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نشریه تخصصی رصدخانه شرکت دانشبنیان مهندسی استا در حوزه رصد فناوری انرژی

شماره اول  -بهمن ماه ۹۹۱۱

اسیدوچشماندازآینده


هایسرب

باتری
سنتی و در حال افول و یا مدرن و در حالرشد؟!

تحلیل چرخه عمر فناوری
این روش برای تحلیل وعلتیف لتلل و
گذشته یک لناوری بهکار گرلتله م شلد .ایلن
روش الگدی را ارایه م کند که بهوسیله آن و با
.انستن وعتیف لتل و تحلی سلابهه لنلاوری
م تدان چشمانداز آینده لناوری را نلی بلا  .لف
خدب پیشبین کر .مبنای ایلن روش بلر ایلن
لرض استدار اسف کله لناوریهلا رلر نظر از
نلللس ها و حدزههلللا للل کر.ی مختلللل
ن د.اری اسشک را .ر ک چرخله لر خلد.
ط م کنند و تتدا .تج تل پتنلف م متریلن
شاخص ترسیم این ن د.ار اسشک اسف

تحلیل پتنت

تعامل دوسویه فناوریهای انرژی تجدیدپذیر و صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتروشیمایی ،شاهکلیدی برای توسعه دوگانه

آنالی پتنف یکل از متلداو ترین روشهلا
بللرای اسللتخران رونللدهای لللم و لنللاوری .ر
حدزهای خاص و همپدشلان آن .ر حدزههلای
مجللاور اسللف پتنفهللا کلله بللهطدر للده بللا
رویکللر.ی رللنتت مبللف م شللدند م تداننللد
متیلللاری از تحهی وتدسلللته تجلللاریمحدر .ر
لناوریهای رنتت باشند .ر این روش رونلد
زمان مبف پتنفها مالکان پتنف و ویژگ هلای
آن ا تراکم پتنفهلا .ر حدزههلای ل کر.ی
مشخص و مکان مبف پتنف .ر .نیا از م مترین
شاخصهای تحلی محسدب م شدند

باتریها .ر انداع مختل خد .م تدانند .ر انهالب رلنتت پنجلم ص لار انر یهلای
تجدیدپذیر) یک از ارکان تحد لناوری باشند ررد لناوری باتریها م تداند ملسیر را
برای تدسته نس های جدید باتریها .ر ال هلای زملان ن .یلک و .ور.سلف روشلن
ساز .حا پرسش اینجاسف که:
آیا باتری سرب اسید بهعنوان یک فناوری بالغ ۰۵۱ساله میتواند سهمی
در آینده ذخیرهسازی انرژی داشته باشد؟!

تیم رصد فناوری
شرکت دانشبنیان مهندسی استا

تیم پایش انرژی
آزمایشگاه فناوری نانو و پایش فناوری
البراتوارمهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

Redsbu.ir
fanus@redsbu.ir
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سنت و .ر حا الد و یا مدرن و .ر حا رشد !

ردحه ۰

چرا ذخیرهسازی انرژی؟
ذخیرهسازی انر ی یک از چالشهای م اسف که بشر .ر رن بیسفویکم با آن مداجه اسف نیاز روزال ون جامته بلشری بله انلر ی .ر کنلار
مشک های ح نشده زیسفمحیط .ر تدلید و تبدی انر ی سنت مدجب شده اسف تا رویکر.ی ج ان به س ف انر یهای تجدیدپذیر شک گلیر.
اما انر یهای تجدیدپذیر که راهح پذیرلتهشده ج ان برای پاسخ به نیازهای روزال ون انر ی هستند خد .بلا چالشهلای لناورانلهای روبلرو هلستند
دم طتیف .ر س ف تدلید ناش از ذات منابع اولیه ارل انر ی تجدیدپذیر صبا .و خدرشلید) اسلتدا.ه از ذخیرهسلازی انلر ی ج لف الل ایش ابلیلف
اط ینان تامین بار مارل را الزم م ن ایاند از سدی .یگر و با ال ایش عریب نددذ منلابع تبلدی و تدلیلد انلر ی برپایله منلابع اولیله انلر ی بلا.ی و
خدرشیدی .ر شبکه انر ی ج ان امروزه .رنظرگرلتن پدیده دم طتیف این منابع اولیه انر ی .ر س ف ملار و زمان کله تدلیلد از ملار بیشتلر
اسف را جدی کر.ه اسف پدیده دم طتیف منابع اولیه انر ی مدیریف بار را با مشک های جدی مداجه م ساز .از این رو نیاز مبرم به لناوریهایل
وجد. .ار .که این دم طتیف .وسدیه .ر رعه انر ی را کاهش .ا.ه و یا رلع کنند
ذخیرهسازی انر ی یک از ب ترین راهکارهای لائ آمدن بر چالش دم طتیف .وسدیه .ر منابع اولیه انر ی اسلف ایلن اه یلف .ر حلدزه انلر ی
الکتریک که هر روزه س م آن .ر سبد انر ی کشدرها ال ایش م یابد با ناه اهنگ زملان .ر پرولیل تدلیلد از منلابع اولیله انلر ی تجدیدپلذیر و بلار
مارل الکتریک بیشتر اسف از این رو تدسته هرچه بیشتر س م انر یهلای تجدیدپلذیر .ر سلبد انلر ی الکتریکل کلشدرها بله تدسلته لنلاوری
ذخیرهسازی انر ی الکتریک گره خدر.ه اسف کشدر آل ان یک از کشدرهای اسف که با ال ایش عریب نددذ انر یهلای تجدیدپلذیر .ر سلبد انلر ی
خد .با این چالش بهطدر جدی مداجه اسف .ر شک  ۱ال ایش حدو. ۰۵ .رردی عریب نددذ انر یهای تجدیدپذیر .ر سبد انر ی الکتریک کشدر
آل ان از ابتدای رن حاعر میال.ی تا امسا را م تدان مشاهده کر.
ه انطدر که .ر این شک .یده م شد .کلشدر آل لان
.ر .و .هه اخلیر و بلهویژه .ر .هله  ۰۵۱۵الل ۰۵۰۵
س م برق تجدیدپذیر را .ر سبد انلر ی الکتریکل خلد.
بهشک اب تدج رشد .ا.ه اسف اما آیا این رشلد تلا
هر .رردی بلدون مالحظلههای للن ویلژه م کلن
اسلف جلداب ایلن پرسللش را م تلدان .ر سل م بللرق
تجدیدپللذیر .ر سللا های  ۰۵۱۰و  ۰۵۱۲جللستجد و
تحلی کر. .ر سا  ۰۵۱۰سل م بلرق تجدیدپلذیر بله
حدو .یک سدم ک سبد برق کشدر آل لان رسلید ایلن
بدان متناسف که م کن اسف به.لی بدر سل م بلرق
تجدیدپذیر از ناحیه پیک ن د.ار بار ملارل الکتریکل
کللشدر للدم طتیف ناش ل از تدلیللد بللرق تجدیدپذیللر
مدجب ناپایداری شبکه برق این کشدر شلد .للذا سلا
 ۰۵۱۲به ندان تن لا سلال اسلف کله از سلا ۰۵۵۲
تاکندن می ان رشد س م برق تجدیدپذیر .ر شبکه بلرق
این کشدر ناچی و اب چشمپدش اسف حا پرسلش
بتدی مطرح م شد :.چرا از سا  ۰۵۱۲بله بتلد ایلن
ن د.ار رشد خد .را از سرگرلته اسف برای پاسخ به این
پرسش باید شک  ۰را بررس و تحلی کر.

