
Test de autoevaluare –  Măsurarea  intensităţii curentului, a tensiunii şi rezistenţei electrice 
 

A. Transcrieţi litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv 
litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat.   23 p 

a) Aparatele feromagnetice se caracterizează prin sensibilitate şi precizie foarte ridicate. 

b) Rezistenţa proprie a unui ampermetru este foarte mare. 

c) Aparatele magnetoelectrice pot fi utilizate numai pentru măsurări in curent continuu. 

d) Pentru a măsura intensitatea curentului electric într-un circuit, ampermetrul se montează în serie cu consumatorul. 

e) Şuntul universal este un ansamblu de rezistenţe conectate între ele în serie şi care se distribuie fie în serie, fie în paralel cu aparatul de 

măsurat, în funcţie de poziţia unui comutator care schimbă domeniile de măsurare. 

f) Ampermetrul electrodinamic nu influenţează precizia măsurării. 

g) Extinderea domeniului de măsurare a unui ampermetru poate fi făcută dacă se montează un şunt în paralel cu aparatul. 

h) Corectorul de zero are rolul de a amortiza oscilaţiile acului indicator în jurul poziţiei de echilibru. 

i) Într-un circuit alimentat la o sursă de tensiune E=9V şi care conţine o rezistenţă R=5Ω se montează un ampermetru cu ra=1Ω. Intensitatea 

curentului în circuit va fi I=0,6A. 

j) Pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru se conectează un condensator în paralel cu acesta. 

k) Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare care se montează în serie cu voltmetrul. 

l) Un voltmetru cu R[Ω/V] foarte mare are o precizie foarte bună. 

m) La montare greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul la bornele căruia se măsoară tensiunea, curentul creşte foarte mult datorită rezistenţei 

interne foarte mari a aparatului. 

n) Voltmetrul are rezistenţa proprie mult mai mare decât rezistenţa circuitului în care se conectează. 

o) Pentru a extinde domeniului de măsurare al unui voltmetru de curent continuu se utilizează o rezistenţă de valoare mare legată în paralel cu 
acesta, numită rezistenţă adiţională.  

 
B. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţul să fie corect:    15 p 

a) Aparatul utilizat pentru măsurarea ..................... curentului electric este ampermetrul. 

b) Într-un circuit, ampermetrul se conectează numai în ................... . 

c) Curentul nominal este valoarea ........... a intensităţii curentului care poate fi măsurată de aparat fără să îl distrugă. 

d) Pentru ca indicaţia unui ampermetru să fie cât mai aproape de valoarea reală a curentului de măsurat, rezistenţa lui internă trebuie să fie 
mult mai ....................... decât rezistenţa circuitului. 

e) Domeniul de măsurare al unui ampermetru poate fi extins cu ajutorul unui ................... . 

f) Aparatele feromagnetice sunt utilizate de obicei în instalaţii electrice de curent……..................... 

g) Şuntul este o rezistenţă electrică de valoare……............. montată în paralel cu aparatul de măsurat pentru ............... domeniului de măsurare 

al ampermetrului. 

h) Relaţia Ik reprezintă caracteristica statică de funcţionare a unui ampermetru ....................... . 

i) Tensiunea la bornele unui rezistor de 100Ω, parcurs de un curent cu intensitatea de ............ A este de 1V. 

j) Un voltmetru magnetoelectric are scara gradată ......................... 

k) Pe unul din braţele punţii Wheatstone este montat un .................... variabil în decade. 

l) Puntea Wheatstone se alimentează de la o sursă de tensiune .................. 

m) Pentru măsurarea indirectă a rezistenţelor electrice se utilizează metoda ampermetrului şi ................. 

n) La o punte Wheatstone în echilibru rapoartele rezistenţelor din braţele ............... sunt egale. 

 
C. Rezolvaţi următoarele probleme:  52p 
1. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric intr-un circuit format dintr-o rezistenţă R şi o sursă de curent continuu E se foloseşte un 
ampermetru cu curentul nominal Ia =20mA şi rezistenţa internă ra =96 Ω. 
a. Reprezentaţi schema electrică a circuitului de măsurare.   2p 

b. Calculaţi valoarea şuntului ce trebuie folosit pentru a putea măsura un curent maxim de 500mA.  4p 
c. Reprezentaţi  schema de măsurare în condiţiile punctului b.  2p 
d. Calculaţi ce curent va putea măsura ampermetrul dacă se va folosi un şunt rs =2 Ω.       4p 

 
2. Voltmetrul din figura alăturată necesită extinderea domeniului de măsurare la 450 V. 
a. Identificaţi elementele şi caracteristicile inscripţionate pe cadranul aparatului cu cifrele 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 şi 6;    6p 
b. Calculaţi constanta aparatului înainte şi după extinderea domeniului de măsurare;   4p 

c. Determinaţi  valoarea rezistenţei adiţionale pentru a se extinde domeniul de măsurare la 450 V;    4p 
d. Calculaţi valoarea tensiunii indicate de acul indicator, după extinderea domeniului de măsurare.   4p 

 
3. În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone: 
a. Precizaţi denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, Rp, şi K1;   4p 
b. Explicaţi rolul elementelor notate cu G, Rp, Ra şi K2 la funcţionarea punţii;    8p 
c. Precizaţi etapele de echilibrare a punţii;   4p 
d. Notaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru;   2p 
e. Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,001MΩ, R=4000 Ω, Rp=1,6 

kΩ;   4p 

10 puncte din oficiu 

p 


