
Fişă de exerciţii 

 Măsurarea intensităţii curentului electric 

 

I. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect.  

1. Simbolul din figura alăturată corespunde unui aparat: 

a) magnetoelectric  b) feromagnetic  c) electrodinamic  d) ferodinamic 

2. La montarea în paralel a ampermetrului în circuit: 

a) aparatul nu indică nici o valoare                                                          b) acul indicator vibrează puţin în jurul valorii 0 
c) aparatul indică valoarea corectă a curentului                                      d) bobinajul ampermetrului se arde 

3. Principiul de funcţionare al aparatelor electrodinamice/ferodinamice pentru măsurarea curentului şi tensiunii constă în interacţiunea 

dintre: 

a) câmpurile magnetice create de curenţi ce parcurg bobine fixe şi mobile 

b) câmpul magnetic creat de o bobină fixă parcursă de curent şi piese mobile din material feromagnetic 

c) câmpul magnetic creat de un magnet permanent şi o bobină mobilă parcursă de curent 

d) câmpul magnetic creat de curentul de măsurat şi piese mobile din material feromagnetic 

4. Pentru măsurarea intensităţii curentului într-un circuit  se foloseşte un aparat magnetoelectric avînd scara gradată cu 50  diviziuni şi 

In = 150 mA. Dacă acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii 20, aparatul va indica un curent de: 

a) 50 mA                     b) 60mA                c) 20A                d) 20mA. 

II      
1. 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. 

a) Ampermetrul se leagă în paralel în circuitul în care se măsoară intensitatea curentului. 

b) Aparatele feromagnetice funcţionează numai în curent continuu. 

c) Rezistenţa proprie a unui ampermetru este foarte mică. 

d) Aparatele magnetoelectrice pot fi utilizate numai pentru măsurări în curent continuu. 

e) Aparatele electrodinamice funcţionează numai în curent continuu. 

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

g) Într-un circuit alimentat la o sursă de tensiune E=6V şi care conţine o rezistenţă R=5Ω se montează un ampermetru cu ra=1Ω. 

Intensitatea curentului în circuit va fi I=1A. 

2. Completaţi spaţiile libere:     

a) Într-un circuit, ampermetrul se conectează numai în ................... . 
b) Curentul nominal este valoarea ........... a intensităţii curentului care poate fi măsurată de aparat fără să îl distrugă. 

c) 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. 

d) Atunci când se conectează ampermetrul în circuit , intensitatea curentului ................... . 

III.  

1. Rezistorul de rezistenţă R =15 Ω este conectat la bornele unei surse de tensiune continuă cu E = 24 V şi rezistenţă internă 

neglijabilă. Pentru măsurarea intensităţii curentului în circuit se foloseşte un ampermetru cu rezistenţa internă ra =1 Ω. 

a. Reprezentaţi schema circuitului înainte şi după montarea ampermetrului. 

b. Calculaţi intensitatea curentului din circuit înainte de montarea ampermetrului. 

c. Calculaţi intensitatea curentului din circuit după montarea ampermetrului.  

d. Determinaţi eroarea absolută şi eroarea relativă de măsurare. 

 

2.În figura alăturată este prezentat cadranul unui ampermetru cu mai multe 

domenii de măsurare: 

a) Identificaţi elementele notate cu 1,2,3,4,5 şi 6. 

b) Calculaţi constanta ampermetrului pentru domeniul de măsurare 

selectat. 

c) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a ampermetrului pentru 

domeniul selectat. 

d) Determinaţi valoarea indicată de ampermetru. 

 

 
  

3. Figura alăturată reprezintă cadranul  unui miliampermetru cu clasa de precizie 1,5 

şi domeniul de măsurare de 600 mA.     

a) Calculaţi constanta miliampermetrului pentru domeniul precizat.    

b) Determinaţi valoarea indicată de aparat dacă acul indicator se află în poziţia 1.     

c) Determinaţi valoarea indicată de aparat dacă acul indicator se află în poziţia 2.        

d) Câte diviziuni se deplasează acul indicator dacă valoarea curentului măsurat este 

de 200mA. Figuraţi pe desen poziţia acului indicator notând-o cu 3.     

e) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a miliampermetrului.    

 


