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 صرفه جویی انرژی مواد تغییر فاز دهنده درعملکرد 

 سایت های شبکه تلفن همراه باتری طول عمر و

 

فسیلی به عنوان منابع رو به اتمام و افزایش آالینده های  با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای مصرف انرژی و محدودیت سوختهای - چکیده

برخوردار است.استفاده از سیستم های ذخیره ی گرمای نهان با استفاده از  انرژی از اهمیت بسیار باالیی صرفه جوییزیست محیطی، مسئله ی 

  مواد تغییر فازدهنده
1
PCM  خیر بسیار مورد توجه بوده است. اهمیت کاربرد این مواد است که در سال های ا صرفه جویی انرژیراه موثری برای

لزوم آزاد  موقعاین مواد در حین تغییر فاز،انرژی حرارتی را ذخیره نموده و در  عالوه بر مسایل زیست محیطی وفنی در توجیه اقتصادی آن است.

مواد تغییر فاز در این مقاله با استفاده از خواص  .د داشتخواهکاهش قابل توجه مصرف انرژی را به دنبال  این موادگیری مناسب از  بهره .می کنند

 اتری و در نهایت کم شدن هزینه سایت های موبایل معرفی می شود که در نتیجه باعث افزایش طول عمر بدرروشی جهت نگهداری باتری  دهنده

 10تا  6ملموس اختالف   PCMبا سینی معمولی و حالتدر دو تری ها باراک دمای  د که وشمی آزمون ها مشاهده نتایج در اپراتور ها می گردد.

  دارد.  تا دو برابرتاثیر مستقیم  بر طول عمر باتری این اختالف  ودارند  درجه

 . سایت شبکه همراه ، صرفه جویی انرژی ، ذخيره سازی انرژی حرارتی ، طول عمر باتری،   PCM مواد تغيير فاز دهنده  -كليد واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Phase change materials 

 قدمهم -1

سهم قابل توجهی از انرژی مصرف شدده در شدبکه توزید ،     

توسط تجهيزات و باتری های بکار رفتده در سيتدتم، بده اندرژی     

حرارتی تبدیل می شوند و دمای تجهيدزات و میديط را افدزای     

می دهند. این افزای  دما به نوبه خود سبب بدا  بدردم مواومدت    

لداا عامدل تلتدات     المام ها و تواضای انرژی بيشدتر خواهدد شدد   

بيشتر در سيتتم می گردد. با استتاده از ذخيره سازی انرژی می 

ب  آم ه تتوام بخشی از تلتات انرژی در سيتتم را كاه  داد و ب

هزیندده هددای اوراتددور را كدداه  و راندددمام سيتددتم را افددزای    

برای ذخيره سازی انرژی حرارتی می توام از روش  ]2و1[بخشيد.

 (PCM)هره بردم از مواد تغييدر فداز دهندده    های مختلتی مثل ب

استتاده نمود كه در حدين تغييدر فداز اندرژی حرارتدی را ذخيدره       

نموده و در موارد لزوم آزاد می كنند. به عبارت دیگر عملکرد این 

نوع مواد به این صورت است كه با افزای  دما، تغييدر فداز داده و   

كداه  دمدا ایدن     انرژی حرارتی را در خود ذخيره می كنند و بدا 

انرژی را آزاد می سازند. می دانيم انرژی گرمایی را مدی تدوام بده    

دو صورت گرمای میتوس و گرمای نهام ذخيره كرد. اما اندرژی  

ذخيره شده از طریق گرمای نهام كه بدا تغييدر فداز مدواد همدراه      

است، به دليل چگدالی بدا ی ذخيدره اندرژی گرمدایی از اهميدت       

 [. 6] بيشتری برخوردار است

  مواد تغییر فاز دهنده کاربرد -2

، موادی هتتند كه مازاد اندرژی حرارتدی میديط    PCMمواد 

اطراف خود را در زمام عددم نيداز بدر وایده گرمدای نهدام ذو  و       

انجماد در خود ذخيره می كنند و در زمام نياز، دوباره به میديط  

 2میمود میلوجی بيدگلی، *1سيد هادی ساداتی باریکرستی
 Sadati110@yahoo.com،  ایرام ، واحد كاشام، دانشگاه آزاد اسالمی، كاشام،گروه برقكارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، 1

 Mmahlouji@yahoo.coom، رامیكاشام، ا ،یواحد كاشام، داشگاه آزاد اسالم ،گروه مخابرات ار،یاستاد2
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ا این كار به طور كامال هوشمند میيط اطدراف  باز می گردانند و ب

