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 :پیش گفتار
 .امروزه اهمیت شارژ وسایل و استفاده از منابع طبیعی تجدید پذیر و ذخیره انرژی از طریق کاهش تلفات بر کسی پوشیده نیست

. باتری ها منابع بسیار ارزشمندی دریافت می کنند انرژی مورد نیاز خود را از باتری ها، وسایل قابل حمل الکترونیکیهمه ی 

ری .  مسلما به صرفه ترین باتهستند که بدون حضور آن ها بسیاری از وسایل به ابزار های سنگین و نا کارآمد تبدیل می شوند

ای شخصی و.. استفاده می ، رایانه ههای قابل شارژ هستند. همه ما ازگوشی های همراه ایل، باتری، برای شارژ این قبیل وسها

اما گاهی اوقات برخی از وسایل که با باتری کار می  تی و در هر کجا قابل شارژ هستند.، همیشه به راحکنیم. وسایل نامبرده

را در نظر بگیرید که اطالعاتی را از ارتفاعات برای ما ارسال می  سیستمی. مثال کن است به راحتی در دسترس نباشندکنند ، مم

، که اطالعاتی را از طریق تغییر فشار آب ها لوله های آب در نظر بگیرید و در کنار می توانید آنرا در زیر زمین  همچنین. دکن

اتری ها استفاده می کنند. اما در چنین خود از ببرای تغذیه  سیستم ها. این دن ما از خرابی ها ارسال می کنندبرای آگاه کر

با توجه به رایگان بودن و عدم ایجاد آلودگی توسط انرژی های تجدید پذیر و  ؟باتری را شارژ کرد، چگونه می توان شرایطی

 فادهطبیعتا است همچنین در دسترس بودن آن ها در بسیاری از مناطق مختلف، انرژی های تجدید پذیر بهترین گزینه هستند.

از انرژی های تجدیدپذیر در عرصه های مختلف، سبب حفظ منابع ملی، کاهش آلودگی های زیست محیطی و اعتالی هر چه 

 بیشتر کشور خواهد شد. 

 چگونه با استفاده از حداقلاما کاهش تلفات انرژی و توان مصرفی کمتر، باعث نگه داری شارژ بیشتر توسط باتری خواهد شد. 

    می توان باتری را شارژکرد؟؟ چگونه با توان ورودی بسیار کم اتری را شارژ کنیمالمان های اکتیو، ب

ر تفاوت باتری ها دباتری های قابل شارژ مختلفی وجود دارند . کدام باتری ها برای استفاده در وسایل ذکر شده مناسب ترند ؟ 

 ؟  باتری های قابل شارژ چه ساختاری دارند ؟  از محبوبیت بیشتری برخوردارندیون  –باتری های لیتیوم  چرا چیست ؟ 

ارژ کرد ش شده را کنترلباتری همه ی وسایل الکترونیکی در هنگام شارژ ، از کنترل جریان شارژ بهره می برند . چگونه می توان 

 آن را از آسیب ها ایمن داشت ؟و با محدود کردن جریان شارژ ، 

 این سواالت پیدا کنیم.در ادامه سعی خواهیم کرد تا پاسخی برای 
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 آشنایی با باتری ها و انرژی های تجدید پذیر :1فصل 
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 مقدمه:
استفاده کنیم. برای تامین انرژی این دستگاه، می خواهیم  ز دستگاهی در یک منطقه غیر قابل دسترسفرض کنید می خواهیم ا

از باتری های قابل شارژ استفاده کنیم، هر چند که برای شارژ باتری ها نیز باید تدبیری اندیشید. شاید تنها راه ممکن برای شارژ 

کنند و باتری بتواند به طور دائم، انرژی  باتری ها، استفاده از منابع تجدیدپذیر باشد تا در زمانی که وجود دارند، باتری را شارژ

 مورد نیاز دستگاه را تامین کند. در ابتدا با باتری ها آشنا می شویم.

