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POVZETEK 

 

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem tehnike in fizike, učencem višjih razredov osnovnih 

šol, amaterskim ljubiteljem elektronike in ostalim, ki jih zanima obravnavano področje. 

Diplomsko delo nam nudi vpogled v osnovno znanje, ki je potrebno za poučevanje snovi v 

povezavi s svetlečimi diodami (npr. električni krog s svetlečo diodo). 

 

V diplomski nalogi so sprva predstavljene osnove o svetlečih diodah. Torej, kakšna je njihova 

zgradba, možne barve, kaj vpliva na različne barve svetlečih diod, kako delujejo, kako se jih 

pravilno veže v električni krog, kako se iz svetlečih diod naredijo LED svetila itd. Prav tako je 

predstavljeno nekaj primerjav z žarnico na žarilno nitko, da lahko opazimo razlike med zgradbo 

in samim delovanjem svetleče diode in žarnice na žarilno nitko. Podan je tudi primer projekta, 

preko katerega učenci samostojno pridejo do ugotovitev o lastnostih svetlečih diod in žarnic na 

žarilno nitko. Varčne sijalke v diplomskem delu niso zajete, saj niso primerne za izvajanje 

eksperimentov v osnovni šoli.  

 

 

 

Ključne besede: 

 Elektronika v šoli 

 Električni krog 

 Svetleča dioda 

 LED svetila 
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ABSTRACT 

The present diploma thesis is proposed to teachers of technology and physics, pupils of low-

secondary schools, amateur electronics lovers and others interested in the subject area. The 

thesis gives us  an insight into the basic knowledge needed for teaching the content related to  

light emitting diodes (for example, circuits with a light-emitting diode). 

 

In the thesis, the fundamentals of light-emitting diodes are presented at first. What is their 

structure, the possible colours, what affects the different colours of the light-emitting diodes, 

how they work, how to properly bind them to the electric circuit, how LED lights are made 

from light-emitting diodes, etc. Some comparisons with the filament lamp are presented as well, 

so that we can understand the differences between the structure and the operation of the light 

emitting diodes and the filament lamp. An example of the project is also given, through which 

pupils independently come to the findings about the properties of the light-emitting diodes and 

filament lamps. Energy saving lamps in diploma work are not covered because they are not 

suitable for conducting experiments in elementary school.  

 

 

 

Key words: 

 Electronics at school 

 Electric circuit 

 The LED 

 LED lights  
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1. UVOD 

 

Elektrika je nekaj kar nas v vsakdanjem življenju obdaja povsod. Čeprav so včasih živeli brez 

elektrike, si to danes zelo težko predstavljamo. Elektrika nam v mnogih pogledih olajša 

življenje oz. delo. Navadili smo se, da nas v določenih pogledih dolžina dneva ne omejuje več. 

To nam omogočajo svetila, ki jih napajamo z elektriko. Tehnologija se stalno razvija in 

izboljšuje, enako velja za področje svetil. Svetleče diode so skoraj v celoti nadomestile žarnice 

z žarilno nitko. So bolj varčne, imajo daljšo življenjsko dobo in so okolju prijaznejše. Tudi LED 

tehnologija se še razvija (OLED). Uporaba svetlečih diod je tudi bolj raznovrstna, že dolgo se 

svetleče diode uporabljajo pri digitalnih urah, budilkah, pri ekranih, za komunikacijo na kratke 

razdalje in vedno več za razsvetljavo (tudi cestno) in okrasitev. Pomembno je, da učence 

poučujemo čimbolj v skladu z razvojem in v koraku s časom.  

 

Učenci se v osnovni šoli z električnim krogom prvič srečajo v 4. razredu pri predmetu 

Naravoslovje in tehnika, pri vsebini: Pretakanje snovi. Ponovno se ta obravnava v 7. razredu 

pri predmetu Tehnika in tehnologija, pri vsebini: Dopolnitev znanja, električni krog, viri, ter v 

9. razredu pri predmetu Fizika. Skozi celotno osnovno šolo se električni krog obravnava kot 

sklenjen krog, v katerem imamo napajanje, stikalo in porabnik. Porabnik skoraj vedno 

predstavlja žarnica na žarilno nitko ali elektromotor. Tako je še danes, čeprav se žarnice na 

žarilno nitko praktično ne uporabljajo več. Bliskovito se je razvila uporaba svetlečih diod 

(LED), ki pa v okviru rednih predmetov v osnovni šoli, niso niti omenjena. V osnovni šoli sta 

možna tudi dva izbirna predmeta iz omenjenega področja: Elektrotehnika in Elektronika s 

robotiko. V sklopu obeh učenci spoznajo električni krog in elemente, ki ga sestavljajo. Učenci 

spoznajo bistveno več električnih elementov in vezij kot pri rednem pouku. Vseeno pa se 

neobvezni izbirni predmeti iz tehnike izvajajo le na redkih šolah in se jih udeležuje malo število 

učencev. 

 

Svetleča dioda je dioda, ki oddaja svetlobo. Lahko oddaja svetlobo zelo različnih barv. Svetleče 

diode srečamo povsod okoli nas, vendar moramo paziti, kam ter kako jih priključimo. Svetleče 

diode delujejo na 2–4  V enosmerne napetosti. Če jih priključimo neposredno na vir napajanja, 

ki ima višjo napajalno napetost, kot je največja dovoljena, jo uničimo, saj je posledično tok 

skoznjo prevelik. Zakaj je temu tako, bomo spoznali v nadaljevanju, najprej pa moramo poznati 

zgradbo svetleče diode, ki se zelo razlikuje od zgradbe drugih svetil. V nadaljevanju so 
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razložene preostale prednosti svetlečih diod in LED svetil v primerjavi z žarnico na žarilno 

nitko. Vzrok za tolikšno razliko v porabi električne energije in dolžini življenjske dobe med 

svetlečo diodo in žarnico na žarilno nitko se skriva v njuni različni zgradbi in delovanju. 
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2. ZGRADBA IN DELOVANJE 

2.1 Žarnica na žarilno nitko 

Žarnica na žarilno nitko deluje na podoben način kot sveča. Pri obeh sveti neko zelo zagreto telo in za 

obe velja, da oddajata več toplote kot svetlobe. Pri žarnici se kar 90 % produktov spremeni v toploto,  

le približno 10 % pa v svetlobo. Na to vplivata njena zgradba in način delovanja. 

 

2.1.1 Zgradba žarnice na žarilno nitko 

Žarnica oddaja svetlobo tako, da močno segreje kovinsko (žarilno) nitko, do približno 1500 °C. 

Nitko drži držalo, ki ga drži opornik preko stebla. Konca kovinske nitke sta privarjena vsak na 

svojo močnejšo žico, kjer ena povezuje nitko s podnožjem, druga pa z lotano kontaktno 

ploščico. Vse skupaj je zataljeno v steklen balon. Stekleni balon je napolnjen s posebnim plinom 

ali zmesjo plinov (argonom, dušik, neon kripton ali vakuum), da nitka ne more oksidirati. Če 

ne bi bilo internega plina, bi kovinska nitka na zraku prehitro pogorela. Zataljeni kovinski balon 

je pritrjen v kovinsko podnožje z navojem. Na dnu podnožja je lotana kontaktna ploščica [1].  

Obstajajo različna poimenovanja istih sestavnih delov žarnice na žarilno nitko. V nadaljevanju 

bodo prestavljena tista, ki se največkrat uporabljajo v vsakdanjem življenju. Sestavni deli 

žarnice na žarilno nitko so: lotana kontaktna ploščica ali kar električni kontakt, podnožje ali 

vrat, držalo, steblo, opornik, dovod električnega toka, kovinska nitka, držalo iz molibdena, 

interni plini in steklen balon (slika 1).  

 

 

Slika 1: Zgradba žarnice na žarilno nitko [2]. 
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2.1.2 Delovanje žarnice na žarilno nitko 

Princip delovanja žarnice na žarilno nitko je precej preprost. Kot je omenjeno na začetku je 

način delovanja podoben kot pri sveči. Da lahko skozi žarnico na žarilno nitko steče električni 

tok, jo moramo pravilno vstaviti v okov. Pri tem se navoja žarnice in okova skleneta, drugi stik 

je na dnu okova, to je vzmet. Ta pritisne na lotano kontaktno ploščico na dnu podnožja žarnice. 

Sedaj žarnico z okovom priklopimo na napajanje. Pozitivni priključek napajanja se po navadi 

priklopi na lotano kontaktno ploščico, negativni pa na podnožje. Vemo, da žarnica na žarilno 

nitko deluje na izmenično napetost, torej deluje (sveti) enako tudi, če zamenjamo priključka. 