خود را مجبور می كنند كه در درجه حرارت معيندی موسدوم بده    

دمای وافشاری باقی بماند. به عبارت دیگر با بهدره گيدری از ایدن    

مواد می توام با انیراف درجه حرارت میديط از دمدای وافشداری    

ید  مداده    را بده عندوام   H2Oبه عنوام مثال اگدر  ]. 3[موابله كرد

تغيير فاز دهنده در ی  ظرف عایق در نظر بگيریم و ظدرف را بده   

صورت نيمه ور، مملو از آ  و یخ كنيم و منتظدر بمدانيم تدا ید      

مخلوط تعادلی آ  و یخ تشکيل گردد آنگاه در ایدن شدرایط دمدا    

وافشاری صتر درجه سلتيوس خواهد بود. حال چنانچه هدف با  

مادامی كه كل یخ ذو  نشدود دمدا    باشد H2Oبردم دمای اطراف 

افزای  نخواهد یافت و چنانچده هددف ودایين آوردم دمدا باشدد،      

 H2O یعندی مادامی كه كل آ  یخ نزند كاه  دما ميتر نيتدت.  

در مخلوط تعادلی آ  و یخ بر وایه گرمدای نهدام ذو  و انجمداد    

وافشاری  خود با انیراف درجه حرارت میيط اطراف خود از دمای

 .)1شکل  (صتر درجه سلتيوس موابله می كند

 
 : نمای  عملکرد مواد تغيير فاز دهنده در موابل تغييرات دما1  شکل

+ درجه 117تا  -40ها بين  PCMدمای كاری متداول ترین 

به برخی از كاربردهای مواد تغيير فاز  2سانتيگراد است. در شکل 

 شده است. دهنده بر اساس نوطه ذو  آنها اشاره

 
 [6] شاممواد تغيير فاز دهنده بر اساس نوطه ذوبیی از : كاربرد ها2شکل

مواد تغيير فاز دهنده بدا توجده بده دمدای تغييدر حالتشدام،       

كاربردهای متنوعی ويدا كرده اند و به شديوه هدای گونداگونی در    

در ایدن ميدام در    .راستای كداه  مصدرف اندرژی بکدار مدی رود     

، به تشریح بيشتر عملکدرد ایدن مدواد در    له مواراستای هدف این 

باتری ها در سایت های داخلی و خدارجی شدبکه تلتدن    نگهداری 

 همراه می وردازیم.

 خنک کننده ی باتری -2-1

باتری ها در زمام انجام فرآیند شارژ و دشدارژ موددار زیدادی    

گرما توليد می كنند. این گرما در صورتی كده بداتری هدا بده هدم      

. با با  رفدتن درجده   استر از حالت معمولی چتبيده باشند بيشت

 VRLAحرارت باطری ها عمر آنها كاه  می یابد. در باطریهدای  

درجه افزای  دمدا، عمدر بداطری نصد  مدی شدود.        8به ازای هر 

سال  12با طول عمر  VRLAبنابراین در صورتی كه از باطریهای 

درجده اسدتتاده    17 درجه، در میيطی بدا دمدای    25برای دمای 

 .  ]5و4[سال افزای  می یابد 24شوند عمر آنها تا 

 عددم تهویده ی  با  بودم درجه حدرارت بداطری و از طرفدی    

حرارت از اطراف آم سبب بروز ودیده فدرار حرارتدی شددید    كافی 

مددی شددود. ایددن ودیددده باعدده مددی شددود كدده بدداطری در حالددت 

خود جریام بيشتری طلب كندد. جریدام بيشدتر     )نگهداری(شناور

جاد تلتات بيشتر در نتيجه دمای بيشتر می شود. افزای  سبب ای

دما تا انهدام كامل باطری ادامه می یابد. بنابراین وایين بودم دمدا  

و افزای  ضریب انتوال حرارت سبب حاف احتمال فرار حرارتدی  

خواهد شد. مواد تغيير فاز دهنده می توانند بهترین راه حل بدرای  

ی توانند زمانی كه دمای بداتری  مشکل ذكر شده باشند چرا كه م

بي  از حد با  می رود گرمای آنها را گرفته و ضمن خن  كردم 

 باتری ها تبدیل به حالت مای  شوند.

