
Test pentru fixarea cunoştinţelor – Măsurarea intensităţii curentului electric 

Subiectul I     10 puncte 

 Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect.  

1. La un ampermetru cu rezistenţa internă Ra = 50 Ω, pentru a extinde domeniul de măsură de 6 ori este necesară o rezistenţă de şunt 

de :    a) 6 Ω ;           b) 10 Ω ;     c) 250 Ω ;               d) 8,33 Ω . 

2. Raportul dintre rezistenţa şuntului care măreşte de 5 ori domeniul de măsurare şi rezistenţa internă a ampermetrului este: 

a) 0,16             b) 0,25               c) 0,5               d) 0,2 

3. Aparatul feromagnetic se poate utiliza: 

a) numai în curent continuu;   b) numai în curent alternativ trifazat  

c) în curent continuu şi curent alternativ  d) numai în curent alternativ monofazat 

4. Raportul dintre rezistenţa internă a unui ampermetru şi rezistenţa şuntului care măreşte domeniul de măsurare de 5 ori este: 

a. 6                  b. 4                c. 5                      d. 3 

5. Cel mai precis ampermetru este acela pe cadranul căruia este inscripţionată clasa de exactitate: 

a. 0,5                b. 2,5                          c. 0,2                             d. 1,5 

 

Subiectul II    80 puncte 

 

1.    20 p   Se consideră un circuit electric în care rezistenţa R este alimentată de la o sursă de curent continuu. Pentru măsurarea 

intensităţii curentului din circuit se montează un ampermetru cu domeniul de măsurare Ia=100mA, rezistenţa internă ra= 40Ω şi având 

scara gradată cu 100 diviziuni. 

a. Determinaţi rezistenţa şuntului rş  necesar pentru a extinde domeniul de măsurare al ampermetrului la  2A.   8p 

b. Reprezentaţi schema de măsurare în condiţiile punctului a.     6p 

c. Determinaţi valoarea indicată de ampermetrul cu domeniul extins dacă acul indicator se deplasează 70 diviziuni.  6p 

 

2.   22p   Un ampermetru magnetoelectric, cu 50 de diviziuni la capăt de scară, are constanta aparatului de 4mA/div şi rezistenţa 

internă de 4 Ω.  

a. Determinaţi valoarea maximă a curentului pe care îl poate măsura ampermetrul (domeniul de măsurare al aparatului);     5p 

b. Calculaţi valoarea rezistenţei de şunt care trebuie conectată aparatului astfel încât acesta să poată măsura un curent cu intensitatea 

maximă de 1A;  8p 

d. Calculaţi  constanta ampermetrului cu domeniul extins.    3p 

 

3.  20p  O sursǎ de tensiune continuǎ având t.e.m. E= 120 V şi rezistenţa interioarǎ neglijabilǎ alimenteazǎ un consumator având 

rezistenţa R= 40 Ω. Se măsoară  intensitatea curentului din circuit cu un ampermetru având rezistenţa internă Ra=10 Ω. 

a. Desenaţi circuitul de mǎsurare înainte şi după conectarea ampermetrului.   8p 

b. Calculaţi intensitatea curentului din circuit înainte şi după conectarea ampermetrului.   8p 

c. Determinaţi eroarea absolută de măsurare. 4p 

 

4.   6p 

Avem la dispoziţie trei ampermetre:  

A1 – curentul nominal 2A 

A2 – curentul nominal 200mA 

A3 – curentul nominal  4A 

a) Reprezentaţi circuitul alăturat, alegeţi ampermetrul corespunzător pentru a măsura 

intensitatea curentului absorbit de motor şi conectaţi ampermetrul în circuit.   4p 

b) Motivaţi alegerea făcută.   2p 

 

5.   6p 

Avem la dispoziţie trei ampermetre: 

A1 – curentul nominal 1A 

A2 – curentul nominal 2A 

A3 – curentul nominal 500mA 

 a) Reprezentaţi circuitul alăturat, alegeţi ampermetrul corespunzător pentru a măsura intensitatea 

curentului absorbit de rezistor şi conectaţi ampermetrul în circuit.   4p 

b) Motivaţi alegerea făcută.   2p 

 

6. 6p 

a) Reprezentaţi circuitul din figura alăturată şi conectaţi aparatul necesar 

pentru a măsura intensitatea curentului prin R3.   3p 

b) Dacă aparatul conectat indică 0,75A, precizaţi valoarea intensităţii 

curentului prin R2.   3p 
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