اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ،ﺑﺮد ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روزﺑﻪروز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ،ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ » «QuantomScapeﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﯾﮏ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻼشﻫﺎی  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﺗﺪ ﻣﺜﺒﺖ و آﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﺗﻐﺮ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﯾﺦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮاد ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ و ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎ
را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ QuantumScape .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ آن ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم
ﻓﻠﺰی اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﯾﮏ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺧﺸﮏ ﺟﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﺎﯾﻊ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﻧﺮژی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و در آن از ﯾﮏ ژل اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﺎﯾﻊ را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﯾﺦ زدن در آب و ﻫﻮای
ﺳﺮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ دﻧﺪرﯾﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻓﻠﺰی ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺮد
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﭘﺲ از  ۸۰۰ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎرژ ،ﺑﯿﺶ از ۸۰
درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﺗﺮ ۸۰ ،درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی QuantumScape ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،CATLال ﺟﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،

ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و ﺗﺴﻼ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻮﮐﯿﻮ  ۲۰۲۰از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮد.
 QuantumScapeاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺟﻨﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در آن از ﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم » «LLZOاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