شک  -۱س م منابع انر ی تجدیدپذیر .ر سبد انر ی الکتریک کشدر آل ان .ر .و .هه اخیر
مرجع:وبسایف  energy-charts.infoوابسته به مدسسه لران الر آل ان
شرکتدانشبنیانمهندسیاستاانرژیسازانتوانافزا| تیمرصدفناوری
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باتریهای سرباسید و چشمانداز آینده
ردحه ۲

کللشدر آل للان م للال از بنبللسف لناورانلله بللرق
تجدیدپللللذیر و راهکللللار خللللرون از آن بهک للللک
ذخیرهسازهای انر ی الکتریک اسف اگرچه کلشدر
ایران بلا سل م حلدو .یک.ررلدی بلرق تجدیدپذیلر
لارله بسیار زیا.ی .ر رسیدن به ایلن بنبلسف .ار.
اما .ر تحلی لناوری باتری و س فوسلدی آینلده آن
.ر کشدر باید بله .رهمتنیلدگ لناوریهلای وابلسته
تدجه ویژهای .اشف به ندان م ا برای تامیرپذیری
.وسدیه رنتف برق تجدیدپذیر و رنتف بلاتری بایلد
.ر ن دنه مدر.ی کشدر آل ان و ی ف ج لان بلاتری
به این نکتله تدجله کلر .کله یکل از .الیل کاهلش
اب تدجه ی ف ج ان بلاتری یلدن لیتیلم .ر سلا
 ۰۵۱۰بلله بتللد م تدانللد سرازیرشللدن سللرمایههای
بخش تجدیدپذیر .ر رنتف باتری برای رللع چاللش
راهبر.ی این بخش باشد

هزینه بر حسب دالر بر کیلووالت ساعت

.ر شک  ۰اب مشاهده اسف که ی ف ج ان باتری یدن لیتیدم که بیشترین کاربر. .ر ذخیرهسازی برق تجدیدپذیر .ر کلشدر آل لان را .ار. .ر
سا  ۰۵۱۲به حدو .پنجاه .ررد ی ف مشابه .ر .و سا ب یتن سا  ۰۵۱۲رسیده اسف حا .لیل ا.املهیالتن رشلد سل م بلرق تجدیدپلذیر .ر
سا های  ۰۵۱۲به بتد .ر کشدر آل ان را م تدان اینگدنه تحلی کر :.کاهش اب تدجه .ر ی ف ج ان باتری .ر سا  ۰۵۱۲به بتد مدجلب کاهلش
ی ف ت امشده برق تجدیدپذیر .ر پرو ههای که نیاز به باتری برای ال ایش ابلیف اط ینان .ر سل ف تدلیلد و ملار .ارنلد شلده اسلف .ر نتیجله
سرمایهگ اری .ر این بخش .ارای تدجیه ا تاا.ی شده اسف از طر .یگر .ر پرو ههای مبتن بر بلاتری بله.لی تلامین بخلش از بلار ملارل و
انر ی تدلیدی از طری ذخیرهساز مشک دم طتیف .وسدیه نی ح شده و امکان ورو .برق تجدیدپذیر .ر بخش بار پایه شبکه برق نلی بلدون ایلرا.
لن م کن م شد .لذا م تدان رشد باالی پنجاه.رردی برای س م برق تجدیدپذیر .ر سبد برق کشدر آل ان را تدجیه کر .صشک .)۱

شک  -۰ی ف ج ان باتری یدن لیتیدم بر حسب .الر بر کیلدواتسا ف

بللا مشخصشللدن اه یللف ذخیرهسللازی انللر ی
الکتریک باید انداع لناوریهای ذخیرهسازی انر ی
الکتریک مدر .بررس رار گیرند .ر این بررس و تحلی با تدجه به اه یف بیشتر ذخیرهسازهای الکتروشی یای به ویژه باتریها مدنظر بد.ه اسف
مرجع:منبع .ا.ه Statista

فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتروشیمیایی
.ر میان لناوریهلای ذخیرهسلازی انلر ی الکتریکل م تلدان بله ذخیرهسلازهای الکترومکلانیک چلدن لالیلد الکتریکل چلدن  SMESو
الکتروشی ای چدن باتری و ابرخلازن اشلاره کلر. .ر میلان ایلن روشهلای گدنلاگدن ذخیرهسلازی الکتروشلی یای بله.الیل چلدن بللدف لنلاوری
مهیاسپذیری و امنیف پرکاربر.تر از سایر روشهای همر.ه بد.ه اسلف ذخیرهسلازهای الکتروشلی ای را م تلدان بهرلدرت کلل .ر اللب شلک ۲
.ستهبندی کر.
ه ان طدر که .ر این شک نشان .ا.ه شده ابرخازنها یک از گدنههای متداو و م م ذخیرهسازی الکتروشی یای انر ی الکتریک هلستند کله
به.لی نیاز به تدای بیشتر .ر این ش اره به آن ا پر.اخته ن شد. .ر ش ارههای آت لاندس این لنلاوری راهلبر.ی بهرلدرت اختاارل بررسل
شده و چشمانداز پیشروی آن .ر کشدر و ج ان مدر .تحلی و مدشکال رار م گیر.
شرکتدانشبنیانمهندسیاستاانرژیسازانتوانافزا| تیمرصدفناوری
مستقردرالبراتوارمهندسیانرژیهایتجدیدپذیردانشگاهشهیدبهشتی
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شک  - ۲انداع ذخیره سازهای الکتروشی یای انر ی الکتریک

باتری یون لیتیوم ،سرباسید یا نوعی دیگر از باتری ؟!
باتریها را م تدان .ر .و ندع کل باتری ماندیه که اب شار مجد .بد.ه و باتری اولیه که غیر اب شار هستند .ستهبندی ن د .واعح اسف کله
باتریهای مدر.استدا.ه برای رنتف برق از ندع باتریهای ماندیه هستند .ر میان این .سته نی لناوریهای مختلد وجد. .ارند که از م متل رین آن لا
م تدان به سه .سته زیر اشاره کر:.
•

