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Test de evaluare – Măsurarea puterii electrice 

Subiectul I  

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

 

1. Constanta Kw a wattmetrului se calculează cu relaţia: 

 

 

 

 

 

 

2. Wattmetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară: 

a. tensiunea electrică         b. rezistenţa electrică          c. intensitatea curentului electric        d. puterea electrică 

3. Wattmetrele electrodinamice sunt alcătuite din bobine fixe şi bobine mobile: 

a) legate în serie cu circuitul                                      b) legate în paralel cu circuitul 

c) legate în serie, respectiv în paralel cu circuitul      d) legate în paralel, respectiv în serie cu circuitul. 

4. Acul indicator al unui wattmetru având constanta Kw=20 W/div, se opreşte în faţa diviziunii 50. Puterea electrică consumată 

este:           a. 0,4 W           b. 2,5 W            c. 1000 W            d. 100 W 

5. Puterea reactivă reprezintă: 

a) puterea consumată de rezistoare în circuite de c.a. şi se măsoară în (var) 

b) puterea consumată de rezistoare în circuite de c.c. şi se măsoară în (var) 

c) puterea înmagazinată în bobine şi condensatoare în circuite de c.a. şi se măsoară în (var) 

d) puterea consumată de rezistoare în circuite de c.a. şi se măsoară în (watt) 

6. Măsurarea puterii electrice în curent continuu se face cu: 

a. ampermetrul                 b. voltmetrul             c. ampermetrul şi voltmetrul              d. şublerul 

7. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 150 V şi curentul nominal 

suportat de aparat este 1 A, constanta wattmetrului este: 

a) 0,02 W/div             b) 200 mW/div            c) 20 mW/div          d) 2 W/div. 

8. La conectarea unui wattmetru în circuit bobina de curent este montată în: 

a. serie                     b. paralel                            c. indiferent                           d. nu se conectează 

9. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 75 V şi curentul nominal 

suportat de aparat este 500 mA, constanta wattmetrului este: 

a) 0,5 W/div          b) 500 W/div            c) 50 W/div            d) 5 W/div 

10. Wattmetrul electrodinamic are scara de măsurare: 

a) inversă şi uniformă              b) inversă şi neuniformă           c) directă şi neuniformă                     d) directă şi uniformă 

11. Utilizând montajul din figură se poate măsura: 

a) puterea activă disipată 

b) puterea reactivă disipată în elementele reactive 

c) puterea reactivă înmagazinată în elementele reactive 

d) puterea aparentă. 

 

12. În curent alternativ monofazat, wattmetrul este destinat să măsoare: 

a) puterea aparentă      b) puterea reactivă          c) puterea activă    d) tensiunea la borne 

13. Măsurarea puterii aparente prin metoda voltampermetrică, varianta aval, se face când: 

a) impedanţa consumatorului este mare   b) tensiunea de alimentare a circuitului este continuă 

c) tensiunea de alimentare a circuitului este mică d) impedanţa consumatorului este mică 

14. În circuitele de curent continuu puterea se poate calcula cu relaţia: 

a) P = U*I        b) P = U
2
*R              c) P = I

2
/R               d) P = R/I
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15. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 7,5 V şi curentul nominal 

suportat de aparat este 500 mA, constanta wattmetrului este: 

a) 0,5 W/div                  b) 500 mW/div              c) 50 mW/div                d) 5 W/div 

16. Varmetrele sunt aparate pentru măsurarea: 

a) factorului de putere b) puterii active  c) puterii reactive  d) puterii aparente 

17. Într-un wattmetru electrodinamic, rezistenţa adiţională se conectează: 

a) în serie cu bobina fixă        b) în serie cu bobina mobilă         c) în paralel cu bobina mobilă         d) în paralel cu bobina fixă          

18. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 150 V şi curentul nominal 

suportat de aparat este 500 mA, constanta wattmetrului este: 

a) 0,01 W/div         b) 100 mW/div               c) 10 mW/div;            d) 1 W/div. 

