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مقدمه

اغراق آمیز نیست اگر بگوییم که باتری یون-لیتیم جهان امروزی را دگرگون کرده است .انقالبی که در ابزارهای
مدرن قابل حمل صورت پذیرفته و تامین انرژی وسایلی که به صورت روزمره در محل کار ،هنگام مطالعه ،برقراری
ارتباط جمعی ،و  ...از آنها استفاده می کنیم مرهون باتری یون-لیتیم است.
ویتینگهام
توسعه این باتری ها در دهه  19۷0شروع شد ،زمانی که ویتینگهام نمونه اولیه (غیرتجاری) این باتری را با معرفی
دی سولفید تیتانیم به عنوان ماده قطب مثبت (کاتد) و لیتیم فلزی به عنوان ماده قطب منفی (آند) عرضه کرد.

گودناف
گام بزرگ دیگر در زمینه توسعه باتری های یون-لیتیم توسط گودناف برداشته شد .او با معرفی کبالت اکسید به
عنوان ماده قطب مثبت ،ولتاژ باتری را تقریبا دو برابر کرده و به  4ولت افزایش داد .بهبودی که گودناف در عملکرد
قطب مثبت ایجاد کرد این امکان را فراهم ساخت تا موادی با قابلیت باالتر از لیتیم فلزی در قطب منفی به کار گرفته
شوند.
یوشینو
این تحول را یوشینو با معرفی کک نفت که یک ماده کربنی است که لیتیم می تواند در بین الیه های آن جای گیری
کند ،ایجاد کرد .لذا باتری های نوین یون-لیتیم که به باتری های صندلی گهواره ای شهرت دارند و در هر دو قطب
آنها از مواد با خاصیت جای گیری استفاده شده اند توسعه یافتند که بسیار پایدارتر و ایمن تر برای استفادههای روزمره
هستند.
به پاس این تالش های ارزشمند و تحول آفرین ،جایزه نوبل شیمی سال  2019به این سه دانشمند فرهیخته تعلق
گرفت.

"باتریهای لیتیم-یونی ،برنده نوبل شیمی "2019
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 - 1ام.استنلی ویتینگهام
استتتنلی ویتینگهتتام در ستتال  1941م تیالدی در انگلتتیس بتته دنیتتا
آمتتده استتت و در حتتال حاضتتر در دانشتتگاه ایتتالتی نیویتتورک در
بینگهمتتتون و دانشتتگاه ایتتالتی نیویتتورک فعالیتتت متتیکنتتد.
ویتینگهتتام درستتال  1968متتدرک دکتتتری شتتیمی حالتتت-جامتتد
خود را از دانشگاه آکستفورد دریافتت کترد .در ادامته او بترای متدتی
استتتادیار در دانشتتگاه استتتنفورد بتتود و ستترس در ستتال  19۷2بتته
شتترکت بتتزرگ  EXXONپیوستتت .او مستتآول آزمایشتتگاه حالتتت
جامتتد و کاتالیستتت در اکستتون بتتود .بعتتد از کتتار کتترد در شتترکت
نفتتتی شتتلومبرژه ( ،)1988-1984او بتته دانشتتگاه بینگتتامتون رفتتت.
او در حتتال حاضتتر پروفستتور شتتیمی (از  1988تتتاکنون) ،علتتم متتواد و
مهندستتتی (از ستتتال  2001تتتتاکنون) ،و متتتدیر بختتتش انتتترژی در
 NECCESاست .در ایتن موسسته آنهتا تتالش میکننتد تتا فاصتلهی
بتتین تآتتوری و آزمایشهتتای عملتتی را کتتم کننتتد .او هم نتتین یتتک
عضتتو مهتتم در کنسرستتیوم  Battery500استتت کتته هتتدفش افتتزایش
ظرفیت باتری تا  500 W h Kg-1است.
ویتینگهتتتام در تتتتاری ِ گستتتترشِ باتریهتتتای لیتیتتتومی یتتتک
شخصتتیت کلیتتدی محستتو میشتتود .او باتریهتتایش را در شتترکت
اکسون در ستال  19۷0اختتراع کترد ،ایتن باتریهتا اولتین باتریهتای
قابل شارژ مجدد به حسا میآینتد کته بتر استاس کاتتدهای تیتتانیوم
دیسولفات و آندهای لیتیوم-آلومینیوم ساخته شدند.