•
•

باتری یون لیتیوم:این باتریها چگال انر ی و چگال تدان باالی .اشته و .ارای طد ر مناسب م باشند ک بلد .منلابع لیتیلدم .ر
.نیا و انحاار لناوری .ر .سف برخ از راحبان لناوری و منابع اولیه از چالشهای م م این لناوری اسف
باتری سرباسید :باتریهای سنت با تدان و طد ر پایین هستند؛ اگرچه .ر ا.امه به نس های مدرن آن ا نی اشاره م شد.
باتری نیکل متال هیدرید :باتریهای میانر.های که .ارای امنیلف بلاال هلستند ایلن باتریهلا بلا م ند یلف اسلتدا.ه از کلا.میدم .ر
باتریهای نیک کا.میدم مدر .تدسته رار گرلته و جایگ ین آنها شدهاند طد ر پایین م مترین چالش این ندع باتریها اسف

باتریهای سرباسید ج ء نخستین انلداع
باتریهللای ماندیلله محللسدب م شللدند کلله
بهردرت رس .ر سا  ۱۵۰۱ن دنه اولیه آن
تدسط لی یک.ان لرانلسدی گاسلتدن پالنتله
( )Gaston Planté:۱۵۲۲-۱۵۵۱سللاخته
شدند اگرچه از زمان ارایه این لناوری تلاکندن
نللس های ارتهایالتلله مختلد ل از آن مترل ل
شدهاند اما م تدان گدلف کله .ر لرن بیلستم
این باتری به ندان یک لناوری بلال بله .وران
الد لناوری ن .یک شده بلد .بلرای تدعلیح
بیشتر این روند .ر شک  ۲ن د.ار پتنفهلای
مبفشللده .ر طللد للر ایللن لنللاوری آور.ه
شدهاسف اطال ات ایلن ن لد.ار از .ا.ه مبلف
پتنف .ر مرک .ا.ه اسکدپدس اسلتخران شلده
اسف

شک  -۲پتنفهای بینال لل مبفشده .ر طد
مرجع :پایگاه .ا.ههای ل

ر لناوری باتری سرباسید

اسکدپدس با کلیدوا ه ”“Lead Acid Battery

شرکتدانشبنیانمهندسیاستاانرژیسازانتوانافزا| تیمرصدفناوری
مستقردرالبراتوارمهندسیانرژیهایتجدیدپذیردانشگاهشهیدبهشتی
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باتریهای سرباسید و چشمانداز آینده
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این ن د.ار .ارای شک بهنسبف پیچیده و ناه اهنگ اسف و برای تحلی آن چند نهطه ط .ر بازه زمان سلا های  ۱۵۰۵تلا  ۰۵۰۵میلال.ی
مشخص شدهاند که .ر شک ذکر گر.یدهاند برای تحلی .ا.ههای این شک و ب رهبر.اری از آنها روش تحلی چرخه لر لنلاوری بلسیار متلداو
اسف .ر ا.امه روا دم تحلی چرخه ر لناوری ارایه م شد .این روش مبنای برای تحلی ن د.ارهای پتنف .ر این پایش رار خداهد گرلف

تحلیل چرخه عمر فناوری
.ر مسیر تحلی لناوری ص )Technology Assessmentروشهای مختلد برای بررس وعتیف لناوری و چشمانداز آینلده آن مدر.اسلتدا.ه
رار م گیر .یک از روشهای پذیرلتهشده .ر این لرآیند ارایه چرخله لر لنلاوری ص )Technology Life Cycle or TLCبله ندان متیلاری از
وعتیف گذشته و حا آن و پیشبین چشمانداز آینده آن اسف ه انطدر که .ر شک  ۰نشان .ا.ه شلده اسلف یلک لنلاوری .ر طلد لر خلد.
برحللسب شللاخص تتللدا .تج تلل
اختراعها یلک منحلن Sشلک را
ط م کنلد اگرچله شلاخصهای
مختلد بلرای ترسلیم ایلن ن لد.ار
بهرللدرت ترکیللب و یللا تن للا مللدر.
استدا.ه رار گرلتهاند املا م متریلن
شاخص .ر ترسیم ن د.ار  TLCروند
مبف پتنف بد.ه اسف
برای یک لناوری .ر طلد .وره
تحهی وتدسته تا الد بر طبل ایلن
ن د.ار و مرجع مربدطه صکه مرجتل
پذیرلتهشلللده بللله لم نگارنلللدگان
تامیرگذار .ر حدزه مدیریف لنلاوری و
ندآوری اسف) م تدان چ ار لاز زیلر
را .ر نظر گرلف:

شک  -۰ن د.ار Sشک چرخه ر لناوری ()TCL
مرجع:

Gao, L., Porter, A. L., Wang, J., Fang, S., Zhang, X., Ma, T., Wang, W., & Huang, L. )2013(. Technology life cycle
analysis method based on patent documents. Technological Forecasting and Social Change, 80)3(, 398–407

 .۰پیدایش (. :)Emergingر این لاز ایده لناوری مطرح شده و .ر مراک پژوهش مدر .تحهی و تدسته رار م گیر .تدلید پتنف .ر ایلن .وره .ر
ابتدا ناچی اسف اما با شناختهشدن لناوری تدسط بازیگران .یگر بهمرور نرخ تدلید پتنف مرتبط با آن شدت م گلیر .تلا بله نلرخ ملابت م رسلد
شک منحن .ر این لاز تا حدی نامنظم و تتدا .ک پتنفها بهنسبف پایین اسف
 .۲رشد (. :)Growthر این لاز نرخ تدلید پتنف بهطدر تهریب مابف بد.ه و رشد لناوری همچنان با نلرخ ل اینلدهای .ر حلا و لدع اسلف .ر ایلن
بخش از منحن روند رو به رشد مشخا مشاهده شده و تهتر منحن به س ف باال اسف
 .۳بلوغ (. :)Maturityر این لاز تحهی وتدسته .ر لناوری کاهش م یابد که .ر نتیجه نرخ رشد ن د.ار شاخص تج ت پتنلف رونلد کاهلش بله
خد .م گیر .این لرایند .ر پ رنتت شدن و انتها لناوری از مراک پژوهش به مراک رنتت رخ م .هد .ر این لاز اگرچه هنلدز رونلد رو بله
رشد تتدا .پتنفها .ر منحن بهطدر منظم به پیش م رو .اما نرخ تغییر شیب منحن مند بد.ه و تهتر آن به س ف پایین اسف
 .۴اشباع یا افول (.:)Saturationر این لاز روند تدلید پتنف .ر لناوری مدر.بحث رویکر .کاهش به خد .م گیر. .ر نتیجه ن د.ار تج تل بله
بخش ه دار خد .ن .یک م شد .این لاز متناظر با الد لناوری و حذ تحهی وتدسته .ر لنلاوری مدر.نظلر اسلف کله .ر نتیجله خلرون آن از
سد.آوری و دم تخایص سرمایه تحهی وتدسته به آن رخ م .هد .ر این لاز ن د.ار به س ف ه دارشدن به پیش مل رو .و مجانلب الهل آن
بهردرت تخ ین اب تتیین و ترسیم اسف
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بر اساس این روش تحلی باید با تبدی .ا.ههای شک  ۲به تتدا .تج ت پتنلف و بلا تدجله بله نهلا
سرباسید را مدر .مدشکال رار .ا.