19. Între puterile S, P şi Q există relaţia: 

a) S= P–Q             b) Q= P+S              c) S
2
= P

2
+Q

2
                   d) P

2
= S

2
+Q

2
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20. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 15 V şi curentul nominal 

suportat de aparat este 500 mA, constanta wattmetrului este: 

a) 0,01 W/div           b) 100 mW/div                  c) 10 mW/div                       d) 1 W/div 

 

Subiectul II  

1. Transcrieţi litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), 

respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un 

enunţ adevărat.  

a) La un wattmetru electrodinamic sau ferodinamic, bobinele fixe numite şi bobine de tensiune se leagă în serie cu consumatorul. 

b) Puterea reactivă se poate măsura direct cu aparate numite voltampermetre. 

c) Acul indicator al unui wattmetru cu constanta 20 W/div se află în dreptul diviziunii 28 când puterea măsurată este 600W. 

d) În curent alternativ wattmetrul măsoară puterea activă. 

e) Varmetrele electrodinamice au în serie cu bobina mobilă o rezistenţă adiţională. 

f) Metoda ampermetrului si voltmetrului este o metoda directa de măsurare a puterii electrice deoarece se pot citi valorile 

mărimilor măsurate. 

g) Măsurarea puterii electrice în curent continuu se poate face cu ajutorul wattmetrului electrodinamic sau ferodinamic. 

h) Wattmetrele se utilizează pentru măsurarea puterii reactive. 

i) Pentru determinarea puterii la wattmetrele cu mai multe domenii de măsurare este necesar să se cunoască numai valoarea 

tensiunii de alimentare. 

j) Expresia care reprezintă puterea reactivă într-un circuit de curent alternativ monofazat este: Q=UI. 

k) Wattmetrele sunt aparate destinate măsurării energiei electrice active. 

l) Rolul comutatorului prin care se conectează bobina de tensiune a wattmetrului este de a selecta varianta amonte sau aval de 

măsurare. 

m) Varmetrele sunt aparate care se folosesc numai în circuite de curent continuu. 

n) Factorul de putere într-un  circuit de curent alternativ este raportul dintre puterea activă şi puterea aparentă. 

o) Bobinele şi condensatoarele sunt elemente reactive de circuit. 

p) Expresia care reprezintă puterea aparentă într-un circuit de curent alternativ monofazat este: S=UI. 

r) La wattmetrele electrodinamice, rezistenţa adiţională (rad) folosită pentru extinderea domeniului de măsurare se montează în serie 

cu bobina fixă. 

s) Wattmetrele analogice sunt aparate cu dispozitiv de măsurare feromagnetic. 

t) La măsurarea puterii aparente prin metoda ampermetrului şi voltmetrului se utilizează montajul amonte când impedanţa 

consumatorului este mare. 

u)  Wattmetrele se pot folosi numai în circuite de curent continuu. 

v) Un wattmetru electrodinamic având: Un=300 V , In=2A şi scara gradată 120 diviziuni, are constanta  5 W/div.  

x) În curent alternativ se deosebesc următoarele puteri: aparentă, activă şi continuă. 

y) La utilizarea wattmetrului este necesar să se monteze un ampermetru în serie şi un voltmetru în paralel. 

z) Scara gradată a wattmetrului electrodinamic este uniformă. 

aa) Unitatea de măsură pentru puterea aparentă este wattul. 

 

2. Pentru măsurarea puterii în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului se folosesc două variante de măsurare.                    

4p 
a. Indicaţi denumirile celor două variante. 

b. Precizaţi în funcţie de care element din schema de măsurare se alege varianta de măsurare. 

 

3. Se consideră schema de măsurare a puterii active din figura alăturată: 4p 

 

a. Explicaţi în ce constă eroarea de montare a wattmetrului. 

b. Indicaţi cum ar fi trebuit să se facă conectarea corectă. 

 

 

 

 

4. Scrieţi expresia constantei wattmetrului şi precizaţi unitatea de măsură.     4p 

 

5. În figura alăturată este prezentat cadranul unui aparat analogic. În funcţie de datele 

inscripţionate pe cadran precizaţi: mărimea fizică măsurată, unitatea de măsură a acesteia, 

poziţia normală de funcţionare şi clasa de exactitate.    (4p) 

 

6. Precizaţi aparatul cu ajutorul căruia se măsoară puterea electrică în c.c. şi tipul 

constructiv al dispozitivului de măsură. 4p 
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7. Notaţi cuvântul care lipseşte pentru a completa enunţul de mai jos  

a. Pentru a urmări încărcarea bobinei de ............ a wattmetrului în schema de măsurare se montează un ampermetru. 

