزه نیز در خودروها از آن ها اســتفاده می شــود 
در ســال ۱8۵۹ ســاخته شــد. تحول بعدی در باتری های قابل شــارژ در ســال ۱۹60 با ســاخت باتری های نیکل-

یــد فلز3 دادند.  کادمیــم2 رخ داد امــا ایــن باتری ها نیز در ســال ۱۹۹0 جای خود را بــه باتری های جدید نیکل-هیدر
چرخــه پیشــرفت باتری های قابل شــارژ با اختراع اولین باتری هــای لیتیم-یون در ســال ۱۹۹۱ و باتری های پلیمر-

گردید. در ســال های اخیر با به کارگیری نانــو ذرات مختلف در این باتری ها بازده  کامل  لیتیــم یون در ســال ۱۹۹۹ 
آن ها به مقدار قابل ماحظه ای افزایش  یافته است. ]2[.

کاربردها و پیشرفت فناوری باتری  
کارآمد بودند، نوادگان ما ممکن اســت روزی به فناوری امروزی به روشــی یکســان   باتری هــای اولیــه نامطمئن و نا
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کانمــان در ۱00 ســال پیش را ماحظــه می کنیم ]4[. ایــن بخش به  کــه ما امــروز تجارب نیا کننــد همان طــور  نــگاه 
یخچه ای از پیشرفت های باتری را جمع بندی  پیشرفت هایی در ویژگی ها و فناوری باتری تمرکز دارد. جدول ۱ تار

می کند. 

سالمحقق )کشور(روش

۱800ولتا4اختراع باتری

۱8۵۹پلنت۵)فرانسه(اختراع باتری سرب-اسید

۱8۹۹جانگنر6)سوئد(اختراع باتری نیکل-کادمیم

۱۹0۱ادیسون7)آمریکا(اختراع باتری نیکل-یون

کرمن8)آلمان(اختراع صفحات دوقطبی ۱۹32آ

۱۹47نیومن۹)فرانسه(موفقیت در عایق بندی باتری نیکل-کادمیم

ید فلز ۱۹۹0سانیو۱0)ژاپن(تولید اولین نمونه تجاری باتری نیکل-هیدر

۱۹۹۱سونی۱۱)ژاپن(تولید اولین نمونه تجاری باتری لیتیم-یون

 باتری خورشیدی
که  یک سیســتم تولید توان خورشــیدی می تواند به صورت یک سیســتم منفصل از شــبکه۱2 مطابق شــکل ۱ باشد 
در آن انرژی تولیدی توســط پنل خورشــیدی، برای تأمین توان یکنواخت در 24 ســاعت در سیســتم باتری ذخیره 

می شود.

برق خورشیدی مدیریت انرژی

ذخیره

اینورتر بار مصرفی

 شکل 1.یک سیستم منفصل از شبکه با باتری ]5[

 جدول 1.تاریخچه گسترش باتری ]4[.
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کرد. عاوه بر این برای باال بردن قابلیت اطمینان، می توان یک سیستم هیبریدی مطابق شکل 2 را انتخاب 

کــه در واقع بــرق تولیدی توســط پنل  باتــری یکــی از اجــزای اصلــی سیســتم خورشــیدی منفصل از شــبکه اســت 
خورشــیدی را ذخیره ســازی می کنــد. تــوان تولیــدی ذخیره شــده در باتــری خورشــیدی بــرای زمان عــدم تابش نور 
خورشــیدی )شــب( مورداســتفاده قرار می گیرد. برق ذخیره شــده در باتری به کمک اینورتر خورشــیدی به برق 220 

ولت تبدیل می شود و مورداستفاده تجهیزات قرار می گیرد.
در سیســتم های فتوولتاییــک باتری هــای یک بارمصرف جایگاهی نداشــته و تنها از باتری های قابل شــارژ در این 

سیستم ها استفاده می گردد.
که ارائه شــده اســت، باتری های زیر در سیستم های خورشــیدی مورداستفاده قرار می گیرند و در   بنا بر توضیحاتی 

کاربرد عبارت است از: کلی باتری های خورشیدی بر اساس نوع  واقع دسته بندی 
 باتری های خورشیدی ثابت )ایستگاهی(

باتری های ســرب اســید۱3 با عمق دشــارژ باال برای سیســتم های خورشیدی ثابت و ایســتگاهی مورداستفاده 
قرار می گیرند.

 باتری های خورشیدی قابل حمل
کــم از باتری هــای نیکل-کادمیــم ، نیکل-  کاربردهــای سیســتم های خورشــیدی قابل حمــل بــه دلیــل وزن  بــرای 

هیترید فلز ، لیتیم-یون۱4 و یا لیتیم-پلیمر۱۵ استفاده می شود.