ردحه ۲
طل ذکرشلده وعلتیف لنلاوری بلاتری

نمودار تجمعی پتنت و مقاطع زمانی تحلیل
با تبدی .ا.ههای شک  ۲به تتدا .تج ت پتنف شک  ۲اب ترسیم اسف ه انطدر که .ر این شک .یده م شد .تتدا .بسیار زیلا .پتنفهلای
مبفشده .ر بازه زمان  ۱۱۱۵میال.ی به بتد مانع از .رک روا های متن .ار .ر بازه زمان ب از آن اسف .ر یک نگاه کل بله ایلن ن لد.ار لنلاوری
باتری سرباسید یک لناوری ندظ در تله م شد .که بر خال وا تیف و سابهه بیش از یکردوپنجاه ساله این لناوری اسف از این رو الزم اسلف تلا
نگاه  .ی تر .ر مهاطع زمان مختل به این ن د.ار وجد. .اشته باشد
بللر اسللاس نهللا
طلللل ذکرشللللده .ر
شک  ۲م تلدان پنل
مهطلللع زملللان بلللرای
تکامل لنللاوری بللاتری
سرباسلللید .ر طلللد
بیلللش از  ۱۰۵سلللا
متللللادر بللللد .ایللللن
مهطعهای زملان صکله
نباید با لازهلای تکامل
لنلللاوری .ر منحنللل
 TLCاشلللتباه شللللد).
بهرلللدرت زیلللر ابللل
بررس اسف:

شک  -۲ن د.ار تج ت پتنفهای بینال لل مبفشده .ر طد
مرجع :پایگاه .ا.ههای ل

ر لناوری باتری سرباسید

اسکدپدس با کلیدوا ه ”“Lead Acid Battery

الف) مقطع زمانی خاموشی -سالهای  ۰۱۵۱الی  ۰۱۱۲میالدی. :وره دم مبف حهدق مالکیف لکری و متندی بهردرت اب استنا.
ب) مقطع زمانی نسل اول -سالهای  ۰۱۱۲الی  ۰۱۰۴میالدی :مختص به نس اولیه باتری سرباسید با الکترولیف مایع
پ) مقطع زمانی نسل ژلالکترولیت -سالهای  ۰۱۰۴الی  ۰۱۴۱میالدی :مختص به نس ماندیه باتری سرباسید با الکترولیف
ت) مقطع زمانی نسل  -VRLAسالهای  ۰۱۴۱الی  ۰۱۱۵میالدی :مختص به نس  VRLAاز باتری سرباسید
ث) مقطع زمانی نسل مدرن -سالهای  ۰۱۱۵الی  ۲۱۲۱میالدی :مختص به نس های  OPzو  Pzاز باتری سرباسید
برای .رک روا های منطه چرخه ر لناوری هرکدام از مهاطع زمان لدق باید با ن د.ار اسشک مربد به خد .مدر .تحلی رار گیرند
الف) مقطع زمانی خاموشی
.ر این مهطع که مربد به سا های  ۱۵۰۵ال  ۱۵۵۰میال.ی به.لی دم روان مبف حهدق مالکیف لکری و متنلدی
می ان پتنفهای مبفشده .ر حدزه باتری سرباسید نی بسیار کم اسف از این رو .ا.ههای اب استنا .و متنلا.اری .ر
این بازه زمان اب استخران نیسف شک  ۷می ان تج ت پتنفهای مبفشده با کلیدوا ه «باتری سرباسید» .ر ایلن
مهطع زمان را نشان م .هد که .ر بیش از سه.هه از تتدا ۷۵ .پتنف تجاوز ن کند
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شک  -۷تتدا .تج ت پتنف .ر مهطع زمان خامدش ص ۱۵۰۵ال )۱۵۵۰

اگرچلللله .ر ایللللن .وره
زمان باتری سرباسلید
بهرلللدرت تجلللاری وار.
بازار گر.ید اما با تدجه بله
ابلیللف اسللتنا .پللایین و
بلللللهمنظدر .وری از از
بر.اشلللف نا.رسلللف از
تطللاب ایللن ن للد.ار بللا
ن د.اراسشلک چرخله
ر لناوری و تحلی آن
اجتنباب م شد.
ب) مقطع زمانی نسل اول

.ر این مهطع زمان صسا های ۱۵۵۰ال  ۱۱۱۲میال.ی) باتری سرباسید نس اولیه با الکترولیلف ملایع ص)Flooded Lead Acid Battery
به ندان یک لناوری رای .ر رنتف پذیرلته شده اسف پتنفهای مبفشده .ر این بازه و رشد اب تدجه آن نسبف به مهطع خامدشل ایلن مدعلدع را
تایید م کنلد صشلک  )۵بلرای تطلاب ب لتر ایلن
ن لد.ار بللا ن للد.ار اسشلک چرخلله للر لنللاوری
(شک  )۰به .ا.ههای ارایهشده .ر شک منحن
چندج لهای با .رجه  ۰برازش شده اسلف خطلای
برازش نی ه انگدنه که با متیار عریب تلشخیص
(. )R squaredر شک آمده بسیار ناچی اسلف
.ر ک این .وره حدو .س ساله ن .یلک بله ۱۲۵۵
پتنف .ر زمینله بلاتری سرباسلید بله مبلف رسلیده
اسف که .ر بازه زمان مشابه بسیار بیشتر از .وره
خامدش صحدو .بیسف برابر آن) اسف
از مهایسه شک  ۵و شک  ۰لازهلای زیلر .ر
ایللن مهطللع زمللان بللرای وعللتیف لنللاوری بللاتری
سرباسید اب تشخیص هستند:

شک  -۵تتدا .تج ت پتنف .ر مهطع زمان نس او با ن د.ار و اطال ات برازششده ص ۱۵۵۰ال )۱۱۱۲