اولین باتریهای قابل شارژ
استنلی ،اولین باتریهای
قابل شارژ را در شرکت
اکسون در سال  1970اختراع
کرد.
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. استنلی ویتینگهام را مالحظه میکنید.در جدول زیر اطالعات آماری از فعالیتهای علمی پروفسور ام
 استنلی ویتینگهام.نگاه آماری به فعالیتهای علمی ام
377

تعداد مقاالت

20121

تعداد کل ارجاعات

386

میانگین ارجاعات در سال

53

میانگین تعداد ارجاعات برای هر مقاله

64

شاخص اچ

 استتنلی ویتینگهتام مقالتههایش را در آنهتا بته پتاس رستانده نشتان داده.در نمودار زیتر شتماری از نشتریاتی کته ام
.شده است

SCIENCE

1

CHEMICAL COMMUNICATIONS

3

CHEMICAL REVIEWS

4

ADVANCED ENERGY MATERIALS

4

INORGANIC CHEMISTRY

5

PHYSICAL REVIEW B

7
15

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY

30

CHEMISTRY OF MATERIALS

31
38

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE …

 استنلی ویتینگهام.پر ارجاعترین مقالههای ام
Title: Layered Vanadium And Molybdenum Oxides: Batteries And Electrochromics
Journal: Journal Of Materials Chemistry

Citation: 547

Title: Lithium-oxygen batteries: bridging mechanistic understanding and battery performance
Journal: Energy & Environmental Science

Citation: 539

Title: Materials challenges facing electrical energy storage
Journal: MRS Bulletin

Citation: 417

. استنلی ویتینگهام که بیشترین ارجاع را داشتهاند آورده شده است.در جدول زیر سه مقالهی ام
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 -2جان بی.گودناف
گودنتتاف در ستتال  1922در آلمتتان متولتتد شتتد ،ر ستتال
 1952دکتتتری ختتود را از دانشتتگاه شتتیکاگو تحتتت هتتدایت
«کالرنس زنتر» دریافتت کترد .او حرفتهی آکادمیتک ختود را از
دانشتتگاه  MITآغتتاز کتترد ،او بتترای  24ستتال در آزمایشتتگاه
لینکون در  MITبه عنتوان پژوهشتگر کتار کترد .در ایتن زمتان
او عضوی از یتک تتیم بینرشتتهای بتود کته بتر روی حافظتهی
دستتترس تصتتادفی پتتژوهش م تیکردنتتد .بعتتد از آن بتته ترتیتتب
وارد دانشگاههای آکسفورد و تکزاس شد.
در اویتتل دهتتهی  80متتیالدی او کتتار ختتود را بتته عنتتوان
رئتتیس آزمایشتتگاه شتتیمی غیرآلتتی در دانشتتگاه آکستتفورد ادامتته
داد .در زمتتان فعتتالیتش در آکستتفورد ،گودنتتاف پژوهشهتتای
بستتیار مهمتتی در راه گستتترش باتریهتتای قابتتل شتتارژِ لیتیتتوم-
یتتونی انجتتام داد .او در ستتال  1980دریافتتت کتته بتتا استتتفاده از
 LixCoO2بتته عنتتوان یتتک کاتتتد بتتا پگتتالی انتترژی بتتاال
میتتتوان ظرفیتتت باتریهتتای لیتیتتوم یتتونی را دوبرابتتر کتترد.
بعدها اینکتار در کمرتانی ستونی توستط آکیترا یوشتینو گستترش
داده شد.
نمونتتههتتایی از تحقیقتتات اخیتتر وی شتتامل مقالتتهای در
 Angewandte Chemieدر متتورد غشتتاهای آنتتد ستتدیم و
پتاسیم مایع در دمتای اتتاق و یتک مقالته کامتل در متورد متواد
کتتاربردی پیشتترفته بتترای جداکننتتدهی اکستتید دربتتاتری هتتای
قابتتل شتتارژ کتتم هزینتته استتت .او بتتا  9۷ستتال ستتن مستتنترین
دریافت کنندهی جایزهی نوبل به حسا میآید.
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دوبرابر کرردن ررفیرت براتری هرای
یون لیتیم
در سرررال  1980گودنررراف دریافرررت
میترروان ررفیررت باتریهررای لیتیرروم
یونی را دوبرابر کرد.
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.گودناف نشان داده شده است. تعداد مقالهها و ارجاعات جان بی،در جدول زیر فعالیتها
تعداد