Električni tok pride preko napajanja v žarnico na žarilno nitko. Ko električni tok teče skozi 

kovinsko nitko, se ta segreva. Ko se dovolj segreje, začne žareti in oddajati svetlobo. Preneha 

svetiti, ko prenehamo napajati oz. razklenemo električni krog. Zaradi časa, ko se kovinska nitka 

segreva in nato ohlaja, pride do zakasnitve tako pri vklopu kot izklopu. Torej, ko žarnico s 

stikalom ugasnemo, moramo počakati nekaj časa, npr. 1 sekundo, da preneha svetiti. Še več, 

npr. 30 minut, pa moramo počakati, da se ohladi in nas ne more več opeči. Kako dolgo moramo 

počakati, je odvisno predvsem od tega, kako dolgo je svetila in kakšna je temperatura v 

prostoru. 

Tak način delovanja je vzrok, da ima žarnica na žarilno nitko zelo slab izkoristek, le približno 

10 %. Toliko procentov električne energije se pretvori v svetlobo, ostalo pa v toploto. Vzrok za 

tolikšno porabo električne energije je tudi upornost same žarnice, ki je 100 Ω. Vzrok visoke 

upornosti je, da mora električni tok teči preko lotane kovinske ploščice na žico, ki jo predstavlja 

en priključek kovinske nitke, nato po kovinski nitki, po drugem priključku nitke oz. drugi žici 

skozi podnožje in proti negativnemu priključku napajanja. [1]  

 

2.2 Svetleča dioda 

Svetleče diode so se sprva uporabljale v digitalnih urah, ročnih računalih, radijih ter za okrasitev 

(npr. novoletne luči). Sprva so poznali le zelene in rdeče svetleče diode v različnih odtenkih. 

Kasneje so odkrili rumeno svetlečo diodo in končno tudi modro visoko svetilno svetlečo diodo. 

Z odkritjem slednje so lahko naredili tudi svetlečo diodo, ki oddaja belo svetlobo. Za razvoj 

tehnologije svetlečih diod sta ključna njena zgradba in način delovanja. 

 

2.2.1 Zgradba svetleče diode 

Svetleče diode so majhne, varčne in imajo daljšo življenjsko dobo od ostalih svetil. Narejene 

so iz zelo tankih slojev različnih polprevodnih materialov. Njihova zgradba je bolj zapletena 
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kot zgradba žarnice na žarilno nitko. Sestavni deli svetleče diode so: pozitivni priključek 

(anoda), negativni priključek (katoda), noga, nakovalo, žična vez, polprevodniška plast in 

ohišje, ki je sestavljeno iz odbojnega zrcala, ležišča in epoksidne leče (nekatere) (slika 2). 

 

Slika 2: Zgradba svetleče diode [3]. 

 

Vsak sestavni del igra pomembno vlogo pri delovanju svetleče diode in ima svojo funkcijo. 

Svetleča dioda je sestavljena iz polprevodnega elementa, ki vsebuje nečistoče. Z njihovo 

pomočjo je dosežena zahtevana gostota elektronov. Povedano drugače, nečistoče omogočajo 

pravilno delovanje svetleče diode (kot električna naprava). Polprevodnik prevaja elektriko le, 

če je vsebnost nečistoč visoka. Na začetku imamo le del polprevodnika, ki je kristal. Kasneje 

pri izdelavi dodamo še nečistoče. Od izbire polprevodnika in količine vsebovanosti nečistoč je 

odvisna tudi barva svetlobe svetleče diode. Najpogosteje uporabljeni polprevodniki so: galijev 

arzenid (GaAs), galijev arzenid fosfid (GaAsP) in galijev fosfid (GaP). Najpogosteje dodane 

nečistoče pa so: cink (Zn), silicij (Si), galij (Ga) in telurij (Te). S pomočjo nečistoč lahko 

dobimo plasti, kjer ena vsebuje višek in druga primanjkljaj elektronov. Dodajanje nečistoč 

polprevodniku imenujemo ''doping'' ali impregnacija [4].  

Ključno za delovanje svetleče diode je, da vanjo pride in odide električni tok. Temu služita žici 

(priključka) anoda in katoda (slika 2). Ker svetleča dioda deluje zgolj na enosmerno napetost, 

je ključno, da ločimo med tema priključkoma. Anoda je pozitivni priključek in jo priključimo 

na napajanje. Katoda pa je negativni priključek in ga priključimo na ozemljitev. Kako 

priključimo svetlečo diodo v električni krog, je podrobneje razloženo v poglavju Električni krog 

s svetlečo diodo. Da anode in katode ne zamenjamo, je potrebno vedeti, da je dolžina anode 
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(priključka) daljša od dolžine katode. Ohišje, kjer je katoda, je tudi pobrušeno (imenujemo ga 

ležišče). Če bi priključka zamenjali, svetleča dioda ne bi prevajala električnega toka in 

posledično ne bi svetila.  

Električni tok v svetlečo diodo pride po anodi do noge, nato po žični vezi do polprevodnika, 

kjer pride do oddajanja svetlobe, in nato preko katode električni tok odteče. Žična vez je 

navadno iz zlata ali srebra, saj mora prenesti obremenitve, kot sta segrevanje in spajkanje. Mora 

biti tudi dobro pritrjena na polprevodnik. Zlato in srebro z galijem tvorita močno kemijsko vez, 

zato je žična vez dobro pritrjena na polprevodnik. Odbojno zrcalo okrepi, usmeri in odbije 

proizvedeno svetlobo. Polprevodna plast z odbojnim zrcalom se nahaja na nakovalu. Vse skupaj 

je zaprto v ohišju. Ohišje je iz prosojne plastike, teže papirja. Plastika je lahko zelo različna, 

njene optične lastnosti pa vplivajo na to, kakšno svetlobo bo svetleča dioda oddala [4]. Nekatera 

ohišja so lahko iz difuzne plastike, kar pomeni, da se bo svetloba razpršila na vse strani, druga 

so prosojna in vsebujejo epoksidno lečo, ki povzroči, da dioda svetlobo odda v močnejšem 

usmerjenem in ozkem snopu. Debelina ohišja vpliva tudi na oddano barvo svetlobe. Če bo 

ohišje tanjše, bo prepustilo skozi več svetlobe, kot če bo debelejše. Posledično bo oddana 

svetloba bolj svetle barve. 

Izdelava svetleče diode je kar zapletena. Pri izdelovanju le-te moramo upoštevati, da gre tako 

za električno kot optično napravo. Na izdelavo vpliva naša želja barve, način svetilnosti in 

osvetljenost. Vse to je potrebno čim bolje optimizirati. Glede na to prilagodimo velikost diode, 

material za polprevodnik, tip ter količino nečistoč in debelino ohišja.  [4]  

Spoznali smo sestavne dele svetleče diode in njihove funkcije. Poglejmo si še njeno delovanje. 

 

2.2.2 Delovanje svetleče diode 

Svetleče diode sevajo svetlobo na principu sevanja trdnih teles. Bistvo delovanja je v oddajanju 

energije elektrona, iz višjega energetskega stanja atoma pride na nižje. Oddana energija 

elektrona je v resnici elektromagnetno sevanje z določeno frekvenco. Kadar je frekvenca 

elektromagnetnega polja v našem vidnem polju, to zaznamo kot svetlobo. Temu pojavu 

pravimo elektroluminiscenca. 

Nečistoče, ki jih dodajo polprevodnemu elementu, na zaporni strani povzročijo p-n spoj. Kjer  

se nahaja p–stran, spoja imenujemo anoda, in kjer n–stran, katoda. Od tod tudi ime največkrat 

posplošimo tudi na priključka oz. žici. Žico, pritrjeno na p–stran, imenujemo anoda oz. pozitivni 

priključek, žico, pritrjeno na n–stran spoja, imenujemo katoda oz. negativni priključek. 

Električni tok vedno teče od p-strani proti n-strani. Tudi če zamenjamo priključka, v nasprotno 

stran tok ne teče. Med p- in n–stranjo p–n spoja pa imamo električno neprevodno območje. 
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Neprevodno območje se pojavi, ko se nosilci električnega naboja na n–strani spoja (imenovani 

elektroni) in elementi na p–strani spoja (imenovani luknje oz. vrzeli) med seboj privlačijo in 

uničujejo eden drugega. Ta proces imenujemo rekombinacija [5]. To je vzrok za prevodnost 

diode le v eni smeri, od anode proti katodi. 

 

Slika 3: Zgradba in delovanje svetleče diode [3]. 

 

V kolikor priključimo svetlečo diodo na napetost kot je na sliki (slika 3), bo električni tok tekel 

od anode proti katodi. To povzroči, da se vrzeli iz p–strani spoja in elektroni iz n–strani spoja 

pričnejo približevati vmesnemu območju, kar povzroči zoženje neprevodnega območja. 