 .۰پیدایش (تا سال  ۰۱۱۱میالدی) :تا این سا نحده رشد تتدا .پتنفها از شک منظم تهتر بهس ف باال پلیروی ن کنلد کله شاخلاه .وره
پیدایش لناوریهای ندظ در اسف
 .۲رشد (تا سال  ۰۱۱۱میالدی). :ر این بخش از منحن رشد باالی .ر تتدا .پتنفها .ر جریان بد.ه و تهتر منحن به س ف باال اسف
 .۳بلوغ (تا پایان دوره). :ر این لاز که متناظر با تهتر بهس ف پایین منحن شده اسف رشد پتنفهلا کنلدتر م شلد .و لنلاوری .ر کاربر.هلای
رنتت بیشتری وار .م شد.
لاز اشباع با الد .ر منحن شک  ۵که اختااص به لناوری نس او باتری سرباسید با الکترولیف مایع .ار .مشاهده ن شد. .لی این لدم
الد را باید .ر شک گیری نس جدیدی از باتری سرباسید جستجد کر .که .ر مهطع زمان بتدی بررس م شد.
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ردحه ۵

پ) مقطع زمانی نسل ژل-الکترولیت
پدیده شاخص .ر این مهطع زمان صسا های  ۱۱۱۲ال  )۱۱۲۵حرکف بهس ف الکترولیف .ر باتری سرباسید اسلف ایلن حرکلف .ر بخلش
تحهی وتدسته از اواسط .هه  ۱۱۱۵میال.ی آغاز شد و پس از یک .هه .ر اواسط .هه  ۱۱۰۵میال.ی به رعله نخلستین ن دنله بلاتری سرباسلید
نس الکترولیف -انجامید ن د.ار تتدا .تج ت پتنف مربد به این مهطع زمان .ر شک  ۱نشان .ا.ه شده اسف تتدا .پتنفهای مبفشده .ر کل
این .وره صحدو .سه .هه) بیش از  ۰۵۵۵پتنف بد.ه اسف که .ر مهایسه با مهطع زمان بل صنس او ) ن .یک به پنجاه .ررد الل ایش .اشلته اسلف
برای بررس ب تر شک ن د.ار .ر این شک نی یک منحن چندج لهای از مرتبه  ۰با  .ف باال برازش شده اسف
از بررسلل منحللن برازششللده .ر ایللن شللک
الکترولیلفلازهای زیر .ر مهطع زملان نلس
اب تشخیص هستند:
 .۰رشد (تا سال  ۰۱۳۳میالدی). :ر ایلن بخلش
از منحن رشد بلاال .ر تتلدا .پتنفهلا ملش د.
بد.ه و تهتر منحن بهس ف باال اسف
.۲بلوغ (تا پایان دوره). :ر این لاز بهتلدری رشلد
پتنفها کندتر شده تهتر منحن بهس ف پاییلن
کشیده شده و با بلدف لناوری .ر رنتف از نلرخ
تدلید پتنف کاسته شده اسف
.ر منحللن شللک . ۱و لللاز پیللدایش و اشللباع
لناوری .یده ن شد .نبد .لاز پیدایش را م تلدان
شک  -۱تتدا .تج ت پتنف .ر نس -الکترولیف با ن د.ار و اطال ات برازششده ص ۱۱۱۲ال  ۱۱۲۵میال.ی) به بلدف لنلاوری سرباسلید .ر نلس او منتلسب
ن د.؛ بهگدنهای که ناپایداریهای تدسته یک لناوری ندظ در را از چرخه ر نس -الکترولیف حذ ن د.ه اسف
همچنین .ر این نس نی مانند نس او پیش از رسیدن لناوری به لاز الد نس جدیدی از باتری سرباسید متدلد شده و تدسته یالته اسلف؛ از
این رو .ر منحن این لاز نی ناحیه ه دار باالی شک . ۰یده ن شد .برای بررس بیشتر باید مهطع زمان بتد که متناظر با تدسته نس جدیلدی از
باتری سرباسید اسف را مدر .بررس رار .ا.
ت) مقطع زمانی نسل VRLA

.ر لنلاوری بلاتری سرباسلید بلا ظ لدر باتریهلای سرباسلید
.ر این مهطع زمان .ر لارله سا های  ۱۱۲۵ال  ۱۱۱۰میال.ی انهالب م
.ارای .ریچلله تنظیمشللده ص )Valve Regulated Lead Acid or VRLAرخ .ا.ه اسللف ایللن باتریهللا کلله بللا نللام بللاتری سرباسللید سللیلد
( )Sealedنی شناخته م شدند امنیف باالتری .اشته و امکان بازترکیب گاز .رون سلد را لراهم ساختهاند نخستین ن دنه ایلن باتریهلا .ر اواخلر
.هه پنجاه رن بیستم میال.ی به بازار آمد و تلاکندن .ر کاربر.هلای بلسیار زیلا.ی صنظلام و غیرنظلام ) بلهکار گرلتله شلدهاند باتریهلای .ارای
جداکننده جاذب الکترولیف ص )AGMزیرمج د ه این باتریها .ستهبندی م شدند نگاه به ن د.ار پتنفهای تج ت .ر این مهطع زمان رونلدهای
متنا.اری را مشخص م کند .ر شک  ۱۵این روندها .ر الب منحن برازش شده با  .ف باال نشان .ا.ه شده اسف
نکته الب ذکر .ر این ن د.ار ال ایش حدو. .ه برابری تتدا .تج ت پتنفها .ر این مهطع چ وپن ساله نسبف به مهطلع زملان س سلاله بلل
اسف این ال ایش چشمگیر تتدا .پتنفها حاک از اه یف ل اینده لناوری نس  VRLAنسبف به نس های بل باتری سرباسید اسف
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شک  -۱۵تتدا .تج ت پتنف .ر مهطع زمان نس VRLAبه ه راه
ن د.ار و اطال ات برازششده ص ۱۱۲۵ال )۱۱۱۰

بلللا بررسللل
 .یللل منحنللل
برازششللللده .ر
شللللللک  ۱۵و
مهایلللسه آن بلللا
منحن شک ۰
.ر مهطللع زمان ل
نلللللس VRLA
م تدان سله للاز
پیللدایش رشللد و
بلللدف را بهشللرح
زیر .ید:

