اًْاؼ ثبتشی ُب
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قلت کبهپیْتش لت تبة ،گْؽی هْثبیل ،دّسثیي فیلوجشداسی دیجیتبل یب دعتگبٍ پخؼ  ۳MPؽوب
پشداصًذٍ یب ًشم افضاس ًیغت ،ثبتشی اعت  .ثذّى آى ،هٌجؽ ُویؾَ دس دعتشط اًشژی ّعبیل پشتبثل
الکتشًّیکی چیضی جض ّعبیل گشاى قیوت هگظ ّصى ًیغتٌذ .هتذاّلتشیي گًَْ ثبتشی هْجْد دس
ّعبیل ُوشاٍ  ،یک ثبتشی غیش قبثل ؽبسژ اعتبًذاسد اعت  .ایي ثبتشیِب اص لحبظ ؽیویبیی ثَ دّ گًَْ
ؾوذٍ تقغین هی ؽًْذ  :الکبالیي یب لیتیوی .اهب ّعبیل ُوشاٍ پشاعتفبدٍ  ،هبًٌذ لت تبثِب ،گْؽیِبی
هْثبیل ّ ُ PDAب هؿوْال ثَ ثبتشیِبی قبثل ؽبسژ اتکب داسًذ دّ ًْؼ هتوبیض ثبتشیِبی قبثل ؽبسژ دس
ثبصاس هتذاّل اعت ً :یکل ـ ثٌیبد  .ؽبهل ًیکل ـ کبدهین ّ لیتین ثٌیبد ؽبهل لیتین ـ یْى ّ پْلیوش لیتین
ـ یْى .

k

ثبتشیِبی غیشقبثل ؽبسژ اعتبًذاسد

a

-الکبالیي یب قلیبیی () Alkaline
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کبسآهذی ثبتشیِبی قلیبیی هؿوْال  ۱۰ثشاثش
کبسآهذی ثبتشیِبی قذیوی سّی ـ کشثي اعت .
آًِب طْل ؾوش ثیؾتشی داسًذ ّ هی تْاًٌذ ۸۵
دسصذ اص غشفیت خْد سا پظ اص پٌج عبل رخیشٍ
حفع کٌٌذ  .ثبتشیِبی قلیبیی کوتش ًؾت هی کٌٌذ
ّ دس هحذّدٍ گغتشدٍ ای اص دهبی هحیط هی
تْاًٌذ کبس کٌٌذ .

-لیتین () Lithium
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ثبتشیِبی لیتین اص لیتین دس حبلت فلضی آى
اعتفبدٍ هی کٌٌذ تب ثَ یک چگبلی اًشژی
ثغیبس ثبال دعت پیذا کٌٌذ  ،دس ًتیجَ هذت
ؾول طْالًی ّ طْل ؾوش ًگِذاسی (دس
قفغَ ) صیبدی داسًذ  .ثبتشیِبی لیتین هی
تْاًٌذ پظ اص پٌج عبل ؾذم اعتفبدٍ تب ۹۷
دسصذ اص غشفیت اعوی خْد سا حفع کٌٌذ.
ثبتشیِبی لیتین ثِتشیي جبیگضیي ثشای ثبتشیِبی قلیبیی اعتبًذاسد دّسثیٌِبی دیجیتبل  ،دعتگبُبی
پخؼ  ّ ۳MPعبیش ّعبیل الکتشًّیکی ُغتٌذ .
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ً-یکل ـ کبدهین ( Ni-cdیب ) nickel-cadmium
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ثبتشیِبی ًیکل ـ کبدهین عشؾت ؽبسژ ؽذى
ثبالیی سا فشاُن هی عبصًذ ّ هی تْاًٌذ طْل
ؾوش خْثی داؽتَ ثبؽٌذ ثب ثیؼ اص ُضاس چشخَ
ؽبسژ/دؽبسژ  .اگش پیؼ اص آًکَ ثبتشیِبی ًیکل
ـ کبدهین کبهال دؽبسژ (خبلی ) ًؾًْذ آًِب سا
ؽبسژ کٌیذ کبسآیی آًِب پبییي هی آیذ  .ثؿضی اص
ؽبسژسُبی ثبتشیِبی ًیکل ـ کبدهین داسای
هذاسی ثشای دؽبسژ کشدى ثبتشی  ،پیؼ اص
ؽبسژ کشدى آًِب ُغتٌذ  .ثبتشیِبی ًیکل ـ
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ثبتشیِبی ؽبسژ ؽذًی

کبدهین ثَ یک دّسٍ ً break-inیبص داسًذ  .ثغیبسی اص عبصًذگبى ایي ًْؼ ثبتشیِب عَ ثبس چشخَ
ؽبسژ /دؽبسژ سا پیؼ اص آًکَ ثبتشی ثَ حبلت ثِیٌَ خْد ثشعذ تْصیَ هی کٌٌذ .