b. Dacă la măsurarea unei puteri de 1,2 kW acul indicator al wattmetrului se deplasează 80 diviziuni, constanta wattmetrului este 

............. . 

c. Aparatul cu care se măsoară puterea electrică activă se numeşte ................... . 

d. Wattmetrul electrodinamic are .........…borne pentru conectarea în circuit. 

e. Pentru măsurarea puterii in curent continuu se pot folosi metoda directă şi metoda …......... 

f. La montarea unui …......... în circuit, bobina de curent se montează în serie cu consumatorul iar cea de tensiune în ............ cu 

consumatorul. 

g. Puterea măsurată de un wattmetru este ..............., dacă acul indicator se află în dreptul diviziunii 50, iar constanta wattmetrului 

este 2,5W/div. 

h. Aparatul electrodinamic are scara ................. când este utilizat ca wattmetru. 

i. În curent alternativ, varmetrul se utilizează pentru măsurarea puterii ……….. 

j. Puterea aparentă este produsul dintre …………... şi …………… . 

k. Bornele marcate ale wattmetrului electrodinamic, atît la bobina de curent, cât şi la bobina de tensiune se vor lega spre…… 

l. Puterea aparentă a unui consumator reprezintă produsul dintre valorile efective ale ................. şi intensităţii curentului. 

m.  Acul indicator al unui wattmetru având constanta 5W/div, se află în dreptul diviziunii ....... când puterea măsurată este 175W. 

n. Aparatele utilizate pentru măsurarea directă a puterii reactive se numesc .................. . 

o. În schema de măsurarea puterii electrice în curent alternativ monofazat, prin metoda ampermetrului şi voltmetrului, la montajul 

…...…. ampermetrul este înaintea voltmetrului. 

p. Aparatul folosit pentru a măsura direct puterea activă se numeşte……................ 

r. Dacă acul indicator al unui wattmetru cu constanta egală cu 5 W/div, indică ......... diviziuni, puterea măsurată este 200W. 

s. În schema de măsurarea puterii electrice în curent alternativ monofazat, prin metoda ampermetrului şi voltmetrului, la montajul 

……...... ampermetrul este după voltmetru. 

 

SUBIECTUL III 

1.    20p 

Într-un circuit de curent alternativ se montează un wattmetru electrodinamic pentru măsurarea puterii active. Wattmetrul are 

următoarele caracteristici: tensiunea nominală Un= 600 V, intensitatea curentului nominal In = 5 A, scară gradată cu 120 diviziuni.  

a. Reprezentaţi schema de măsurare a puterii active.   8p 

a. Calculaţi constanta wattmetrului.        6p         

b. Calculaţi puterea activă măsurată de wattmetru, dacă acul indicator al acestuia arată 80 diviziuni.      6p 

 

2.     20p 

Într-un circuit de curent alternativ se conectează un wattmetru, un ampermetru şi un voltmetru. 

a. Precizaţi mărimile fizice care se pot măsura prin citire directă cu aceste aparate.       3p 

b. Indicaţi două mărimi fizice care se pot măsura indirect în acest circuit.     4p  

c. Dacă scara gradată a wattmetrului are 20 de diviziuni şi comutatoarele wattmetrului sunt pe poziţiile 4 A şi 300 V, calculaţi 

puterea activă măsurată atunci când acul indicator se află pe diviziunea 12.      6p 

d. Determinaţi puterea reactivă din circuit, în condiţiile punctului c, dacă ampermetrul indică 3A şi voltmetrul indică 243V.  7p 

 

3.      20p 

Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală Un =600 V, intensitatea curentului nominal In =2,5 A, iar scara aparatului are 

αmax =100 diviziuni. 

a. Calculaţi constanta wattmetrului.      6p 

b. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări calculaţi puterea activă măsurată.    6p 

c. Reprezentaţi schema de conectare a wattmetrului în circuitul de măsurare, cu urmărirea încărcării bobinelor acestuia.     8p 

 

4.   20p 

La măsurarea puterii active într-un circuit de curent alternativ, constanta aparatului este 3 W/div iar indicatorul se opreşte în 

dreptul diviziunii 100.  

