
Fişa de lucru – Măsurarea tensiunii electrice 

 

1. Pentru măsurarea unei căderi de tensiune pe un rezistor cu rezistenţa R de 20KΩ se foloseşte un voltmetru cu valoarea 

nominală a tensiunii Un = 500V. Intensitatea curentului electric prin rezistor este de 50 mA. 

a) Precizaţi cum se montează voltmetrul în circuit. 

b) Precizaţi dacă se poate măsura căderea de tensiune pe rezistor cu voltmetrul indicat. Motivaţi răspunsul dat. 

c) Indicaţi o modalitate de a extinde domeniul de măsură al voltmetrului de la 500V la 1500V. 

d) Calculaţi rezistenţa adiţională necesară pentru a extinde domeniul de măsură al voltmetrului la Uv= 1500V. Se cunoaşte 

rezistenţa internă a voltmetrului Rv= 100KΩ    

 

2. Un voltmetru magnetoelectric are tensiunea nominală Ua =5V şi rezistenţa internă rv=10k . 

a. Exprimaţi rezistenţa în ohmi pe volt a aparatului. 

b. Calculaţi rezistenţa adiţională necesară extinderii domeniului de măsură a voltmetrului de la 5V la 50V. 

c. Menţionaţi cum se montează rezistenţa adiţională ce extinde domeniul de măsură în raport cu voltmetrul.      

 

 

3. Pentru voltmetrul din figura de mai jos se cer: 

a. Identificaţi elementele inscripţionate pe cadranul aparatului (tipul 

aparatului, poziţia de funcţionare, clasa de precizie, unitatea de măsură, felul 

curentului, rezistenţa internă) 

b. Determinaţi constanta aparatului dacă se alege domeniul de măsură cu 

tensiunea U de 150V; 

c. Precizaţi valoarea tensiunii indicată de voltmetru cu scara gradată 

reprezentată mai sus. 

d. Determinaţi valoarea rezistenţei adiţionale pentru ca voltmetrul să poată 

măsura tensiuni până la 600V; 

e. Reprezentaţi schema de montaj a voltmetrului cu rezistenţă adiţională. 

 

 

4. Voltmetrul a cărui scară gradată este reprezentată în figura alăturată, având 

domeniul de măsurare Un=0,1V şi rezistenţa internă ra=1000Ω, este utilizat pentru 

măsurarea tensiunii continue la bornele unei rezistenţe R alimentată de la o sursă 

de curent continuu de tensiune electromotoare E. 

a. Precizaţi valoarea tensiunii indicate de voltmetru, dacă acul indicator se opreşte 

în dreptul diviziunii α=11,5. 

b. Precizaţi care este domeniul de măsură al voltmetrului dacă se conectează o 

rezistenţă adiţională rad=9000Ω? 

c. Reprezentaţi schema circuitului în situaţia de la punctul b.  

d. Explicaţi ce s-ar întâmpla dacă voltmetrul s-ar conecta în serie cu rezistenţa R. 

 

5. Un voltmetru având rezistenţa de 1.000 Ω are scala gradată cu 60 de diviziuni şi intervalul de măsurare 0-6V. La acest 

aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29.000 Ω. La măsurarea unei tensiuni cu ajutorul voltmetrului cu rezistenţă 

adiţională, acul indicator s-a oprit la diviziunea 40. 

a. Desenaţi circuitul format din rezistenţa adiţională şi voltmetru. 

b. Determinaţi domeniul de măsurare al voltmetrului cu rezistenţa adiţională. 

c. Precizaţi tensiunea indicată de voltmetrul cu rezistenţa adiţională. 

 

6. Un voltmetru feromagnetic, cu rezistenţa internă de 600  şi tensiunea nominală de 50V, are 100 diviziuni la capăt de scară.  

a) Determinaţi valoarea maximă pe care o poate măsura voltmetrul dacă i se montează o rezistenţă adiţională de 2,4k . 

b) Precizaţi noua constantă a aparatului 

c) Calculaţi tensiunea măsurată de aparat pe domeniul extins dacă acul indicator arată 60 diviziuni . 

 

7. Un miliampermetru cu domeniul de măsurare 100 mA, are rezistenţa internă RA de 500 Ω. Scala aparatului magnetoelectric 

este gradată în 100 de diviziuni. Acest aparat se utilizează ca voltmetru. 

Se cer: 

a. indicaţi care este domeniul maxim de măsurare a voltmetrului, obţinut din miliampermetru; 

b. desenaţi schema de montaj a voltmetrului în circuitul de măsurare (se consideră că avem un consumator cu rezistenţa R); 

c. calculaţi valoarea rezistenţei adiţionale, Rad, în cazul în care domeniul de măsurare se extinde la 500 V, 

d. valoarea unei diviziuni a voltmetrului obţinut prin extinderea domeniului de măsurare, (constanta voltmetrului CV.)  

 


