دالیل علمی شارژ اولیه باتری ها
برای موبایل و لپ تاپ ها آیا واقعا شارژ اولیه باطری که گفته می شود حدودا  8تا  01ساعت باشد ،به لحاظ علمی درست است؟
تاّر عوْهی ّ رایجی کَ در تیي عوْم هردم ّ هتاضفاًَ تعضی فرّشٌذگاى ًیس ّجْد دارد ایي اضت کَ شارژ اّلیَ تاتری قاتل شارژ تایذ  21ضاعت تاشذ؛ در حالی کَ
صحیح ًیطت .اداهَ ی هطلة را تخْاًیذ تا هتْجَ ًادرضت تْدى ایي گفتَ شْیذ؛ تطْر کلی چِار ًْع تاتری ّجْد دارد:
الف  -تاتری ُای قلوی  : Always Readyایي ًْع تاتری ُا کَ جذیذ ا ً در تیي تاتری ُای شارژی قلوی ّ ًین قلوی هرضْم شذٍ اًذ از ضری ًیکل هتال ُیذریذ یا NI-
 MHهی تاشٌذ ّ ًیازی تَ شارژ اّلیَ ًذارًذ  .ایي تاتری ُا تصْرت کاهل هْقع تْلیذ در کارخاًَ ضازًذٍ شارژ هی شًْذ .تاتری ُای  Ready2useکَ ًام دیگر ایي تاتری
ُاضت پص از ُر تار شارژ کاهل تا شش هاٍ حذّد  09درصذ از اًرژی ّ تا یک ضال حذّد  58درصذ از اًرژی خْد را ًگَ هی دارًذ ّ در ًْع خْد تِتریي قذرت ّ کوتریي
اتالف اًرژی را دارًذ  .ایي ًْع تاتری ُا تطیار هٌاضة دّرتیي ُای عکاضی دیجیتال تا هٌثع تاتری قلوی ُطتٌذ.
ب  -تاتری ُای ًیکل کادهیْم  :ایٌِا در ّاقع ًطل اّلیَ تاتری ُای تجاری تا تْلیذ اًثٍْ تْدًذ  .تاتری ُای ًیکل کادهیْم یا  NI-CDکَ ُن اکٌْى هٌطْخ شذٍ اًذ ّ گاُا ً
فقط در تلفي ُای خاًگی تی ضین کارترد دارًذ تٌِا ًْع تاتری ُایی تْدًذ کَ ًیاز تَ شارژ اتتذایی  21ضاعتَ داشتٌذ ُ .وچٌیي تاتری ُای  NI-CDهی تایطتی هْقع
اضتفادٍ تا اًتِا تخلیَ هی شذًذ ّ دّتارٍ تطْر کاهل ّ  299درصذ شارژ هی شذًذ تا شارژ شذى هْجة از تیي رفتي ضلْلِا ًوی شذ .
پ  -تاتری ُای یْى لیتیْهی  :ایٌِا ًطل دّم تجاری تاتری ُا در دضتگاٍ ُای الکترًّیکی ُطتٌذ  .عالهت ّ هشخصَ آًِا کلوَ  Lithium IONیا  Li-onاضت  .ایي
تاتری ُا کواکاى د ر هْتایل ّ لپ تاپ ّ دّرتیي ُای فیلوثرداری ّ عکاضی کارترد دارًذ اها تَ تذریج تا ًطل جذیذ در حال عْض شذى ُطتٌذ  .کارکرد صحیح ایي تاتری
ُا هْجة شذٍ کَ ًیازی تَ شارژ اتتذایی  21ضاعتَ ًذاشتَ تاشٌذ ّ ُوچٌیي کاهال ً ترعکص تاتری ُای ًطل قثلی تَ ُیچ ّجَ ًثایذ تا ضر حذ اًتِا تخلیَ شًْذ .
ایي تاتری ُا تایذ در حذّد  29درصذ شارژ تاقیواًذٍ هجذد ا ً تا  299درصذ شارژ شًْذ  .دلیل خراتی در ایي ًْع تاتری ُا هی تْاًذ شارژ ًاقص ّ یا ضرب دیذگی تاشذ.
ج  -تاتری ُای لیتیْم پلیوری  :ایٌِا ًطل رّز تاتری ُا ُطتٌذ کَ عالٍّ تر هحذّدیت ُای کوتری کَ دارًذ ایوي تر ّ ضثک تر ُطتٌذ  .عالهت آًِا کلوَ  Li-proیا Li-
 on-proاضت  .ایي تاتری ُا ًَ تٌِا شارژ اتتذایی  21ضاعتَ ًیاز ًذارًذ تلکَ ُیچ هحذّدیتی در کارترد ُن ًذارًذ  ًَ .تخلیَ کاهل الزم اضت ّ ًَ شارژ کاهل ! هِوتریي
عالهتی کَ هی تْاًیذ تفِویذ تاتری شوا از ایي ًْع اضت ( الثتَ در دّرتیي ُا فعال از ًطل  1اضتفادٍ هی شْد ) شارژ دضتگاٍ تْضط  USBهی تاشذ  .چْى ایي تاتری
ُا ًیازی ًیطت ُر تار تا  299درصذ شارژ شًْذ ضازًذگاى اهکاى شارژ تا یْ اش تی را در آًِا قرار دادٍ اًذ تا تاتری عور تِتری داشتَ تاشذ .پص عوال ً شارژ اّلیَ 21
ضاعتَ هٌطْخ تْدٍ ّ یک ضٌت دیریٌَ اضت کَ کواکاى ترخی تَ اشتثاٍ آى را تیاى هیکٌٌذ.
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