Pozitivno napajanje p–strani povzroči, da se vrzeli odbijajo od elektronov n–strani. Negativno 

napajanje n–strani povzroči, da se elektroni odbijajo od vrzeli. Napajanje torej povzroči, da se 

tako vrzeli kot elektroni pomikajo proti p–n spoju. Neprevodno območje se tako zelo zoži, da 

lahko sedaj električni nosilci v obliki elektronov potujejo čez p–n spoj. Sedaj lahko elektroni 

preidejo na p–stran. Elektroni potujejo, po kristalu, od vrzeli do vrzeli. Kar omogoči, da 

električni tok teče od negativnega priključka k pozitivnemu priključku baterije. Ko elektron 

zapolni vrzel, se sprosti energija v obliki fotona. Foton je osnovni delec elektromagnetnega 

polja. V povezavi s svetlobo oddaja elektromagnetno valovanje (le ozek pas vidnega spektra 

elektromagnetnega valovanja). Valovna dolžina oddane svetlobe (od fotonov) je odvisna od 

snovi, ki tvori p–n spoj. Oddana svetloba (foton) ima določeno frekvenco. V kolikor je ta v 

našem vidnem polju, jo zaznamo. 

V kolikor bi zamenjali priključka, bi bila p–stran priključena na negativni priključek in n–stran 

na pozitivni priključek napajanja. Posledično so tako vrzeli p–strani kot elektroni n–strani 

povlečeni stran od p–n spoja. Slednje povzroči povečanje neprevodnega območja in hkrati 

upornost diode. Možnosti, da bo električni tok stekel čez p–n spoj so zelo majhne. Iz tega 

razloga svetleča dioda v tej smeri ne prevaja. Če bi povečali napetost do določene mere, bi tok 
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vseeno stekel. Porabili pa bi veliko več napetosti in električne moči, da bi dosegli enako 

svetilnost, ravno zaradi povečane upornosti diode. [5] 

 

2.2.3 Prihodnost 

V razcvetu je sedaj optična elektronika. Razvijajo vedno boljše obdelovalne tehnike. 

Polprevodnike je sedaj možno narediti iz nečistoč in polprevodnikov, za katere pred petimi leti 

ni bilo slišati. To bo vplivalo na svetilnost, učinkovitost in dolžino življenjske dobe svetleče 

diode. Življenjska doba svetlečih diod je približno od 5 do 10 let, v prihodnosti pa bo lahko 

zdržala tudi po 100 let. Posledično se bo njihova uporaba še razširila.  Primerne bodo tudi za 

uporabo na mestih, kjer je zelo težko ali nemogoče zamenjati svetilo, npr. pod vodo, v vesolju.  

Materiali za izdelavo svetlečih diod so stalno v razvoju. Narediti želijo še več materialov, ki bi 

oddajali modro in belo svetlobo ter še več vmesnih odtenkov, saj sta modra in bela svetloba 

primernejši za naše oči [4].  

Vedno bolj se razvijajo in so v uporabi OLED, to so organske svetleče diode. Njihova izdelava 

je okolju prijaznejša kot izdelava običajnih svetlečih diod. OLED so narejene iz organskega 

polprevodnega materiala, ki vsebuje ogljik. Ostala zgradba in delovanje pa je enaka kot pri 

svetlečih diodah [6]. 

 

3. TOK IN NAPETOST 

Svetleče diode prevajajo električni tok le v eni smeri (od n–strani k p–strani p–n spoja), v drugi 

ne. Torej je karakteristika svetleče diode zelo podobna karakteristiki preostalih diod (npr. 

polprevodniška dioda, Zener dioda). Vse so občutljive na velikost električnega toka, ki teče 

skoznje. Če je električni tok prevelik, uniči diodo. Kako velik tok svetleča dioda prenese, je 

odvisno od polprevodniškega materiala in nečistoč, iz katerih je narejena. To, kot že vemo, 

vpliva tudi na valovno dolžino in posledično na barvo svetleče diode. Če ima svetleča dioda za 

polprevodnik galijev arzenid fosfid (GaAsP) s padcem napetosti 2 V, da valovno dolžino, ki 

ustreza frekvenci med rdečo in rumeno barvo [5]. 

V splošnem velja, da svetleče diode prenesejo napajanje 1, 5–3 V in električni tok 10–30 mA. 

Najpogosteje pa so svetleče diode narejene za električni tok 20 mA [5]. 
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4. SVETLEČE DIODE IN BARVE 

Svetleče diode so lahko zelo različnih barv in celo odtenkov barv. Vzrok za to je valovna 

dolžina polprevodnika, iz katerega je svetleča dioda oz. p–n spoj narejen. Največkrat so 

polprevodni materiali: galijev arzenid (GaAs), galijev arzenid fosfid (GaAsP) in galijev fosfid 

(GaP), silicijev ogljik (SiC) ali galijev indijev dušik (GaInN). Snovi so lahko zmešane na 

različne načine, v različnih razmerjih, kar je vzrok za različno valovno dolžino svetlobe. Vsaka 

mešanica snovi oddaja svetlobo določenega dela nam vidnega spektra svetlobe. Zato so 

proizvedene barve tudi različnih moči. Izbire mešanic polprevodnih materialov so zelo 

natančne in podrobno določene, saj določajo valovno dolžino fotona in s tem barvo svetleče 

diode (preglednica 4.1) [7]. Barve torej ne določa ohišje svetleče diode. To je največkrat 

obarvano zato, da okrepi barvo svetleče diode ter da vemo, katere barve je svetleča dioda tudi, 

ko ni priključena na napajanje in ne sveti.  

Preglednica 4.1: Karakteristike svetlečih diod glede na barvo, ki jo oddajajo [7]. 

Polprevodni material Valovna dolžina [nm] Barva Napetost napajanja [V], 

da je tok enak 20 mA 

GaAs 850 – 940 Infra rdeča 1, 2 

GaAsP 630 – 660 Rdeča 1, 8 

GaAsP 605 – 620 Marelična 2, 0 

GaAsP:N 585 – 595  2, 2 

AlGaP 550 – 570 Zelena 3, 5 

SiC 430 – 505 Modra 3, 6 

GaInN 450 Bela 4, 0 

 

Infra rdeče svetlobe s prostim očesom ne zaznamo. Take svetleče diode so velikokrat 

uporabljene pri elektronskih napravah kot je npr. daljinec za televizijo, ne pa kot svetilo. 

Najpogostejše in hkrati najlažje za izdelavo so svetleče diode rdeče, marelične, rumene in 

zelene barve. Svetleče diode modre barve so bile odkrite ne dolgo nazaj in so tudi osnova za 

svetleče diode, ki oddajajo belo barvo [7].  

Svetlečo diodo bele barve lahko dobimo na tri različne načine: 

 kombinacija rdeče, zelene in modre svetleče diode (RGB), 

 modra svetleča dioda prevlečena s luminiscenčnim fosforjem (kot rumena prevleka), 

 ultravijolična svetleča dioda prevlečena z rdečim, zelenim in modrim luminiscenčnim 

fosforjem. 
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Svetleče diode delujejo takrat, ko skoznje teče električni tok 20 mA. Če skoznje steče večji tok, 

lahko pride do uničenja. Zaradi različnih barv, torej različne uporabe polprevodnih materialov, 

imajo svetleče diode različno notranjo upornost. Ta nam pove, s kako veliko napetostjo lahko 

napajamo posamezno svetlečo diodo (slika 4). 

 

Slika 4: I – U karakteristika svetlečih diod [7]. 
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5. OD SVETLEČE DIODE DO LED SVETILA 

Poznamo ogromno različnih LED svetil, tako LED trakov kot LED žarnic (slika 5). Vsem je 

skupno, da so vir njihove svetlobe svetleče diode. Svetleče diode so vezane na električno ploščo 

v električni krog  z eno ali več ločenimi vejami. Na ploščo, ki je lahko različnih velikosti, je 

lahko vezano več ali manj svetlečih diod. LED svetila se razlikujejo tudi po kotu svetilnosti. 

Ločimo: 

 LED žarnica z usmerjenim kotom svetilnosti 45° je bolj primerna za dekoracijo ali 

osvetljevanje stenskih slik, 

 LED žarnica s kotom svetilnosti 60° nadomešča halogensko žarnico in je primerna za 

osvetljevanje in dekoracijo, 

 LED žarnica s kotom svetilnosti 120° nadomešča halogensko žarnico in je primerna za 

osvetljevanje kot tudi dekoracijo, 

 LED žarnica s kotom svetilnosti 360° je nadomestljiva stare klasične žarnice na žarilno 

nitko, primerna je za osvetlitev [8]. 