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema circuitului de măsurare.     8p 

b. Calculaţi puterea activă măsurată.   6p 

c. Dacă wattmetrul are o scară gradată cu 150 diviziuni, calculaţi puterea nominală.       6p 

 

5.     20p 

Un consumator electric este conectat la o sursă de curent continuu. Pentru măsurarea puterii consumate se utilizează un montaj cu 

ampermetru şi voltmetru, varianta aval. La efectuarea măsurătorilor s-au obţinut următoarele valori: I = 350 mA şi U = 12 V. Se 

cer: 

a. reprezentaţi schema de măsurare în montaj AVAL;         8p 

b. calculaţi puterea consumată de consumator, considerând ca puterea consumată de voltmetru este nulă;     4p 
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c. dacă, pentru măsurarea puterii se utilizează un wattmetru electrodinamic, caracterizat de următoarele valori nominale : UN = 15 

V, IN = 500 mA, scara aparatului având 75 de diviziuni, calculaţi constanta wattmetrului, CW, şi indicaţi în dreptul cărei diviziuni s-

ar afla acul indicator al aparatului dacă puterea este cea obţinută la punctul b.      8p 

 

6.      20p 

Se consideră un wattmetru ale cărui comutatoare sunt pe poziţiile: 300 V şi 2,5 A, iar numărul maxim de diviziuni al scării gradate 

este 75. Se măsoară puterea consumată de un rezistor alimentat la 200 V, prin care trece un curent cu intensitatea de 2A.  

a. Calculaţi puterea electrică a consumatorului introdus.       6p 

b. Determinaţi câte diviziuni indică wattmetrul cu comutatoarele pe poziţia indicată mai sus.        6p    

c. Desenaţi montajul folosit pentru măsurarea puterii electrice, dacă circuitul este de curent continuu.           8p 

 

7.    20p 

Referitor la schema electrică de mai jos:  

a. Denumiţi aparatele numerotate 1 şi 2 şi elementul notat cu E explicând rolul lor.   6p 

b. Precizaţi o utilizare a schemei     2p 

c. Redesenaţi schema figurând şi un wattmetru care să măsoare puterea consumată de 

rezistenţa R.         6p 

d. Calculaţi puterea consumată dacă acul indicator al wattmetrului indică 80 diviziuni, iar 

constanta aparatului este 10W/div.                 6p 

8.     14 p 

Un wattmetru cu mai multe domenii de măsurare, are scara gradată cu 100 diviziuni. Domeniile de măsurare pentru intensitatea 

curentului electric sunt IN1=0,5 A şi IN2=1 A, iar cele pentru tensiune sunt UN1=150V UN2=300V. 

a. Ce domenii de măsurare se selectează pentru curent respectiv pentru tensiune, dacă wattmetrul funcţionează într-un circuit cu 

I=0,8A şi U=220V ?          6p 

b. Ce putere va măsura wattmetrul când acul indicator arată 40 diviziuni, dacă este selectat domeniul 1 de măsurare (IN1=0,5 A, 

UN1=150V)?             8p 

 

9.    26p 

Realizaţi un eseu despre circuitul din figură, având în vedere următoarele:  

a. denumirea aparatelor de măsurare reprezentate în schemă;     6p 

b. patru mărimi fizice care pot fi determinate cu montajul din figură (altele decât cele 

precizate la punctul e.)    4p 

c. constanta aparatului notat cu W corespunzătoare domeniilor de 1A şi 120V, dacă 

αmax=30 diviziuni;        4p 

d. valoarea indicată de aparatul notat cu W, dacă în timpul măsurării indicatorul arată 

10 diviziuni (domeniile selectate sunt cele specificate la punctul b.);   4p 

e. valorile puterii aparente şi puterii reactive dacă în timpul măsurării indicaţiile celor trei aparate sunt: 1A, 50V şi 40W.     8p 

 

 

10.       20p 

Un wattmetru cu mai multe domenii de măsurare are scara gradată cu 100 diviziuni. Domeniile pentru intensitatea curentului 

electric sunt In1=0,5 A şi In2=1 A, iar cele pentru tensiune Un1=150 V şi Un2=300 V. 

a. Ce putere se va măsura cu wattmetrul atunci când acul indicator arată 60 de diviziuni, iar domeniile de măsurare alese sunt In1 şi 

Un2                   7p 

b. Câte diviziuni va arăta acul indicator în cazul în care se măsoară aceeaşi putere, wattmetrul fiind pe domeniile In2 şi Un2         8p 

c. Care dintre cele două măsurări este mai precisă ? Justificaţi răspunsul.     5p 

 

20 puncte din oficiu 


