
Fişă de exerciţii – Măsurarea tensiunii electrice 

Subiectul I      

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.  

1. Pentru a mări domeniul de măsură al unui voltmetru se conectează: 

a) o rezistenţă de valoare foarte mică în serie cu voltmetrul              b) o rezistenţă de valoare mare în paralel cu voltmetrul 

c) o rezistenţă de valoare mare în serie cu voltmetrul                        d) o rezistenţă de valoare foarte mică în paralel cu voltmetrul 

2. Formula de calcul a rezistenţei adiţionale este: 

a) rad=ra(n+1);            b) rad=ra(n-1);         c) rad=ran/(n-1);            d) rad=ra/(n-1). 

3. La un voltmetru cu rezistenţa internă Rv = 50KΩ, pentru a extinde domeniul de măsură de 10 ori este necesară o rezistenţă 

adiţională de : 

a. 450 KΩ ;                 b. 10 KΩ ;                   c. 250 KΩ ;                    d. 5,55 KΩ . 

4. Pentru ca măsurarea tensiunii într-un circuit să fie însoţită de erori cât mai mici, este necesar ca voltmetrul să aibă rezistenţa 

internă: 

a) mult mai mică decât rezistenţa circuitului                      b) mult mai mare decât rezistenţa internă a sursei  

c) mult mai mare decât rezistenţa conexiunilor                  d) mult mai mare decât rezistenţa circuitului 

5. Voltmetrele sunt caracterizate de parametrul „rezistenta în Ω/V” ce reprezintă: 

a) rezistenţa necesara pentru a extinde domeniul de măsurare cu un volt                

b) inversa tensiunii nominale 

c) curentul nominal al aparatului când tensiunea măsurata este 1V                        

d) rezistenţa ce se conectează in serie cu voltmetrul căruia i se extinde domeniul de măsurare 

6. Pentru măsurarea unei tensiuni electrice se foloseşte un aparat magnetoelectric care are scara gradată cu 15 diviziuni şi Un = 

150V. Dacă acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii 5, aparatul va indica o tensiune de: 

a) 50V                      b) 5V                 c) 0,5V                d) 5 kV. 

7. Voltmetrul se conectează în circuitul de măsurat în: 

a) serie cu consumatorul          b) paralel cu consumatorul       c) serie cu o rezistenţă de şunt      d) paralel cu o rezistenţă adiţională. 

8. Voltul este unitatea de măsură pentru: 

a) puterea electrică b) tensiunea electrică c) rezistenţa electrică d) energia electrică 

Subiectul II      

1. Notaţi în faţa fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul 

este fals.  

.......a) La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul, curentul în circuit creşte foarte mult. 

.......b) Dacă un voltmetru are R[Ω/V] foarte mare el are precizie bună. 

.......c) Extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru se face prin montarea în serie cu acesta a unei rezistenţe adiţionale de 

n-1 ori mai mare decât rezistenţa aparatului. 

.......d) Pentru a măsura cu un voltmetru acesta se înseriază în circuit cu consumatorul. 

.......e) Rezistenţele adiţionale se conectează în serie cu bobina dispozitivului de măsurare. 

.......f) Pentru construcţia voltmetrului de curent alternativ se foloseşte dispozitivul feromagnetic. 

.......g) Rezistenţa proprie a voltmetrului nu influenţează precizia măsurătorilor. 

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

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

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

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

.......l) Voltmetrul este o unitate de măsură derivată. 

.......m) Tensiunea electrică se măsoară în volţi. 

2. Completaţi spaţiile libere:    10 puncte 

a) Într-un circuit, voltmetrul se conectează numai în ....................... . 

b) Aparatul cu ajutorul căruia se măsoară tensiunea electrică se numeşte ....................... . 

c) Măsurarea tensiunii electrice se realizează cu ajutorul unui voltmetru care se montează în  ...............cu consumatorul. 

d) Voltmetrele magnetoelectrice pot fi folosite numai în curent .................... 

e) Tensiunea la bornele unui rezistor de 50Ω, parcurs de un curent cu intensitatea de ............. A este de 5V. 

f) Un voltmetru feromagnetic are scara gradată ......................... 

g) Rezistenţa adiţională se conectează în …………… cu voltmetrul pentru a permite ............... domeniului de măsurare al acestuia. 

h) Pentru ca precizia de măsurare a tensiunii să fie cât mai mare, rezistenţa internă a voltmetrului trebuie să fie foarte ............... 

i) Pentru măsurarea tensiunii alternative se folosesc voltmetre de tip .....................  şi de tip .......................... 

j) Pentru a extinde domeniul de măsurare al unui voltmetru, se utilizează o rezistenţă .............montată în .................cu voltmetrul. 

k) Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare ……...................... 

l) Tensiunea electrică se măsoară cu ....................... 

m) Un voltmetru este cu atât mai bun cu cât are R[Ω/V] cât mai .................. 

n) Rezistenţa adiţională se montează în….….......... cu voltmetrul. 

o) Voltmetrele ...........................se pot utiliza numai în curent continuu. 

 



Subiectul III     

1.a. Reprezentaţi un circuit de curent continuu format dintr-o sursă de tensiune cu E=12 V şi rezistenţa internă de 0,5 Ω ce 

alimentează rezistoarele R1=25 Ω şi R2=14,5 Ω, legate în serie.  

   b. Calculaţi tensiunea la bornele lui R1.   

 

 

2. Voltmetrul din figura alăturată necesită extinderea domeniului de măsurare la 300 V. 

a. Identificaţi elementele şi caracteristicile inscripţionate pe cadranul aparatului cu cifrele 1 – 

2 – 3 – 4 – 5 şi 6;     

b. Calculaţi constanta aparatului înainte şi după extinderea domeniului de măsurare;    

c. Determinaţi  valoarea rezistenţei adiţionale pentru a se extinde domeniul de măsurare la 300 

V;    

d. Calculaţi valoarea tensiunii indicate de acul indicator, după extinderea domeniului de 

măsurare.    

 

 

3.    Unui voltmetru cu rezistenţa aparatului de 10kΩ i se extinde domeniul de măsurare de la 5V la 100V. 

a. Determinaţi rezistenţa adiţională necesară.       

b. Reprezentaţi schema electrică a voltmetrului cu rezistenţa adiţională.    

c. Dacă scara gradată a voltmetrului are 50 diviziuni, ce tensiune va măsura voltmetrul cu domeniul extins dacă acul indicator al 

acestuia se deplasează 30 diviziuni.        

 

 

4.   Un voltmetru magnetoelectric are curentul nominal Ia =2 mA şi rezistenţa internă rv=50k . 

a. Determinaţi tensiunea nominală a voltmetrului.    

b. Calculaţi rezistenţa adiţională necesară extinderii domeniului de măsură a voltmetrului  la 1000V.    

c. Reprezentaţi schema de măsurare a tensiunii de 1000V cu acest voltmetru.     

 


