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Mesurar amb un multímetre

En electricitat i electrònica, podem detectar amb els nostres 
sentits els efectes d'un circuit, però si no disposem d'un 
instrument capaç de mesurar les magnituds elèctriques, 
difícilment podrem saber quin és el seu estat i el valor de les 
variables elèctriques. 

Les mesures elèctriques bàsiques són la resistència, la tensió o 
diferència de potencial i la intensitat de corrent. L'instrument 
polivalent que permet fer totes aquestes mesures és el 
multímetre.

Sabies que....

Els primers instruments de mesura es feien amb el 
galvanòmetre d'Arsonval. Aquest instrument es basa en les 
interaccions entre l'electricitat i el camp magnètic. Durant molts 
anys ha estat l'instrument de mesura incorporat a moltes 
aplicacions. El galvanòmetre és en els clàssics instruments de 
mesura d'agulla, també anomenats analògics.

L'agulla es desplaça quan entra un petit corrent elèctric pel terminal + i surt pel terminal -. El 
corrent crea un camp magnètic que interacciona amb el camp magnètic de l'imant fix. Això 
provoca un desplaçament de la bobina proporcional al corrent elèctric. Aprofitant aquest 
fenomen, per mesurar qualsevol magnitud, s'ha de crear un circuit extern que converteixi el 
valor de la magnitud en un corrent elèctric que serà mesurat pel galvanòmetre.

Actualment, amb el desenvolupament de les tecnologies digitals, aquest 
instrument ha estat substituït per circuits i pantalles de digitals que fan més 
còmode i precisa la lectura de la mesura. 

 Un multímetre o polímetre és un instrument que pot tenir diferents funcions:
– Mesura de resistències.
– Mesures de tensió i intensitat en corrent continu.
– Mesures de tensió i intensitat en corrent altern.
– Comprovació de continuïtat.

Recorda les unitats bàsiques de mesura elèctriques:

Magnitud Unitat Símbol Submúltiples
més comuns

Múltiples
més comuns

Diferència de 
potencial

volt V mV (10-3 V)

Intensitat de 
corrent

ampere A mA (10-3 A)

Resistència 
elèctrica

ohm Ω kΩ (103 Ω)
MΩ (106 Ω)
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Mesurar amb un multímetre

Explora i investiga la mesura d'intensitats de corrent amb un simulador

1. Descarrega el simulador de circuits elèctrics  i posa'l en marxa.

2. Construeix un circuit amb una resistència, una pila, un interruptor i un amperímetre. Uneix 
aquests elements amb cables formant un circuit sèrie.

Fixa't en la lectura de l'amperímetre i tanca l'interruptor. Què ha passat? com ha variat la 
lectura?

I = __________

Si afegeixes un altre amperímetre entre la pila i l'interruptor, quina lectura donarà?

I = __________

Quan l'interruptor deixa el circuit obert, quina és la intensitat en el circuit?

I = __________

 Afegeix una altra resistència en sèrie. Com ha variat la intensitat en el circuit? És lògic?

I = __________

A la vista dels resultats podem afirmar que la intensitat de corrent elèctric en un circuit sèrie 
és la mateixa en qualsevol punt del circuit?
_____________________________________________________________________

Els amperímetres com s'han de connectar en un circuit, en sèrie o en paral·lel?

_______________________________

A l'augmentar la resistència en el circuit com ha canviat la intensitat? Per què?

______________________________________________________________________
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Mesurar amb un multímetre

Explora i investiga el voltímetre i l'amperímetre amb un simulador

1. Activa el voltímetre i el situes a la part de sobre del circuit. 

El voltímetre s'ha de connectar en paral·lel amb l'element del que volem mesurar la seva 
tensió elèctrica. Posant-lo en paral·lel a cada element del circuit mesura el valor en els dos 
estats possibles del circuit. Omple la taula:

Circuit Tensió a la 
resistència

Tensió a 
l'amperímetre

Tensió a la 
resistència

Tensió a 
l'interruptor

Tensió a 
la pila

Intensitat 
del circuit

Obert
Tancat

Analitza els resultats i respon:

Per què la tensió a les resistències és la meitat de la tensió de la pila?

Per mesurar amb el voltímetre com s'ha de connectar amb un element del circuit?

Quina informació aporta el signe del valor mesurat?

Explora i investiga la mesura amb un multímetre real

Fes les activitats indicades al document: Ús bàsic del multímetre (MA_multimetre.doc)

Què has après?

Fes una llista de què coneixements d'electricitat has après de nou amb aquestes activitats i 
una llista amb les coses que no t'han quedat prou clares. 

He après: 

Necessito aclarir: 
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