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 باتری روندا

  باتری چیست ؟

 :معرفی

ــان  ــد ســلول هســتند کــه واکــنش هــای شــیمیایی جری ــا چن ــاتری هــا مجموعــه ای از یــک ی ب

 الکترون ها را در یک مدار ایجاد می کنند و اما باتری چیست ؟

 :تمام باتری ها از سه جزء اساسی ساخته شده اند

ــمت  ــک آند(س ــور  -ی ــه بط ــاده ای ک ــت (م ــواع الکترولی ــی ان ــمت+) و بعض ــد (س ــک کات ) ، ی

  .)دمیایی با آند و کاتد واکنش می دهشی

ــین  ــیمیایی ب ــوند،واکنش ش ــی ش ــل م ــدار متص ــک م ــه ی ــاتری ب ــد ب ــد و کات ــه آن ــامی ک هنگ

 .الکترولیت اتفاق می افتد

ن یابنـد و بـه کاتـد کـه در آن این واکنش باعث می شـود کـه الکتـرون هـا از طریـق مـدار جریـا

 .واکنش شیمیایی دیگر اتفاق می افتد

هنگــامی کــه مــواد در کاتــد یــا آنــد مصــرف مــی شــوند یــا دیگــر قــادر بــه اســتفاده در واکــنش 

 .نیستند، باتری دیگر قادر به تولید برق نیست

ری در آن لحظــه بــاتری شــما "مــرده" اســت.باتری هــایی کــه مــی تواننــد دوبــاره شــارژ شــوند،بات

 .های ثانویه نامیده می شوند

 .برای مثال، باتری های لیتیوم پلیمر می توانند دوباره شارژ شوند

ایـد بـه دیـوار وصـل شـود،باید بـه ماشـین خـود لگـد بزنیـد و شما ب quadcopter باتری بدون

 .شما باید تمام وقت (مثل روزهای خوب قدیمی) وصل باشد xbox کنترل کننده ی

انـرژی پتانسـیل الکتریکـی در یـک ظـرف قابـل حمـل ارایـه مـی   باتری هـا راهـی بـرای ذخیـره

 .دهند

 .شود اختراع باتری مدرن اغلب به الساندرو ولتا نسبت داده می

 .این در واقع با یک حادثه شگفت آور در ارتباط با تشریح قورباغه آغاز شد
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 باتری روندا

 :تاریخچه

 اصطالح باتری چیست 

از نظر تـاریخی بـاتری چیسـت ؟ کلمـه "بـاتری" بـرای توصـیف "مجموعـه ای از اشـیا مشـابه کـه 

 برای انجام یک کار باهم دسته بندی شدند" استفاده می شد ؛

 .انهمانند یک باتری توپخ

، بنجامین فـرانکلین بـرای اولـین بـار از ایـن اصـطالح بـرای توصـیف یـک سـری از  ۱۷۴۹در سال 

 .خازن هایی که برای آزمایش الکتریکی خود بهم مرتبط کرده بود ، استفاده کرد

تـامین نیـروی بـرق بهـم   بعد ها این اصطالح بـرای هـر سـلول الکتروشـیمیایی کـه بـرای هـدف

 اده می شدمرتبط می شدند ، استف

 بهترین پخش عمده باتری را از کجا پیدا کنیم؟

 اختراع باتری چیست

ــال  ــالوانی"  ۱۷۸۰در س ــوگی گ ــایی "ل ــوف ایتالی ــناس ، و فیلس ــت ش ــک ، زیس ــدان ، پزش ، فیزیک

 .را تشریح می کردیک قورباغه را که به قالب برنجی ای متصل بود 

ــانی  ــانی ناگه ــا تک ــرد ، پ ــس ک ــزی لم ــی فل ــغ جراح ــک تی ــا ی ــه را ب ــای قورباغ ــه پ ــه ک هنگامی

ــار دانشــمندش "الســاندرو  ــا همک ــده ام ــا آم ــرژی از خــود پ ــه آن ان ــه داد ک ــالوانی نظری خورد.گ

 .وولتا" عقیده دیگری داشت

زات خــیس در مــایع وولتـا فــرض کـرد کــه تکــان ناگهـانی پــای قورباغـه در حقیقــت ناشــی از فلـ

 .بوده است

تکـرار کـرد   او آزمایش را بجای جسـد قورباغـه ، بـا اسـتفاده از لبـاس خـیس شـده در آب نمـک

منتشـر کـرد و سـپس  ۱۷۹۱که منجـر بـه ولتـاژی مشـابه شـد.وولتا یافتـه هـای خـود را در سـال 

 .ساخت ۱۸۰۰اولین باتری "پیل وولتا" را در سال 

 :اسی شدپیل وولتا گرفتار دو مشکل اس
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وزن تـوده باعــث شــد کـه الکترولیــت از پارچــه خـارج شــود و خــواص شـیمیایی خــاص اجــزا در 

ــاهی نتیجــه داد (حــدود یــک ســاعت). دویســت ســال بعــدی صــرف کامــل  مــدت بســیار کوت

 .کردن طراحی وولتا و حل این مشکالت شد

 تعمیرات پیل وولتا

ــده  ــکل"خنک کنن ــه ش ــار آن ب ــا در کن ــل وولت ــرار دادن پی ــا ق ــکاتلند ب ــنک از اس ــام کریکش ویلی

 .باتری" مشکل نشت را حل کرد

مشکل دوم"طول عمـر کوتـاه" ناشـی از تخریـب روی بعلـت ناخالصـی هـا و ایجـاد حبـاب هـای 

