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فصل پنجم
اتصال پیل ها

)مطابق فصل دوازدهم کتاب مبانی برق( 

هدف کلی: آزمایش اتصال پیل ها به طور سری و موازی توسط نرم افزار ادیسون

هدف های رفتاری: در پایان این آزمایش که توســط نرم افزار ادیسون اجرا می شود، از فراگیرنده انتظار 
می رود: 

1- پیل ها را به صورت سری ببندد.
2- ولتــاژ پیــل معادل چنــد پیل به صورت ســری را 

اندازه گیری کند.
3- پیل ها را به صورت موازی ببندد.

4- مقــدار ولتاژ پیل معادل را در مدار موازی به دســت 

آورد.
5- پیل ها را به صورت ترکیبی سری و موازی ببندد.

6- پیل معادل را در یک نمونه مدار ترکیبی اندازه گیری 
کند.

3-1-5  بــا اســتفاده از نرم افزار ادیســون باتری ها را 
مطابق شکل 2-5 به هم اتصال دهید. در این شکل باتری ها 
به صورت ســری بسته شــده اند، در این نوع اتصال باید سر 

مثبت هر باتری به سر منفی باتری دیگر وصل شود.

شکل2-5اتصالسهپیلوسهباتریبهیکدیگر

1-5  آزمایش 1: مدار سری پیل ها

1-1-5  یکــی از منابع تامین انــرژی الکتریکی پیل ها 
هستند که سلول های اصلی باتری ها را تشکیل می دهند. 

2-1-5  در شــکل 1-5 انواع باتری و نماد فنی آن ها را 
در اندازه های مختلف می بینید. 

شکل1-5انواعباتریهاوپیلهادرنرمافزارادیسون
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نکته ی مهم: هنگام سری کردن پیل ها یا باتری ها 
باید قدرت جریان دهی پیل ها با هم یک سان باشد. هرگز پیلی 
که خاصیت جریان دهی آن کم شــده است را با پیل های نو به 

صورت سری نبندید.

4-1-5  باتری ها با ولتاژهــای متفاوت را نیز می توانید 
به صورت ســری به هم ببندید. شکل 3- 5 این حالت ها را 

نشان می دهد.

شکل 3-5  اتصال چند پیل و باتری با مقادیر متفاوت به 
صورت سری

5-1-5  مـدار شکــــل4-5 را روی میز کــار مجازی 
نرم افزار ادیسون ببندید و ولتاژ کل را توسط دستگاه ولت متر 

اندازه گیری کنید.

شکل 4-5  اندازه گیری ولتاژ چند پیل و باتری به صورت 
سری

6-1-5  در شــکل 5- 5 نمــاد فنی اتصــال پیل ها و 
باتری های مدار شکل 4-5 را مشاهده می کنید. 

شکل 5-5 نماد فنی مدارهای مربوط به شکل 4- 5
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سوال 1: اتصال باتری به صورت سری مانند شکل 5-4، 
چه قابلیتی را در مدار به وجود می آورد؟

ســوال 2: اگر پایانه های  باتری ها بــه ترتیب مثبت و 
منفی پشت سر هم وصل نشوند، آیا باز هم این قابلیت ایجاد 

می شود؟ شرح دهید.

نکته: توجه داشته باشید که در عمل معمواًل هرگز دو 
یا چند پیل یا باتری را به صورت مخالف با هم نمی بندند.

7-1-5  مدار شکل 6 - 5 را ببندید. ولتاژ کل را توسط 
دســتگاه ولت متر اندازه گیری کنید. توجه داشته باشید که 
در این شــکل پیل ها به صورت سری موافق )مثبت هر پیل 

به منفی پیل بعدی( بسته شده اند. 

شکل6-5اندازهگیریولتاژچندپیلوباتریومدار
فنیآنبهصورتسری

V( T ) = ……… V

8-1- 5  مدار شکل 7- 5 را ببندید. ولتاژ کل را توسط 
دســتگاه ولت متر اندازه گیری کنید. توجه داشته باشید که 
در این شــکل پیل ها به صورت سری موافق و مخالف بسته 

شده اند. 

شکل7-5اتصالپیلهابدونتوجهبهقطبهایآن

V( T ) = ……… V

سوال 3: چــرا با این که در مدارشکل 7- 5، پنج باتری 
1/5 ولتی پشت سر هم بسته شده است، ولت متر 1/5 ولت 

را نشان می دهد؟
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9-1- 5 مــدار شــکل 8- 5 را ببندیــد. ولتاژ کل را به 
دست آورید.

شکل8-5اتصالپنجباتری9ولتیبهصورتسری
بدونتوجهبهقطبهایآن

V( T ) = ……… V

10-1- 5 مــدار شــکل 9- 5 را ببندید. جریان مدار را 
توسط دستگاه آمپرمتر اندازه گیری کنید.

