
FIŞĂ DOCUMENTARE – MĂSURĂRI ELECTRICE 

MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE CU MULTITESTERUL ANALOGIC 

 

2.TEHNICI DE MĂSURARE A MĂRIMILOR ELECTRICE 

a. MĂSURAREA TENSIUNII ELECTRICE 

 1. Se fixează comutatorul aparatului: 

- pe domeniul DCV pe una din poziţiile 1; 2,5; 10; 50; 250; 1000 (tensiune 

continuă) 

- pe domeniul ACV pe una din poziţiile: 2,5; 10; 50; 250; 1000(tensiune 

alternativă) 

ATENŢIE! valoarea pe care se fixează comutatorul să fie mai mare decât 

valoarea maximă care se măsoară.   

 

2. Se fixează tastele aparatului la bornele  COM (-)  şi V-Ω-mA (+). 

        

3. Se conectează aparatul în paralel cu sursa de tensiune la  care se 

măsoară tensiunea. 
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b. MĂSURAREA  INTENSITĂŢII  CURENTULUI ELECTRIC 

 1. Comutatorul aparatului se fixează pe domeniul DCV pe una din 

poziţiile 500mA; 1mA; 25mA/10A. Pentru măsurarea unui curent 

alternativ comutatorul se fixează pe domeniul ACV pe poziţia 10A. 

ATENŢIE! valoarea pe care se fixează comutatorul să fie mai mare decât 

valoarea maximă care se măsoară.   

 

2. Tasta (-) a aparatului se fixează la borna COM   iar tasta (+) se fixează 

în funcţie de poziţia comutatorului astfel: 

- dacă comutatorul este pe poziţia 1mA sau 25mA  tasta(+)  se fixează la 

borna V-Ω-mA 

- dacă comutatorul este pe poziţia 500 mA  tasta(+)  se fixează la borna 

500mA 

- dacă comutatorul este pe poziţia 10A tasta(+)  se fixează la borna 10A. 

 

3. Se conectează aparatul în serie cu elementul de circuit al cărui curent 

se măsoară. 



E 

A 

R 



MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE CU MULTITESTERUL DIGITAL 

 a. MĂSURAREA TENSIUNII ELECTRICE 

 1. Se fixează comutatorul aparatului: 

- pe poziţia V=  dacă se măsoară tensiune continuă 

- pe poziţia V ~  dacă se măsoară tensiune alternativă 

 

2. Se fixează tastele aparatului la bornele  COM (-)  şi V-Ω-F (+). 

        

3. Se conectează aparatul în paralel cu sursa de tensiune la  care se 

măsoară tensiunea. 

 

4. Se citeşte pe display valoare tensiunii măsurate 





b. MĂSURAREA  INTENSITĂŢII  CURENTULUI ELECTRIC 

 1. Comutatorul aparatului se fixează pe poziţia mA pentru măsurarea 

curentului cu valoare mai mică de 300 mA sau pe poziţia A pentru curenţi 

de peste 300 mA.   

 

2. Tasta (-) a aparatului se fixează la borna COM   iar tasta (+) se fixează 

în funcţie de poziţia comutatorului astfel: 

- dacă comutatorul este pe poziţia mA ,  tasta(+)  se fixează la borna mA 

- dacă comutatorul este pe poziţia A , tasta(+)  se fixează la borna A 

 

3. Se conectează aparatul în serie cu elementul de circuit al cărui curent 

se măsoară. 

 

OBSERVAŢIE: pentru măsurarea curentului alternativ după poziţionarea 

 

 comutatorului pe mA sau A se apasă butonul               până ce pe display 

 

 în stânga sus apare scris AC 





 
  Lecţiile de instruire practică se poate descărca de la 

adresa: 

 

http://eprofu.ro/tehnic/lectii-instruire-practica/ 

Auxiliarele de electronică se pot descărca de la 

adresa: 

 

http://eprofu.ro/electronica/ 

Adresa e-mail profesor electronică analogică: 
 

cornelbn@gmail.com 
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