 
 ]6[از مواد تغيير فاز دهنده به عنوام خن  كننده ی باتری استتاده: 2 شکل 
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 -آنتدالیی ی از این ماده توليدی و نمدودار  نمای 5و  4در شکل

 [.6]مربوطه نمای  داده شده است  دمایی

 
 [6قبل و بعد از ذو  ] PCM28/315: تصاویر میصول 4شکل 

 
 PCM28/315دمایی میصول -: نمودار آنتالیی5شکل 

 ]PCM28/315 6[ : مشخصات فنی ماده 1جدول

 

 عبارتند از: PCM28/315برخی از كاربردهای ماده 

 تامين آسای  برودتی و حرارتی ساختمام  -1

جلددوگيری از افددت بددازده در ونددل هددای خورشدديدی       -2

 فتوولتایي 

 لوازم خوا   -3

 خن  كنندی باتری  -4

تثبيت دما در حمل و نول دارو و فرآورده هدای خدونی و     -5

 وزشکی

 یت  های سا در باتری PCMنحوه استفاده از مواد  -2-2

شخصی عمر مول ط باتری المانی زنده در شبکه می باشد كه

اری و اسدتتاده،  ، وابتته بده شدرایط نگهدد   دارد و این عمر میدود

تعداد دفعات شارژ و دشارژ، میدوده تغييدرات ولتداژ در تخليده و    

شارژ كامل، دمای كاری باتری و سایر عوامل می باشد. نکته قابدل  

توجه در خصوص باتری ها هزینه بتيار با ی آنها می باشدد كده   

 از قيمت راک واور را تشکيل می دهد.  درصد  40حدود 

فرآیند استتاده از باتری كده شدامل شدارژ و دشدارژ آم مدی      

شود، فرآیندی حرارت زا می باشد. این افزای  دما از عمر بداتری  

درجه  8به ميزام قابل توجهی می كاهد به گونه ای كه به ازاء هر 

رو عددم  سانتيگراد افزای  دما، عمر باتری نص  می شود. از ایدن  

توجه كافی به موارد مرتبط و كنترل دقيدق و البتده ودر هزینده و     

انرژی بر میافظت از باتری ها سدبب شدده تدا طدول عمدر متيدد       

 .[1]سال كاه  یابد 4سال به كمتر از  10باتری ها از 

از سوی دیگر نياز باتری ها به فضای مناسب جهدت گدردش   

ابدل توجده آنهدا،    هوا و تهویه برای كاه  دما و همچنين قيمت ق

این المام سایت را در معرض خطدر سدرقت قدرار داده اسدت. بدا      

در كنار باتری ها مشکالت ذكر شده شامل  PCMاستتاده از مواد 

كولينگ، نگهداری و مراقبت با بازه های زمانی كم، خطدر سدرقت   

یابدد و در كندار آم مصدرف     مدی  به طور قابل مالحظه ای كاه 

 .كند كم میتوام شبکه را نيز 

در این راستا جهت انجام تتت های ميدانی و مشاهده تدایير  

ها استتاده شده كه برای باتری PCMاز سينی های ، این ساختار 

 حاصل شدند: زیرنتایج 

 تثبيت دمای بخ  باتری  -1

 كاه  مصرف برق كولر -2

 ركتيتایرها در هنگام ریکاوری توام مصرفی كاه  -3
 

در داخدل راک در   PCMجایگااری سدينی هدای    6در شکل

 .نشام داده شده استكنار باتری ها 
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 PCM: راک با جایگااری سينی  6 شکل

  PCMنتایج تست راک ها با جایگذاری سینی  -2-3

 مشدابه بدا نمونده   ، ی  مجموعه باتری ليتيدوم مواله  در این 

 .های تجاری موجود برای بررسی انتخا  شده است

 دم در داخل مجموعههوا اگرچه توام زیادی برای جابجا ش

قادر به خن    های با نياز ندارد اما حتی در دبی ،ی باتری ها 

، تایير آم  PCM. لاا با استتاده از ]7[نخواهد بودا ه كردم باتری

 يم:می ده ی باتری مورد ارزیابی قراركاررا در سه حالت 

 

  :حالت نگهداری -2-3-1

امل اسدت و تنهدا   كه باتری در حالت شارژ ك است مدت زمانی    

 كند . جریام بتيار وایينی جهت حتظ ولتاژ نامی مصرف می

مشاهده می شود به دليدل عددم جریدام     7همانطور كه در شکل 

دهی باتری ها ، دما مودار یدابتی دارد ولدی دو سيتدتم اخدتالف     

درجه با یکدیگر دارند كه بدا توجده مطالدب ارایده      7ی حدود یدما

 تری را تا نص  كاه  می دهد .شده این مودار دما عمر با

 

 
 شارژ نگهداریدر حالت   PCMراک با جایگااری سينی  موایته: 7 شکل

 حالت دشارژ: -2-3-2

به صدورت یکنواخدت   شده  های شارژ مدت زمانی است كه باتری

را  BTSكنندد و تدوام مدورد نيداز راک      شروع به جریام دهی می

 تامين می كنند .

