
 
PROIECT DIDACTIC 

 
 

Profesor: ing. Agache Săndel 
Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Focşani. 
Obiectul: Modulul 3 „M ăsurări electrice” 
Subiectul: Măsurarea rezistenţelor electrice prin metode de comparaţie: Metoda de zero – 
Puntea Wheatstone. 
Data: 
Ora: 
Tipul lecţiei: mixtă 
Clasa: a IX – a 
Strategia didactică: Brainstorming. 
Competenţe:  

� utilizarea termenilor tehnici specifici modulului; 
� descrierea constructivă şi funcţională a mijloacelor de măsură implicate în aplicarea metodei; 
� identificarea relaţiilor şi principiilor specifice metodelor de măsurare. 
 

I. DESIGN ACTIVITĂŢI DIDACTICE  
 

1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE 
 

Cod / 
tip 

Conţinutul obiectivului 
 (Ce se cere, denumirea 

comportamentului observabil) 

Condiţii de probare 
 (Ce se oferă pentru 

probarea 
comportamentului, 

schimbat) 

Criterii de reuşită  
(Ce se acceptă, nivelul de 
performanţă accepatbilă) 

O1 / 
cognitiv  

Să definească termeni tehnici 
specifici: măsurare, mijloc, 
metodă, obiect de măsurare. 

Exemple, 
contraexemple. 

Cel puţin 70% din 
formularea completă a 

definiţiilor. (Nu există o 
definiţie unanim acceptată) 

O2 / 
cognitiv 

Să descrie constructiv şi 
funcţional mijloacele de 
măsurare implicate în aplicarea 
metodei. 

Schiţe, mijloace de 
măsurare. 

Descrierea ampermetrului 
magnetoelectric la nivel  
principiu de funcţionare. 

O3 / 
cognitiv 
(analiză 
şi 

sinteză) 

Să stabilească relaţii şi principii 
specifice metodei de zero. 

Legea lui Ohm. Determinarea relaţiei 
pentru calculul lui xR  când 

puntea Wheatstone se află 
la echilibru. 

 
2. SELECTAREA CONŢINUTULUI 

 ELEMENTE NOI DE CONŢINUT 
Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut Cod 

obiectiv 
operaţional 

 
 

C1 

Definiţii. • Măsurare, mijloc, metodă, 
obiect de măsurare. 

 
 

O1 
 

C2 
Descrierea ampermetrului. • Schema de principiu şi 

simbolul ampermetrului 
 

O2 



magnetoelectric. 
• Rezistenţa adiţională. 

 
C3 

Măsurarea rezistenţelor prin metoda de 
zero. 

• Principiul de măsurare prin 
metoda de zero. 

• Schema punţii Wheatstone. 
• Relaţii de calcul pentru 

determinarea lui xR . 

 
O3 

 
 ELEMENTE ANTERIOARE DE CONŢINUT: măsurare, obiect de măsurare, mijloc de 
măsurare, metodă. 
 SELECŢIA PRIMARĂ A NOŢUNILOR 

� Concept cheie principal: metoda de zero (puntea Wheatstone). 
� Concepte cheie (pentru introducerea noţuniitâ sunt utile):  

măsurare, obiect de măsurare, mijloc de măsurare, metodă. 
� Graful conceptelor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Matricea lui Davies 
 1 2 3 4 5 6 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

� Concluzie: căsuţele marcate sunt grupate şi cât mai aproape de diagonală, rezultă aport direct 
de informaţii. 

 
 DIAGRAMA OBIECTIVE – CONŢINUT 

 
Cod obiectiv C1 C2 C3 

O1    
O2    
O3    

 
3. SCENARIUL DIDACTIC (DESF ĂŞURAREA LECŢIEI). 
3. 1. Etape. 

 
 
 

6. Metoda de 
zero (puntea 
Wheatstone) 

5. Metoda de 
măsurare 

2. Elemente 
componente 

ale procesului 
de măsurare 

4. Mijloc de 
măsurare 

1.Măsurare 

3. Obiect de 
măsurare 



 

Etapa Caracteristici Informa ţii 
Organizare. 
5 minute 

Prezenţa, ţinuta, 
existenţa caietelor şi a 
ustensilelor de scris. 