 .۰پیدایش (تا سال  ۰۱۹۳میالدی). :ر این ناحیه شیب منحن بسیار کم اسف و .ر بازه زمان بیسفوپن سلاله کمتلر از  ۲۵۵۵پتنلف جدیلد .ر
حدزه باتری سرباسید مبف شده اسف زمان زیا .و نرخ رشد پایین لناوری .ر این ناحیه متیار احتساب آن .ر بخش پیدایش لناوری اسف
 .۲رشد (تا سال  ۰۱۱۱میالدی). :ر این بخش از منحن تتدا .پتنفها رشد بسیار باالی .اشته و .ر یک بازه هددهساله بیلش از  ۱۰۵۵۵پتنلف
جدید به مبف رسیده اسف همچدن سایر شک ها .ر این شک نی .ر ناحیه رشد تهتر منحن به س ف باال اسف
 .۳بلوغ (تا پایان دوره) :این لاز که به سخت .ر منحن .یده م شد .با تغییر تهتر منحن .ر بازه سا های  ۱۱۱۵ال  ۱۱۱۰میال.ی و کاهلش
نرخ رشد تتدا .پتنفها .راین بازه اب تشخیص اسف .ر این ناحیه لناوری باتری سرباسید نس  VRLAبه بلدف خد .ن .یک م شد.
هم چدن سه مهطع زمان بل .ر این مهطع نی ناحیه اشلباع .ر منحلن چرخله لر لنلاوری وجلد .نلدار .ظ لدر نلس جدیلدتری از لنلاوری
باتریسرباسید صنس مدرن با لناوری الکترو .لدلهای یا تیدبدالر) که .ر بخش بتد ملدر .بحلث لرار م گلیر .و روا تحهی وتدسلته روی ایلن نلس
جدید مانع از بروز چنین لازی .ر منحن چرخه ر لناوری باتری سرباسید .ر مهطع زمان نس  VRLAگر.یده اسف
ث) مقطع زمانی نسل مدرن
تندعبخش به سبد انر ی ج ف نی بله امنیلف پایلدار انلر ی و پدیلده کلاهش ی لف
ت امشده برق تجدیدپذیر .ر .نیلا و .ر نتیجله الل ایش علریب ندلدذ آن .ر شلبکه بلرق .ر
انت ای رن بیستم میال.ی مدجب شد تا س م ب رگ از سرمایههای حدزه انر ی به بخش
تحهی وتدسته باتریها بلهویژه باتریهلای یدنلیتیلدم و سرباسلید وار .شلدند .ر نتیجله
تحهی وتدسللته .ر مهطللع بیسفوپن سللاله اخللیر صاز سللا  ۱۱۱۰میللال.ی تللاکندن) روی
لناوریهای مدرن باتری سرباسید بسیار چشمگیر بد.ه اسف .ستاور .این روند ل اینده .ر
تحهی وتدسته ظ در نس های مدرن بلاتری سرباسلید بلا الکلترو .لدللهای بلد.ه کله بلا
شک  -۱۱مت اری .اخل باتری سرباسید نس مدرن
اسمهای تجاری  OPzVصالکترولیف )  OPzSصالکترولیلف ملایع)  PzVصالکترولیلف
) و  PzSصالکترولیف مایع) بد.ه اسف این باتریها از ندع شار ی ص )Deep Cycleبد.ه و طد ر آنها نسبف به نس  VRLAتا رد.ررد
ارتها یالته اسف؛ از این رو برای کاربر .ذخیرهسازی برق تجدیدپذیر بهویژه سامانههای خدرشیدی لتدولتاییک بسیار مناسب هستند
.ر شک  ۱۰تتدا .تج ت پتنفها .ر مهطع زمان  ۱۱۱۰تا  ۰۵۰۵میال.ی که اختااص به نس مدرن باتری سرباسید .ار .نلشان .ا.ه شلده
اسف منحن برازششده به .ا.هها صبا  .ف بسیار باال و عریب تشخیص  )۱و متا.له مربدطه .ر این شک اب مشاهده اسف
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سنت و .ر حا الد و یا مدرن و .ر حا رشد !

ردحه ۱۵

.ر این شک .و نکته .یده م شد:.
•

•

منحللن ن للایش.ا.ه شللده .ر ایللن
شللک تن للا .وره رشللد لنللاوری را
.ربرم گیر .نرخ بسیار بلاال .ر رشلد
تتللللدا .پتنفهللللا .ر کلللل .وره و
منحن ای که تهتر واعح بهسل ف
باال .ار. .لیل بر این امر اسف
تتللدا .پتنفهللای مبفشللده بللسیار
باالتر از مهاطعزمان بل اسلف بله
بلللارت .یگلللر تتلللدا .تج تللل
پتنفهللای مبفشللده .ر ایللن بللازه
بیسفوپن ساله صبیلش از  ۱۱۵هل ار
پتنف) بیش از پنل برابلر کل تتلدا.
شک  -۱۰تتدا .تج ت پتنف .ر مهطع زمان نس مدرن با ن د.ار و اطال ات برازششده صاز سا  ۱۱۱۰تاکندن)
پتنفهای مبفشلده .ر حلدزه بلاتری
سرباسید .ر طد ر حدو ۱۲۵ .ساله آن تا سا  ۱۱۱۰میال.ی اسف بر این اساس م تدان لناوری جدید باتری سرباسید که .ر سه مهطلع
زمان بل .ر رن بیستم به بلدف خد .رسیده بد .را یک لناوری .ر حا رشد محسدب ن د .که هندز با .وره بلدف خد .و .ر ال .ورتر .وره اللد
ر لناوری باتری سرباسید .ر شک  ۲نی این بر.اشف اب استنبا اسف
و اشباع خد .بسیار لارله .ار .با نگاه کل به ک .وره زمان

تحلی چرخه ر لناوری انجامشده نشان م .هد که باتری سرباسید بر خال آنچه بهنظر م رسد یک لناوری بال و یا اشباعشده نیلسف بلکله
ارتهاهای چند .هه اخیر مدجب شده تا ال بسیار وسیت .ر برابر این رنتف ذخیرهسازی انر ی الکتریک گشد.ه شد .با تدجه به اه یلف .هله اخیلر
.ر تحهی وتدسته لناوری باتریهای سرباسید که .ر تحلی چرخه لناوری امبات شد تحلی و بررس پتنفهای حدزه بلاتری سرباسلید .ر .ه سلا
اخیر صاز سا  ۰۵۱۰تا  ۰۵۰۱میال.ی) از پایگاه .ا.ه رس سازمان حهدق مالکیف لکری و متندی ج لان ص World Intellectual Property
 )Organization or WIPOبهطدر  .ی تر ارایه م شد .بر این اساس .ر این بخش تحلی  .ی تری از پتنفهای این حلدزه .ر .هله اخلیر از
این پایگاه .ا.ه ارایه م شد. .ا.ههای این بخش با جستجدی کلیدوا ه «. »Lead Acid Batteryر ه ه لیلدها به.سف آمده اسف 

