ﮐﺪام ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را دارد؟ )ﺑﺎﺗﺮی
ﻗﻠﻤﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﮑﻪای( -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع از ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﺑﺎﺗﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را دارد؟ )ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﮑﻪ ای( و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

ﺑﺮﺗﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ:
ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ,ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی
ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  1/5وﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺗﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ,ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮوش ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ
ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻃﺮی
آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ اﺳﺖ ,اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻃﺮی
ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻗﻠﻤﯽ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻢ ,ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ
اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺣﺪود  7ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻃﺮی ﺣﺪود  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻃﺮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﺷﺎرژی:
ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ را ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﺷﺎرژی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارد .وﻟﺘﺎژ ان  2/1اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﺘﺪ دارد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود.

ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﺎرژی؟
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﻓﻘﻂ زﻣﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ و آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﺪ .ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻢ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮ ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و در
دﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دوره ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ:
ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎز ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ  AAﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺎﺗﺮی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ان ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ
ﻗﻠﮏ آﻟﮑﺎﯾﻦ و ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ:

ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ آﻟﮑﺎﯾﻦ:
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی آﻟﮑﺎﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺴﯿﺮی از ﻣﻮارد ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎﻻ را دارد) .ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺷﺎرژی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ(

ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ:
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﻧﺘﺮی ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ ﺷﺎرژی از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده

داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ان ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد آن اﺳﺖ.
دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺑﺎﺗﺮ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﻋﺖ:
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮود و از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻠﻤﯽ،
ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ و ﺳﮑﻪ ای ﻣﯿﺸﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی روﻣﯿﺰی و دﯾﻮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣﻬﻤﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﭽﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺳﺎﻋﺖ ﭼﯿﺰی در وﺟﻮد
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮی ﺳﮑﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 .1ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

 .2ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻠﻤﯽ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ
 .3ﺑﺎﻃﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

 .4ﺑﺎﻃﺮی ﻧﯿﻢ ﻗﻠﻤﯽ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ
 .5ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺰرگ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ
 .6ﺑﺎﻃﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﮑﺎﻻﯾﻦ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