 

I. Enunţarea 
problemei.  
Discuţii. 
5 minute. 

Punctul de vedere al 
profesorului. 
Volum minim de 
informaţii. 

 
Măsurare, obiect de măsurare, mijloc, metodă (directă, 
indirectă), rezistoare. 
Metoda comparaţiei 1: 1 indirectă . Metoda de zero este 
caz particular al metodei diferenţiale (d = 0). Aparatul nu 
mai măsoară propriu-zis ci este folosit ca un indicator de 
nul. Eroarea este minimă. 
Problema: Care ar fi structura aparatului comparator şi ce 
relaţii rezultă din această structură? 

II. 
Refomularea 
problemei. 
10 minute. 

„Cum să facem 
să...?” 
Cum procedăm 
pentru a introduce în 
aparatul comparator 
valoarea rezistenţelor 
cunoscute şi cea a 
rezistenţei 
necunoscute? 

Ţinem seama de: 
� comparaţia 1:1 directă nu se poate aplica 

mărimilor pozitive (masa, rezistenţa, capacitatea 
electrică); 

� prin introducerea unui aparat de comparaţie, 
metoda devine comparaţie 1:1 indirectă (metodă 
de zero indirectă); 
• indicaţia zero la compararea a două tensiuni în 

opoziţie, implică egalitatea acestora, 0XX = - 

metodă de zero directă; 
• în cazul metodei de zero indirectă, condiţia de 

nul nu este echivalentă cu egalitatea mărimilor 
comparate (raportul braţelor punţii poate fi 
diferit de 1). 

� comparaţia directă ar fi: exemplu – ohmmetrul 
serie (pentru măsurarea R mari).  

 

 

Etalon 

Rezistenţă 

Comparator Operator 



 
III. Alegerea 
unei 
reformul ări 
esenţiale. 
10 minute. 
 

„În câte moduri 
putem să...” 
construim aparatul 
comparator? 

Construim aparatul comparator: puntea de c.c. 
Wheatstone – fig. 1. 
 

 Fig. 1 
� Protecţia galvanometrului cu rezistenţa adiţională. 

IV. Înc ălzirea 
5 minute. 

„Denumiţi câteva 
utilizări pentru 
elementele 
componente ale 
schemei din fig.1” 
 

Galvanometrul. Ce este galvanometrul? 

 

� Legea lui Ohm: [ ]A
R

U
I ,= . 

� Expresia tensiunii pe braţele punţii: 

3212211 ;;; RIURIURIURIU DBxDACBCA ====  

V. 
Brainstorming. 
10 minute. 

„Reformularea 
aleasă” este Puntea 
de c.c. Wheatstone. 
Se cer soluţii  din 
partea elevilor pentru 
stabilirea relaţiilor de 
calcul. 
„Să mai auzim o idee 
!”  
„Cea mai fantezistă 
idee!” 
Concluzii 
 

La echilibru (acul galvanometrului la zero), punctele A şi 
B vor avea acelaşi potenţial când: 

DBDACBCA UUUU == ; , adică: 
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Împărţim cele două relaţii: 
3
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R

R

R

R

X
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3
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1 R
R
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Concluzii: Domeniul de măsurare este determinat de 
valorile limită ale rezistenţelor de raport şi de comparaţie. 

VI. Tema 
pentru acasă. 
5 minute. 

Referat. Descrieţi lucrul cu puntea Wheatstone în cadrul 
laboratorului tehnologic, prin cel puţin două exemple de 
măsurare a rezistoarelor. Termen: două săptămâni. 

 


