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باتریهاي نیکل کادمیوم

باتریهاي لیتیوم یون

باتریهاي لیتیوم پلیمري



) وات ساعت بر لیتر Wh/L (مقدار انرژي قابل دریافت از باتري به ازاي واحد حجم است و با واحدهایی نظیر
در مقایسه بین دو باتري هر کدام که چگالی انرژي باالتري داشته 

.باشد به ازاي واحد حجم انرژي بیشتري را تحویل می دهد

)  چگالی توان یا توان مخصوص(مشابه مورد انرژي، توان قابل دریافت از باتري به ازاي واحد حجم یا جرم 
بدلیل بحث هاي . هرچه جریان یک باتري افزایش یابد متعاقبا مقدار توان تحویلی افزایش می یابد

مربوط به ایمنی، کاهش ظرفیت، طول عمر و غیره، نمی توان جریان را به هر میزان افزایش داد

 (Energy Density) :چگالی انرژي•

مقدار انرژي قابل دریافت از باتري به ازاي واحد حجم است و با واحدهایی نظیر
در مقایسه بین دو باتري هر کدام که چگالی انرژي باالتري داشته . بیان می شود)  (Wh/gازاي واحد جرم 

باشد به ازاي واحد حجم انرژي بیشتري را تحویل می دهد

: (Power Density)توان باتري •
مشابه مورد انرژي، توان قابل دریافت از باتري به ازاي واحد حجم یا جرم •

هرچه جریان یک باتري افزایش یابد متعاقبا مقدار توان تحویلی افزایش می یابد. است
مربوط به ایمنی، کاهش ظرفیت، طول عمر و غیره، نمی توان جریان را به هر میزان افزایش داد





باتریهاي آلومنیومی

ارزان بودن، انعطاف پذیري، سرعت شارژ بـاال، طـول عمـر و    
، ایمـن تـر بـودن و دوسـتدار     ) مرتبـه  7500(چرخه شارژ بـاال 

محیط زیست بودن

یـون فعلـی   –ولتاژ پایین تر آنها نسبت به باتریهاي لیتیـوم  
)یون–نصف ولتاژ باتري لیتیوم 



)تعداد دفعات قابل شارژ

باتریهاي بر پایه نانو تیوب

تعداد دفعات قابل شارژ(سرعت شارژ باال، طول عمر و شارژ باال 

چگالی انرژي برابر با باتریهاي موجود در بازار



ثبــات نداشــتن و فــرار بــودن 
یون

)LI-S(باتریهاي مبتنی بر گوگرد 
فعلیحداقل عمر دو برابر باتریهاي لیتیومی 

wh/kg500چگالی انرژي در حدود 

ثبــات نداشــتن و فــرار بــودن   عمــر کمتــر از نظــر ســیکل شــارژ،
یون–شیمیایی، مدت زمان شارژ مشابه با باتریهاي فعلی لیتیوم 



به سختی شارژ می شوند، عمر مناسبی از نظر تعداد سیکل شـارژ  

هوا - باتریهاي فلز
باالبسیار انرژي چگالی 

به سختی شارژ می شوند، عمر مناسبی از نظر تعداد سیکل شـارژ  
.



دو صفحه هادي که بین آنها عایق یا دي الکتریک قرار دارد  
انرژیی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره می شود  

دو صفحه هادي که بین آنها عایق یا دي الکتریک قرار دارد  •
انرژیی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره می شود  •
شارژ و دشارژ سریع•



Pico Farad

Micro Farad

Farad

ستاتیکاخازن الکترو•
خازن الکترولیتی•
ابر خازن•

Micro Farad





دو الکترود که توسط یک جداکننده از هم  
.جدا شده اند

یک الکترولیت به صورت یونی الکترودها  
.  را به هم اتصال می دهد



شبه خازن ها 
Pseudocapacitors

خازن هاي الکتریکی دو الیه
Electric Double-Layer Capacitors

ابر خازن نوعی خازن است که ظرفیت بسیار زیادي نسبت به خازن هاي معمولی دارد و یک 
.منبع ایده ال براي ذخیره انرژي محسوب می شوند

:بر اساس مکانیزم ذخیره سازي به سه مدل زیر تقسیم بندي می شوند

Supercapacitors

خازن هاي هیبرید
Hybrid Capacitors

 

