اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی آب ﭘﺎﯾﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی در ﮐﻤﺘﺮ از ۳۰
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺠﺖ
ﻫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﺸﺎن داده ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی آب ﭘﺎﯾﻪ ) (aqueousﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﻃﻠﺴﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ.
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻼش ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی آب ﭘﺎﯾﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ آﯾﻨﺪه ای درﺧﺸﺎن را ﺑﺪﻫﺪ .آﯾﻨﺪه ای
ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪار ،اﯾﻤﻦ و دوﺳﺘﺎر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،در زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺪود  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« واﻗﻊ در ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد .در ﺑﺎﺗﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺸﺘﻖ از آب در ﻣﯿﺎن دو
ﻻﯾﻪ از آﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺪی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ آﻧﻮد اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژی از ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺠﯿﺮه ای از ﻣﻮاد ﮔﺮاﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺎﺗﺪ ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﮑﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻦ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺪ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﺮی آب ﭘﺎﯾﻪ
دﯾﮕﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺷﺎرژ ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪاری و دواﻣﯽ را ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺑﺎر ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎرژ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﻮان ﺑﺎﺗﺮی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﺎرژر  USBﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺗﺮی آب ﭘﺎﯾﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﺎﻧﯽ
دارد و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻗﺒﺎی در

دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