 :انواع باتری ها 

 :الف : باتری های غیر قابل شارژ

بوده و یکبار استفاده و شارژ می شوند . باتری های غیرقابل شارژ سلول های خشک نیز نباتری ها قادر به شارژ الکترکی  این

نامیده می شوند . در باتری خشک معمولی بر اساس واکنش ماده آند و ماده کاتد ، با الکترولیتی که محیط بین آند و کاتد را در 

اساس نام گذاری باتری ها ، مواد به کار رفته در ساخت آن برگرفته است ، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود . 

هاست . فرآیند تبدیل انرژی در باتری ها باعث افزایش مقاومت الکتریکی داخلی آن می شود و این حالت تا آنجا پیش میرود که 

 است .  در باتری فرسوده مقاومت الکتریکی بسیار زیادنیرو محرکه دیگر توانایی غلبه بر آن را ندارد . 

 

 

 کاربرد ها ولتاژ نامی هر سل ساختار شیمیایی

carbon–Zinc 1.5 کاربرد های عمومی 

chloride–Zinc 1.5 کاربرد های عمومی با عمر بیشتر 

Alkaline 1.5 کاربرد های عمومی با عمر بیشتر و قیمت باالتر 

iron disulfide–lithium 1.5  گران و حساس نظیر ریموت کنترلقیمت زیاد ، مناسب برای سیستم های 

manganese -Lithium

dioxide 
 قیمت زیاد و عمر طوالنی ، مناسب برای تغذیه سیستم های پشتیبان 3.0

Mercury oxide 1.35 تامین ولتاژ و جریان ثابت 

air–Zinc 1.65-1.35 قیمت باال و قابلیت پیاده سازی در ابعاد کوچک برای دستگاه هایی نظیر سمعک 

oxide-Silver 1.55 تغذیه پشتیبان برای  ر باال ، پایداری باال ،قیمت بسیاCpu در سیستم های نظامی 

hydroxideNickel oxy 1.7 ظرفیت انرژی متوسط 

 : مقایسه ویژگی باتری های غیر قابل شارژ1جدول 

 : ب : باتری های قابل شارژ

پیل های الکتروشیمیایی هستند که از لحاظ الکتریکی قابلیت شارژ مجدد را دارند و در اندازه های مختلف و با ترکیبات مختلف 

شیمیایی وجود دارند . این باتری ها از لحاظ مسائل زیست محیطی و اقتصادی بسیار سود مند هستند . این باتری ها می توانند 

این باتری ها قیمت باالتری نسبت به باتری های غیر قابل شارژ نکه به جایگزین نیاز داشته باشند . بار ها شارژ شوند ، قبل از آ
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دارند ولی در مرور زمان از لحاظ اقتصادی به صرفه تر هستند . به همین دلیل استفاده از این باتری ها رایج است .  استارت 

  اندکی از کاربردهای وسیع این باتری ها هستند . نیکی قابل حمل و ابزار ها اتومبیل ها ، وسایل الکترو

مین ، انرژی وسایل را تاباتری های قابل شارژ هم مانند باتری های غیر قابل شارژ با عمل شیمیایی بین الکترود مثبت ومنفی 

زمانی که این باتری ها اما   می کنند . در زمانی که به بار متصل هستند ، یون ها از سطح آند به سمت کااتد حرکت می کنند .

با الکترون هایی که در   به یک منبع انرژی خارجی وصل می شوند ، عملکرد شیمیایی به صورت معکوس رخ می دهد . یون ها

 هستند ، دوباره ترکیب می شوند و به آند باز می گردند .  سطح الکترود منفی

 

 

 : نحوه حرکت یون ها در الکترودهای 1شکل 

 رژباتری قابل شا

  

 انواع باتری های قابل شارژ:
 نیکل کادمیم  -

 نیکل متال هیدرید -

 لید اسید -

 لیتیوم یون  -

 لیتیوم پلیمر  -

 

 :: باتری های نیکل کادمیم الف
  nickel oxide hydroxideباتری های نیکل کادمیوم دسته ای از باتری های قابل شارژ هستند که الکترودهای آن از

سرعت دشارژ باتری های نیکل . قرار داده اند Cd -Niبه همین دلیل اسم این باتری ها راساخته شده است و   cadmiumو

 5٫3به   Dآمپر باشد و برای سایز 8٫1سرعت تخلیه میتواند   AAکادمیوم به سایز آنها بستگی دارد. به عنوان نمونه در سایز

دقیق نیاز دارند تا موتور را به  6تا  5آمپر را برای  111 حدود تا زیادی جریان که قایق یا هواپیما مدل سازندگان آمپر برسد.