 پارامترهای عملکردی باتری خورشیدی
)۱6DOD( عمق دشارژ باتری 

ایــن پارامتــر میــزان انــرژی بیرون کشیده شــده از باتــری به عنــوان درصــدی از ظرفیت کل باتــری را نشــان می دهد. 
گر DOD، 2۵ درصد باشــد،  کامل و DOD باتری اســت. برای مثــال ا وضعیــت شــارژ باتــری، اختاف بین شــارژ 

برق خورشیدی مدیریت انرژی

ذخیره

اینورتر

دیزل ژنراتور

بار مصرفی

 شکل 2.یک سیستم منفصل از شبکه هیبریدی با باتری ]5[
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وضعیت شارژ باتری 7۵ درصد است.
 سیکل عمر باتری۱7

ایــن پارامتر برابر اســت با تعداد ســیکل های شــارژ و دشــارژ باتری قبل از اینکــه ظرفیت نامی باتری بــه کمتر از 80 
کار  می کند. کاهش ظرفیت  درصد ظرفیت اولیه خود برسد. بعد از تعداد سیکل عمری مشخص شده، باتری با 

)C-Rate( نرخ شارژ و دشارژ 
که  کامل به صورت C/X بیان می شــود  کارکرد باتری برای شــارژ و دشــارژ  نســبت ظرفیت باتری به تعداد ســاعت 
 ۱0/C باتری برابر با C-Rate ،باشــد X =۱0 H گر X زمان شــارژ و دشــارژ کامل برحســب ساعت است. به طور مثال ا
اســت. جریان شــارژ و دشــارژ باتری، به صورت تقســیم ظرفیت باتری )AH( به  کل ســاعت شــارژ و دشــارژ باتری 
گر C-Rate برابر با C/۱0 باشــد، جریان شــارژ و دشــارژ برابر  اســت. به طور مثال برای یک باتری با ظرفیت AH ۵0، ا

با ۵ آمپر می شود.
 خود دشارژی۱8

کاهش ظرفیت به  که مورداســتفاده قرار نمی گیرد، از دســت می رود. این  ظرفیت الکتریکی یک باتری در مواقعی 
کنش الکتروشیمیایی داخلی باتری است و با افزایش دما، افزایش پیدا می کند. لذا بهتر است، باتری در  دلیل وا

گیرد. محیطی با دمای پایین قرار 

 انواع باتری خورشیدی
 باتری سرب اسید

کرد: که آن را به دو دسته زیر تقسیم  باتری های سرب اسید رایج ترین باتری در سیستم های فتوولتاییک است 
 )۱۹FLA( باتری سرب اسیدتر 

این باتری معمولی مورداســتفاده در سیســتم های ذخیره توان خورشــیدی اســت. باتری های ســرب اســیدتر از دو 
کامل در الکترولیت غوطه ور است. در طول  نوع صفحه ای و لوله ای هستند. در این نوع باتری ها، الکترود به طور 
کنش های شیمیایی درون باتری از آب تولید می شوند و لذا  کسیژن با توجه به وا گازهای هیدروژن و ا شارژ باتری، 

کردن دوره ای آب به این نوع باتری است. نیاز به  اضافه 
که در خودروها مورداســتفاده قرار می گرفت از نوع ســرب اســیدتر می باشــند. در این نوع باتری  باتری های قدیمی 

کم این نوع باتری است. خورشیدی از محلول آب اسید استفاده می شود و مزیت آن قیمت 
 از معایب این نوع از باتری ها می توان به تعمیر و نگهداری مداوم و خطرات احتمالی استفاده از اسید را اشاره کرد 
همچنین این باتری ها هنگام شارژ شدن از خود گازهایی ساطع می کنند که برای سامتی مضر است و به همین 
گرفته شود. دلیل جهت استفاده در مکان های پوشیده مناسب نیستند مگر اینکه برای آن تهویه مناسب در نظر 

)20SLA(باتری سرب اسید خشک 
کد دارد. این نوع باتری ها، چنین 2۱VRLA یا 22CELA نامیده می شوند.  این نوع باتری یک الکترولیت را 

ی صفحات قطب های مثبت و منفی،  کسیژن رو گازهای هیدروژن و ا  در این نوع باتری ها در طول پروسه شارژ، 
کردن  از آب تولید می شوند؛ سپس این که باهم ترکیب  شده و آب تولید می کنند. لذا در این نوع باتری ها، اضافه 

آب نیاز نیست.
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باتری های سرب اسید خشک نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
 23AGM باتری 

در ایــن نــوع باتــری، توده هــای شیشــه به صورت فشــرده بیــن صفحات قــرار می گیرنــد. این صفحات شیشــه ای، 
کســیژن از طریق الکترولیت، از صفحــات مثبت حرکت کرده و در  الکترولیــت را جــذب می کنند. مولکول های ا

کنش داده و تولید آب می نمایند. صفحات منفی با هیدروژن وا
 باتری ژل24 

که به باتری اضافه می شود و بعد  گرم را شکل می دهد  کسید سیلیکون به الکترولیت یک مایع  کردن دی ا اضافه 
کســیژن در طول پروســه شــارژ، بین صفحــات مثبت و منفی  از خنــک کاری به صــورت ژل می شــود. هیدروژن و ا

حرکت می کنند و این جابه جایی از طریق ترک ها و فضاهای خالی در الکترولیت ژل مانند صورت می گیرد. 
هر دو باتری ژل و AGM نیاز به یک شارژ کنترل شده دارند. در این نوع باتری ها عمومًا الکترون سرب کلسیم برای 
گاز مورداستفاده قرار می گیرند. ولتاژ و جریان هم باید زیر نرخ C/20 باشند. در  کمینه کردن هدر رفت آب و تولید 

شکل 3 نمونه یک باتری ژل نمایش داده  شده است.