 

 

 

Spoznali bomo osnovno LED žarnico z osemnajstimi svetlečimi diodami razporejenimi v krogu 

(slika 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: LED trak (levo) [9] in različne LED žarnice (desno) [10]. 
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Tako LED žarnice kot trakovi imajo enake osnovne sestavne dele (slika 7). To so: električna 

plošča s svetlečimi diodami, gonilnik in ohišje. Ohišje je sestavljeno iz več delov (odvisno od 

tipa LED svetila): podnožje, električni izolator, dveh toplotnih korit, optične prizme, 

odsevnikov in čepa (slika 7). Vsak sestavni del ima pomembno vlogo.  

Funkcija podnožja je, da se lahko LED svetilo vstavi v hišno električno napeljavo. Prevaja 

električno napetost, saj edino tako lahko napajanje pride do svetila in omogoči njegovo 

delovanje.  

Znotraj podnožja je LED gonilnik. Gonilnik vsebuje tudi AC/DC usmernik. Naloga takega 

usmernika je, da pretvori izmenično napetost (AC), ki ima obliko sinusoide, v enosmerno (DC) 

[12]. LED gonilnik z usmernikom pretvori 230 V izmenične napetosti na poljubno vrednost 

enosmerne napetosti. Največkrat na 5 V, 12 V in 24 V. Gonilnik LED svetilu zagotavlja tudi 

konstanten električni tok. 

Električni izolator hrani LED gonilk na mestu in hkrati preprečuje, da bi električna napetost oz. 

tok prišel do zunanjega dela ohišja.  

Toplotno korito igra zelo pomembno vlogo pri LED svetilih. Njegova kvaliteta ključno vpliva 

na življenjsko dobo LED svetila. Življenjska doba LED svetil lahko presega 35 000 ur stalnega 

delovanja. V kolikor je toplotno korito slabo narejeno, se lahko ta zmanjša tudi na 3 000 ur. 

Naloga toplotnega korita je, da omogoča potrebno hlajenje LED gonilniku in električni plošči 

s svetlečimi diodami. Toplotna korita so največkrat iz aluminija in so različnih oblik. Za 

oblikovanje čimbolj optimalne oblike določenega svetila je potrebno vložiti veliko truda, veliko 

je tudi računanja. Tudi izdelava je posledično zahtevnejša in dolgotrajnejša. Raziskave so 

pokazale, da se svetilo bolje ohlaja, če je svetilo v času delovanja v vertikalni legi kot pod 

kotom ali horizontalno [13]. 

Optična prizma je narejena iz prozorne snovi (npr. stekla) in ima obliko prizme. Optična prizma 

razdeli svetlobo na več komponent (omogoča, da sveti v vse željene smeri) [14]. 

Odsevniki poskrbijo, da se svetloba odbije v smeri, kjer jo potrebujemo, torej v prostor in ne v 

notranjost svetila. Posledično ima LED svetilo boljši izkoristek [15]. 

Funkcija čepa je, da vse sestavne dele drži na njihovem mestu in poskrbi, da se LED žarnica ne 

razdre. 

Slika 6: LED žarnica z osemnajstimi svetlečimi diodami [11]. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                           Rupel Nika; Diplomsko delo 

17 
 

 

Slika 7: Zgradba LED žarnice z osemnajstimi svetlečimi diodami [11]. 

 

Ločimo več vrst LED svetil: dvobarvna, tribarvna ali celo večbarvna. Podrobneje so v 

nadaljevanju razložena dvobarvna LED svetila, ki oddajajo belo svetlobo, saj je te najtežje 

narediti. 

 

5.1 Dvobarvna LED svetila 

Bela svetleča dioda ima najširši spekter, torej je lahko različnih valovnih dolžin. Posledica je, 

da ločimo med svetlečimi diodami, ki oddajajo hladno in toplo belo svetlobo. Na temperaturo 

svetlobe, ki jo oddaja svetleča dioda, pa vpliva še nekaj parametrov: 

 spremembe temperature v okolici, 

 druga osvetljenost v prostoru, 

 staranje svetleče diode. 

 

V svetlobni industriji velik izziv predstavlja zagotoviti konstantno svetlobo. Tudi svetleče diode 

istega proizvajalca, narejene na enak način in istočasno, se lahko skozi čas razlikujejo v 

temperaturi svetlobe. Da zagotovimo temperaturo bele barve, ki jo želimo in bo konstantna, je 

najbolje, da združimo svetleče diode hladne in tople bele svetlobe. Taka svetila imenujemo 

dvobarvna (bicolor LED). Omogočajo zatemnjevanje in prilagajanje temperature oddane 

svetlobe [16].  
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Na tak način deluje razsvetljava v hotelih, muzejih, v fotografskih studiih, v kirurških prostorih, 

itd. Vsa pa kljub nelinearnim karakteristikam svetlečih diod delujejo na osnovi osnovne 

linearne metode. Metoda sicer doseže osnovno funkcijo, vendar so odstopanja željene 

temperature svetlobe od izmerjene kar precejšnje (do 27, 5 %). To pa zato, ker temelji na 

idealnih svetlečih diodah, na svetlobo katerih ne vplivajo spremembe temperature, osvetljenost 

v prostoru in staranje. Razvili so nelinearni model, ki je precej bolj natančen. Gre za nelinearen 

pristop, ki se odvija znotraj zaprte zanke in omogoča odporen, natančen in neodvisen nadzor 

nad svetlobnim tokom (svetlobno močjo) in  temperaturo barve sistema. V sistemu so: 

nelinearna shema povratne informacije, AD/DC pretvornik moči, nizko-cenovna gonilnika, 

nizko-cenovni in energijsko-varčni RGB senzor (fotodioda), ki daje resnično povratno 

informacijo glede temperature svetlobe in svetlobne moči, ki jo dvobarvno svetilo oddaja ter 

LED svetilo z dvema ločenima vejama diod. Poglejmo si diagram delovanja nelinearnega 

dvobarvnega sistema [16].  

 

5.1.1 Diagram delovanja dvobarvnega zaprtega sistema. 

Spodaj je podan diagram delovanja dvobarvnega LED svetila, ki nam zagotavlja konstantno 

temperaturo bele svetlobe.  

Legenda: 

Zt – zatemnjevanje LED s toplo belo svetlobo,  

Zh – zatemnjevanje LED s hladno belo svetlobo,  

X – izmerjena svetlobna moč in temperatura barve in  

Y – željena svetlobna moč in temperatura barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelinearen sistem deluje tako, da senzor zazna oddano svetlobo tako od svetlečih diod s toplo 

kot s hladno belo svetlobo. Torej se razlikujejo v temperaturi bele svetlobe. Senzor v sistem 

Y 

X 

Zh 

Zt 

AC – DC 

pretvornik moči 

LED gonilnik s pulzno 

širinsko modulacijo 

zatemnjevanja 

Mikrokrmilnik 

LED gonilnik s pulzno 

širinsko modulacijo 

zatemnjevanja 

 

LED s hladno 

belo svetlobo 

LED s toplo belo 

svetlobo 

RGB senzor barv 

(fotodioda) 
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vrne informacijo v digitalni obliki. Informacijo vrne za vsebnost rdeče, modre in zelene 

svetlobe (RGB). AC/DC pretvornik potrebujemo, da napetost iz 240 V zniža na 48 V. Teh 48 

V napaja gonilnika, ki krmilita vsak svojo vejo diod. Eden krmili vejo diod s toplo belo barvo 

in drugi s hladno belo barvo. Zatemnjevanje oz. svetilnost svetlečih diod je krmiljena s pulzno 

širinsko modulacijo. To pomeni, da je povprečna sproščena moč na diodah sorazmerna času, 

ko je gonilnik vklopljen. Senzor nato pošlje informacijo o izmerjeni svetlobni moči in 

temperaturi barve mikrokrmilniku. Ta dobljene vrednosti primerja z željeni, nastavljenimi 

vrednostmi in v skladu s tem krmili gonilnika. Krmiliti želi tako, da bo razlika med izmerjeno 

in željeno svetlobno močjo čim manjša. To se stalno izvaja, saj lahko hitro pride do sprememb. 

Z izvedenimi eksperimenti [16] so preverili, da je nelinearna metoda res učinkovitejša. Največja 

napaka je 2, 94 % ne glede na staranje, temperaturo in osvetljenost v prostoru, medtem ko je 

pri linearnem sistemu 27, 50 % [16]. 

Prednost LED svetil je visoko učinkovit lumen, majhna poraba energije, daljša življenjska doba 

in majhno onesnaževanje okolja. 
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6. PRIMERJAVA LED SVETIL S KLASIČNIMI SVETILI 

Sprva je navedeno nekaj ključnih lastnosti v katerih se LED svetila razlikujejo od klasičnih 

svetil. Led svetila porabljajo manj električne energije in dajo več lumnov kot ostala svetila. 