ثبتشی ُبی ُیجشیذ ًیکل ـ فلض ( NّiMHیب nickel-metal hybride)
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ثبتشیِبی  NIMHعی تب چِل دسصذ غشفیت اًجبسػ ثیؾتشی سا ًغجت ثَ
هؿبدلِبی ًیکل ـ کبدهین داسًذ ،اهب تؿذاد چشخَ ؽبسژ/دؽبسژ هجذد کوتشی
سا پؾتیجبًی هیکٌٌذ ثیي  ۳۰۰تب  ۵۰۰چشخَ هؿوْل اعت  .ثبتشیِبی  NIMHپیؼ اص ؽبسژ ثَ
دؽبسژ کبهل ًیبص ًذاسًذ  ،دس ًتیجَ هی تْاًیذ پیؼ اص یک اعتفبدٍ طْالًی ثشًبهَ سیضی ؽذٍ  ،آى
سا کبهال ؽبسژ کٌیذ  .اگش ثبتشی  NIMHتؿذاد دفؿبت صیبدی ثطْس کبهل دؽبسژ (خبلی) ؽْد طْل
ؾوش آى کن هی ؽْد ُ .ش چٌذ اگش گبُی اجبصٍ دُیذ کَ کبهال تخلیَ ؽْد ثَ گًَْ ای ثِیٌَ کبس
خْاُذ کشد .ؽبسژ کشدى ثبتشیِبی ً NIMHغجت ثَ هؿبدل ثبتشیِبی ًیکل ـ کبدهین طْالًی تش اعت
ّ اگش ثیؼ اص حذ ؽبسژ ؽًْذ یب دس صهبًی کَ ثبتشی داـ اعت ؽبسژ اداهَ یبثذ احتوبل داسد کَ خشاة
ؽًْذ  .ؽبسژسُبی  NIMHخْة هی تْاًٌذ جلْی ؽبسژ ثیؼ اص حذ ثبتشی سا ثگیشًذ یب اگش دهبی
داخلی ثبتشی صیبد ثبؽذ ؾول ؽبسژ سا هتْقف کٌٌذ .
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-ثبتشی ُبی لیتین ـ یْى ( ) Lithium-Ion
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ثبتشیِبی لیتین ـ یْى ثبالتشیي چگبلی اًشژی سا فشاُن هی عبصًذ .تقشیجب دّ ثشاثش اًشژی قبثل
دعتشعی اص ثبتشیِبی ًیکل ـ کبدهین  .آًِب ثَ دؽبسژ کبهل ًیبص ًذاسًذ  ،ثَ دّسٍ ً break-inیبص
ًذاسًذ ّ اص هغئلَ حبفػَ ثبتشی خجش ًذاسًذ  .هی تْاًیذ دس ُش صهبًی یک ثبتشی لیتین ـ یْى سا ثی
آًکَ سّی کبسآیی ثبتشی اثش ثگزاسد ؽبسژ کٌیذ  ،اهب چْى ثبتشیِبی لیتین ـ یْى هؿوْال داسای طْل
ؾوش ؽبسژ/دؽبسژ  ۳۰۰تب  ۵۰۰چشخَ ُغتٌذ اگش صّد ثَ صّد ّ قجل اص تخلیَ  ،ایي ثبتشی سا ؽبسژ
کٌیذ طْل ؾوش ثبتشی سا پبییي هی آّسیذ  .ثب آًکَ ثغیبسی اص عبصًذگبى ثبتشیِبی لیتین ـ یْى طْل
ؾوش ثبتشی سا تب عَ عبل رکش هی کٌٌذ  ،ثؿضی اص هصشف کٌٌذگبى طْل ؾوش تب  ۱۸هبٍ سا گضاسػ
کشدٍ اًذ

-پْلیوش لیتین ـ یْى ( ) Li-Ion polymer
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ثبتشیِبی پْلیوش لیتین ـ یْى کَ گبُی ثَ  Li-Polyیب ً Lipoیض
هؾِْسًذ  ،اعبعب ؽجیَ ثَ ثبتشیِبی لیتین ـ یْى ُغتٌذ  .اختالف
اصلی دس آى اعت کَ پْلیوشُبی لیتین ـ یْى ثغیبس ًبصکتش ُغتٌذ ،
ثب اًذاصٍ ُبیی ثَ کْچکی یک هیلیوتش  .ثبتشیِبی پْلیوش لیتین ـ یْى ثغیبس عجک ًیض ُغتٌذ ّ دس
ثشاثش ؽبسژ ثیؼ اص حذ ّ ًؾت هْاد ؽیویبیی ًیض هقبّهتشًذ  .اهب تْلیذ آًِب گشاًتش اص ثبتشیِبی لیتین
ـ یْى توبم هی ؽْد ّ چگبلی اًشژی پبییي تشی داسًذ  .ثبتشیِبی پْلیوش لیتین ـ یْى ثیؾتش دس ّعبیل
الکتشًّیکی عجک ّصى ّ گشاى قیوت هبًٌذ گْؽیِبی هْثبیل ثَ کبس هی سًّذ .
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دقت دس جبثجبیی
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ُوَ اًْاؼ ثبتشیِب جبیگضیي پزیش ًیغتٌذ ُ .شگض اص ثبتشی لیتین ـ یْى سّی ّعیلَ ای کَ ثشای
اعتفبدٍ اص ایي ًْؼ ثبتشی طشاحی ًؾذٍ اعت ثِشٍ ًگیشیذ  .هؿوْال هی تْاًیذ اص ثبتشیِبی ًیکل ـ
ثٌیبد قبثل ؽبسژ ثَ جبی ثبتشیِبی الکبالیي ُن اًذاصٍ ثِشٍ ثگیشیذ ّ هغئلَ ای پیؼ ًیبیذ  .اگش ثَ
جبی ثبتشی ُبی غیش قبثل ؽبسژ اعتبًذاسد هی خْاُیذ اص ثبتشیِبی قبثل ؽبسژ ًیکل ـ ثٌیبد ثِشٍ
ثگیشیذ  ،یک ؽبسژس ثب کیفیت خْة ثخشیذ  .ؽبسژسُبی ثبتشی خْة هی تْاًٌذ طْل ؾوش ثبتشی سا
صیبد کٌٌذ