)2۵Ni-Cd( باتری های نیکل-کادمیم 
که  در باتری هــای نیکل-کادمیــم الکتــرود مثبــت از کادمیــم تشکیل شــده و الکترود منفــی از هیدروکســید نیکل 
کننده های نایلون که در الکترولیت هیدروکسید پتاسیم غوطه ور هستند از هم جدا شده اند. تعداد  به وسیلۀ جدا
ســیکل عمری این باتری ها در مقایســه با باتری های ســرب اســید باالتر است و گســتره عملکرد دمایی وسیع تری 

دارند.
کاهش پیدا می کند.  که وقتی باتری برای مدت طوالنی بااستفاده باشد  تاثیرحافظه26 پارامتری است 

گر یک باتری به طور مکرر تا 2۵ درصد تخلیه شود،  تاثیرحافظه پروســه به یادآوری عمق دشــارژ درگذشته اســت. ا
این درصد در حافظه باتری ذخیره می شــود و وقتی باتری بیش از 2۵ درصد تخلیه شــود، ولتاژ ســل باتری مطابق 

شکل 4 افت پیدا می کند. 

 شکل3. نمونه یک باتری ژل ]6[
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)27Ni-MH( ید فلز  باتری های نیکل-هیدر
ید فلز  یــد فلــز نــوع توســعه یافته باتری نیکل کادمیم اســت. آند به جــای نیکل کادمیــم از هیدر باتــری نیکل-هیدر

تشکیل  شده است. 

 باتری لیتیم-یون
دانسیته انرژی در باتری های لیتیم - یون 3 برابر باتری های سرب اسید است. ولتاژ سل این باتری ها معمواًل 3.۵ 

کردن این باتری ها تأمین می شود. ولت است و ولتاژ موردنظر سیستم خورشیدی با سری 
کمتر به ولتاژ باالتر دست  یافت ]8 [. در شکل  با بهره گیری از باتری های لیتیمی می توان با به کارگیری تعداد پیل 

)۵( نمایی از انواع به اترهای لیتیم-یون مورداستفاده در صنایع مختلف نشان داده می شود.

 شکل 4. تأثیر حافظه روی عملکرد باتری نیکل-کادمیم ]7[

 شکل 5. انواع مختلف باتری های لیتیم-یون ]8[

1/4
منحنی دشارژ باتری )وقتی باتری جدید است(

گیری حافظه تخلیه 25 درصد( منحنی دشارژ باتری )با در نظر 

M

1/0

0/6

25 75 1000 50

تاژ
ول

درصد عمق دشارژ

≈
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 باتری لیتیم پلیمر
کننده ایفای نقش می کند  در ایــن نــوع باتری الکترولیت پلیمر جامــد هم به عنوان الکترولیت و هم به عنــوان جدا

کمتر است. کنش  الکترودهای لیتیم با الکترولیت  وا
که از نظر ساختار بسیار شبیه به باتری لیتیم- باتری لیتیم-پلیمر در واقع نوعی باتری پیشرفته لیتیم-یون است 
کــه موجب افزایش بهــره وری باتری می شــود. به طور  یــون اســت، البتــه با برخــی تفاوت در ویژگی های ســاختاری 
که این ویژگی می تواند  کامل شارژ می شود خطر انفجار از بین می رود  مثال وقتی که یک باتری لیتیم-پلیمر به طور 
از نظــر ایمنــی بســیار حائز اهمیت باشــد. در این نوع باتری ها در اصل از یک ماده پاســتیکی آنــد و الکترولیت بر 
پایه الکترولیت جامد اســتفاده می شــود. فناوری تولید باتری های لیتیم-پلمیر همواره در حال پیشــرفت و بهبود 
کننده در این نوع باتری ها اســتفاده  اســت، به طوری  که در حال حاضر محققان از الکترولیتی به شــکل ژل و جدا

که اطاعات ویژگی های آن در حال انتشار است]۹[. می کنند 
که در این شماتیک الکترولیت  در شکل )6( شماتیکی از ساختار باتری های لیتیم-پلیمر نشان داده شده است 
که بــر پایه ترکیبات  کننده الکترودها استفاده شــده اســت. الکترولیت ها به صورت محلولی اســت  به عنــوان جدا

پلیمری بوده است]۹[.

 شکل 6. شماتیکی از ساختار باتری لیتیم-پلیمر ]9[

 تقسیم بندی باتری ها بر اساس عمق دشارژ باتری]10[ 
کم عمق28   باتری های سیکل 

یادی را برای یک مدت زمــان کوتاه تأمین  ایــن نــوع باتری هــا صفحات نازک به همراه ســطح بزرگ دارنده جریــان ز
می کنند و عمق دشارژ آن ها 20 درصد یا کمتر است. ازجمله این باتری ها می توان به باتری سرب اسید مخصوص 

کرد و این نوع باتری ها برای سیستم خورشیدی مناسب نیستند. اتومبیل ها اشاره 
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 باتری های سیکل عمیق )دیپ سایکل2۹(
ایــن نــوع باتری هــا صفحــات ضخیم تــر با ســطح های کوچــک دارند و جریــان کمی را بــرای مدت طوالنــی تأمین 
می کنند و تا 80 درصد دشارژ می شوند. باتری های سیکل عمیق مناسب برای سیستم های خورشیدی هستند.

