ﭼﺮا ﻫﻮای ﺳﺮد ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻣﺎی ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ
رﺳﯿﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﻮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﺑﺮف ،ﺑﺎران و ﺗﮕﺮگ را در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ آب و ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻢ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺑﺮﻫﻪ ای دﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن

در آن روز ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوام ﻧﯿﺎورده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎن ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ دارد؛ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ

ﺧﻮاه از ﻧﻮع ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﯾﻮﻧﯽ و ﺧﻮاه ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی را در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻠﺰی ﻣﻨﻔﯽ آن )ﮐﻪ آﻧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺪ ﺑﺎ ﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ دﻣﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻮای ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺳﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﺗﺮی را زﯾﺎد ﮐﺮده و از ﻣﯿﺰان اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ و ﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮازن درﺳﺖ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ راﺳﺘﺶ را ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ
و ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺎرژی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
دﻣﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﭘﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۳۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ در دﻣﺎﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از  ۳۲درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .دﻣﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﭘﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۳۵درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺑﺴﺎﯾﺖ  Battery Universityدﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۴۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد را
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ از ﺷﺎرژ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در
دﻣﺎﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﺧﻮددای ﻧﻤﺎﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎه ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ
 -۱ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ُﻣﺪ Battery Saving
 -۲ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ )ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ را درون ﺟﯿﺐ ﺗﺎن ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ(
 -۳ﻗﺮار دادن ﮔﻮﺷﯽ درون ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

