
Lekcja 6 

Temat: Równoległe łączenie diod 

 

Cele operacyjne – uczeń: 

• umie dobrać rezystancję rezystorów do diod połączonych równolegle, 
• umie wyjaśnić, dlaczego do źródła zasilania nie można podłączyć 

równolegle zbyt wielu diod, 
• umie wymienić różnice w połączeniu diod szeregowo i równolegle, 
• umie wymienić podstawowe cechy diod LED mocy, 
• umie wymienić przykładowe zastosowania diod LED mocy, 
• umie podać wzór na moc, 
• wie w jakich jednostkach wyraża się moc, 
• umie obliczyć jaka powinna być moc znamionowa rezystora w danym 

układzie. 

Metody pracy: pogadanka, wykład, pokaz z instruktarzem, ćwiczenia 
praktyczne 

Formy organizacji pracy: praca indywidualna 

Zastosowane środki : karta pracy, płytka stykowa, 8 baterii 1,5V, 2 koszyki na 
baterie, zworki, multimetr, rezystory 0,25W (10Ω, 22Ω, 47Ω, 2x100Ω, 3x220Ω, 
470Ω;), rezystor 2W, rezystory 5W (15Ω, 22Ω), diody LED (czerwona, zielona, 
niebieska), dioda LED mocy, kalkulator 

 

Przebieg zajęć: 

1. Równoległe łączenie diod 

Uczniowie obserwując schemat z zadania 1 z kart pracy słuchają wprowadzenia 
dot. równoległego łączenia diod i potrzeby dobierania osobnego rezystora dla 
każdej z nich. 

Uczniowie zastanawiają się nad problemem sformułowanym przez nauczyciela: 
jak dobrać rezystory do układu złożonego z 8 baterii 1,5V (w dwóch koszykach 
połączonych szeregowo) i trzech różnokolorowych diod LED: czerwonej (D1), 



zielonej (D2), niebieskiej (D3) (zgodnie ze schematem z zadania 1 z kart pracy)? 
Które z praw jakie poznali na poprzednich zajęciach będzie tu pomocne? 

Uczniowie na schemacie z zadania 1 wrysowują strzałki wskazujące kierunek 
przepływającego prądu, a także oznaczają prąd jaki wypływa ze źródeł zasilania 
jako I; prąd w gałęzi z rezystorem R1 i diodą D1 jako I1; prąd w gałęzi z 
rezystorem R2 i diodą D21 jako I2; prąd w gałęzi z rezystorem R3 i diodą D3 jako 
I3. 

Uczniowie obliczają prąd w obwodzie (dane diod przyjmujemy z tabeli z lekcji 
5, z zadania 2) : 

Z pierwszego prawa Kirchhoffa: I = I1 + I2 + I3 

I = 20mA + 20mA + 20mA = 60mA 

Uczniowie obliczają spadek napięcia na każdym z rezystorów (dane diod 
przyjmujemy z tabeli z lekcji 5, z zadania 2) : 

UR1 = UB1 + UB2 – UD1 

UR1 = 6V + 6V – 2,0V = 10,0V 

UR2 = UB1 + UB2 – UD2 

UR2 = 6V + 6V – 3,2V = 8,8V 

UR3 = UB1 + UB2 – UD3 

UR3 = 6V + 6V – 3,1V = 8,9V 

 

Uczniowie obliczają rezystancję każdego z rezystorów: 

R1 = UR1 / I1   

R1 = 10,0V / 20mA = 500Ω 

R2 = UR2 / I2   

R2 = 8,8V / 20mA = 440Ω 

R3 = UR3 / I3   

R3 = 8,9V / 20mA = 445Ω 



Uczniowie zastanawiają się jakich rezystorów należy użyć do złożenia 
podanego na schemacie układu na płytce stykowej. Wnioski zapisują w zadaniu 
1 kart pracy.  

W miejsce rezystorów: 

• R1 należy wpiąć szeregowo połączone rezystory: 470Ω, 47Ω; 
• R2 należy wpiąć szeregowo połączone rezystory: 220Ω, 100Ω, 100Ω, 

22Ω; 
• R3 należy wpiąć szeregowo połączone rezystory: 220Ω, 220Ω, 10Ω. 

Uczniowie na podstawie schematu z zadania 1 z kart pracy i własnych obliczeń 
składają układ na płytkach stykowych. 

Uczniowie zastanawiają się czy do układu można byłoby podłączyć w ten 
sposób więcej diod LED?  

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że każde źródło zasilania ma swoją wydajność 
prądową. Jeśli podłączymy do nich zbyt duże obciążenie napięcie spadnie, a 
bateria będzie się grzała (ponieważ bateria ma również swoją rezystancję 
wewnętrzną).  