 .یدروژنی بر روی مس بوده

کشــف کــرد کــه افــزودن زینــک بــه جیــوه از تخریــب جلــوگیری  ۱۸۳۵ویلیـام اســتورژون در ســال 

 .می کند

شیمیدان بریتانیـایی "جـان فردریـک دنیـل " از یـک الکترولیـت دیگـر کـه بـا هیـدروژن واکـنش 

 .می داد، برای جلوگیری از انباشته شدن روی کاتد مس استفاده کرد

الکترولیتی دنیـل، کـه بعنـوان سـلول دنیـل شـناخته مـی شـود،تبدیل بـه یـک راه حـل باتری دو 

 .بسیار محبوب برای ارایه قدرت به شبکه های تلگراف تازه تاسیس شد

  اولین باتری قابل شارژ

ون پلنــت ، یـک بـاتری را بـا اسـتفاده از دو ورق نــورد ، فیزیکـدان فرانسـوی گاسـت ۱۸۵۹در سـال 

 .سرب که در اسید سولفوریک غوطه ور بود،ساخت

ــی  ــاز م ــود ب ــه خ ــت اولی ــه حال ــیمی ب ــاتری ، ش ــق ب ــیته از طری ــان الکتریس ــر جری xــا تغ ب

 .گردد،بنابراین اولین باتری قابل شارژ را ایجاد می کند

احــی صــفحات را بــا تشــکیل ورق هــای ســرب ، کامیــل الفــونس فــور ، طر۱۸۸۱بعــدها، در ســال 

 .به صفحات بهبود داد

این طراحـی بـاتری را سـاده تـر سـاخت و از بـاتری اسـید سـرب در خودروهـا اسـتفاده گسـترده 

  .ای شد

 باتری خشک
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 .، الکترولیت در باتری ها ، در حالت مایع بود ۱۸۰۰تا اواخر دهه 

این امر، حمل بار الکتریکی را بسـیار محتاطانـه مـی کـرد و اکثـر بـاتری هـا هرگـز بـرای حرکـت و 

 .به مدار در نظر گرفته نشدند اتصال

، ژرژ لکنــان یــک بــاتری را بــا اســتفاده از یــک آنــد روی ، یــک کاتــدی دی اکســید  ۱۸۶۶در ســال 

 .منگنز و یک محلول آمونیوم کلرید برای الکترولیت ایجاد کرد

مــایع بــود، شــیمی بــاتری ثابــت کــرد کــه  leclanche درحــالی کــه الکترولیــت هنــوز در ســلول

 .ای اختراع باتری خشک استیک گام مهم بر

کــارل گاســنر چگــونگی ایجــاد یــک الکترولیــت خــارج از کلریــد آمونیــوم و گــچ پــاریس را کشــف 

 .کرد

 .نمود   در آلمان باتری خشک جدید را اختراع ۱۸۸۶او در سال 

ایـن باتریهـای خشـک جدیـد کــه معمـوال "بـاتری هـای روی کــربن" نامیـده مـی شـوند، فــراوان 

 .میالدی بسیار به محبوبیت رسیدند ۵۰واخر دهه تولید شدند و تا ا

در حــالی کــه کــربن در واکــنش شــیمیایی اســتفاده نمــی شــود، نقــش مهمــی را بــه عنــوان یــک 

 .کربن بازی می کند-هادی الکتریکی در باتری روی

، لـوئیس اری، پـل مارشـال و کـارل کـوردش از شـرکت اتحادیـه کاربیـد (کـه بعـدها ۱۹۵۰در دهه 

شـناخته شـد) الکترولیـت کلریـد آمونیـوم را بـا  "Energizer" و سـپس "Eveready" بـه عنـوان

در ســال   یــک مــاده قلیــایی ، بــر اســاس شــیمی بــاتری فرمولــه شــده توســط والــدیمر جــانگنر

، جــایگزین کردنــد. بــاتری هــای خورشــیدی قلیــایی مــی تواننــد انــرژی بیشــتری از بــاتری ۱۸۹۹

 .ند و عمر مفیدتری داشته باشندهای کربنی روی، در همان اندازه، نگهدار

 باتری های قابل شارژ قرن بیست و یکم

بــاتری نیکــل هیــدروژن را بــرای اســتفاده در مــاهواره هــای ارتبــاطی   COMSAT ۱۹۷۰در دهــه 

 .ه دادتوسع

 .این باتری ها هیدروژن را در قالب گازدار تحت فشار ذخیره می کنند

بســیاری از مــاهواره هــای ســاخته ی دســت انســان، ماننــد ایســتگاه فضــایی بــین المللــی هنــوز 

 .روی باتری های نیکل هیدروژن تکیه می کنند
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 منجــر بــه تولیــد بــاتری نیکــل هیدریــد متــال ۱۹۶۰تحقیــق از چنــدین شــرکت از اواخــر دهــه 

(NiMH) شد. 

بـه بـازار مصـرف کننـده عرضـه شـدند و جـایگزینی کـوچکتر و  ۱۹۸۹در سـال  NiMH باتری هـای

 .ارزان تر را برای باتری های هیدروژن نیکل قابل شارژ فراهم کردند

و ســونی اولــین بــاتری  ۱۹۸۵ی لیتیــوم یــون را در ســال از ژاپــن نخســتین بــاتر  Asahi شــیمی

ــوم یــون را در ســال  ــذیر  ۱۹۹۰ســاخت. در اواخــر دهــه  ۱۹۹۱لیتی ــرم و انعطــاف پ یــک پوشــش ن

 .شد " LiPo " برای باتری های لیتیوم یون ساخته و باعث ایجاد " باتری لیتیوم پلیمر "یا


