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Ime in Priimek :       
 

Datum :        

 

TOK IN NAPETOST _ različne vezave   
 
Pri vseh nalogah najprej nariši električno shemo, nato izračunaj neznane količine. 
 
1) - galvanski člen, 
 - dve enaki žarnici, ki sta vezani vzporedno 
 - dva ampermetra merita tok skozi vsako žarnico, 
 - ampermeter, ki meri skupni tok; ta je 0,8A, 
 - gonilna napetost je 15V. 
a) Kolikšen tok teče skozi posamezno žarnico? 
b) Kolikšna je napetost na posamezni žarnici? 
 
2) – generator enosmerne napetosti, 
 - štiri enake žarnice, ki so vezane vzporedno, 
 - ampermeter na prvi žarnici kaže 0,6A, 
 - gonilna napetost je 24V. 
a) Kolikšen je skupni tok? 
b) Kolikšna je napetost na posamezni žarnici? 
 
 
3) – zaporedno vezana dva galvanska člena, napetost na posameznem je 1,5V, 
 - zaporedno vezani dve enaki žarnici, 
 - tok skozi prvo žarnico je 0,3A. 
a) Kolikšna je gonilna napetost? 
b) Kolikšen tok teče skozi drugo žarnico? 
c) Kolikšna je napetost na posamezni žarnici? 

 

 
4) – generator enosmerne napetosti, 
 - dve enaki žarnici sta vezani zaporedno, 
 - k prvi žarnici je vzporedno vezana še enaka tretja žarnica, 
 - skozi drugo žarnico teče tok 0,4A, 
 - gonilna napetost je 18V. 
a) Kolikšen tok teče skozi vzporedno vezani žarnici? 
b) Kolikšen je skupni tok? 
c) Kolikšna je napetost na posamezni žarnici? 
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