 شکل 7.شماتیک یک باتری خورشیدی دیپ سایکل ]11[ 

چالش های موجود در استفاده از باتری خورشیدی و کاربرد فناوری نانو
کاری و میزان دشارژ باتری بستگی دارد  عملکرد و عمر باتری خورشیدی به پارامترهایی نظیر سیکل شارژ، دمای 

که حداقل عمر 3 تا ۵ سال را داشته باشند. ولی قاعدتًا باتری های خورشیدی باید طوری طراحی شوند 
در طراحی باتری های خورشیدی پارامترهای زیر چالش زا هست:

 هزینه سیستم
 راندمان انرژی باتری

 عمر باتری
 تعمیر و نگهداری باتری

 میزان خود دشارژی
گستره دمایی عملکرد باتری  

باتری مورداستفاده در سیستم های خورشیدی به علت استفاده مداوم و شارژ و دشارژ هرروزه آن ها در درجه اول 
باید دارای طول عمر باال باشــند. طول عمر یک باتری برحســب تعداد ســیکل شــارژ و دشارژ و میزان سطح دشارژ 

باتری بیان می شود.
 در سیســتم های خورشــیدی باتری خورشــیدی در طول روز توسط پنل شــارژ و در طول شب توسط مصرف کننده 

دشارژ می شوند. لذا هر شبانه روز یک سیکل شارژ و دشارژ برای باتری محسوب می شود.
کثر تا ســطح دشــارژ 80 درصد( باید توســط طراح   در طراحی یک سیســتم خورشــیدی ســطح دشــارژ باتری )حدا
کوتــاه نباشــد. ویژگی مهم دیگــر باتری های خورشــیدی  گرفتــه شــود که طــول عمر باتری بســیار  به گونــه ای در نظــر 
قابلیــت دشــارژ تــا ظرفیت نامی آن ها می باشــد. در سیســتم های خورشــیدی پــس از روزهای ابری ممکن اســت 
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باتری تا عمق 80 درصد دشارژ شود و در این شرایط باتری باید قابلیت تأمین بار را داشته باشد.
در ادامه مشخصه های اصلی باتری های خورشیدی و مزایا و معایب )چالش های( آن ها را بررسی می کنیم.

با مقایســه باتری های ســرب اســید خشک و سرب اسیدتر، به نتیجه می رســیم که باتری های سرب اسید خشک 
مناسب تر هستند.

 حمل ونقل آسان
کمتر  تعمیر و نگهداری 

 عدم نیاز به  اضافه کردن دوره ای آب

Wh/Kg 3۵-2۵انرژی مخصوص

کاری 7۵0-2۵0عمر سیکل 

کم، راندمان انرژی باال، عملکرد سادهمزایا هزینه 

کممعایب کارکرد نسبتًا  عمر 

باترینیکل - کادمیمنیکل-هیدرید فلزلیتیم- یون

3.6۱.2۱.2)V( متوسط ولتاژ عملکرد

200-280۱60-3۱0۹0-۱۵0)Wh/L( چگالی انرژی

۹0-۱۱۵۵0-۹030-60)Wh/Kg( انرژی مخصوص

نرخ دشارژ خود به خودی در دمای 20 ۱-۱020-30۱0-20
درجه سانتی گراد )درصد در یک ماه(

سیکل کاری۵00-۱000300-600300-700

20-۵020-۵020-۵0)°C( رنج دمایی

 جدول 2.خالصه مشخصه های اصلی باتری های خورشیدی سرب اسید]10[

 جدول 3.خالصه مشخصه های اصلی باتری خورشیدی لیتیمی، نیکل-کادمیم و نیکل-هیدرید فلز ]10[ 

کرد: چالش های موجود در باتری های خورشیدی را می توان در موارد زیر خاصه 

 هزینه باالی باتری خورشیدی
هزینــه باتــری شــامل یــک هزینــه اولیه و یک هزینه ســالیانه اســت. هزینــه اولیه ثابت اســت که برای خریــد اولیه 

باتری ها الزم است.
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هزینه دیگر مربوط به هزینه های تعمیر و نگهداری مجموع باتری است که سالیانه در نظر گرفته می شود. عملکرد 
کمتر از 3 سال باشد،  گر عمر باتری  که در هزینه های سالیانه تأثیرگذار است و ا و عمر باتری، پارامتر مهمی است 
ایــن هزینــه افزایش می یابد و گران تر شــدن سیســتم را موجب می شــود. با کمــک فناوری نانو می تــوان عمر کارکرد 

کاهش داد. کل مجموعه باتری را  اجزای باتری را بهبود بخشید و هزینه سالیانه و در نتیجه هزینه 
 راندمان انرژی باتری خورشیدی

یابی تمامی انرژی ذخیره شده در باتری امکان پذیر  از آنجایی که باتری خورشیدی یک سیستم ایده آل نیست، باز
نیست و قاعدتًا انرژی دشارژ برابر با انرژی شارژ نیست و یک مقدار خود دشارژی در باتری اتفاق می افتد.