2. Szeregowe i równoległe łączenie diod – podsumowanie 

Uczniowie czytają kolejne wiersze tabeli proponując słowa, którymi można 
uzupełnić luki. Po zaakceptowaniu odpowiedzi przez nauczyciela uzupełniają 
tabelę z zadania 2 kart pracy. 

POŁĄCZENIE DIOD 
SZEREGOWE RÓWNOLEGŁE 

dla wszystkich diod wystarczy jeden 
rezystor 

każda dioda musi posiadać własny 
rezystor 

uszkodzenie jednej diody spowoduje 
wyłączenie całego układu 

uszkodzenie jednej diody nie 
spowoduje wyłączenia całego układu 

niska wartość prądu w obwodzie wzrasta prąd w obwodzie (prąd z 
każdej gałęzi sumuje się) 

wymagane jest wyższe napięcie źródła 
uwzględniające spadki napięcia na 
każdej z diod 

napięcie zasilania w układzie może 
być niższe, bliskie napięciu 
przewodzenia diod 

 

 



3. Diody LED mocy (tzw. power LED) 

Uczniowie słuchają krótkiego wprowadzenia dot. diod LED mocy: 

• mają znacznie większą sprawność niż tradycyjne źródła świata (żarówki, 
świetlówki) w związku z czym zużywają mniej energii; 

• efektem ubocznym jest nagrzewanie się diody, dlatego montuje się je na 
płytkach – radiatorach, których zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru 
ciepła; 

• wzrost temperatury diody powoduje zmianę prądu przewodzenia, dlatego 
do diod LED mocy stosuje się stabilizatory prądu; 

• wykorzystanie: samochody, oświetlenie uliczne, akwarystyka, reklama, 
itp. 

Uczniowie zapoznają się z założeniami doświadczenia, które przeprowadzi 
(wyłącznie!) nauczyciel i uzupełniają zadanie 3 w kartach pracy.  

Do źródła zasilania 12V podłączymy diodę LED mocy, której prąd 
przewodzenia to 350mA, a występujący na niej spadek napięcia to 3,3V.  

Uczniowie obliczają spadek napięcia na rezystorze R1: 

UR1 = UB1 + UB2 – UD1 

UR1 = 6V + 6V – 3,3V = 8,7V 

Uczniowie obliczają rezystancję rezystora R1: 

R1 = UR1 / I 

R1 = 8,7V / 350mA ≈ 25Ω 

Uczniowie słuchają krótkiego wykładu, w którym nauczyciel przypomina, że 
diody power LED są znacznie mocniejszym źródłem światła niż standardowe 
diody LED, dlatego też rezystor R1, który przecież stawia opór 
przepływającemu prądowi, oprócz odpowiedniej rezystancji, musi mieć 
właściwą moc znamionową; w przeciwnym przypadku zbyt małej mocy rezystor 
ulegnie uszkodzeniu. 

Uczniowie zapisują podyktowany przez nauczyciela wzór na moc (oznaczaną 
symbolem P, jednostką jest wat W): P = U x I 

Uczniowie obliczają moc, jaka wydzieli się na rezystorze R1: 



P = U x I 

P = 8,7V x 350mA ≈ 3,045W 

Uczniowie słuchają wniosków z doświadczenia: moc znamionowa rezystora R1 
musi wynosić minimum 3W; standardowe rezystory 0,25W jakie uczniowie 
mają w swoich zestawach szybko uległyby zniszczeniu; z tego powodu 
produkuje się rezystory 2W, 5W, 10W, 20W i więcej watów. 

Uczniowie oglądają zaprezentowane przez nauczyciela rezystory 2W i 5W. 

W naszym przypadku najlepszy byłby rezystor 5W, a najlepiej kilka takich 
rezystorów połączonych szeregowo lub równolegle, ponieważ podczas 
przewodzenia prądu mogą się one grzać, a im więcej rezystorów tym większa 
powierzchnia oddawania ciepła. 

Przy doborze rezystora należy także wziąć pod uwagę zmianę prądu 
przewodzenia diody, którego przyczyną jest jej nagrzewanie. Z tego powodu 
należy dobrać rezystor (-y) o nieco większej rezystancji. Tutaj użyjemy dwóch 
rezystorów 5W o rezystancji 15Ω i 22Ω. 

Uczniowie obserwują jak nauczyciel składa układ na płytce stykowej. Uwaga: 
układ nie może być podłączony długo (bez zastosowania stabilizatora prądu). 

 