Svetleče diode imajo dvakrat večji svetlobni izkoristek od CFL (kompaktnih fluorescenčnih 

svetilk) in šestkrat večji svetlobni izkoristek od žarnic z žarilno nitko. Npr. LED potrebuje 2 W 

el. energije, žarnica z žarilno nitko pa 18–20 W za 150–250 lumnov. Prav tako je življenjska 

doba svetlečih diod 50 000 ur in več. To je kar 6-krat daljša kot od CFL svetil in 40-krat daljša 

od žarnic na žarilno nitko. Torej bi v življenjski dobi svetleče diode zamenjali 5 CFL svetil oz. 

42 žarnic na žarilno nitko [17].  

 

 

Slika 8: Žarnica na žarilno nitko v primerjavi z LED žarnico [18]. 

 

Prednosti LED svetil: 

 Niso občutljiva na nizke temperaturo in vlago, 

 dolga življenjska doba, 

 varčnost, 

 imajo zelo visok CRI (zmožnost prilagajanja temperature in barve svetlobe naravni 

svetlobi npr. sonca) [19],  

 se ne potrebujejo ogreti na delovno temperaturo, takoj zasvetijo s polno svetilnostjo (ni 

zakasnitev), 

 oddajajo manj toplote, ne more nas opeči, 

 so različnih barv in temperatur barv (RBG), 

 nimajo steklenih delov – boljša obstojnost, 

 možna avtomatizacija. 
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Slabost LED svetil sta zahtevna izdelava in višja nabavna cena. Verjetno bo ob vsem tem kdo 

pomislil, zakaj ne bi v osnovni šoli poučevali električnega kroga s halogensko žarnico oz. 

varčnimi svetili, glede na to, da so tudi varčnejša in imajo daljšo življenjsko dobo od žarnic na 

žarilno nitko. Najpomembnejši vzrok za to je, da so lahko zdravju škodljive, sploh, če pride do 

uničenja. Vsebujejo namreč živo srebro. Učencev in njihovega zdravja pa nikakor ne želimo in 

ne smemo ogrožati. 
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7. ELEKTRIČNI KROG S SVETLEČO DIODO 

Učenci v osnovni šoli spoznajo električni krog z žarnico na žarilno nitko in stikali. Prvič se z 

električnim krogom srečajo v 4. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika [20]. Znati 

morajo sestaviti osnovni električni krog in razložiti posamezne sestavne elemente. Z elektriko 

in električnim krogom se ponovno srečajo v 7. razredu pri predmetu Tehnika in tehnologija 

[21]. Tu je poudarek na vezavi stikal in elektromotorja. Električni krog ponovno obravnavajo 

v 9. razredu pri predmetu Fizika [22]. Tu električni krog spoznajo z novega vidika, fizikalnega. 

Nikjer ni definirano, da mora biti porabnik v električnem krogu ravno žarnica na žarilno nitko. 

Torej bi bil lahko porabnik svetleča dioda, vsi operativni učni cilji pa bi bili prav tako doseženi. 

Žarnice na žarilno nitko se vedno manj uporabljajo, bliskovito pa se širi uporaba svetlečih diod. 

Zato bi bilo smiselno, da bi učenci poznali tudi svetleče diode in njihovo pravilno vezavo v 

električni krog. Ker pa je električni krog z žarnico na žarilno nitko preprostejši, bi lahko 

spoznali obe vezavi, tako z žarnico na žarilno nitko kot s svetlečo diodo. Učenci bi lahko 

samostojno prišli do ugotovitev in spoznanj, zakaj je uporaba svetlečih diod tako razširjena. 

Spoznali in razumeli bi njihove prednosti.  

Pri obravnavi električnega kroga s osnovnim porabnikom v osnovni šoli, moramo izpolniti 

naslednje operativne oz. učne cilje: 

 

4. Razred 

Učenci: 

 sestavijo preprost električni krog in razložijo pomen posameznih sestavnih delov, 

 znajo razložiti vlogo električnega stikala v električnem krogu, 

 izdelajo model električnega kroga, 

 poiščejo in opišejo vzroke nesreč pri ravnanju z električnimi napravami in znajo 

razložiti načine varovanja, zaradi varovanja zdravja in življenja, 

 opišejo porabnike električnega toka v šoli in doma, 

 ugotovijo koristnost varčevanja z elektriko [20]. 

 

7. Razred 

Učenci: 
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 opišejo sestavo in delovanje električnega kroga ter opredelijo vlogo in lastnosti 

osnovnih gradnikov, 

 ugotovijo potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok, 

 razložijo namen in delovanje stikala kot krmilnega elementa v električnem krogu, 

 električno napetost razumejo in opišejo kot lastnost vira, da poganja električni tok, 

imenujejo enoto zanjo in opišejo nevarnosti električnega toka, 

 razložijo potrebo, lastnosti in namen vezav več stikal v električnem krogu, 

 narišejo sheme električnih vezij, 

 analizirajo (različna) vezja in dopolnijo preglednice logičnih stanj [21]. 

 

Vse naštete operativne cilje lahko dosežemo tako z uporabo svetleče diode kot žarnice na 

žarilno nitko. Porabnik v električnem krogu je tako ali žarnica na žarilno nitko ali svetleča 

dioda. Kako dosežemo cilje z vezavo žarnice na žarilno nitko v električni krog je že dobro 

znano. V nadaljevanju pa je prikazano, kako lahko operativne cilje dosežemo z vezavo svetleče 

diode v električni krog. 

 

Osnoven električni krog je največkrat sestavljen iz napajanja in porabnika, ki ju povezujejo 

vodniki. Lahko imamo v električnem krogu tudi stikala, s katerimi krmilimo delovanje 

porabnika. Da porabnik lahko deluje, mora biti električni krog sklenjen. To omogoča, da po 

njemu teče električni tok. Pri nas bo imela vlogo porabnika svetleča dioda (LED) (slika 9). 

 

Slika 9: Električni krog s svetlečo diodo (levo) in simbolni zapis svetleče diode (desno). 

 

Prvo na kar moramo biti pozorni je polariteta svetleče diode.  To je vzrok, da svetleča dioda 

deluje na enosmerno napetost. Pozitivni priključek oz. anodo svetleče diode vedno priključimo 

na pozitivni priključek napajanja (slika 9). Električni krog s svetlečo diodo (LED) je 

najprimerneje napajati s +5 V. Vezje lahko napajamo tudi z večjo napetostjo, vendar moramo 

temu prilagoditi vezje in električne elemente oz. gradnike. Svetleča dioda prenese majhen 
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električni tok (20 mA), nato pa pride do njenega uničenja. Ravno zato se v električni krog s 

svetlečo diodo veže tudi upor (R1) (slika 9). Pri poglavju SVETLEČE DIODE IN BARVE je 

podana karakteristika svetlečih diod glede na barvo svetlobe, ki jo oddajajo (preglednica 4.1). 

Karakteristika svetleče diode nam pove, kolikšen mora biti na njej padec napetosti, da bo 

električni tok skoznjo 20 mA. Napajanja z velikostjo 1.8 V, 2 V, itd., je težko dobiti. Prav tako 

bi morali vedno, ko bi zamenjali svetlečo diodo s svetlečo diodo druge barve, spremeniti 

napajanje. Temu se izognemo tako, da v električni krog vežemo ravno prav velik upor. V 

električnem krogu (slika 9) velja Ohmov zakon: 

U = R ∙ I, 

 

kjer U [V] – napetost, R [Ω] – upornost in I [A] – tok. 

 

Sedaj že vemo, da je upornost svetleče diode zanemarljivo majhna. Vseeno imajo nekatere 

svetleče diode nekoliko večjo upornost kot druge, kar je odvisno od izbire materiala za 

polprevodnik. Rdeča svetleča dioda ima 2–krat manjšo upornost kot modra svetleča dioda 

(preglednica 4.1). V električni krog želimo vezati najprej rdečo in nato še modro svetlečo diodo 

(slika 4).  Električni krog napajamo s +5 V. Na svetleči diodi, ki oddaja rdečo svetlobo, mora 

biti padec napetosti 1. 8 V, da bo tok skoznjo 20 mA. Torej je njena upornost (Ohmov zakon) 

enaka Rd = 
𝑈𝑑

𝐼
=

1.8 𝑉

20 𝑚𝐴
= 0. 09 𝑘𝛺 = 90 𝛺.  

Mi pa električni krog napajamo s +5 V in ne s 1.8 V. Torej mora biti na uporu (R1) padec 

napetosti: UR = U – Ud = 5 V – 1. 8 V = 4. 2 V, da bo na svetleči diodi 1. 8 V, tok v električnem 

krogu pa 20 mA. Sedaj lahko izračunamo, upor, s kolikšno upornostjo potrebujemo: R1 = 

𝑈− 𝑈𝑑

𝐼
=

𝑈𝑅

𝐼
=

4.2 𝑉

20 𝑚𝐴
= 0. 21 𝑘𝛺 = 210 𝛺. Torej moramo v električni krog, ki ga napajamo s +5 

V, poleg rdeče svetleče diode vezati še upor R1, ki ima upornost 210 Ω. 