دمدای    با گاشدت زمدام  این حالت  كه درنشام می دهد  8شکل 

راک  توریبدا بده صدورت یکنواخدت     دمدای  و در نتيجده  باتری ها 

 افزای  می یابد .

در جه  7الی  6در این حالت نيز اختالف دمای دو سيتتم حدود 

توام وي  بينی كرد كه عمر باتری های راک  است . درنتيجه می

 كمتر خواهد بود .  PCMبدوم 

 
 دشارژدر حالت   PCMاک با جایگااری سينی رموایته :   8شکل
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 حالت زیر بار : -2-3-3

حالتی كه سيتدتم در حالدت كدار مدی باشدد و باتوجده شدرایط        

، بداتری هدا    BTSشارژر  راکمتتاوت مانند تتت و یا قطعی برق 

 دشارژ قرارمی گيرند . نيز در حالت شارژ و

نيدز بده    دما ، نشام می دهد كه در زمام تخليه باتری ها 9شکل 

با هدر بدار    PCMمرور زمام افزای  می یابد اما در سيتتم بدوم 

  راک بده سدرعت  دمدای  جریام دهی دمدای بداتری و در نتيجده    

درجه ای با تغيير جریام تغيير  10افزای  یافته و در ی  بازه ی 

درحدالی كده در سيتدتم بدا سدينی       كرده و با  و وایين می رود .

PCM   مدواد  ح شدده ی مطدر  به دليل مشخصده هدایPCM   اول

درجه ای دما حداف شدده اسدت و دوم اینکده      10اینکه تغييرات 

مانند دو حالت قبل بدين دو سيتدتم اخدتالف دمدای متوسدطی      

 درجه دیده می شود .   9حدود 

در این حالت به دليل شارژ و دشارژ زیاد اختالف دما از دو حالدت  

در ایدن   كه نشام می دهد عمدر بداتری هدا   قبل بيشتر شده است 

ی دو حالدت  هدا  كمتر از عمر باتری  PCMحالت درسيتتم بدوم

 خواهد بود.قبل 

 
 و دشارژ در حالت شارژ  PCMراک با جایگااری سينی موایته :  9شکل

 گیری نتیجه -3

كاربرد در این تیويق، وس از معرفی مواد تغييرفازدهنده و 

راک   م درآ استتاده و كاراییآنها، به نکاتی در ارتباط با چگونگی 

 سایت های شبکه تلتن همراه اشاره شد .

مواد تغيير فاز دهنده ضمن ، با توجه به تتت ها و نتایج آنها 

می  ی سایتسرمایشدر شارژر و سيتتم كاه  مصرف انرژی 

و در نتيجه  هاباعه افزای  طول عمر دو برابری باتری توانند 

 سایت هادر  صرفه جویی اقتصادی از جهت هزینه خرید باتری

 شوند . 

زیتت میيطی نيز می  هایین موضوع موجب كاه  ایرا

 تایيرشود كه  با توجه به تعداد زیاد سایت های تلتن همراه ، این 

 چشمگير می شود.

ای گرمتير كه استتاده از مواد تغيير فاز دهنده در استام ه

ویرتری دارند كارآیی م بيشتری مصرف كولر سایت های آنها

 .خواهند داشت

باتری  نمودار خروجی تتت ها نشام دادند كهی  موایته

 ی درجه10می توانند تا   PCMبا جایگااری سينی ها راک

 طول عمر باتری ،این مودار اختالف دما .گراد خنکتر باشندسانتي

 . خواهد داد  تغيير درصد 50تا را 

 عمراج

[1] P Schimd, Presentation, Hessen Uni , versity, Institute of Solar 
Energy 2009. 

[2]  B Lalit, M Satya, Renewable and  Sustainable Energy Reviews, 

Vol.5  No.1, (2010). 

[3] X Peng , G Xiaohua, C Bowen, W. Yufei, Energy Conversion and 

Manage-ment, 50 (6) , 1522, 2009 

[4] M. Deruyck, W. Vereecken, E. Tanghe, W. Joseph, M. Pickavet, 
L. Martens and P. Demeester, "Power Consumption in Wireless 

Access Networks," in Proceedings of European Wireless 

Conference, Lucca, Italy, 2010. 
[5]  H Cheng, S Astem, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

Vol.78, (2010). 

                                      فازدهنده در صنعت  رييمواد تغ یكتابچه استتاده از تکنولوژ    [6]  

 .سیكاشانه سبز ورد یواتيو تیو یاختمام، شركت ساختمانس        

              اجراء شده همراه اول یمطالعه طرح ها   [7]  

،ww.mci.ir/web/guest/researchstudiesoffice  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

