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  .داشته است  ی ک یدر توسعه لوازم الکترون یادیز ریتاث ی ون ی ومیتیل یباتر 
  یباتر  .است یباتر  ی ک یاز معضالت استفاده از لوازم الکترون ی کی روزها  نیا

که از   داستیاسم آن پ از شوند؟  ی چگونه ساخته م   ی ونی  ی وم یتیل یها
 .شود ی در آن استفاده م ومیتیل یها ونی

 .دیمقاله همرا باش نیسواالت با ما در ا نیپاسخ به تمام ا یبرا

 

 خچهی تار  1#

  زات یتجه یمناسب برا یتنها باتر  وم یکادم - کلین ،یمتماد یسال ها یبرا
 .همراه بود یها انهیگرفته تا را میس ی قابل حمل از ارتباطات ب

به دست آوردن  یبرا ظهور کرد و 1990دهه  ل یدر اوا ونی-ومیتیل
  امروزه .دیجنگ ی م مومیکاد - کلیشانه به شانه با ن ،ی مشتر  تی مقبول

 شگامانیپ کار .است یباتر  نی بخش تر دیرشد و ام نی عتر یسر ونی ومیتیل
  نیبود که اول  1970دهه  لیاوا .آغاز شد  1912در سال  ومیتیل یبا باتر 

 .در دسترس قرار گرفت یقابل شارژ به صورت تجار  ریغ  ومیتیل یها یباتر 
  را دارد و یی ا یمیالکتروش لیپتانس نی شتریفلز است، ب نی سبک تر ومیتیل
 .کند  ی را فراهم م  یانرژ  ی چگال  نیشتر یب
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  یچگونه ساخته م  یونی  ومی تیل یها  یباتر  2#
 شوند؟

 

  ونی از است که یباتر  شرفتهیپ یفناور  کی (Li-ion) ونی ومیتیل یباتر 
 در .کنند ی استفاده م ی م یدر الکتروش ی جز اصل کیبه عنوان  ومیتیل یها
الکترون   از شوند و ی م  زهیونیدر آند  ومیتیل یاتم ها  ه،ی چرخه تخل کی  ی ط
 .شوند ی جدا م شانیها

کاتد   به کنند تا  ی عبور م تی از آند حرکت کرده و از الکترول ومیتیل یها ونی
  ی کی شوند و از نظر الکتر ی م بیخود ترک یبا الکترون ها یی برسند، در جا

  بتوانند کوچک هستند که ی به اندازه کاف  ومیتیل یها ونی  .شوند ی م ی خنث
 یها یباتر  .آند و کاتد حرکت کنند ن یتراوا ب  کرویجدا کننده م کی قیاز طر

شارژ در واحد جرم و  رهیباال و ذخ اریقادر به داشتن ولتاژ بس ونی ومیتیل
ماده مختلف به عنوان   یتوانند از تعداد ی ها م  یباتر  نی ا .حجم هستند

 .الکترود استفاده کنند
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 یونی  ومیتی ل یباتر  یای مزا 3#

 یی باال تی فیک یقابل شارژ دارا یباتر  یها یفناور  ریبا سا سهی مقا در
ولت  3.6توانند تا   ی م ونی ومیتیل یباتر  یسلول ها ن،ی بر ا عالوه .هستند
  .Ni-MH ای Ni-Cd مانند  یی ها  یاز فناور  شتریبرابر ب3دهند،   لیرا تحو 

)آند(   تیکبالت )کاتد( و گراف ومی تیل دیاکس بیترک ب،یترک نیتر  متداول
 یقابل حمل مانند تلفن ها ی کی الکترون یدر دستگاه ها شتریب است که

 .شود ی م  افتیهمراه و لپ تاپ ها 

مضر   ندیفرآ کی  نیا ندارند، یاثر حافظه ا چیه ونی  ومیتیل یها یباتر 
تواند باعث شود  ی م ی و شارژ جزئ ی جزئ هیتخل یاست که در آن چرخه ها

  .است Ni-MH و Ni-Cd نسبت به تیمز کی  نیا .کم شود یباتر  تیظرف
ها  آن .٪ در ماه دارند2-1.5در حدود  یا هیتخل زانی م زیها ن یباتر  نیا

راحت تر   Ni-Cd یها یو دفع آن ها از باتر  ستندین ی سم  ومیکادم یحاو
)مورد استفاده در  ومیتیل میزیمن دیشامل اکس یمواد کاتد ریسا .است
 .است ومیتی( و فسفات آهن ل ید یبریه ی ک یو الکتر ی برق یها لیاتومب

را به  Ni-Cd یها یباتر  ونی ومی تیل یها یباتر  ا،یمزا نیتوجه به ا با
  یقابل حمل )مانند تلفن ها ی ک یالکترون یعنوان رهبر بازار دستگاه ها

 .هوشمند و لپ تاپ( کنار زدند

  ی ک یالکتر یها  ستمیس یانرژ  نیتأم  یبرا نیهمچن ونی  ومیتیل یها یباتر 
  نیهمچن و رندیگ ی هوافضا مورد استفاده قرار م یاز کاربردها ی برخ یبرا



 