انرژی شارژ باتری / انرژی دشارژ باتری = راندمان انرژی باتری 
میــزان خــود دشــارژی باتری به افت های داخلی باتری وابســته اســت. هم چنین خود دشــارژ باتری بــا افزایش دما 
افزایــش پیدا می کند. با فناوری نانو می توان انرژی دشــارژ باتری را به انرژی شــارژ باتــری نزدیک نمود و در راندمان 

انرژی باتری خورشیدی را افزایش داد.
 تعمیر و نگهداری باتری خورشیدی

هزینــه تعمیــر و نگهداری سیســتم باتری خورشــیدی طــی مدت زمان عمر مفیــد باتری باید، حتی االمــکان ناچیز 
گیــرد، فنــاوری نانو با  کــه بتوانــد به طور گســترده به عنــوان یک منبــع ذخیره ســاز مطمئن مورداســتفاده قرار  باشــد 
کارکــرد در رنج دمایی گســترده تر، هزینــه تعمیر و  ی پارامترهایــی نظیــر عمــر مفید باتــری و قابلیت  تأثیرگــذاری رو

کاهش خواهد داد. نگهداری را 

فناوری نانو در باتری خورشیدی
کوتاه مــدت عمــده فنــاوری نانو بر فنــاوری باتری خورشــیدی، از به کارگیــری نانو ذرات حاصل خواهد شــد.  تأثیــر 
آن هــا بــدون تأثیرگــذاری فوق العــاده بــر ظرفیت کل، ســرعت شــارژ و تخلیه را بهبود می بخشــند، نکتــه ای که در 
ی استفاده از  هنگام مقایســه آن ها با پیل های ســوختی باید به خاطر داشــت. بااین حال تحقیقات انجام شده رو
نانولوله ها به جای گرافیت در الکترودها بیانگر توانایی آن ها در دو برابر کردن ظرفیت باتری )و حتی بیشتر( است.

کرده اند که اســتفاده از مواد نانوبلوری و نانولوله ها در باتری خورشــیدی باعث افزایش چشمگیری  محققان ثابت 
در طول عمر، دانســیته جریان و ســرعت شــارژ شــدن آن ها شــده اســت. نانولوله ها به عنوان جایگزینی مناســب 
گرفته  شــده اند. به دلیل کوچک بودن ســاختار  گرافیت -لیتیم در نظر  گرافیت معمولی در ســاختار الکترود  برای 
گرانیت معمولی اســت به طوری که ظرفیت یک  الیه نانولوله در  نانولوله ســطح مفید تماس آن ها با لیتیم بیشــتر از 
کیلوگرم رســیده اســت. با اســتفاده از فناوری نانو در ســاخت باتری ها در ابتدا  آزمایشــگاه به 640 آمپرســاعت به 
کنونی تا ۱00 برابر باتری های قبلی  کنون با توســعه این فناوری باتری های  که ا میزان شــارژ مجدد آن ها ۱0 برابر شــد 

)بدون استفاده از فناوری نانو( قابلیت شارژ مجدد را دارند]۱2[.
کلی زیر بیان نمود: کاربردهای فناوری نانو در باتری خورشیدی را می توان به صورت   

کننده های باتری: از طریق ســاختار ســازی نانو به کارگیری   اســتفاده از مواد نانو ســاختار برای الکترودها و جدا
کننــده و الکترولیــت، باتــری لیتیم یــون بهینه برای  یت هــا بــرای مــواد الکترودهــا و دســتگاه های جدا نانــو کامپوز

ذخیره سازی انرژی در سیستم های فتوولتاییک حاصل می شود]۱2[.
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در بیــن باتری هــای خورشــیدی، باتری های لیتیمی مزایای بیش تــری دارند و ارتقاء این باتری ها بــا فناوری نانو در 
یک خود هستند.  اولویت محققان قرارگرفته است. باتری های لیتیمی در حال نزدیک شده به دانسیته انرژی تئور
درحالی که پیشــرفت هایی در سیســتم های باتری لیتیم مثل li-s و li-o2 در حال انجام اســت، به کارگیری مواد با 

ساختار نانو یک ابزار مفید برای بهینه سازی عملکرد سیستم های باتری است]۱3[.
عمومــًا باتری هــای لیتیم-یون نســبت بــه باتری های سرب-اســید و باتری هــای پایه نیکل یک ســری مزیت مثل 
گرافیت  چگالــی انــرژی باال و ســیکل عمــری باال دارند. هرچنــد باید محدودیت هایــی نظیر ظرفیت مخصــوص 

گرفت]۱4[. کاتدی )mAh/gr 400-۱00( را در نظر  کسید  آندی )mAh/gr 372( و ا
گرفته اند.  یاد، تخلخل بسیار موردتوجه صنعت باتری های لیتیمی قرار  مواد نانو ســاختار به دلیل ســطح تماس ز
کنش هــای فعال جدید، کاهش مســیر انتقــال یون های لیتیم، کاهش ســرعت  ایــن مشــخصات امــکان انجام وا
جریــان ســطح ویــژه و بهبــود پایــداری و ظرفیــت ویــژه باتری هــای جدید را فراهــم کرده اســت. عاوه بر ایــن، مواد 
یتی که برای مسیرهای هادی الکترونی طراحی می شوند، می توانند مقاومت داخلی باتری های لیتیمی  نانوکامپوز