جرکت درآورد که این جریان میتواند از یک باتری نسبتا کوچک دریافت شود البته در کاربردهایی که به چگالی توان باال نیاز 

دمیوم مشکلی به نام اثر اثر اتری های نیکل کاب .آهن فسفات استفاده کرد-است میتوان از باتری های لیتیوم پلیمر یا لیتیوم
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حافظه دارند که اگر صدها بار تا درصد مشخصی دشارژ و دوباره شارژ شوند باتری آن نقطه را در حافظه خود نگه میدارد و 

هنگامی که شارژ باتری به آن نقطه برسد به طور ناگهانی ولتاژ باتری کاهش میابد. البته این امر لزوما به معنای کاهش ظرفیت 

ری نیست زیرا تقریبا بسیاری از تجهیزاتی که از این باتری ها تغذیه میکنند میتوانند این کاهش ولتاژ را تحمل کنند و باز هم بات

توان مورد نیاز خود را از باتری دریافت کنند. اگر تقریبا هر ماه یک بار باتری را به طور کامل تخلیه کنید تقریبا میتوان گفت اثر 

 .ودحافظه از بین میر

 :باتری های نیکل متال هیدرید : ب
در این باتری ها الکترود مثبت از جنس نیکل اکسی هیدروکسید و الکترود منفی از جنس آلیاژ جذب کننده هیدروژن )به جای 

 کادمیم( استفاده شده است .

 .دارند یباالتر ظرفیت و این باتریها، شبیه باتری های نیکل کادمیم هستند،با این تفاوت که به اثر حافظه کمتر حساسند 

 :ید اسیدباتری های ل : ج
اسید می توان به عنوان منبع پشتیبان برق در مکان  لیداز باتری های این باتری ها در صنعت یو پی اس کاربرد زیادی دارند . 

اسید به  لیدچگونگی کارکرد باتری  .نیاز است، استفاده نمود  (DC)هایی که قطع برق زیاد رخ می دهد و جریان مستقیم برق

ان )الکترولیت( جری زبان ساده بدین شرح است که با قرار دادن دو فلز غیر هم نام )که الکترود نامیده می شوند( در مایع اسید

الکتریکی برقرار خواهد شد. به بیان تخصصی تر، الکترود مثبت، یون های با بار منفی را به خود جذب می کند و این یون ها با 

الکترون مثبت )اکسید سرب( واکنش می دهند که در نتیجه پتانسیل الکتریکی در دو قطب مثبت و منفی باتری ایجاد می شود 

اسیدی باید توجه داشت که جریان شارژ طوری تنظیم شود که باتری بتواند جذب انرژی را به خوبی انجام  لیدی در طراحی باتر

 :دهد. واکنش های شیمیایی در هنگام شارژ و دشارژ در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

: واکنش های شیمیایی در هنگام شارژ و دشارژ 2شکل   

 

 :: باتری های لیتیوم یون د
این باتری ها باالترین چگالی انرژی را فراهم می سازند ، که تقریبا در برابر انرژی قابل دسترسی از دیگر باتری هاست . این باتری 

ها معموال برای تامین برق مورد نیاز در دستگاه های الکترونیکی قابل حمل مورد استفاده قرار می گیرند . در مقایسه با نسل 

ها ، وزن و حجم کمتری )حدود سه تا پنج برابر( دارند . به رغم اینکه این باتری ها انرژ یبیشتری تولید های قدیمی تر باتری 
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می کنند ، اما از ایمنی کمتری برخوردار هستند  به طور مثال زود آتش می گیرند . نسل جدید این باتری ها از جریان باالتری 

 311می کنند و هر نیازی را برآورده می سازند . این باتری ها دارای طول عمر برای شارژ و دشارژ ، بدون آسیب باتری استفاده 