4 www.namatek.com 

است، استفاده شده   ستیز طی که سازگار با مح دیجد  787 نگییدر بو
 .است

 

 

 ونی  ومیتی ل یباتر   بی معا 4#

هستند،  یی نقص ها یباال دارا یرغم فناور  ی عل ون،ی  ومیتیل یها یباتر 
قابل  تی الکترول  کی  یدارا نیهمچن ومی تیل یباتر  .ی منی ا نهیخصوصًا در زم

کوچک  اسیدر مق  یباتر  یتواند باعث آتش سوز  ی م   اشتعال است که
هوشمند  یاحتراق معروف تلفن ها جادیامر باعث ا نیهم .شود

قراضه و از دست   دیرا مجبور به تول سامسونگ شد که 7سامسونگ نوت  
 .بازار کرد یدالر  اردیلیم  26دادن ارزش 
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بزرگ رخ  اسیدر مق ومیتیل یها یباتر  یاتفاق برا نیبه ذکر است که ا الزم
  ژهیو  به کرده است، جادی ا ی مسئله مشکالت قابل توجه نی ا .نداده است

  یپس از گزارش آتش سوز  787 نگیشدن ناوگان بوئ ریگ نیباعث زم
 .در آن شد یباتر 

حمل و  یاز شرکت ها یها، تعداد یباتر  نیخطرات مرتبط با ا لیدل به
 .کنند ی م یخوددار  مایبا هواپ  یعمده باتر  ینقل از انجام محموله ها

کاهش فشار ولتاژ و  یبرا ی منیا یها  سمیبه مکان ونی  ومیتیل یها یباتر 
  تیوزن و محدود  شی تواند باعث افزا ی م دارند که اج یاحت ی فشار داخل

 .موارد شود ی عملکرد در برخ

که   ی معن  نیا به قرار دارند، یر یدر معرض پ زین ی ونی  ومیتیل یها یباتر 
خود را از دست بدهند و اغلب  تیتوانند ظرف   ی پس از گذشت چند سال م

 .خراب شوند

آن ها است كه  نهیگسترده آن ها، هز  رشیمحدود كننده پذ گرید عامل
از  ی ک یموضوعات  نیبه ا پرداختن .است Ni-Cd از شتری٪ ب40حدود 

 .است یفناور  نیدر مورد ا ی فعل قات ی تحق ی اصل یمولفه ها 
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 lithium ion یها یشارژ و دشارژ باتر  5#

 

به   یبرا .دهند ی را ارائه م ی خوب  اریعملکرد بس ون،ی  ومیتیل یها یباتر 
شارژ  ی به درست دیاز آن ها، با  یی بازخورد و کارا نی دست آوردن بهتر

توان    ی م  ها به روش مناسب انجام نشود، یباتر  نیشارژ ا اگر .شوند
  نیبرد بنابرا  نیتوان آن ها را از ب ی م  ی را مختل کرد و حت  یعملکرد باتر 
 .دیمراقب باش

 یعمر را برا نیتر   ی عملکرد و طوالن نی بهتر ومیتیل یها یمناسب باتر  شارژ
در  یباتر  ای ومیتیل ی ون یکه سلول   ی هنگام  .کند ی به آن فراهم م ی اب یدست

داخل آند در   در کند و ی م  نی را تأم ی مدار خارج انیجر است، هیحال تخل
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  ی کند که به کاتد منتقل م  ی آزاد م ومیتیل یها ونی ون یداسیاکس ندیفرآ
 .شود

دارند   انیشده در جهت مخالف جر  جادیا یها ونیحاصل از  یها الکترون
  سپس .زندیر ی است م  هی که در حال تغذ ی کیالکترون ای  ی کی مدار الکتر به و
 .شوند یها و الکترون ها در کاتد اصالح م  ونی

 ومیتیل یها ونیطول چرخه شارژ واکنش ها در جهت معکوس با عبور  در
ارائه شده  یها  الکترون .افتند ی به آند اتفاق م تیالکترول قیاز کاتد از طر 

 یانرژ  شده و  بیترک ومیتیل یها ونیسپس با  ی توسط مدار خارج
 .کنند ی م  نیشده را تأم رهیذخ ی ک یالکتر

 یاز انرژ  یمقدار   ست،یشارژ کامالً کارآمد ن ندیاست که فرا یادآور یبه  الزم
کمتر  ی کم  ای٪  95حدود  یی سطح کارا اگرچه رود، ی م  نیدر اثر گرما از ب
 .معمول است

 

 ونی  ومیتیل یاندازه استاندارد باتر  6#

 یبه انرژ  نهیاز نظر، نسبت هز  ی ونی  ومیتیل یباتر  نی به صرفه تر مقرون
متر   ی لیم 65.2متر در  ی لیم 18است. )اندازه آن   18650 یاستوانه 

 هندسه که یی برنامه ها  ریمتحرک و سا یها انهیرا یسلول برا  نیا است(
 .شود ی خواهند استفاده م ی را نم ی فوق العاده نازک 
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 نی هترب ونی -ومیتیل یسلول منشور  ک،یبار یبه بسته بند ازیصورت ن در
 دارند.  یباالتر  نهیشده هز رهیذخ یسلول ها از نظر انرژ   نیا .انتخاب است