کاهش داده، سبب افزایش ظرفیت ویژه، حتی در سرعت جریان های شارژ/ تخلیه باال شوند. را 
یســت و دیگــر زمینه های مرتبط اســتفاده  یســتی، فناوری اطاعات، محیط ز نانــو مــواد به طــور گســترده در علوم ز
کم انرژی و  گســترده ای دارند. در واقع نانو مواد در باتری های لیتیمی به واســطۀ الکترودها از توانایی بهبود یافتن ترا
کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی به خصوص در  قدرت برخوردارند. اخیرًا مواد نانو ساختار توجه پژوهشگران برای 
کرده اند. این فناوری های  انواعی که ســرعت جریان شــارژ و تخلیه باالیی دارند، مثل باتری های لیتیمی، جلب 
که  که به عنــوان نمونه می تــوان از توســعه الکترودهایی نــام برد  ذخیــره انــرژی متکــی به علــوم مواد جدید هســتند 

قابلیت شارژ و تخلیه در سرعت جریان باال را دارند]۱2[.
ی یون های لیتیم و یک الکترود   باتری های لیتیمی قابل شارژ شامل یک الکترود مثبت )کاتد(، الکترولیت حاو
 LiCoO2 منفــی )آنــد( هســتند . جنس الکترودهای مثبت و منفی اغلب باتری های تجــاری لیتیمی به ترتیب از
کــه هــر دو به عنــوان جایگاه هــای تبــادل یون هــای لیتیــم عمــل می کننــد. در حین فرایند شــارژ  گرافیــت اســت  و 
گرفتن  گرافیت جذب شــده و با  کردن باتری، یون های لیتیم از الکترود LiCoO2 جدا، هم زمان به وســیلۀ الکترود 
کلــی را خنثی نگــه می دارند. در حین فرایند تخلیــه باتری، یون های لیتیم از الکتــرود منفی خارج و  الکتــرون  بــار 
کســید- احیای  کنش ا ی الکترود مثبت جای می گیرند. این فرایند الکتروشــیمیایی، یک وا در همــان زمــان  بر رو
که طی آن، انتقال الکتروشیمیایی بار بین یون های متحرک و ساختار یک جامد هادی یون  حالت جامد است 
و الکتــرون  صــورت می گیرد. معمواًل حالت مطلوب آن اســت که مقدار انرژی ذخیره شــده در واحد جرم یا حجم 
باتــری تــا حد ممکن باال باشــد. برای مقایســه محتــوای انرژی باتری هــای لیتیمــی، از پارامتر دانســتیه ویژه انرژی 
)Wh/Kg( اســتفاده می شــود؛ به طور کلی مزایای بالقوه الکترودهای نانو ســاختار برای باتری ها را می توان به شــرح 

کرد: زیر خاصه 
که امکان انجام آن ها با مواد توده ای وجود ندارد؛ کنش های جدید   وا

که منجر به سرعت بیشتر شارژ و تخلیه می شود؛ یاد الکترود- الکترولیت   سطح تماس ز
 مســیر انتقــال کوتاه تــر الکترون هــا و یون هــای لیتیــم )کــه امــکان عمــل در هدایت پاییــن یون هــای لیتیم و 

الکترون ها یا در توان های باالتر را فراهم می کند(.
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کــه در آن انتقــال یون هــای لیتیم و  کســید- احیــا اســت  کنــش ا به طــور کلــی فراینــد شــارژ- تخلیــه شــامل یــک وا
الکترون هــا مخصوصــًا در شــارژ یا تخلیه های ســریع نقش مهمی دارند. مواد نانو ســاختار می توانند مســیر انتقال 
یون ها و الکترون ها را کوتاه کنند. در مقابل، الکترودهای باتری های تجاری اغلب از مواد میکرونی مثًا پودرهای 
ی ذرات میکرونــی بــا ســطح ویــژه کم تشــکیل  شــده اند. از لحاظ نفــوذ، این مــواد میکرونی به دلیــل طوالنی  حــاو
بــودن مســیر انتقــال یون هــای لیتیــم و کم بودن ســطح تماس بین الکتــرود و الکترولیــت برای فرایندهای شــارژ - 
تخلیه ســریع مناســب نیســتند. نفوذ یون های لیتیم به دلیل ماهیت فاز الکترولیت، سطح مشترک مایع- جامد 
گر فقط به  کل  و پیچ وخم مســیر نفوذ یک پدیده پیچیده اســت و الزم اســت که اندازه ذرات موردتوجه قرار گیرد. ا
فرایند توجه کنیم و فرض کنیم که ضریب نفوذ تنها به این عوامل وابســته اســت، می توان طول نفوذ را با اســتفاده 
 Q=IT به وسیلۀ رابطه )Q( به ترتیب ضریب نفوذ و زمان هستند. ظرفیت ویژه باتری T و D که کرد  از رابطه تعیین 
که I دانســیته جریــان ویژه شــارژ- تخلیــه در واحــد A/Kg یا mA/g اســت. در ظرفیــت ثابت،  بــه دســت می آیــد 
 r3/ )3 )r-L(-  r3( می شــود؛ بنابرایــن، ظرفیت ویژه مؤثــر به نســبت حجــم )T( منجــر بــه کاهــش ســریع I افزایــش
کثر ظرفیت ویژه، طول نفوذ موردنیاز )L( باید از  بســتگی دارد که r شــعاع ذرات فعال اســت. برای رســیدن به حدا
که مواد الکترودی نانو  )r( بزرگ تر باشد. ذراتی با اندازه r2 باید حدود دو نانومتر باشند. این موضوع نشان می دهد 
ساختار برای تبدیل و ذخیره دانستیه انرژی و توان باال ضروری اند. برای اصاح عملکرد شارژ- تخلیه با سرعت 
کربن دوده به عنوان یک ماده هادی  کوتاه باشد. از معمواًل  جریان باال، مسیر انتقال الکترون نیز باید تا حد ممکن 
تی نظیر سطح تماس، آلودگی سطح در فرایند اختاط  کمکی در باتری های لیتیمی استفاده می شد. ولی مشکا
کوتاه کردن  مکانیکــی مــواد هــادی کمکی و مواد فعــال الکترود وجود داشــت؛ بنابراین کاهش مقاومــت از طریق 