تحلیل روند سالیانه پتنت
.ر شک  ۱۲تتلدا .سلالیانه پتنفهلای مبفشلده .ر حلدزه
بلاتری سرباسللید .ر .هلله اخللیر نللشان .ا.ه شللده اسللف
ه انطدر که .ر شک .یده م شد .رونلد روبهرشلد تتلدا.
پتنفها .ر این .هساله با یلک رشلد بهنلسبف خطل حدل
شده اسف این رشد تایید .یگری بلر نتیجله ن لای تحلیل
چرخه ر لناوری اسف که نشان م .هد لنلاوری بلاتری
سرباسید .ر ناحیه رشد چرخله لرار .ار. .ر سلا ۰۵۰۵
میال.ی این رشد متد شلده و ک ل کلاهش نلسبف بله
شک  -۱۲روند سالیانه پتنفهای مبفشده .ر حدزه باتری سرباسید .ر .هه اخیر
سا  ۰۵۱۱میال.ی .ر تتدا .پتنفهای مبفشده ملشاهده
مرجع :پایگاه .ا.ه رس سازمان حهدق مالکیف لکری و متندی ج ان
م شد .این است نا را م تدان به ه هگیری ویلروس کدویلد
. ۱۱ر سرتاسر این سا و شدک ا تاا.ی مند آن بر بخش رنتف که بهطدر خاص مدجب کاهش ه ینههای تحهی وتدسته شد نسبف .ا.شرکتدانشبنیانمهندسیاستاانرژیسازانتوانافزا| تیمرصدفناوری
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باتریهای سرباسید و چشمانداز آینده
ردحه ۱۱
تحلیل کشورهای ثبتکننده پتنت

کشدرهای که پتنفهای باتری سرباسید .ر بازه زمان .هساله اخیر .ر آنها به مبف رسیدهاند .ر شک  ۱۲ذکر شدهاند .ر ایلن شلک ملشاهده
م شد .که حدو .نی از پتنفها .ر کشدر ایاالت متحده امریکا به مبف رسیدهاند با ال و.ن پتنفهای اروپای به این می ان م تدان گدلف کله بیلش
از یکرد ه ار پتنف .ر حدزه باتری سرباسید .ر کشدرهای پیشرلته و رنتت .نیا صبدون احتساب کلشدرهای چلدن چیلن و اپلن) بله مبلف رسلیده
اسلف .ر تحلیل ایللن شلک سل م پللایین کللشدرهای چلدن اپللن و چیللن را م تللدان بلله سل م بللاالی آن للا از پتنفهللای بینال للل ص Patent
 )Cooperation Treaty or PCTکه حدزه اندن آن شام  ۱۰۲کشدر اسف نسبف .ا.

شک  -۱۲کشدرهای مبفکننده پتنف .ر حدزه باتری سرباسید .ر .ه سا اخیر
مرجع :پایگاه .ا.ه رس

سازمان حهدق مالکیف لکری و متندی ج ان

تحلیل مالکان پتنت
مشاهده و بررس مالکان پتنف حدزه باتری سرباسید .ر .ه سا اخیر برای استخران س فوسدی کاربر.های این لناوری .ر آینده الزم اسلف .ر
شک . ۱۰ه مالک برتر پتنفهای لناوری باتری سرباسید .ر .نیا از سا  ۰۵۱۰تا  ۰۵۰۱میال.ی نشان .ا.ه شده اسف

شک  -۱۰مالکان برتر پتنف .ر حدزه باتری سرباسید .ر .ه سا اخیر
مرجع :پایگاه .ا.ه رس

نکتلله اب تدجلله .ر شللک  ۱۰س ل م
باالی شلرکفهای سلدن و ا جل از
پتنفهای باتری سرباسید .ر .ه سلا
گذشته اسف ایلن .ر حلال اسلف کله
این شلرکفها .رحلدزه ذخیرهسلازهای
پرتابل و گجفهللای اندللرا.ی لتالیللف
م کنند و باتری سرباسلید .ر اسلاس
برای کاربر.های غلیر اب ح ونهل
خد.روی و نیروگاه مدر.استدا.ه لرار
م گیر.

سازمان حهدق مالکیف لکری و متندی ج ان
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سنت و .ر حا الد و یا مدرن و .ر حا رشد !

ردحه ۱۰

روی آور.ن شرکفهای سدن و ا ج به این لناوری م تداند حاک از آینده وسیعتری برای باتری سرباسید باشد نکتله ابل ذکر .یگلر .ر ایلن
ن د.ار س م باالی شرکف تدیدتا مدتدر از پتنفهای باتری سرباسید اسف .ر اینجا باید تدجه .اشف که شرکف تدیدتلا بله ندان یلک پیلشرو .ر حلدزه
خد.روی الکتریک .ر .نیا محسدب م شد .از آنجا که باتری استارت متداو .ر این خد.روها بهکار گرلته ن شد .ایلن سل م از تحهی وتدسلته را
م تدان به کاربری جدیدی از نس مدرن باتری سرباسید .ر خد.روهای الکتریک نسبف .ا .که این شلرکف بله تحهی وتدسلته .ر ایلن حلدزه جدیلد
م پر.از .

تحلیل حوزه کارکردی پتنت
حدزه کر.ی پتنف صکد  )International Patent Classification or IPCاز .یگر دام م م .ر تحلی پتنف اسلف ایلن کلد
اختااری نشان.هنده حدزه کر .و کاربر .احت ال پتنف م بدر اسف .ر شک ۱۲حدزه کر.ی پتنفهای مبفشده .ر حدزه باتری سرباسلید
.ر .ه سا اخیر مشاهده م شد .ه انگدنه کله انتظلار مل رو .بیلش از یکسلدم پتنفهلا .ر کلد  H01Mبله مبلف رسلیدهاند کله اختلااص بله
ذخیرهسازی الکتروشی یای .ار.

شک  -۱۲حدزه

کر.ی پتنفهای مبفشده .ر حدزه باتری سرباسید .ر .ه سا اخیر

مرجع :پایگاه .ا.ه رس

سازمان حهدق مالکیف لکری و متندی ج ان

نکته جالب تدجه .ر این شک مبف حدو ۱۲ .ه ار پتنف .ر این مهطع زمان .ر کد  A61Kاسف که اختااص به تج لی ات پ شلک و اب ارهلای
وابسته .ار .این .ر حال اسف که برای باالبر.ن ابلیف اط ینان .ر تج ی ات وابسته به سالمف و ب داشف از اب ارهای .ارای سلطح ای لن بلاال .ر
آنها استدا.ه م شد .این سطح ای ن .ر باتری تدسط سامانه مدیریف باتری که بهطدر مت د .ر باتری لیتیدم یدن تتبیله م شلد .تلامین م گلر..
رار گرلتن س م باالی از تحهی وتدسته باتری سرباسید .ر این بخش نشان م .هد که با ارتهای لناوری ایلن باتریهلا .ر نلس های ملدرن حلدزه
تج ی ات پ شک نی یک از بازارهای ب رگ آینده این باتری خداهد بد.

