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  شناسي باتري
ايم تا ما را سرگرم  ي كه به آنها وابستهوسايلتعداد رسد  به نظر مي

مان برقرار كنند  كنند، به ما آگاهي بدهند، و ارتباط با ديگران را براي
ها نوع  اما ده. شمار شده باشد، و همة آنها به يك باتري نياز دارند بي

آنها با يكديگر چيست؟  و اندازه باتري در بازار وجود دارد؛ فرقباتري 
كه در  ييها يبه باتر. كند اين مقاله در شناخت باتري به شما كمك مي

 يبه طرز كار باتر. ميا پرداخته شود يم هيها تعب همراه و تبلت يها يگوش
. ميا نگاه انداخته ها يباتر يبند و طبقه يريگ مختلف اندازه يها و روش

  .ميا را بر شمرده يركننده بات شارژ ليسرانجام، انواع وسا

  

  انواع باتري

ام آنها معموالً مواد ها وجود دارد، كه ن انواع مختلفي از باتري 
بازتاب را رفته در آنها براي ذخيره و آزادسازي انرژي كار شيميايي به

 از كم به زياد  ها به ترتيب بازدهي انرژي چهار نوع اصلي باتري. دهد مي
  عبارتند از

  ،اييقلييا  1آلكالين ●

●  NiCd )2كادميم-نيكل( ،  

● NiMH )3فلز- ريد نيكلدهي( ، 

● oni-Li )4يون-ليتيم .(  

هاي مختلفي از هر گروه وجود دارد، ما خودمان را  البته، گونه(
  ).كنيم درگير آنها نمي

هاي قليايي  در مقايسه با باتري) NiCd(كادميم -هاي نيكل باتري
توانند  مي NiMHهاي  باتري. كنند يفراهم م ي را پاياتر و  انرژي بيشتر

. اندازه انرژي فراهم كنند هم NiCdهاي  دو يا چند برابر ظرفيت باتري

                                                 
1 alkaline 
2 nickel-cadmium 
3 nickel-metal hydride 
4 lithium-ion 

احتماالً پرطرفدارترين نوع قابل  اين روزها كه ،يون- ليتيمهاي  باتري
ها  ، چگالي انرژي بيشتري را در مقايسه با ساير انواع باتريهستندشارژ 

تر خود در مقايسه با  پايين دشارژكردن- نرخ خودد و به نكن فراهم مي
  . دنبال مي NiMHهاي  باتري

ها  اين نوع از باتري. حاكم بازار است يون-ليتيماين روزها، باتري 
د و باالترين ناما امروزه قيمت قابل قبولي دار ،ندقيمت بود در ابتدا گران

           هاي يك مزيت ديگر باتري. دنساز چگالي انرژي را فراهم مي
هاي ديگر  را كه براي باتري »حافظـه«مسئلة آن است كه  يون- ليتيم

، در عمل بهتر است يون-ليتيميك باتري مورد در : دنمتداول است ندار
باتري را شارژ كرد؛ تخلية كامل و سپس شارژ يك باشد هر وقت ميسر 

  .عمر كلي آن را كاهش خواهد داد لطو يون- ليتيمباتري 

  

  سيم ها را بشنا باتري

الكتريسيته . در هر گوشي همراه و تبلت است يبخشي اساس  باتري
اساساً الكتريسيته حركت (توان مستقيماً ذخيره كرد  را نمي
. دارد باتري انرژي را به شكل شيميايي نگه مي .)هاست الكترون

نشان داد كه هر باتري سه عضو اساسي  1800در سال  5لساندرو ولتاآ
. الكتروليت، و يك ماده شيميايي مشهور به ندآ، يك كاتديك : دارد

هنگامي كه كاتد و آند از طريق يك مدار الكتريكي به هم وصل 
هاي شيميايي در داخل باتري انجام  شوند، يك رشته واكنش مي
ها را از طريق مدارهاي  هاي شيميايي الكترون اين واكنش. گيرد مي

به تدريج . دهند مي جريان از آند به طرف كاتد الكتريكي گوشي شما
  .ها متوقف خواهد شد و جريان الكترون ،هاي شيميايي آهسته واكنش
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