ابر خازن نوعی خازن است که ظرفیت بسیار زیادي نسبت به خازن هاي معمولی دارد و یک 
منبع ایده ال براي ذخیره انرژي محسوب می شوند

بر اساس مکانیزم ذخیره سازي به سه مدل زیر تقسیم بندي می شوند



بین الکترود و الکترولیت از مولکول هاي  •
حالل به عنوان دي الکتریک استفاده شده  

.است
انرژي به وسیله یون هاي جذب شده  •

الکترولیت بر روي سطح الکترود ذخیره 
.می شود

تغییر شیمیایی بین الکترود و الکترولیت •
.صورت نمی گیرد

شارژ سریع، چگالی انرژي پایین•



نفوذ یونهاي جذب شده الکترولیت به دو  
الیه  

انرژي الکتریکی را توسط واکنش هاي  
redox   بر روي سطح الکترود ذخیره می

.کنند
ایجاد یک واکنش شیمیایی در الکترود

چگالی انرژي باالتر، طول عمر کمتر



ترکیبی از خازن هاي دو الیه و شبه خازن 

بهینه سازي شده با چگالی توان و چگالی  
انرژي باال  

خازن هاي لیتیوم یون از نوع خازن هاي  
.هیبرید می باشند



.به تعداد نامحدودي و با سرعت باال قابلیت شارژ و دشارژ دارند

.هیچ خطري به هنگام شارژ بیش از حد وجود نخواهد داشت
تحقیقات نشان می دهد که این  . طول عمر باالیی که دارند موجب کاهش هزینه هاي نگه داري می شود

.از ظرفیت ذخیره سازي خود را از دست می دهند
درجه سانتیگراد است که نسبت به خازن هاي معمولی،   85

.این خازن ها هیچ گونه ماده خطرناکی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست شود را آزاد نمی کنند

به تعداد نامحدودي و با سرعت باال قابلیت شارژ و دشارژ دارند•
.چگالی توان باالیی دارند•
.به هنگام تخلیه انرژي هیچ حرارتی آزاد نمی کنند•
هیچ خطري به هنگام شارژ بیش از حد وجود نخواهد داشت•
طول عمر باالیی که دارند موجب کاهش هزینه هاي نگه داري می شود•

از ظرفیت ذخیره سازي خود را از دست می دهند% 80سال حدود  10خازن ها پس از 
85تا  -50محدوده دماي عملکرد این خازن ها بین •

.محدوده دماي بزرگتري را شامل می شود
این خازن ها هیچ گونه ماده خطرناکی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست شود را آزاد نمی کنند•



بهترین ابرخازن ها می توانند چگالی انرژي معادل با باتري هاي لیتیوم یون 

.طول عمر ابر خازن ها تنها با اثرات تبخیرالکترولیت محدود می شود

بهترین ابرخازن ها می توانند چگالی انرژي معادل با باتري هاي لیتیوم یون : چگالی انرژي پایین•
.متداول داشته باشند

طول عمر ابر خازن ها تنها با اثرات تبخیرالکترولیت محدود می شود•



تلفن هاي بی سیم، موبایل، دوربین، فرستنده و گیرنده هاي مخابراتی و پیجرها

سیستم هاي ترمز خودرو
خودروهاي الکتریکی هیبریدي
تلفن هاي بی سیم، موبایل، دوربین، فرستنده و گیرنده هاي مخابراتی و پیجرها
 مبدل هايDC  بهDC
مایکروویو
توربین هاي بادي
ساخت روبات ها
محرك موتورهاي الکترومغناطیسی





 
ابر خازن         
چگالی توان باالتر
حدود یک میلیون بار چرخه شارژ و دشارژ
سرعت شارژ و دشارژ باالتر
دوستدار محیط زیست
مقاومت داخلی بسیار پایین
 98%-97%(بازده باال(

بار چرخه شارژ و دشارژ دارند

باتري ها
چگالی انرژي باالتر

بار چرخه شارژ و دشارژ دارند 1000تا  100معموال بین 

حاوي مواد شیمیایی بسیار واکنش پذیر و خطرناك

تحت تاثیر درجه حرارت قرار می گیرند



ما و  ن  پاس از  با 
با سپاس از حسن •

ما و  ن  پاس از   با 


