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LECTIA 17 

Instrumente de măsură - ampermetru, voltmetru, ohmmetrul, wattmetrul, multimetrul 
 

Ampermetrul este un aparat de măsurare a intensității curentului electric ce trece printr-un 
conductor sau un circuit electric. 

Există ampermetre folosite pentru curent continuu (c.c.) și ampermetre pentru curent 
alternativ (c.a.). Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric este, în SI Amperul. 
Pentru a măsura curentul ce trece printr-un element (componentă) de circuit, ampermetrul se 
montează în serie cu acesta. Dat fiind că în timpul operației de măsurare, prin ampermetru trece 
curentul de măsurat, rezistența lui electrică internă (constructivă) trebuie sa fie cât mai mică posibil 
(putând ajunge până la 10-3 Ω), pentru o bună precizie și pentru limitarea pierderilor de energie 
nejustificate. 

Ampermetrul ideal are rezistenta electrica neglijabila si nu modifica valoarea curentului din portiunea 
de curent unde este conectat. 

 

 

 

 

VOLTMETRUL 

Voltmetrul este un aparat electric de măsură folosit pentru măsurarea mărimilor tensiune 
electrică sau diferența de potențial electric dintre două puncte ale unor circuite electrice. 

Voltmetrele clasice sunt compuse din dispozitive de măsură propriu-zise, alături de care pentru 
extinderea domeniului de măsură sau/și divizarea în game de măsură sunt incluse în construcție 
rezistențe adiționale și divizoare de tensiune. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Intensitatea_curentului_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuit_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_continuu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_alternativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_alternativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/SI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tensiune_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tensiune_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poten%C8%9Bial_electric
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Voltmetrul ideal are rezistenta electrica foarte mare, astfel curentul care il parcurge este neglijabil si 
nu modifica valoarea curentului din portiunea unde este montat 

 

 

 

Ohmmetrul este un aparat electric de măsură, folosit pentru a măsura rezistența electrică, adică 

opoziția față de trecerea curentului electric printr-un circuit electric sau printr-un mediu conductor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9Ba_electric%C4%83
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Unitatea de măsură pentru rezistență electrică este în SI ohm-ul. Simbolul folosit pentru ohm este Ω. 

Un ohm (1Ω) este o valoare de rezistență a unui conductor, ce permite trecerea prin el a unui curent 

electric cu intensitatea de un amper (1A) dacă la capetele sale este aplicată o tensiune de curent 

continuu de un volt (1V). 

 

 

 

TOATE ACESTEA sunt insa mai nou utilizate folosind un singur instrument, numit multimetru (digital daca 

are afisaj digital) care se poate transforma in oricare dintre acestea prin intermediul comutatorului din 

mijloc  

https://ro.wikipedia.org/wiki/SI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amper
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Va fi studiat in continuare, la masurarea valorilor din circuite. 
 