    چرخه هستند و بدون تاثیر در عملکرد باتری ، می توان در هر زمان آنها را شارژ کرد . 511تا 

 :وم پلیمرباتری های لیتی  : ه
 هایباتری. فیلم پالستیکی داشت؛ تشکیل شده بوداولین نوع این باتری از یک الکترولیت پلیمری جامد که ظاهری شبیه به 

ها عالوه بر ایمن بودن وزن کمتری هم دارند. توانایی تولید در ابعاد و ضخامت کارت اعتباری را دارند. این نوع باتری پلیمر لیتیوم

با نوع لیتیوم یون، هزینه تولید لیتیوم پلیمر بیشتر بوده و انرژی خروجی کمتری نسبت  Po-Li پلیمر لیتیوم باتری مقایسهدر 

 .به لیتیوم یون دارند

امروزه برای بیشتر وسایل الکترونیکی قابل حمل از باتری های لیتیوم یون قابل شارژ استفاده می شود . باتری های لیتیوم یون 

به دلیل چگالی انرژی باالتر در ابعاد کوچکتر بر سایر رقیبان خود در این زمینه فایق آمده اند . برای شارژ وسایل الکترونیکی 

چک کافی است . اما گاهی در مکان هایی که به برق شهر دسترسی وجود ندارد ، شارژ باتری ها باید استفاده از یک شارژر کو

توسط انرژی یک باتری دیگر یا انرژی طبیعت انجام شود . برای مثال پاوربانک ها برای شارژ باتری های موبایل زمانی که در 

 سفر هستیم ، بسیار سودمندند . 

شبکه در زیر زمین واقع شده برای اطالع از خرابی های یک شبکه استفاده می کنیم ، که این  حال فرض کنید از یک میکرو

به عنوان مثال می توان یک میکرو که در ارتفاعات و برای ارسال اطالعات هواشناسی قرار گرفته شده و یا شبکه آب. مثل است ، 

.  یون استفاده می کند –این میکرو همواره در دسترس نیست و برای تغذیه خود از یک باتری لیتیوم است را در نظر گرفت . 

 حال چگونه می توان باتری را شارژ کرد . استفاده از انرژی های طبیعی می تواند بهترین گزینه باشد .

ت ، برای شارژ باتری می توان از انرژی باد و یا در برای یک شبکه آب ، می توان از انرژی آب برای شارژ استفاده کرد . در ارتفاعا

 مناطق گرم و کویری ، از انرژی خورشید استفاده کرد . 

ر فرض اگهیدروتوربین و یا توربین بادی و یا سلول خورشیدی استفاده کرد .  پس برای تامین ولتاژ مورد نیاز می توان از یک

ولت برای شارژ  9حدود ه باشد ، ما احتیاج به خروجی را در خروجی داشتآمپر  1ولت و  3.5توان تولید  ژنراتور ورودیکنیم 

 باتری داریم . 

 

در این پروژه برای تامین انرژی، از باتری قابل شارژ لیتیوم یون استفاده شده است. برخی مزایای باتری های لیتیوم یون عبارتند 

 از:

 قابل شارژ بودن -

 انرژی باالتر نسبت به سایر باتری های قابل شارژچگالی  -

 عمر طوالنی -

 جریان شارژ باالتر  -

   عدم نیاز به دشارژ کامل برای شارژ مجدد -

 به آن اشاره شده است. ]4[در مرجع 

https://daneshjookit.com/215-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85
https://daneshjookit.com/215-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85
https://daneshjookit.com/215-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 لینک دیتاشیت ها ت:پیوس

 
http://www.st.com/resource/en/datasheet/lm317.pdf-1 

2-http://www.rosebatteries.com/pdfs/Panasonic%20CGR18650C.pdf 

3-http://www.e-gizmo.net/oc/kits%20documents/B6286%20Step%20Up/B6286%20Step%20Up.zip 

4-https://www.sunrom.com/get/283300 
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9-https://www.electroschematics.com 

10-https://www.arduino.cc 
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