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تام گذشته  گاه   یانرژ   نی در  قدر   ی برق  م  یبه  برا  ی دشوار  بشر  که    یشد 
فکر فرو   نیبرق افتاد و به ا  دیتول  یخودش به راه ها  یازهایبه ن  ی رس دست

شما هم سوال باشد   یبرا  دی شا  ست؟یچ  ی استفاده از باتر   جهیرفت که نت
 کند؟  ی م دیقطعه چطور برق تول  نی و ا ستیچ یمنظور از باتر  دیکه بدان

واع  ها و ان  ی ژگی و  ،ی باتر   ی به زبان ساده به معرف   میمقاله قصد دار  نیا  در
 .دیبا ما همراه باش م،یآن بپرداز

 

 ؟ر می کندو چگونه کا باتری چیست #1

درون   در باشند که ی م  ی ک یالکتر لیپتانس  یاز انرژ  ی ها در واقع منابع یباتر 
 یم  ما  شود و  ی م   ی کیالکتر  یبه انرژ   لیتبد  یی ایمیش  ی آن ها واکنش ها

طر   میتوان باتر   قیاز  قطب  ا  یدو   نیاول  .میکن  دای پ  ی دسترس   یانرژ   نیبه 
ساخته    سفونیدر شهر ت   الدیاز م  شی پ  250باستان در سال    رانیدر ا  یباتر 
 .دندینام ی م  ی کیالکتر لیرا پ یآن زمان باتر  در .شد
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تری چیست و تاریخچه ساخت آن در ایران را شناختیم حاال که فهمیدیم با
 .به بررسی عملکرد آن می پردازیم

  الکترود   .مثبت است  ی ک یو    ی با بار اضافه منف  ی ک یدو الکترود،    یدارا  یباتر 
 ی برق را عبور م  ان یکه جر  یی )محلول ها  تیدر داخل محلول الکترول  ی منف

الکترون ها به سمت    نیا  دهد و  ی ( الکترون از دست م مویدهند مانند: آبل
مثبت   م   ایقطب  حرکت  مثبت  باعث   حرکت  .کنند  ی الکترود  ها  الکترون 

 . شود ی همان برق م  ای ی کی الکتر انی جر جادیا

 

 ظرفیت باتری چیست؟  #2

موجود در آن ها که   یی ایمیو مقدار مواد ش ها با توجه به نوع یباتر  ی تمام
مقدار    نیا  به  .کنند   ی م  دیتول  انیجر  ی واکنش دارد، مقدار مشخص   تیقابل
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 معموال   که  ندیگو  ی م   یباتر   تیظرف  ،یشده توسط باتر   د یتول  انیمحدود جر
کوچک مثل   یها   یباتر   یبرا  .شود  ی م  دهیسنج (Ah) ساعت -با واحد آمپر

 ده یو... د  ونیز یکنترل تلو  ،یوار یکه حتما همه ما در ساعت د  ی قلم  یباتر 
 .شود ی م انیب (mAh) ساعت-آمپر ی لیبا واحد م تیظرف م،یا

 

متر   ی لیم  14.5در    50.5( با ابعاد  AAساده )  ی قلم  یباتر   کیعنوان مثال    به
( بسته به نوع مواد ایسراسر دن  ی قلم   یها  یباتر   نی)متداول تر  ی ولت   1.5

 . ساعت دارد-آمپر ی ل یم 3000تا  000  ن یب ی تی فسازنده ظر
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 ست؟ یچ یکاربرد باتر  3#

آن    تیاز مقدار ظرف  منظور  و   ستیچ   یباتر   میمتوجه شد  ی که به خوب  حاال
  یم  ی طور کل  به  .میآشنا شو  یضرور   زیتجه  نیا  یبهتر از با کاربردها  ست،یچ

در هنگام نبود   بان یبرق پشت  نی تام  یها برا  یانواع باتر   ی توان گفت از تمام
 د یها تنها منبع تول  یاوقات باتر   ی گاه   .شود  ی برق استفاده م   ی منبع اصل

و ولتاژ باال   انیبه جر  یاز ین  کوچک هستند که  لهیوس  کی   یبرا  تهیسی الکتر
در اکثر    اما  ...کنترل ها و  موت یندارد؛ مثل چراغ قوه ها، ر  یراه انداز   یبرا

  ، ی که منبع اصل  ی صورت  در  شود که  ی استفاده م   لیدل  نیبه ا  ی کاربردها از باتر 
 .مورد نظر روشن بماند زیمتوقف شد، تجه ی لیبه هر دل

 

کل  یباتر   ی اصل  یکاربردها طور  به  ا  ی م  یرا  در  بند  نیتوان  ها    یدسته 
 :برشمرد