مسیر انتقال الکترون در فرایند شارژ- تخلیه هنوز مطرح است]۱3[.
کربنی نیز برای باتری های لیتیمی پرســرعت موردبررســی قرار  ی نانولوله های  مواد فعال نانوبلوری سنتزشــده بر رو
گرفته انــد و رفتــار شــارژ- تخلیه اصاح شــده ای را در دانســیته جریان باال نشــان داده اند]۱4[. با وجود این، ســنتز 

خ انتقال یونی و الکترونی باال ]14[  شکل 8.ساخت الکترود ظرفیت باال با ساختار نانو و نر
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ی نانولوله ها و نانوسیم های هادی هنوز یکی از امیدبخش ترین زمینه های تحقیقاتی  مواد فعال نانو ساختار بر رو
است.

کاربرد در  که ســان وای و همکاران در ســال 20۱6 ]۱2[ انجام داده اند به بررســی ســاخت نانو مواد برای  در تحقیق 
که با به کارگیری ســاختار نانو، ظرفیت  الکترودهای باتری های لیتیمی پرداخته اند، از شــکل 8 مشــخص اســت 

کرده و نرخ انتقال یونی و الکترونی نیز باال رفته است. الکترود افزایش پیدا 
کار از الکترودهای نانو ســاختار  کــه چگالی تــوان باتری لیتیمــی را افزایــش دهیم. بــرای ایــن  یــم  بنابرایــن نیــاز دار
اســتفاده  شــده اســت که رســانایی یونی و الکترونیکی باال، ضریب به کارگیری باالی مواد و ظرفیت سیکل کاری 

باال را نتیجه داده است]۱۵[.
در شکل ۹ منحنی شارژ و دشارژ را برای مواد با ساختار نانو مشاهده می کنیم. از شکل مشخص است که سیکل 
یافتی را  دشــارژ با راندمان انرژی باال انجام  شــده اســت و سیســتم قابلیت دشــارژ حجم بســیار باالیی از انرژی در

دارا است.

 LixTiO2-B منحنی های شارژ و دشــارژ برای نانو وایرهای )a .9 شــکل 
خ )b ]15[ )10 mAg-1( مقایســه بین رفتار نانــو وایر TiO2-B و نانوذره  در نــر

anatase و نانوذره TiO2-B
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کاری باتری را نتیجه داده است. که نانو ساختار α-Fe2O3، افزایش تعداد سیکل  در شکل ۱0 مشاهده می شود 
بــا کمــک فنــاوری نانو و اســتفاده از مواد با ســاختار نانو، چگالی توان و انــرژی باتری ها افزایش پیــدا خواهد کرد و 
یســت خواهد داشــت. به طور مثــال در باتری لیتیم-ســولفور، با کمک  ی محیط ز درعین حــال کمتریــن تأثیر را رو
 ۱672 mAh/gr 3860 و mAh/gr فنــاوری نانــو، لیتیم )آند( و ســولفور )کاتد( بــه ترتیب به چگالی انرژی بــاالی
رســیده اند. ســولفور ماده ای اســت که به وفور در دســترس اســت و قیمت کمی دارد و هم چنین غیر سمی است. 
ی  کــه li-s بــا کمک فنــاوری نانو، در عیــن راندمــان انرژی بــاال، تأثیر مخــرب کمی رو ایــن مــوارد موجــب می شــود 

یست داشته باشد]۱6[. محیط ز
کاربرد فناوری نانو و اســتفاده از نانو مــواد در بهبود عملکرد اجزای باتری خورشــیدی مثل آند  در مباحــث بــاال بــه 
کاتــد پرداختیــم. یکــی دیگر از کاربردهای فناوری نانو، ســاخت باتری های متفاوت خورشــیدی مثل نانو باتری  و 

یم. که به آن می پرداز است 
اســتفاده از فنــاوری انرژی هــای تجدیــد پذیــر خورشــیدی، به طــور قابل توجهــی وابســته بــه توســعه سیســتم های 
که نوعی شــبکه برق  کارآمــد انرژی اســت. بــا ظهور مفهوم شــبکه هوشــمند30  ذخیره ســازی )باتــری خورشــیدی( 
هوشــمند، شــامل شــبکه های خطوط انتقال، ترانسفورماتورها و... بوده که با اســتفاده از تجهیزات و فناوری های 
دیجیتــال و کامپیوتــری مدیریت می شــود، فناوری نانو به عنوان یک ابزار قدرتمند قابل حمل مطرح  شــده اســت. 
یــک باتــری نانویی که قابلیت ذخیره ســازی انرژی کافی را در خود داشــته و می تواند انرژی موردنیاز یک سیســتم 
قابل حمــل خورشــیدی )نظیــر اتومبیل خورشــیدی( را تأمین کند. فناوری نانو ســهمی قابل توجه در سیســتم های 
کاربردهای مختلف خورشــیدی، نظیر وســایط  کارآمــد انــرژی دارد. باتری های نانویی در پروژه ها و  ذخیره ســازی 
نقلیه الکتریکی )خورشیدی(، شارژر خورشیدی و تأمین کننده های انرژی پشتیبان در مصارف صنعتی به جای 

