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آﯾﺎ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ،ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺗﻮانﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد؟ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭼﺎپ
ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎﺗﺮی و دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻠﻔﯿﻖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﺮی و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﯿﻦ ﭼﺎپ
ﺳﻪﺑﻌﺪی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ،ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺗﺮی ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﺮی ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮم از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،روﺑﺎتﻫﺎ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی راه دور و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ  2019ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺮی ﯾﻮن ﻟﯿﺘﯿﻮم اﻫﺪا ﺷﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎء ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ذﺧﯿﺮه
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻣﺎ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺎرژ ﺑﺪون ﻧﺸﺘﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺷﺎرژﭘﺬﯾﺮی ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﻫﺰارﻫﺎ ﯾﺎ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽدانﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺗﺮیﺳﺎزﻫﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را
ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻐﻔﻮل ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺘﻮان در اﻇﻬﺎرات وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﮕﻮروف و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮرک اﯾﺮﻟﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آنﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
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زها یا بهعبارتی باتریهای الکتروشیمیایی انرژی ) ،(EESDکاربردهای آن و نیز شیوههای چاپ
سهبعدی را نشان میدهد که معمولا برای تولید اجزای مختلف ذخیرهسازها به کار میرود.
دایرههای سمت راست نشاندهنده شیوههای چاپ سهبعدی است که از بالا به پایین عبارتند از:
 Material Extrusionو  Material Jettingو  .Vat Photo-polymerizationریزی یا درشتی نقاط درون هر
دایره ،به قطر منافذ اشاره دارد و اندازه هر دایره ،ضخامت هر لایه در هر یک از شیوههای چاپ
را مشخص میکند .خطوط رابط )با رنگهای متفاوت( نشاندهنده مواد واکنشگر ،گونههای مواد،
کاربردها و شیوههای چاپ هستند .نقاط اتصال ،به چندین ماده یا ترکیب اشاره دارند که به یک یا
چند جزء ترکیبشونده در یک یا چند شیوه چاپ سهبعدی قابل اعمال است.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی
ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻻﯾﻪﺑﻪﻻﯾﻪ ﻣﻮاد ،اﺷﯿﺎی
ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪن و ﺣﺘﺎ ﮐﻞ ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢزﻣﺎن از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی
ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺒﻮه اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ،ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮐﻔﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﯾﻌﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر را ﺳﻪﺑﻌﺪی ﭼﺎپ ﮐﺮد.

ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎﺗﺮی
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮاد ،ﺑﺮرﺳﯽ راهﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻣﺪار از ﺟﻮﻫﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻮردﻫﺎی ﻣﺪار را ﺑﻪﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻟﺰوم ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻣﺘﺪاول [ﺑﺎ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه] اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ
وﺿﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﮕﻮروف و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ راﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎپ ﺷﻮد[ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ] دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ ،وﻓﻖ داده ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف آﺳﺎنﺗﺮ از اﻧﺠﺎﻣﺶ اﺳﺖ .ﻣﻮاد اﻟﮑﺘﺮواﮐﺘﯿﻮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ذاﺗﺎ واﮐﻨﺶﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺪﻫﺎ و ﮐﺎﺗﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارﻧﺪ .آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻨﺪی و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﻔﻨﺞﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﻣﻨﻔﺬدار ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺟﺎﻣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﭙﺎرش )ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن( ﻣﺎﯾﻊ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮﻗﯽ داﺧﻠﯽﺷﺎن
را ﺣﻔﻆ و ﻫﻤﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺰا را ﺑﻪدﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ...ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را اﺣﺮاز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺘﯽ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎر آورﻧﺪ .ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺷﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ [ﻣﺤﺼﻮل] ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪﺷﯿﻮه ﺳﻪﺑﻌﺪی ،از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ اﯾﮕﻮروف و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮای
ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،درﺑﺎره ﻣﻮاد ،روشﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺗﺮی دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
در ﻃﺮح ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه و آن ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ ﭼﺎپ
ﺳﻪﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺗﺮیﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻏﻔﻠﺖ ،ﺑﺮازﻧﺪه ﻓﻨﺎوریای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در دوره ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮز ﻓﮑﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺖ .اﯾﮕﻮروف و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻋﺒﺎرت ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﻟﻪ 1آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد( ،اﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
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