اﭘﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳را ﺑﻄﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره آنﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳اﺷﺎره دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری «L0vetodream» ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﯿﻨﯽ،

ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﭘﺮو ﻣﮑﺲ را ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۳۲۵ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو ﻣﮑﺲ دارد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﭘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰از
ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۶۸۷ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
آﯾﻔﻮن  ۱۳و  ۱۳ﭘﺮو ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۹۵ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۲۸۱۵ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ

روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﺎﺗﺮی  ۲۲۲۷ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۲۴۰۶ﻣﯿﻠﯽ
آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎرژدﻫﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﭼﯿﭗ  A15 Bionicﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺿﻤﻨﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی در ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮو آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎرژدﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
در ﮐﻨﺎر رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی و ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺠﯿﻢﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﻫﻢ در
آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺳﻨﺴﻮر
ﺷﯿﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