Svetlečo diodo, ki oddaja rdečo barvo, želimo sedaj nadomestiti s svetlečo diodo, ki oddaja 

modro svetlobo. Da bo tok skozi to svetlečo diodo 20 mA, mora biti na njej padec napetosti 3. 

6 V. To pomeni, da mora biti na uporu ta le 1. 4 V. Da se svetleča dioda ne uniči, mora biti 

velikost upora vsaj 70 Ω.  

Če bi v električni krog vezali upor z znatno premajhno upornostjo ali pa ga sploh ne bi, bi prišlo 

do uničenja svetleče diode, ki lahko tudi eksplodira. V kolikor ne obstaja upor z natanko 

tolikšno upornostjo, kot ga želimo, vzamemo prvega večjega, ki obstaja. Velja pravilo 10 %  

tolerance. Seveda obstaja možnost, da s pomočjo nastavljivega upora ali potenciometra dobimo 

točno tako upornost, kot jo želimo.  
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V električni krog lahko vežemo več svetlečih diod. Lahko jih vežemo vzporedno in zaporedno. 

Največkrat svetleče diode vežemo zaporedno (serijsko), le redko tudi vzporedno (paralelno). 

 

7.1 Zaporedna vezava več svetlečih diod 

Pri zaporedni vezavi svetlečih diod so te vezane ena za drugo, napajalna napetost se razdeli 

(slika 10). 

 

Slika 10: Zaporedna vezava svetlečih diod. 

 

Predpostavimo, da so tri zaporedno vezane svetleče diode, diode ki oddajajo rdečo barvo. Torej 

mora biti na vsaki 1. 8  V napetosti, če želimo, da bodo svetile. Padec napetosti na vseh treh 

skupaj mora biti torej 3 ∙ 1. 8 V = 5. 4 V. To pa je več kot napajalna napetost, ki je 5 V. Torej 

bi take tri svetleče diode lahko vezali brez upora, vendar bi bil tok skozi njih manj kot 20 mA 

in bi svetile šibko. Najboljše je, da v takem primeru povečamo napajanje, npr. na 9 V. Če bi 

vezje na sliki 10 napajali s 9 V, bi moral biti padec napetosti na uporu R: UR = U – Ud = 9 V – 

5. 4 V = 3. 6 V. Upornost upora R bi morala biti 180 Ω. Enako bi računali, če bi imeli svetleče 

diode z drugačno karakteristiko. V kolikor bi imele tako vezane svetleče diode različne 

karakteristike, bi prav tako veljalo, da bi bil padec napetosti na njih enak vsoti padca napetosti 

na vsaki izmed njih: Ud = ULED1 + ULED2 + ULED3. Na tak način lahko vežemo kolikor svetlečih 

diod želimo. Opazili pa smo, da morata biti temu prilagojeni tako napajalna napetost kot 

upornost upora [7]. 

 

7.2 Vzporedna vezava svetlečih diod 

Pri vzporedni vezavi so svetleče diode vezane vzporedno: skozi vsako tečeta enak tok in 

napetost kot pri električnem krogu z eno svetlečo diodo (slika 11). Torej, če imamo vzporedno 

vezani dve svetleči diodi ali pa jih je 100, bo vsaka prejela napajalno napetost, torej 5 V (slika 
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11). V kolikor ne bi želeli vezati tudi uporov, bi morali prilagoditi napajalno napetost in 

karakteristike vseh svetlečih diod bi morale biti enake. Električni tok bi stekel po vodniku, ki 

ima najmanjšo upornost, torej po veji kjer je svetleča dioda z najmanjšim padcem napetosti, 

skozi ostale pa ne. Posledično bi svetila le ena. Zato k vsaki svetleči diodi vežemo njej primerno 

velik upor. Njegovo velikost izračunamo kot da je samostojno vezan v električni krog z eno 

svetlečo diodo (slika 9). Tudi, če so karakteristike svetlečih diod različne, veje izenačimo z 

upori in tako svetijo vse ali pa nobena. Odvisno od tega ali je električni krog sklenjen ali ne. 

 

Slika 11: Vzporedna vezava svetlečih diod. 

 

Prav tako obstaja možnost, da v vezje vežemo le en upor (slika 12), vendar morajo v tem 

primeru imeti svetleče diode enako karakteristiko. Velikost upora je enaka kot pri vezavi z eno 

svetlečo diodo, saj je padec napetosti na njem tolikšen, da je na vsaki diodi enak in ravno prav 

velik, da je el. tok 20 mA [5]. 

 

Slika 12: Vzporedna vezava svetlečih diod z enako karakteristiko. 
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7.3 Vezava stikala 

Če želimo sami določati kdaj naj dioda sveti in kdaj ne, v električni krog vežemo še stikalo (S) 

(slika 13). 

 

Slika 13: Električni krog s svetlečo diodo in stikalom. 

 

Naloga stikala je enaka kot pri ostalih porabnikih (žarnici na žarilno nitko, elektromotorju …). 

Razklene in sklene električni krog. V električni krog lahko torej vežemo tudi več stikal na 

različne načine (vzporedno, zaporedno).  

Električni krog s svetlečo diodo se torej nekoliko razlikuje od električnega kroga z žarnico na 

žarilno nitko. Žarnico na žarilno nitko lahko vežemo neposredno na napajanje 12 V, medtem 

ko moramo pri svetleči diodi paziti, da tok skoznjo ni prevelik. To dosežemo tako, da v 

električni krog vežemo še primerno velik upor. Do te razlike pride zaradi same zgradbe, saj ima 

žarnica na žarilno nitko večjo notranjo upornost kot svetleče diode. 
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8. PROJEKT: SPOZNAVANJE ELEKTRIČNEGA KROGA 

Projekt je namenjen učencem 7. razredov in ostalim, ki imajo že nekaj znanja o električnem 

krogu. Učenci v 4. razredu spoznajo, kaj je to električni krog, kako ga sestaviti in njegove 

osnovne elemente, kot so porabnik (žarnica na žarilno nitko), napajanje, vodniki in stikalo [21]. 

Spoznajo tudi simbolni zapis navedenih elementov in se naučijo meriti napetost in tok z uporabo 

Multimetra. Namen projekta je utrditi in nadgraditi obstoječe znanje učencev in k obravnavi 

električnega kroga vključiti še svetleče diode. Tako učenci spoznajo napredek v razvoju 

svetlobne tehnologije in delovanje svetil v vsakdanjem življenju.  

Pri izvedbi projekta se uporabljajo elektrotehniški elementi: 9 V baterija, prototipna ploščica, 

vodniki, žarnica na žarilno nitko, upori in svetleče diode različnih barv. Učenci že znajo 

rokovati z vodniki in žarnico na žarilno nitko, ostale elemente pa jim je potrebno nekoliko 

predstaviti. Iz tega razloga najprej podamo nekaj potrebne teorije, nato pa se učenci lahko lotijo 

reševanja pripravljenih nalog. Preko lastnih izkušen se učenci največ naučijo in naučeno 

najbolje zapomnijo (izkustveno učenje). 

 

8.1 Teorija, namenjena učencem: 

Prototipna ploščica (slika 14) je ploščica na kateri sestavljamo električne kroge. Tok v tej 

ploščici teče, kot so narisane modre črte (slika 14). V kolikor postavimo element (v našem 

primeru svetlečo diodo) čez mostič ali v vodoravni smeri, ločimo njena priključka (slika 14). 

Elemente na prototipni ploščici vselej vežemo na tak način. V kolikor bi element priključili v 

vezje navpično (slika, leva svetleča dioda), naredimo kratek stik. 

 

Slika 14: Prototipna ploščica z ilustriranim potekom toka. 
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Svetleča dioda (slika 15) je dioda, ki oddaja svetlobo. V veliki meri so LED svetila, ki so 

sestavljena iz več svetlečih diod, nadomestila žarnice na žarilno nitko. To je zaradi lastnosti 

svetlečih diod, v katerih se razlikuje od žarnice. Žarnico na žarilno nitko lahko vežemo direktno 

v vezje, kjer je napajanje do 12 V, saj ima kar 100 Ω notranje upornost. Svetleče diode pa imajo 

zanemarljivo majhno notranjo upornost, zato moramo hkrati z njimi vezati še en element, 

imenovan upor (R) (slika 16). S tem poskrbimo, da se napetost razdeli med upor in svetlečo 

diodo in je tako tok skozi svetlečo diodo ravno prav velik (20 mA). Svetleče diode prenesejo 

napetost od 1 V do 3 V, odvisno od karakteristike posamezne diode (preglednica 4.1) [5]. Torej 

potrebujejo manj napetosti za enako ali boljšo osvetlitev. Posledica manjše upornosti svetlečih 

diod je, da ne pride do zakasnitve pri prižiganju in ugašanju le-te. Svetleče diode so tudi bolj 

varčne, saj se več kot 90 % energije pretvori v svetlobno, preostanek pa v toplotno energijo. Pri 

žarnicah pa je ravno obratno in se le 10 % energije pretvori v svetlobno energijo.  Svetleče 

diode so lahko različnih barv (rdeče, zelene, rumene, bele …). Vzrok za to ni obarvano ohišje 

svetleče diode, temveč izbira polprevodnega materiala in nečistoč pri njihovi izdelavi [4]. 