گودناف.دستاوردهای علمی جان بی

999

تعداد مقاالت

84033

تعداد کل ارجاعات

1254

میانگین ارجاعات در سال

84

میانگین تعداد ارجاعات برای هر مقاله

131

شاخص اچ

گودنتاف مقالتههای ختود را در آنجتا بته پتاس رستانده نشتان.در نمتودار زیتر تعتدادی از نشتریاتی کته جتان بی
.داده شده است

SCIENCE

2
5

NATURE

11

ADVANCED MATERIALS

13

ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION

16

ENERGY ENVIRONMENTAL SCIENCE

26

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
PHYSICAL REVIEW LETTERS

31

JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY

32
41

CHEMISTRY OF MATERIALS

120

PHYSICAL REVIEW B

.جدول زیر سه مقالهای که بیشترین ارجاع را در بین مقالههای این پژوهشگر داشتهاند آورده شده است
گودناف.پر ارجاعترین مقالههای جان بی
Title: Phospho-Olivines as Positive-Electrode Materials For Rechargeable Lithium Batteries
Journal: Journal Of The Electrochemical Society

Citation: 5526

Title: Challenges for Rechargeable Li Batteries
Journal: Chemistry Of Materials

Citation: 5001

Title: The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective
Journal: Journal Of The American Chemical Society
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Citation: 3280
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 -3آکیرا یوشینو
یوشینو در دپارتمتان نفتت از دانشتگاه کیوتتو فار التحصتیل شتد .در
ستتال  19۷2او بتته شتترکت  Asahi Kaseiپیوستتت ،جتتایی کتته
ستتمتهای زیتتادی در طتتول ستتالیان کتتارش داشتتت و در ستتال

 1980کشتتج جدیتتدی در زمینتتهی باتریهتتای لیتیتتومی کتترد .تتتا
پتتیش از اختتتراع یوشتتینو باتریهتتای قابتتل شتتارژ مجتتدد ،از آ بتته
عنتتوان حتتالل الکترولیتتت استتتفاده میکردنتتد .امتتا در ولتاژهتتای
بتاالی  1.5ولتتت ،آ بته اکستتیژن و هیتدروژن الکترولیتتز میشتتود و
دستتتیابی بتته ولتاژهتتای بتتاالتر عمتتال غیتترممکن استتت .یوشتتینو بتتا
استتتفاده از حتتالل ارگانیتتک بتته جتتای آ و استتتفاده از کتتربن بتته
عنوان الکترود منفی توانستت بته ولتتاژ  4ولتت دستت پیتدا کنتد .بتا
استفاده از اکسید کبالت-لیتیتوم بته عنتوان الکتترود مثبتت ،او اولتین
باتری لیتیوم یونی را ساخت.
بتترای ختتدمات بستتیار زیتتادش ،آکیتترا یوشتتینو ،در ستتال 2018
جتتایزهی ملتتی ژاپتتن در زمینتتهی منتتابع ،انتترژی و محتتیط زیستتت را
دریافت کرد .یوشینو در پاست بته اینکته بتاتری هتای لیتیتوم-یتونی
په تتا یری بتر جامعته داشتته انتد ،گفتت کته نمتی توانستت پنتین
بازار بزرگتی را بترای ایتن بتاتری هتا تصتور کنتد پترا کته در ستال
 1985زمانیکه او ایتن بتاتریهتا را اختتراع کترد ،تلفتن همتراه ،لت
تاس یا تلفن هوشمندی وجود نداشت.
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اولین باتری لیتیوم یونی
یوشینو ،برا اسرتداده اا اکسرید

کبالت-لیتیوم بره عنروان الرتررود
مثبت ،اولین براتری لیتیروم یرونی
را ساخت
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در جدول زیر دادههای آماری مربوط به مقالههای آکیرا یوشینو آورده شده است.
فعالیتهای علمی آکیرا یوشینو اا دید آمار
13