شکل9-5-الف-مدارواقعی



شکل9-5-ب-نقشهیفنیمدار
شکل9-5اندازهگیریجریانوولتاژدرشرایطیکهدو
باتری9ولتیبهصورتسریموافقبستهشدهاند.

11-1- 5 مدار شــکل 10- 5 را ببندید. جریان مدار را 
اندازه بگیرید.

شکل10-5اتصالیکباتری9ولتیوسهباتری1/5
ولتیبهصورتسریواندازهگیریجریانوولتاژمدار

I = …….. mA

V = …….. V

سوال 4: چرا ولت متر در مدار شکل 10- 5 مقدار ولتاژ 
را به صورت منفی نشان می دهد؟ شرح دهید.
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ســوال 5: چه تفاوتی در نور المپ در مدارهای شکل  
9-5 و10 -5 دیده می شود؟ چرا؟ شرح دهید.

سوال 6: چرا در مدار شکل10 - 5 شدت جریان کمتر 
از مدار شکل 9- 5 است؟ شرح دهید.

12-1- 5 مدار شکل11- 5 را ببندید. ولتاژ و جریان دو 
سر مصرف کننده را اندازه گیری کنید. 

شکل11-5اندازهگیریجریانوولتاژدریکمدار
سری

I = …….. mA

V = …….. V

سوال 7: مــدار شکل 11 – 5 چه نوع مداری است؟ در 
مورد آن توضیح دهید.

سوال 8: مجمــوع ولتاژ باتری ها در مدار شکل  11- 5 
چند ولت است؟ 

V = …….. V

13-1-5  در مدار شــکل 12–5 چــه خطایی رخ داده 
اســت که موجب سوختن یکی از باتری ها شده است؟ شرح 

دهید.

شکل12-5اتصالنادرستیکمدار
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نکته: مراقب باشید تا در آزمایشگاه این خطا را انجام 
ندهید .

سوال 9: از بستن باتری ها به صورت سری، چه نتایجی 
را به دست می آورید؟ شرح دهید.

2-5 آزمایش 2: مدار موازی پیل ها  

1-2-5  بــرای باال بردن ظرفیت جریان دهی باتری ها و 
پیل هــا معموالً آن ها را به طور موازی می بندند. برای موازی 
کــردن پیل ها باید قطب مثبت پیل ها را به یک دیگر و قطب 

منفی آن ها را نیز به یک دیگر اتصال دهید. 

2-2-5  در  شکل 13-5  باتری ها و پیل ها را به صورت 
موازی مشاهده می کنید.

شکل13-5اتصالموازیپیلهاوباتریها

سوال 10: چــه نکته ای را باید در موازی بستن باتری ها 
در نظر بگیریم؟ توضیح دهید.

3-2-5  در مدار شکل 14-5 ولتاژ و جریان دو سر بار 
را اندازه گیری کنید.

شکل14-5اندازهگیریولتاژوجریانمدارموازی

I = …….. mA

V = …….. V

نکته: برای موازی بستن پیل ها و باتری ها باید:
الف: ولتاژ کار  پیل ها و باتری ها دقیقًا با هم برابر باشد.

ب: پایانه هــای مثبــت پیل ها و باتری ها بــه یکدیگر و 
پایانه هــای منفی پیل ها و باتری ها بــه یک دیگر اتصال داده 

شود.
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3-5  آزمایش 3: مدار ترکیبی پیل ها 

1-3-5  مــدار شــکل 15–5 را ببندیــد. در این مدار 
باتری ها و پیل ها به صورت ترکیبی بسته شده اند. ولت متر را 

به دو سر مدار وصل کنید و ولتاژ را اندازه  بگیرید.

شکل15-5اتصالترکیبیپیلهاوباتریها

سوال 11: استفاده از مدار ترکیبی پیل ها و  باتری ها چه 
ویژگی هایی دارد؟ شرح دهید.

2-3-5   آزمایش هــای این فصــل را با نرم افزار مولتی 
سیم نیز انجام دهید و نتایج را با هم مقایسه کنید و در چند 

سطر به طور خالصه توضیح دهید.

نکات مهم: 

•   در عــــمل هــیچ گـــــاه پیل ها را بــه صــورت 
"ســري مخالف" نمي بندند، زیرا یکي از پیل ها یا مجموعه اي 

از پیل هــا که ولتاژ کم تري دارند به صورت مصرف کننده عمل 

مي کنند. 

•   در صورتي که پیل ها یه صورت سري موافق یا موازي 
بسته شــوند، اگر یکي از پیل ها فرسوده باشــد تمام پیل ها را 

تعویض مي کنند، زیرا بقیه ي پیل ها نیز در آستانه ي فرسودگي 

قرار دارند. 