Svetleča dioda deluje na enosmerno napetost in ne izmenično kot žarnica. Posledično ima dva 

različna priključka, pozitivnega (anodo) in negativnega (katodo) (slika 15). Na sliki 15 je podan 

tudi simbol svetleče diode, ki ga bomo uporabljali v nadaljevanju.  

 

 

Slika 15: Svetleča dioda in njen simbolni zapis [24]. 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 16: Upor (220 Ω) (levo) in simbolni zapis uporov (desno). 
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8.2 Naloge za učence: 

 

1. Na prototipni ploščici sestavi električni krog s žarnico na žarilno nitko in napajanjem (+9 

V). 

 

a. Ali žarnica na žarilno nitko sveti? Zakaj? 

 

 

b. Žarnici zamenjaj priključka. Kaj se zgodi? Zakaj? 

 

 

c. V vezju izmeri tok in napetost, ki je gre skozi žarnico. Izpolni preglednico. 

 Žarnica na žarilno nitko 

Napetost (V)  

Tok (mA)  

 

2. Namesto žarnice na žarilno nitko, veži v vezje svetlečo diodo (slika). V električni krog 

vežite rdečo svetlečo diodo in upor z upornostjo 220 Ω (barve: oranžna – oranžna - rjava), 

kot je na sliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Svetleči diodi zamenjaj priključka. Kaj se zgodi? Zakaj? 
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b. Dopolni. 

Svetleča dioda za svoje delovanje potrebuje (večjo/manjšo/enako) _________________ 

napajalno napetost kot žarnica na žarilno nitko. (Pomembno/Vseeno) ___________________ 

je kako obrnem svetlečo diodo, saj deluje na (izmenično/enosmerno) __________________ 

napajanje. Pred svetlečo diodo vežem upor, da (znižamo/zvišamo) ________________ tok, ki 

teče skozi diodo. Da ne pride do uničenja le te. 

 

c. Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetlečo diodo in upor. Izpolni preglednico. 

 Svetleča dioda (LED) Upor (R1) 

Napetost (V)   

Tok (mA)   

 

d. Kako se napetost in tok skozi svetlečo diodo razlikuje od napetosti in toka, ki gre skozi 

žarnico na žarilno nitko. Utemelji. 

 

 

3. Dve rdeči  svetleči diodi z enako karakteristiko (enake barve) veži zaporedno. Premisli, 

koliko uporov potrebuješ. Uporabi znanje, kaj se zgodi s tokom pri zaporedno vezanih 

žarnicah. 

a. Dopolni. 

Pri zaporedni vezavi dveh svetlečih diod potrebujem (nič/en/dva) _______________ 

upor/a/ov. Pri zaporedni vezavi se napetost skozi svetleči diodi (ohrani/razdeli). Posledično 

tako vezane diode svetijo (enako/manj/bolj) ________________ močno kot prej ena sama. 

 

b. Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi. Izpolni preglednico. 

 Svetleča dioda 1 Svetleča dioda 2 

Napetost (V)   

Tok (mA)   

 

c. Nariši shemo vezja z dvema zaporedno vezanima svetlečima diodama. 
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4. Dve rdeči svetleči diodi z enako karakteristiko veži vzporedno. Koliko uporov potrebuješ? 

a. Dopolni. 

Pri vzporedni vezavi dveh svetlečih diod potrebujem (nič/en/dva) _______________ 

upor/a/ov. Pri vzporedni vezavi se napetost skozi svetleči diodi (ohrani/razdeli) 

_______________.  Posledično tako vezane diode svetijo (enako/manj/bolj) 

________________ močno kot prej ena sama. 

 

b. Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi. Izpolni preglednico. 

 Svetleča dioda 1 Svetleča dioda 2 

Napetost (V)   

Tok (mA)   

 

c. Nariši shemo vezja z dvema vzporedno vezanima svetlečima diodama. 

 

5. Dani imaš dve svetleči diodi, rdečo (LED 1) in zeleno (LED 2), napajanje (+9 V) in 360 

Ω upor (R1). Svetleči diodi veži v električni krog kot je na shemi.   

  

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali svetita obe svetleči diodi? Utemelji. 

 

Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi in upor. Izpolni preglednico. 

 LED 1 LED 2 Upor (R1) 

Napetost (V)    

Tok (mA)    
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Kaj ugotoviš? Utemelji. 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali svetita obe svetleči diodi? Utemelji. 

 

 

 

Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi in upor. Izpolni preglednico. 

 LED 1 LED 2 Upor (R1) 

Napetost (V)    

Tok (mA)    

 

Kaj ugotoviš? Utemelji. 

 

 

 

c. Kako moramo vezati svetleče diode v električni krog, če želimo imeti več različnih barv 

v svetilu, npr. barven LED trak, novoletne lučke? Utemelji. 
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6. Dani imaš dve svetleči diodi z enako karakteristiko, napajalno napetost (+9 V) in upore. 

Kako moraš vezati svetleči diodi, da bosta obe svetili hkrati? Utemelji in nariši shemo 

takšnega vezja. 

 

 

 

 

 

 

7. Dani imaš dve svetleči diodi z enako karakteristiko, napajalno napetost (+9 V) in upore.  

 

a. Na koliko različnih načinov lahko vežeš svetleči diodi zaporedno v električni krog? S 

pomočjo preglednice utemelji svoj odgovor. 

 

 

b. Na koliko različnih načinov lahko vežeš svetleči diodi vzporedno v električni krog? S 

pomočjo preglednice utemelji svoj odgovor. 

 

 

c. Na koliko različnih načinov lahko vežeš svetleči diodi vzporedno v električni krog, če 

imaš na voljo le en upor? S pomočjo preglednice utemelji svoj odgovor. 
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8. ZAKLJUČEK 

Zgradba svetleče diode je precej bolj zapletena kot zgradba žarnice na žarilno nitko. Pri izdelavi 

svetleče diode morajo biti zelo natančni, saj vsaka malenkost vpliva na barvo in odtenek barve, 

ki jo svetleča dioda oddaja. Svetleče diode imajo bistveno daljšo življenjsko dobo od žarnice 

na žarilno nitko in so tudi bolj ekonomične in okolju prijazne. Na vse to vplivajo zgradba in 

uporabljeni materiali. LED svetila so svetila, narejena iz več svetlečih diod. Imamo mnogo 

različnih vrst LED svetil: LED trak, LED žarnica, dvobarvna LED žarnica … Razpon LED 

svetil ne pozna meja ravno zaradi možnih raznovrstnih svetlečih diod in seveda električnih 

krogov. LED svetila so bolj ekonomična in okolju prijazna. Da ohranimo dolžino življenjske 

dobe, kot jo ima posamezna svetleča dioda, je potrebno vložiti veliko truda. Zato je tudi njihova 

zgradba bolj zapletena od zgradbe žarnic na žarilno nitko. Ključno je, da LED svetilu 

omogočimo ohlajanje, čeprav se ne segreje veliko in je svetlobni izkoristek kar 90 %. Svetlobni 

izkoristek žarnice na žarilno nitko pa je  le 10 %.  

Razlike so tudi v samem električnem krogu. Smiselno je, da učenci vejo, kako stvari okoli njih 

delujejo. Glede na to, da so svetleče diode že skoraj v celoti nadomestile ostala svetila, bi bilo 

smiselno, da spoznajo električni krog s svetlečo diodo. Tudi cestna svetila so LED svetila, tudi 

semaforji so nekako LED svetilo, itd. Pomembno je, da preko raznih dejavnosti učenci čim bolj 

samostojno spoznajo lastnosti svetlečih diod in njihove prednosti. Pri sami obravnavi spoznajo 

tudi pomemben vpliv in nevarnosti električne napetosti in toka.
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10.  PRILOGE 
10.1 Rešene naloge 

1. Na prototipni ploščici sestavi električni krog s žarnico na žarilno nitko in napajanjem (+9 

V). 

 

a. Ali žarnica na žarilno nitko sveti? Zakaj? 

Da. Žarnica na žarilno nitko sveti, saj je električni krog sklenjen. 