تعداد مقاالت
تعداد کل ارجاعات
میانگین ارجاعات در سال

321
7
25

میانگین تعداد ارجاعات برای هر مقاله
شاخص اچ

5

هم نانکتته دیتتده میشتتود یوشتتینو بتته دلیتتل فعالیتتت در حتتوزه صتتنعتی و کتتار در شتترکت  Asahi Kaseiمقالتته
علمتتی پنتتدانی نداشتتته و تنهتتا مقالتتهای کتته از او در نشتتریه انجمتتن شتتیمی آلمتتان (Angewandte Chemie-
 )International Editionدر ستتال  2012منتشتتر شتتده استتت .او در ایتتن مقالتته بتته شتتر فرآینتتد توستتعه اولتتین
باتری یون لیتیم پرداخته است .در این مقاله تصویری از اولین پیل آزمایشی ارائه شده است.
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-4قیاس کلی بین برندگان نوبل شیمی 2019
جتتدول زیتتر تعتتداد ارجاعتتات و شتتاخص اچ بتترای برنتتدگان نوبتتل شتتیمی  2019را نشتتان میدهتتد .جتتان
بی.گودناف با  84033ارجتاع بیشتترین ارجاعتات را بته ختود اختصتا داده استت .در حالیکته جتان بی.گودنتاف بتا
 3۷۷مقاله و  20121ارجاع داشته است.

جان بی.گودناف

شاخص اچ
131

تعداد کل ارجاعات
84033

برندهی نوبل
ام .استنلی ویتینگهام

64

20121

آکیرا یوشینو

5

321

از نظر تعداد مقالتههای پتاس شتده ،گودنتاف بتا  999مقالته تقریبتا سته برابتر بیشتتر از ویتینگهتام مقالته پتاس
کرده است و از این منظر آکیرا یوشینو با تنها  13مقاله در جایگاه سوم است.
 -5نتیجهگیری
جایزهی نوبل شیمی امستال مشتابه بتا نوبتل فیزیتک ستالهای  2009و  2014استت کته بته ترتیتب بته گستترش
دهنتتدگان دیودهتتای گستیلدهندهی نتتور آبتی و بتته مخترعتتانِ فیبرهتتای ارتباطتتات اپتیکتتی اهتتدا شتتد .بتته گفتتتهی
آکیرا یوشینو جایزهی امسال باعث تشویق محققان جوان در این صنعت می شود.
جایزه نوبل نشان میدهد:
 کاربردی بودن کشفیات و یا کاربردی شدن آنها در سالهای بعد بسیار حائز اهمیت است؛
 اهمیت پژوهشهای بین رشتهای بخوبی نشان داده شده است زیرا ساخت باتریهای لیتیوم-یونی به شیمی و فیزیک
مرتبط است؛
 نکتهی مهم اینکه آکیرا یوشینو نویسنده مقاله یا یک دانشمند اکادمیک نبوده است که نشاندهندهی این است که جوایز
نوبل صرفا به اساتید دانشگاهها و نویسندگان مقاالت علمی داده نخواهد شد؛
 جان بی.گودناف با  9۷سال سن هم نان در عرصهی باتری فعال است و در سال  2019هم نان در حال پژوهش و
پاس مقاله است! .او مسنترین دریافت کنندهی جایزهی نوبل به حسا میآید؛
در یک بررسی ساده آمار برندگان جایزه نوبل در شیمی به نکات جالب توجهای برخورد میکنیم:
 اول آنکه بیشتر این افراد در هنگام دریافت جایزه سنی حدود  45الی  ۷0سال داشتهاند .تاکنون جوانترین برنده نوبل
شیمی فردریک جولیوت بوده که  35سال داشته و جایزه سال  1935را مشترکا با همسر خود ایرن جولویت کوری برنده
شد.
 آمار برندگان نوبل شیمی بر حسب ملیت نشان میدهد که بیش از  %۷0این دانشمندان تابع سه کشور آمریکا ،آلمان و
انگلستان بوده و بقیه افراد تابعیت  22کشور دیگر دنیا را داشتهاند.
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