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2. Li-ion battery characteristics

Since the first announcement of the Li-ion battery in 1991, the Li-ion technology has seen an
unprecedented rise to what is now considered to be the most promising rechargeable battery of the
future. The Li-ion battery uses a lithiated carbon intercalation material (LixC) for the negative
electrode instead of metallic lithium, a lithiated transition metal intercalation oxide (Li1�xMyOz)
for the positve electrode and a liquid organic solution or a solid polymer for the electrolyte.
Lithium ions are swinging through the electrolyte between the positive and negative electrodes
during discharge and charge. The general electrochemical reactions are described as
LixC+Li1�xMyOz $C+LiMyOz. On discharge, lithium ions are released from the negative
electrode, migrate via the electrolyte and are taken up by the positive electrode. On charge, the
process is reversed. Possible positive electrode materials are Li1�xCoO2, L 1i �xNiO2 and
Li1�xMn2O4, which have the advantages of stability in air, high voltage and reversibility for the
lithium intercalation reaction.

2. ویژگی ھای باتری لیتیم-یون:

از زمان اولین اعالمیه باتری لیتیم-یون در سال 1991، تکنولوژی لیتیم-یون یک افزایش بی سابقه در آنچه که 
امروزه به عنوان نویددھنده ترین باطری قابل شارژ در آینده در نظر گرفته می شود، داشته است. باطری 
لیتیم-یون از مواد درج شده کربن لیتیاد (LixC) برای الکترود منفی به جای لیتیم فلزی استفاده می کند، 

اکسید درج شده فلز گذر لیتیاد (Li1-xMyOz) برای الکترود مثبت و یک محلول ارگانیک آبی یا یک پلیمر جامد 
برای الکترولیت استفاده می شود. یون ھای لیتیم از طریق الکترولیت بین الکتردھای مثبت و منفی در حین 
 LixC+Li1-xMyOz ↔ C + LiMyOz تخلیه و شارژ عبور می کنند. واکنش ھای الکتروشیمی کلی به صورت

توصیف شده اند. در زمان تخلیه، یون ھای لیتیم از الکترود منفی آزاد می شوند، از طریق الکترولیت عبور کرده 
Li- و به الکترود مثبت می رسند. در زمان شارژ شدن، فرایند برعکس انجام می شود. مواد الکترود مثبت
xCoO، Li1-xNiO2 و Li1-xMn2O4 می باشند، که مزیت ھایی از قبیل پایداری در ھوا، ولتاژ باال و قابلیت 

برگشت پذیری برای واکنش لیتیم دارد.
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