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Q1 - Vpiši svoje ime in priimek.  

 

 Andrej Anžlovar 

 

 

Q2 - Izberi svoj oddelek.  

 

 
 

 

Q3 - Koliko časa si porabil/a za izvedbo  vaje Električne vezave?  

 

 
 

 

Q4 - Kaj ti je bilo pri vaji Električne vezave všeč, kaj ti ni bilo všeč, kje si imel/a težave, ...  
 

 Simulacija praktičnega dela. 

 

 

Q5 - 1. del vaje – napetost 

Kolikšna je izmerjena napetost na žarnici?  

 

vpiši napetost z enoto  9,00 V 

 

Q6 - 2. del vaje - el. tok 

Kolikšen je izmerjeni električni tok? 

Ali se ta ujema z izračunano vrednostjo iz napetosti in upora?  

 

vpiši vrednost el toka z enoto  0,90 A ujemanje (DA/NE)  DA 
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Q7 - 3. del vaje - zaporedna (enake žarnice) 

Kako svetijo žarnice glede na prvo vezje z eno žarnico? 

Kolikšna je izmerjena napetost na eni žarnici? 

Kolikšen je izmerjeni tok skozi vezje? 

Kolikšen je skupni upor vseh žarnic?  

 

manj  3,00 V  0,30 A  30 Ω 

 

 

Q8 - 4. del vaje - zaporedna (različne žarnice) 

Kako sedaj sveti prva žarnica (s povečanim uporom) glede na preostali dve? 

Kolikšna je napetost na prvi žarnici? 

Kolikšna je napetost na drugi oziroma tretji žarnici? 

Kolikšen je el. tok skozi vezje?  

 

 bolj  4,50 V  2,25 V  0,22 A 

 

 

Q9 - Kaj velja za napetosti pri zaporedni vezavi?  

 

 Vsota napetosti na posameznih upornikih je enaka napetosti vira. (U = U1 + U2 + U3) 

 Večja napetost je na uporniku z večjim uporom. 

 

 

Q10 - 5. del vaje - vzporedna (enake žarnice) 

Kako svetijo žarnice glede na prvo vezje z eno žarnico? 

Kolikšna je izmerjena napetost na vsaki izmed žarnic? 

Kolikšen je izmerjeni el. tok skozi vsako izmed žarnic? 

Kolikšen je izmerjeni el. tok skozi vir napetosti?  

 

 enako  9,00 V  0,90 A  2,70 A 

 

 

Q11 - * Izračunaj skupni el. upor v 5. delu.  

 

 

R = 9 V / 2,7 A = 3,33 Ω 

 

 

Q12 - 6. del vaje - vzporedna (različne žarnice) 

Kako sedaj sveti prva žarnica (s povečanim uporom) glede na preostali dve? 

Kolikšna je napetost na vsaki žarnici? 

Kolikšen je izmerjeni el. tok skozi prvo žarnico? 

Kolikšen je izmerjeni el. tok skozi drugo oziroma tretjo žarnico?  

 

 manj  9,00 V  0,45 A  0,90 A 

 

 

Q13 - Kolikšen je izmerjeni el. tok skozi vir napetosti v 6. delu? 

* Izračunaj skupni el. upor.  

 

 

el. tok  2,25 A skupni upor  R = 9 V / 2,25 A = 4 Ω 
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Q14 - Kaj velja za tokove pri vzporedni vezavi?  

 

 Vsota tokov na posameznih upornikih je enaka toku skozi vir napetosti. (I = I1 + I2 + I3) 

 Večji tok teče skozi upor z manjšim uporom. 

 

 

Q15 - Pripni sliko vzporedne vezave.  

 

 
 

Q16 - * Pripni sliko kombinirane vezave, če si jo naredil/a.  

 

 


