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توقع مستقبيل 1: أجهزة مستقبلية بال بطاريات

 قام فريق من الباحثني يف جامعة بوردو األمريكية بابتكار طريقة لتحويل
 ورقة عادية إىل واجهة إدخال معلومات. تقوم التقنية بطباعة الدائرة

 الكهربية بحرب شفاف يعمل كموصل كهربايئ ينقل التيار من نقطة إىل
 أخرى ومن ثم يتم طالء الورقة مبادة تطرد السوائل واألغربة وذلك لعزل

 الحرب املوصل. الجدير بالذكر أن الورقة تعمل بدون بطاريات وال مصدر داخيل
 للكهرباء، حيث تستمد الطاقة عن طريق الضغط الناتج عن استخدام األزارير.ن

يف املستقبل القريب، ستظهر أجهزة إلكرتونية ال تعتمد عىل بطاريات
أيونات الليثيوم ألحد سببني: إما استبدالها ببطاريات ال تعتمد عىل أيونات 

الليثيوم، أو ابتكار طرق جديدة لتصميم األجهزة ال تعتمد فيها عىل 
 البطاريات من األساس.؛ج 

يعتمد املستقبل عىل مجال علم املواد بشكل مبارش. محصالت أبحاث
املجال تظهر دامئا بطرق مبتكرة، ويف كثري من األحيان ينتج عنها 

 منتجات مهمة لتقنيات املستقبل بشكل عام. وقد يكون من مجال  
 الطاقة وتخزينها من أكرب املستفيدين من مجال علم املواد، كام

يظهر لنا يف اإلشارات.ه

 االهتامم بدراسة علم املواد الخاصة بالطاقة وتحول الطاقة وربط نتائج
 التعليم بالبحث والتطوير، لتطوير منتجات وأفكار تخدم االحتياجات

 املحلية أوًال والعاملية ثانيًا، ومن ثم ربط املنتجات مبرسعات وحاضنات
األعامل لتحويلها إىل رشكات ناشئة.ت

 قام فريق بحثي من جامعتي نورثويسرتن األمريكية وجامعة ديلفت 
 الهولندية بتطوير جهاز (قيم بوي) يعمل بدون بطاريات. يعتمد الجهاز

 عىل الطاقة امليكانيكية الناتجة من الضغط عىل األزرار وتحويلها إىل
طاقة كهربائية، باإلضافة إىل ألواح شمسية مثبتة حول شاشة الجهاز

 قام معهد كارلزروهي للتقنية يف أملانيا بتطوير بطاريات قابلة إلعادة
 الشحن يف غضون 15 ثانية، وذلك مبساعدة رشكة سكيليتون اإلستونية.م

 تصميم البطاريات يعتمد عىل استخدام الجرافني كمكثف فائق القدرة
 وستستخدم بطاريات الجرافني بجانب بطاريات أيونات الليثيوم املعهودة
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https://www.coindesk.com/the-fourth-era-of-blockchain-governanceخن

https://www.msn.com/en-us/money/markets/swiss-can-
ton-takes-taxes-in-bitcoin-as-crypto-gains-traction/ar-BB18FgQD

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/pu-ypn083120.php
https://interestingengineering.com/novel-ultrafast-battery-based-on-graphene-charges-in-15-seconds?utm_source=feedly&utm_medium=article&utm_content=11092020
https://news.northwestern.edu/stories/2020/09/battery-free-game-boy-runs-forever/


 بدأت الرشكة الناشئة                                                             يف مرحلة تصنيع
 بطاريات التي تستخدم معالجة املاس نانو والتي تسمح لها بالشحن

 الذايت والعيش حتى 28,000 عام. من الجدير بالذكر أن مصدر الكربون
 املستخدم يف تصنيع النانو-أملاس هو جرافني مستخدم يف املفاعالت

 النووية (مخلفات إشعاعية).ح

 صمم فريق علمي بقيادة أساتذة يف جامعة ميتشغان بطاريات تسمح
 بتخزين الطاقة (مثل احتياطيات الدهون) عند البرش. تعمل هذه البطاريات

 ذات البناء الشبيه بالكائنات الحية عىل زيادة السعة 72 ضعًفا عن طريق
توزيع البطارية يف مختلف أنحاء الجهاز بداخله وحوله.ن

 تستخدم رشكة                              رقائق تحتاج إىل طاقة منخفضة للغاية يف 
 مستشعرات داعمة للمراقبة املستمرة. هذه الرقائق ال تعمل بالبطارية،

 إمنا مزودة بألواح تنتج طاقة بتحويل الضوء الداخيل واالهتزازات يف
 محيطها إىل طاقة كهربية.وهذه املستشعرات ترتبط عرب منصة إنرتنت