 شکل 10.رفتار الکتروشیمیایی نانو ساختار α- Fe2O3 در منحنی های ولتاژ و 
کارکرد ]15[ سیکل 
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باتری های سنتی استفاده می شوند. به کارگیری فناوری نانو در تولید باتری خورشیدی، مزایای متعددی به همراه 
گرفتــن باتری )به دلیل اســتفاده از مــواد الکترودی با  کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان به کاهــش احتمال آتش  دارد 
کاهش وزن باتری و  کاهش زمان شــارژ و افزایش ســطح دسترســی به باتری اشــاره نمود.  کمتر(،  قابلیت اشــتعال 
افزایش طول عمر مفید آن، از مزیت های دیگر باتری های نانویی اســت که با پوشــش ســطوح الکترود از طریق نانو 

ذرات حاصل می شود ]۱7[.

محصوالت صنعتی
یادی  در کشور ایران، با توجه به نوپا بودن صنعت خورشیدی به باتری مخصوص سیستم های خورشیدی توجه ز
نشــده اســت ولــی تحقیقاتــی در زمینۀ باتری های لیتیمی خورشــیدی انجام  شــده اســت. با وجــود این محصول 

تجاری در زمینه باتری های خورشیدی با به کارگیری فناوری نانو تولید نشده است. 
 پذیرش فناوری نانو از ســوی صنعت باتری، تجاری ســازی فناوری نانو در باتری های خورشــیدی، روند افزایشــی 
کربنی در باتری ها  اســتفاده از باتری های نانویی در تجهیزات تأمین برق خورشــیدی و نیز به کارگیری نانولوله های 
که البته برخی موارد مانند افزایش  کارایی، از مهم ترین عوامل رشد بازار نانو باتری ها به شمار می رود  برای افزایش 
قیمت هــای جهانــی، کاهش رشــد اقتصادی و رقابت فناوری، موجب بروز محدودیت هایی در رشــد بازار شــده 

است.
در جدول 4 به معرفی برخی از این محصوالت پرداخته  شده است.

شرکتنام محصولتصویر محصول

Graphene Based Lithi-
um-ion Battery

Saint Jean Car-
bon [18]

XS Power XS15K 
Lithium ION Nano 

technology
BladeICE [19]

76.8V5Ah 430WH 
LiFePo4 Battery

Optimum-
Nano Energy 

Co.,Ltd[20]

12V Golf Cart LiFePo4 
Battery

OptimumNano 
Energy Co.,Ltd 

[21]

 جدول 4. نمونه ای از محصوالت صنعتی در جهان
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خالصه مدیریتی
یک سیستم منفصل از شبکه خورشیدی 
و یا هیبریدی نیازمند ذخیره سازی انرژی 
در باتــری ، در زمــان تابــش نــور خورشــید 
بایــد  ذخیره ســاز  سیســتم  ایــن  اســت. 
قابلیت تأمین توان را در شــرایط مختلف 
از  بهره گیــری  بــا  آورد.  فراهــم  محیطــی 
فنــاوری نانــو می توان عملکــرد باتری های 
خورشیدی را بهبود بخشید. چالش های 
اصلــی در باتری هــای خورشــیدی، هزینه 
کــم و هزینه  کاری نســبتًا  بــاال، عمر مفید 

کننده های باتری، از طریق  که با اســتفاده از مواد نانو ســاختار برای الکترودها و جدا تعمیر و نگهداری باال اســت 
کننــده و الکترولیت، باتری های مخصوص  یت ها برای مواد الکترودها و سیســتم های جدا به کارگیــری نانو کامپوز
خورشیدی به خصوص باتری لیتیمی بهینه برای ذخیره سازی انرژی در سیستم های فتوولتاییک تولید می شود.

پی نوشت ها 
1  Galvanic Cell
2  Ni-Cd
3  Nickel-Metal Hydride
4  Volta
5  Plante
6  Jungner
7  Edison
8  Ackermann
9  Neumann
10  Sanyo
11  Sony
12  Off-Grid
13  Lead-acid battery
14  Lithium-ion battery
15  Lithium-polymer battery
16  Depth Of Discharge
17  Life Cycle

18  Self-Discharge
19  Floaded Lead Acid Battery
20  Sealed Lead Acid Battey
21  Valve Regulated Lead Acid Battery
22  Captive Electrolyte Lead Acid Battery
23  Absorbed Gas Mat Type Battery
24  Gel Battery
25  Nickel-Cadmium
26  Memory Effect
27  Nickle-Metal Hydride
28  Shallow Cycle Battery
29  Deep Cycle Battery
30  Smart Grid
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