سازگاری نتایج تحلیل پتنت با تحلیل چرخه عمر فناوری
.ر پایان م تدان اینگدنه نتیجه گرلف که پتنفهای باتری سرباسید روند روبهرشد مشخا .ر .ه سا اخیر .اشته و این روند .ر تطاب کام بلا
نتای تحلی چرخه ر لناوری این باتری اسف با بررس  .ی لازهای تحلی پتنف از منظرهای مختلد چدن کشدرهای مبدا پتنف مالکان بلالهده
این لناوری .ر آینده و حدزه کر.ی و کاربر.ی آن م تدان ال وسیت را .ر پیشروی این لناوری بهظاهر سنت و بال متادر بد.
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مستقردرالبراتوارمهندسیانرژیهایتجدیدپذیردانشگاهشهیدبهشتی

رصدنامه فانوس  -شماره  - ۹بهمن ۹۹۱۱

باتریهای سرباسید و چشمانداز آینده
ردحه ۱۲
معرفی محصولهای شرکت دانشبنیان مهندسی استا
برای اطالعات بیشتر تماس بگیریدINFO@ESTACO.IR :
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اینشمارهدریکنگاه:
.ر این ش اره از رردنامه لاندس به تحلی جایگاه باتری سرباسید .ر میان ذخیرهسازهای الکتروشی یای انر ی و چشمانداز آینده آن از
منظر تحهی وتدسته پر.اخته شده اسف روششناس مدر.استدا.ه .ر این ش اره تحلی چرخه ر لناوری ص )TLCو تحلی پتلنلف بلد.ه
اسف .ر ابتدا به رنتف ذخیره سازی انر ی الکتریک نگاه اج ال شده و ارتبا تنگاتنگ این رنتف با رنتف برق تجدیدپلذیلر و رابلطله
سازنده .وسدیه آن ا با ذکر م ا تبیین شده اسف
.ر تحلی چرخه ر لناوری مشخص گر.ید که باتری سرباسید .ر سه مهطع زمان .ر رن بیستم میال.ی به مرحله بلللدف للنلاوری
رسیده ول ارتهای نس .ر این لناوری مانع از اشباع و الد آن .ر چرخه ر شده اسف آخرین نس این لناوری .ر بیسفوپن سا اخیر .ر
تحهی وتدسته مدر .تدجه رارگرلته و هم اکندن .ر مرحله رشد لناوری رار .ار .بهنظر م رسد که این نس تا حدا .و .هه آینده به مرحله
بلدف لناوری رسیده و از شدت تحهی وتدسته روی آن کاسته شد .از سدی .یگر بهنظر م رسد با تدجه به تغییرشک و ارتهای لناوری که .ر
طد ر لناوری باتری سرباسید بهمراتب رخ .ا.ه .ر ردرت ن .یکشدن به مرحله اشباع و الد تغییر نس .یگری .ر للنلاوری ایلن
باتری رخ خداهد .ا.
.ر تحلی پتنف .ر .ه ساله اخیر نتای تحلی چرخه ر لناوری .ر خادص رار.اشتن لناوری باتری سرباسید نس جدید .ر مرحلله
رشد تایید م شد .همچنین نشان .ا.ه شد که حدزههای .رگیر .ر تدسته پتنفهای این باتری .ر کشدرهای رنتت و پیشرلته .نلیلا لرار
گرلتهاند از سدی .یگر گستره مالکان برتر و حدزههای کر.ی پتنفهای مربد حاک از آن اسف که .ر آینده ن .یلک و بلا ارتلهلای
لناوری نس های جدید باتری سرباسید کاربر.ها و بازارهای بالهده این باتریها بهویژه .ر حدزه برق تجدیدپذیر تدسته اب تلدجل ل پلیلدا
خداهند کر.
بررسی سناریوهای توسعه فناوری باتری سرباسید در کشور ،فرصتها و تهدیدهای پیشروی فعععا ن ایعو حعو ه و هع چعنعیعو
پرداختو به سایر فناوریهای موا ی در ذخیرهسا ی انرژی ا مباحث آینده در شمارههای بعدی رصدنامه فانوس خواهند بود.

درباره ما

صاحب امتیاز
شرکت دانشبنیان مهندسی استا
انرژیسازان توان افزا مستقر در
البراتوار مهههنهدسهی انهرژیههای
تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

کشور ایران به عنوان یک کشور درحالتوسعه همواره درگیر جهتدهی فناورانه صحیح بهمنظور ایجاد مسیر
بهینه برای رشد علم و فناوری در کشور بوده است .با این وجود ،رصد فناوری بهعنوان یک روش علمی در این
حوزه همواره مورد بیمهری و بیتوجهی واقع شده است .با این دیدگاه ،شرکت دانشبنیان مهندسی استا در
بستر البراتوار مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی تیمی تخصصی برای رصد فناوری با
تمرکز بر حوزه راهبردی انرژی سازماندهی کرده و با خبرگان این حوزه در این تیم همکاری میکند.
تیم رصد فناوری شرکت استا در بستر تیم پایش انرژی آزمایشگاه فناوری نانو و پایش انرژی در البراتوار
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در قامت نخستین رصدخانه تخصصی انرژی در کشور
کلیه سطوح سیاستی باالدستی و پاییندستی را در کنار نوآوریهای فناورانه در بخشهای مختلف انرژی مورد
بررسی قرار میدهد.
با بکارگیری روشهای نوین رصد فناوری ،مهمترین اهداف این تیم عبارتند از:

آدرس:
تهران  -حکیمیه  -بلوار بهههار -
پردیس فنیومههنهدسهی شهههیهد
عباسپور  -پارک عهلهم و فهنهاوری
دانشگاه شهید بهشتی

رایانامه:
وبگاه:

info@estaco.ir
Estaco.ir



اصالح سیاستگزاری و قوانین در حوزه انرژی در کشور



ارایه هشدارهای الزم درزمان مناسب درباره تغییرهای اکوسیستم فناوری در کشور



بررسی فرصتهای فناورانه در کسبوکار در کنار ارایه نقشهراه دستیابی فناوری به بنگاهها



رصد فرصتهای فناورانه پژوهشی جدید در زیرشاخههای جدید فناوریهای نوظهور مانند فناوری نانو

حقوق مالکیت فکری و معنوی:
کلیه حقوق مالکیت فکری و معنوی این اثر و مطالب منتشرشده در آن برای تیم نگاگارنگده
محفوظ است .بازنشر مطالب با ارجاع رسمی به صورت زیر بالمانع است:
نشریه تخصصی فانوس ،شرکت دانشبنیان مهندسی استا انرژی سازان توان افزا ،شماره  ،..تاریخ

