
Fişă de lucru nr. 1 – Măsurarea puterii electrice 

 

1. În figura de mai jos este prezentat cadranul unui aparat analogic. În funcţie de datele inscripţionate pe cadran precizaţi:  

a. denumirea aparatului, mărimea fizică măsurată şi unitatea de măsură a acesteia 

b. dispozitivul analogic de măsurare utilizat în construcţia aparatului; 

c. felul curentului în care funcţionează aparatul, clasa de precizie, poziţia normală de 

funcţionare 

d. tipul scării gradate 

e. calculaţi constanta aparatului 

 

 

2. Scara gradată a unui wattmetru electrodinamic cu In = 2A şi Un = 240V are 120 de diviziuni.  

a) Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare a wattmetrului într-un circuit de curent continuu. 

b) Calculaţi puterea măsurată de wattmetru la deplasarea acului indicator în dreptul diviziunii 30. 

c) Determinaţi domeniul maxim de măsurare al wattmetrului. 

 

3. Scara gradată a unui wattmetru electrodinamic cu In=2A are 120 diviziuni. Ştiind că domeniul de măsurare al wattmetrului 

este de 240W:  

a. Determinaţi tensiunea nominală a wattmetrului; 

b. Calculaţi constanta wattmetrului; 

c. Determinaţi puterea măsurată de wattmetru la deplasarea acului indicator în dreptul diviziunii 40; 

 

4. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală U n =300 V, intensitatea curentului nominal I n =2 A, iar scara 

aparatului are αmax =120 diviziuni. 

a. Calculaţi constanta wattmetrului. 

b. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări calculaţi puterea activă măsurată. 

 

5. Se consideră un wattmetru cu constanta Kw = 12 W/div. În urma măsurării puterii, acul indicator se opreşte în dreptul 

diviziunii 45.  

a. Calculaţi puterea electrică consumată. 

b. Indicaţi tipul instrumentului de măsurat care intră în componenţa wattmetrului. 

 

6. Se consideră un wattmetru utilizat la măsurarea puterii electrice în curent continuu şi care are mai multe domenii pentru 

tensiune şi curent. Scara gradată a aparatului are 300 diviziuni. 

a. desenaţi pe foaia de examen schema de măsurare cu wattmetrul, figurând şi  aparatele ce previn supraîncărcarea 

wattmetrului; 

b. determinaţi constanta wattmetrului pentru domeniul Un = 200 V şi In = 3 A; 

c. determinaţi tensiunea nominală a wattmetrului pentru un curent nominal de 6 A şi o constantă a wattmetrului egală cu 

5W/div. 

d. determinaţi puterea măsurată de wattmetru dacă acesta indică 100 diviziuni şi domeniul este Un = 200 V şi In = 6 A; 

e. determinaţi indicaţia wattmetrului dacă se măsoară 200 W pe domeniul Un = 200 V şi In = 3 A; 

f. determinaţi valorile şuntului şi rezistenţei adiţionale necesare extinderii domeniului de măsurare de tensiune de la 500 V la 

1000 V şi a celui de curent de la 5 A la 10 A, dacă rezistenţa bobinelor de tensiune este de 1000 Ω şi a celor de curent este de 1 

Ω. 

 

7. Se consideră schemele din figura de mai jos.  

 

a. Indicaţi semnificaţiile mărimilor notate cu E. A, V, U şi I; 

b. Specificaţi rolul elementelor notate cu E, A şi V; 

c. Indicaţi două utilizări ale schemelor. 

 

8. În figura următoare este reprezentată schema electrică a circuitului pentru măsurarea 

puterii active într-un circuit de curent continuu. 

a) Precizaţi denumirea elementelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5. 

b) Precizaţi ce semnificaţie are semnul (*) asociat bornelor aparatului notat cu 3, pentru 

montarea acestuia în circuit. 

c) Precizaţi rolul rezistenţei R în circuit. 

d) Precizaţi rolul aparatele notate cu 1 şi 2 în circuitul de măsurare. 

e) Caracterizaţi scara gradată a aparatului notat cu 3 şi definiţi constanta sa de măsurare. 

f) Indicaţi tipul dispozitivului de măsurare cu care poate fi realizat aparatul notat cu 3. 

 

 