 خانه •



 

5 www.namatek.com 

 یسالمت  زات یتجه •
 یپزشک •
 تدارکات و ساخت و ساز •
 یاضطرار  یها ستمیو س ی آتش نشان •
 ینظام  •
 خودرو  •

 

 یانواع باتر  4#

دارد، بهتر است    یی و چه کاربردها   ستیچ  یباتر   میمتوجه شد  نکهیاز ا  بعد
  ازمان یمناسب ن  یباتر   ی به درست  میبتوان  تا  میانواع آن برو  ی به سراغ معرف 

 .میکن یی را شناسا

 ای  ی شارژ شدن  یها   یتوان به دو دسته باتر   ی را از نظر شارژ شدن م  یباتر 
شارژ    یها  یباتر   در  .کرد  میتقس  هیثانو   ای  ی شارژ نشدن  یها  یو باتر   هیاول

شارژ    تیشود و قابل  ی تمام م   ی بار استفاده و پس از مدت  کی  یباتر   ،ی نشدن 
بار استفاده شدن   کی پس از    هیثانو  ای  ی شارژ شدن  یباتر   .مجدد را ندارند

 ی از قطب مثبت به منف  ی عنیرا به طور عکس حرکت دهند    انیتوانند جر  ی م
 .و دوباره شارژ شوند

 :ها عبارت اند از ینوع باتر  نیاز ا یی ها مثال

 ها  روگاهیموجود در ن یها یباتر  •
 ید یخورش یها یباتر  •
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 یمخابرات  یآنتن ها یها یانواع باتر  •
 ها لیو اتومبها  کلتیموتورس یباتر  •
 ه یمنابع تغذ  یها یانواع باتر  •
 و مترو  ی ل یمورد استفاده در سامانه ر یها یباتر  •

م  یباتر   نیهمچن را  اساس مواد ش  ی ها  بر  به دسته    یی ایمیتوان  سازنده 
 .کرد می تقس ریز یها یبند

 کربن - یرو یباتر  1-4#
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ساعت    و،یهستند و در چراغ قوه، راد   ی کم  ی لیخ  یانرژ   یها دارا  یباتر   نیا
 .شوند ی و ... استفاده م 

 ن یآلکاال یباتر  2-4#

 

شکل    به  باشد و  یم  یی باال  ی چگال  یها دارا   یباتر   رینسبت به سا  یباتر   نیا
راد  ی فوالد  یها  ی قوط راد  ویاست و در  و... استفاده م   ویضبط ها،    یها 
 .شود



 

8 www.namatek.com 

 ی ومیتی ل یباتر  3-4#

 

جزء   ینوع باتر   نی کنند، ا  ی م   جادیها ا  یباتر   رینسبت به سا  یباالتر   ولتاژ
 ی وات استفاده م   3با توان    لیو در وسا  ستیو قابل شارژ ن  هیثانو  یباتر 

 .شود
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 د ینقره اکس  یها یباتر  4-4#

 

کاربرد    یباتر   نی نقره، ا  ی گران  لیبه دل  نیدارد همچن  ی توان کم  ینوع باتر   نیا
  ، ی پزشک   لیتوان به وسا  ی م  یباتر   نیا  یجمله کاربرد ها  از  .دارد  یمحدود

 .اشاره کرد قیدق ی ساعت ها، ابزارها
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 وم یت یل  ونی یباتر  5-4#

 

 .شود ی استفاده م  ی کیالکترون  یدارد و در مدارها یی باال ی چگال
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 فلز دیدر یه - کلی ن یباتر  6-4#

 

ها و    نیهستند و اغلب در دورب  ی طول عمر خوب  یها دارا  ینوع باتر   نیا
 . رندیگ ی باال مورد استفاده قرار م هیتخل یدارا لیوسا

 

 بهترین نوع باتری چیست؟ #5

قابل   نکهیا لیبه دل ونی ومیتیل یو باتر  دیدریفلز ه کلی ن یها یامروزه باتر 
و بهتر  یم   دیتول  یکمتر   زباله  شارژ هستند  عنوان  به  باتر   نیکنند،    ی نوع 
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باتر   ایهنوز هم در سراسر دن  محققان  .شناخته شده اند  یبه دنبال کشف 
 .قدرتمند تر هستند یها

 

 ست؟یچ یباتر  بی و معا ای مزا 6#

  یهم مدستگاه ها را فرا یحمل برا ت یاست که قابل نیا  یباتر  ی اصل تی مز
دهد و دستگاه ها را کاربر    ی م  شیکاربران افزا   یرا برا  ی راحت  جهیکند در نت
برق دستگاه   ی خطرات و تلفات در اثر قطع  جادی از ا  نیهمچن  .کند  ی پسندتر م 