األشياء الصناعية

سيعم عاملنا الجديد مبستشعرات سهلة الرتكيب تستمد طاقتها من
بطاريات شبه أبدية وموزعة عىل األسطح، وستكون متصلة بقنوات السلكية 

منخفضة الطاقة.  الرتكيز عىل طول العمر والتوافق املستقبيل يجعل 
االسترشاف يف تصميم املستشعر أمرًا رضوريًا حيث انه تم حل الكثري من 

مشاكل الحجم والطاقة والتشغيل واالتصال

 سيصبح وضع عدد كبري من أجهزة االستشعار واألجهزة أمرًا فعاالً من حيث
التكلفة دون الكثري من اخذ عوامل دورة حياتها يف الحسبان، مام يحرر

قيود التصميم للعديد من املشاريع واسعة النطاق وطويلة األجل

 نحن بحاجة إىل أن نكون مستعدين لتصنيع بطاريات ذات العمر الطويل
 وأجهزة استشعار منخفضة الطاقة، وإىل فهم املعايري ذات العالقة

 لوضع اللوائح الخاصة بتنظيم استخدام أجهزة االستشعار الجديدة وأجهزة
االتصال منخفضة الطاقة يف املشاريع الحساسة خصوًصا.ت

توقع مستقبيل 2: تصميامت استرشافية للمستشعرات
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https://techcrunch.com/2020/08/25/self-charging-thousand-year-battery-startup-ndb-aces-key-tests-and-lands-first-beta-customers/
https://news.umich.edu/biomorphic-batteries-could-provide-72x-more-energy-for-robots/
https://scitechdaily.com/breaking-free-from-batteries-industrial-internet-of-things-platform-built-on-battery-free-sensors/


 يقدم املقال مجموعة من تقنيات تخزين الطاقة طويلة املدى. ستكون 
 هذه التقنيات جزء رئييس يف التحول إىل الطاقة النظيفة. ألنها ستغطي
 االحتياج يف حال انخفاض انتاج الطاقة (يف الليل مثًال). من الجدير بالذكر أن

 جميع التقنيات املذكورة هي بدائل لبطاريات أيونات الليثيوم.ه

 ستشهد تقنيات البطاريات وتخزين الطاقة قفزة نوعية يف فعاليتها.
 وستعتمد شبكات الكهرباء عليها لضامن توفري الكهرباء عىل مر الساعة،

 وسيساعد ذلك يف خلق البيئة املناسبة للشبكات الذكية.وعىل املدة
 الطويل سيقل االعتامد عىل بطاريات أيونات الليثيوم والتي أثبتت

 محدوديتها وعدم قدرتها عىل تخزين كميات كبرية من الطاقة (كتخزين
 طاقة منزل واحد فضًال عن مدينة كاملة).م

 يناقش املقال جدوى أنواع الطاقة املستدامة. ويلخصها يف العنارص
 التالية: التكلفة الحدية قصرية املدى، والعوامل البيئية، وسهولة النقل،

وسهولة استبدالها ألنواع الطاقة الكربونية

 يتوقع الخرب أن تقنية بطاريات أيونات الليثيوم ال ميكنها تغطية الطلبات
 املتزايدة وسيتعني يف املستقبل تطوير أجيال مختلفة من البطاريات

 ازداد االهتامم االقتصادي والعلمي مؤخرًا بالبطاريات وتقنيات تخزين
 الطاقة زيادة هائلة، مدفوعا بالحاجة إىل التحول إىل أشكال الطاقة

 املتجددة. وعىل الرغم من التحديات القامئة، فإن خاليا أيونات الليثيوم
 اثبتت فاعليتها كعنرص أسايس لجعل حلم الشبكات الذكية واقَعا. ولذا يجب

 االنتباه مستقبًال إىل التوازن بني التقنيات املعتمدة عىل أيونات الليثيوم
 وتلك التي ال تعتمد عليها.خ

 االهتامم بتقنيات تخزين الطاقة ودراسة جدوى بناء محطات تخزين طاقة
 ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكات الطاقة.ودراسة انتقال تقنيات

 تخزين الطاقة إىل عامل تتنافس فيه البطاريات املعتمدة عىل أيونات
 الليثيوم مع غريها من التقنيات.ن

 توقع مستقبيل 3: مستقبل تقنيات تخزين

الطاقة يف الشبكات الذكية
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https://www.information-age.com/immunity-passports-block-
chains-breakthrough-application-123490283/

https://cleantechnica.com/2020/01/05/energy-storage-2020-its-not-just-about-lithium-ion-batteries-any-more/
https://interestingengineering.com/the-bleak-future-of-petroleum?utm_source=rss&utm_medium=article&utm_content=11012020
https://energyload.eu/stromspeicher/graphen-batterie/
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