 

b. Žarnici zamenjaj priključka. Kaj se zgodi? Zakaj? 

Nič se ne zgodi, žarnica sveti enako kot prej. Žarnica na žarilno nitko deluje na 

izmenično napetost, saj prevaja električni tok enako v obeh smereh. Torej je vseeno, 

kako obrnjeno vežemo v vezje. 

 

c. V vezju izmeri tok in napetost, ki je gre skozi žarnico. Izpolni preglednico. 

 Žarnica na žarilno nitko 

Napetost (V) 7, 64 

Tok (mA) 96, 50 

 

2. Namesto žarnice na žarilno nitko veži v vezje svetlečo diodo (slika 17). V električni krog 

vežite rdečo svetlečo diodo in upor z upornostjo 330 Ω (barve: oranžna – oranžna - rjava), 

kot je na sliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Svetleči diodi zamenjaj priključka. Kaj se zgodi? Zakaj? 

Svetleča dioda ne sveti več. Vzrok za to je, da svetleča dioda prevaja električni tok le v 

prevodni smeri (od anode proti katodi), v zaporni smeri pa ne. Posledično svetleča 

dioda deluje na enosmerno napetost. 
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b. Dopolni. 

Svetleča dioda za svoje delovanje potrebuje (večjo/manjšo/enako) ______manjšo_____ 

napajalno napetost kot žarnica na žarilno nitko. (Pomembno/Vseeno) _____Pomembno____ je 

kako obrnem svetlečo diodo, saj deluje na (izmenično/enosmerno) ___enosmerno____ 

napetost. Pred svetlečo diodo vežem upor, da (znižamo/zvišamo) _znižamo__ tok, ki teče skozi 

diodo. Da ne pride do uničenja le te. 

 

c. Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetlečo diodo in upor. Izpolni 

preglednico. 

 Svetleča dioda (LED) Upor (R1) 

Napetost (V) 2, 09 6, 45 

Tok (mA) 19, 70 19, 70 

 

d. Kako se napetost in tok skozi svetlečo diodo razlikuje od napetosti in toka, ki gre 

skozi žarnico na žarilno nitko. Utemelji. 

Tok in napetost, ki gresta skozi svetlečo diodo sta manjša kot pri žarnici. Žarnica ima večjo 

upornost in za svoje delovanje potrebuje večjo napetost. 

 

3. Dve rdeči  svetleči diodi z enako karakteristiko (enake barve) veži zaporedno. Premisli, 

koliko uporov potrebuješ. Uporabi znanje, kaj se z napetostjo pri zaporedno vezanih 

žarnicah. 

 

a. Dopolni. 

Pri zaporedni vezavi dveh svetlečih diod potrebujem (nič/en/dva) _____en_______ upor/a/ov. 

Pri zaporedni vezavi se napetost skozi svetleči diodi in upor (ohrani/razdeli) ____razdeli. 

Posledično tako vezane diode svetijo (enako/manj/bolj) ___manj____ močno kot prej ena sama. 

 

b. Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi in upor. Izpolni preglednico. 

 Svetleča dioda 1 Svetleča dioda 2 Upor 

Napetost (V) 2, 51 2, 52 3, 79 

Tok (mA) 11, 48 11, 48 11, 48 
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c. Nariši shemo vezja z dvema zaporedno vezanima svetlečima diodama. 

4. Dve rdeči svetleči diodi z enako karakteristiko veži vzporedno. Koliko uporov potrebuješ? 

 

a. Dopolni. 

Pri vzporedni vezavi dveh svetlečih diod potrebujem (nič/en/dva) _____dva______ upor/a/ov. 

Pri vzporedni vezavi se napetost skozi svetleči diodi (ohrani/razdeli) ___ohrani___.  Posledično 

tako vezane diode svetijo (enako/manj/bolj) ___enako____ močno kot prej ena sama. 

 

b. Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi. Izpolni preglednico. 

 Svetleča dioda 1 Svetleča dioda 2 

Napetost (V) 2, 09 2, 09 

Tok (mA) 19, 70 19, 70 

 

c. Nariši shemo vezja z dvema vzporedno vezanima svetlečima diodama. 
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5. Dani imaš dve svetleči diodi, rdečo (LED 1) in zeleno (LED 2), napajanje (+9 V) in 330 Ω 

upor (R1). Svetleči diodi veži v električni krog kot je na shemi.    

a.  

 

 

 

 

 

 

 

Ali svetita obe svetleči diodi? Utemelji. 

Da, saj je električni krog sklenjen in skozi obe teče električni tok. 

 

Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi in upor. Izpolni preglednico. 

 LED 1 LED 2 Upor (R1) 

Napetost (V) 2 2, 14 4, 63 

Tok (mA) 14, 03 14, 03 14, 03 

 

Kaj ugotoviš? Utemelji. 

Skozi vse tri elemente teče enak tok. Padec napetosti je na zeleni svetleči diodi nekoliko večji 

kot na rdeči. Vsota vseh padcev napetosti je enaka napajalni napetosti. 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali svetita obe svetleči diodi? Utemelji. 
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Da, vendar zelena svetleča dioda sveti šibkeje. To zato, ker sta kolenski napetosti zelo podobni, 

vseeno pa ima zelena svetleča dioda nekoliko večjo notranjo upornost. Posledično bi za enako 

svetilnost potrebovala več napetosti kot rdeča dioda. Teoretično naj bi svetila le rdeča svetleča 

dioda. To zato, ker ima manjšo notranjo upornost, kot zelena svetleča dioda. Električni tok 

potuje po veji, kjer je manj upora. 

 

Preveri kolikšna napetost in tok gre skozi svetleči diodi in upor. Izpolni preglednico. 

 LED 1 LED 2 Upor (R1) 

Napetost (V) 2 2 6, 72 

Tok (mA) 20 ,3 20 ,3 20, 3 

 

Kaj ugotoviš? Utemelji. 

Napetost skozi obe veji oz. svetleči diodi je enaka. Vsota napetosti na vseh treh elementih je 

enaka napajalni napetosti. Tok je enak skozi vse elemente. 

 

c. Kako moramo vezati svetleče diode v električni krog, če želimo imeti več različnih barv 

v svetilu, npr. barven LED trak, novoletne lučke? Utemelji. 

Svetleče diode moramo vezati zaporedno, da bodo zagotovo svetile in da bodo svetile enako 

močno. V kolikor bi jih vezali vzporedno, bi morali uporabiti toliko uporov kot svetlečih 

diod, da bi zagotovili, da vse svetijo enako. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da sveti 

le ena izmed vseh, ki ima najmanjšo upornost. 

 

6. Dani imaš dve svetleči diodi z enako karakteristiko, napajalno napetost (+9 V) in upore. 

Kako moraš vezati svetleči diodi, da bosta obe svetili hkrati? Utemelji in nariši shemo 

takšnega vezja. 

Možnih je več rešitev:  

 Svetleče diode je potrebno vezati zaporedno in ju pravilno obrniti. (Shema nal. 3.) 

 Svetleči diodi lahko vežemo vzporedno, kjer ponovno pazimo na pravilno orientacijo 

svetlečih diod. (Shema nal. 4.) 

 

7. Dani imaš dve svetleči diodi z enako karakteristiko, napajalno napetost (+9 V) in upore.  
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a. Na koliko različnih načinov lahko vežeš svetleči diodi zaporedno v električni krog? S 

pomočjo preglednice utemelji svoj odgovor. 

Na štiri različne načine. Možna izida pa sta dva: svetita obe diodi ali nobena.  

Legenda:  

Orientacija svetleče diode v prevodni smeri: 1, v zaporni smeri: 0.  

LED sveti: 1, LED ne sveti: 0. 

Orientacija LED 1 Orientacija LED 2 Izid LED 1, LED 2 

1 1 1, 1 

1 0 0, 0 

0 1 0, 0 

0 0 0, 0 

 

b. Na koliko različnih načinov lahko vežeš svetleči diodi vzporedno v električni krog? S 

pomočjo preglednice utemelji svoj odgovor. 

Na štiri različne načine. Prav tako so možni štirje izidi. 

Legenda:  

Orientacija svetleče diode v prevodni smeri: 1, v zaporni smeri: 0.  

LED sveti: 1, LED ne sveti: 0. 

Orientacija LED 1 Orientacija LED 2 Izid LED 1, LED 2 

1 1 1, 1 

1 0 1, 0 

0 1 0, 1 

0 0 0, 0 

 

 

c. Na koliko različnih načinov lahko vežeš svetleči diodi vzporedno v električni krog, če 

imaš na voljo le en upor? S pomočjo preglednice utemelji svoj odgovor. 

Odgovor je enak kot zgoraj (b.), saj imamo dve diodi z enakima karakteristikama. V kolikor 

bi imeli svetleči diodi različni karakteristiki, bi dobili drugačne izide. 

 