 .کند ی م یر یجلوگ ی اتیح یها

  یفراوان و متناسب  یدر طول زمان کاربردها  یهمانطور که استفاده از باتر   اما
 :آورد مانند ی به همراه م  زیرا ن ی دارد خطرات

 انفجار  •
 ینشت  •
 یطیمح ست یز یها ی آلودگ  •
بافت انسان در   یانسان )کشته شدن سلول ها  ی سالمت   یخطرات برا •

و    یدر موارد نشت  ،ی درون باتر   عاتیمحل زخم در اثر مجاورت با ما
 ( ی باتر  ی دگ یترک

قابل شارژ در    یها  یباتر   ی ها )حت  یباتر   یمحدود بودن زمان کاربر  •
 ( رند یم ی م  تینها
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 استفاده شده است؟ یچرا در مدار از باتر  7#

 

همان   ایو    هیمحرکه اول  یروین  ،یکیمدار الکتر   کی  ی اصل  یاز بخش ها   ی کی
در شروع حرکت الکترون ها در    ی نقش اصل  هیتغذ   منبع   .است  هیمنبع تغذ
  .نخواهد شد  لیتشک  یحضور آن مدار   بدون  مدار را دارد و  کی  ریطول مس

هستند که به صورت محدود   هیانواع منابع تغذ  نی از ساده تر  ی کیها    یباتر 
 در مدار برقرار کنند. یتوانند ولتاژ   ی م

 

 مقایسه باتری ها با سایر منابع انرژی #8

  ره یذخ  ی مدت طوالن   یرا برا  ی معقول و خوب  ی ها انرژ   ی : باتر یانرژ   رهیخذ
نسبت   یشتر یب ی انرژ  رهیهمان قابل شارژ ذخ ای  هیاول یها  ی باتر  .کنند  ی م

 .دارند هیبه مدل ثانو



 

14 www.namatek.com 

 کمتر  یخالص باتر   یانرژ   ی لیفس  یبا سوخت ها   سهیخالص: در مقا  یانرژ 
 .است

  ی دستگاه ها یبرا  کلیو ن ومیتیبر ل  ی مبتن   یها ی: باتر یاتیعمل یها نهیهز
شود که    ی و وزن باعث م  متیعامل ق  دو  .هستند  نیقابل حمل مناسب تر

 .باشند ی عمل ریبزرگ غ هینقل ل یدر وسا ی ک یموتور الکتر یها برا یباتر 

  ار یبس  نیکنند و ا  ی عمل م   ی و بدون آلودگ   زی ها تم  ی: باتر ی ط یمح  ستیز
به شدت    ی که آلودگ   ی لیفس  یمقابل سوخت ها  در  .باشد  ی م  تیحائز اهم

 .شود ی موضوع مطرح م  نی دارند ا یادیز

صد مناسب    در  هستند که  یدرصد  99  ی بهره ور   یها دارا  ی: باتر یور   بهره
 .باشد ی درصد م  00 تا  20 ی ل یاست؛ اما راندمان سوخت فس یی و باال

  ی م   امروزه  که  یباشن، به طور   ی ساده م  ارینصب بس  یها: دارا   یباتر   نصب
مقاومت مناسب    یدارا  نیهمچن  .به کار برد   ی ت یتوان آن ها را در هر موقع

 در برابر لرزش و ضربه هستند 

 

 تفاوت پیل و باتری چیست؟ #9

  یک یالکتر  یانرژ   دیاز منابع تول  ی کی  یسوخت  یها  لیپ  دی دان  ی همانطور که م 
 باه گرفته شوند.ها اشت ی است ظاهرا با باتر  ممکن هستند که
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دارند که از جمله آن    گرید  کیبا    ی مهم   اریبس  یدو منبع تفاوت ها  نیا  اما
 اشاره کرد:  ریتوان به موارد ز  ی ها م

مبنا  ی سوخت  لیپ .1 مثل   یگازها  یی ایمیش  یانرژ   لیتبد  یبر  متداول 
 و... است. ژنیاکس دروژن،یه

  جه یشوند در نت  ی م  نیتام  رونیواکنشگرها از ب  ی سوخت   یها  لیپ  در .2
ها همانطور که در باال گفته شد    یباتر   در  به شارژ شدن ندارد اما   ازین

داخل د  ی واکنشگرها  واکنش  از  و پس  ندارند.  گریهستند    به   وجود 
در صورت امکان    ایرا دور انداخت و    یباتر   دیبا  ایعلت است که    نیهم

 .شارژ مجدد نمود


