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                                       Lucrarea    de   laborator   Nr.2 
 

Potentiometru   portativ de  curent   continuu PP –63 

 

  1. Scopul lucrarii  

    1 A face cunostinta cu destinatia, principiul de lucru si schema principala 

a potentiometrului  PP-63 . 

     2 A face cunostinta cu constructia potentiometrului si modalitatea de 

folosire a acestuia la masurarea  f.e.m. si a tensiunilor de curent continuu (cc) .  

   

 2. Destinatia potentiometrului (cc) 

   

   Potentiometrul de curent continuu este destinat pentru : 

- masurarea f.e.m. si tensiunilor de curent continuu  (cc) prin metoda 

compensarii ; 

- controlul metrologic a termocuplurilor si a aparatelor termotehnice, care 

lucreaza cu termocupluri (milivoltmetru , potentiometre automate si 

pirometre); 

- a fi folosit ca o sursa de tensiune variabila în limitele  0-100mv. 

 

 3. Datele tehnice principale a potentiometrului PP-63 

 

- Limitele de masurare a  f.e.m. :  0 - 25mv, 0 - 50mv si 0 - 100mv. 

- Eroarea potentiometrului în intervalul de temperatura  +15°C : +30°C 

                                     ±  (5·10 4− ·U -  0,5 ∆U) 

    unde U - indicatia potentiometrului în milivolti ; 

             ? U - valoarea unei diviziuni a reocordului la limita de masurare   

                         x 0,5--- ∆U=2,5·10 5− V  

                         x 1,0--- ∆U=5·10 5− V  

                         x 2,0--- ∆U=10·10 5− V 
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-   Limitele de variatie a sursei de tensiune variabila pentru o sarcina cu 

rezistenta R = 25O sunt 
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- Bobinele folosite pentru imitarea liniilor de legatura au urmatoarele 

rezistente 0,6, 1,6, 5, 15, 16,2, 25O cu o eroare nu mai mare de ± 0,1O. 

- Potentiometrul si sursa de tensiune IRN sunt alimentate fiecare separat de 

la doua baterei constituite din câte trei elemente galvanice (373) cu o 

capacitate de             conectate paralel. 

4. Principiul de functionare 

 

Principiul de functionare a potentiometrului este bazat pe echilibrarea 

f.e.m. si tensiunilor masurate cu o cadere de tensiune cunoscuta, creata de o 

sursa suplimentara de curent. O mai larga raspândire o au potentiometrele cu 

curent constant în conturul de compensare, schema caruia este prezentata în 

fig. 1. 

Schema consta din trei contururi I, II, si III. Conturul închis I contine o 

sursa de curent BE, un rezistor Rb pentru reglarea curentului în acest contur II, 

un rezistor de control RK si un rezzistor de compensare (reocord).  

Conturul II contine indicatorul zero IZ, comutatorul K cu doua pozitii I si 

II si sursa f.e.m. E  care trebuie masurata.  

Conturul III este folosit pentru controlul curentului din conturul I, care 

trebuie sa fie riguros constant.  

El contine un element normal Een utilizat pentru controlul curentului II si 

rezistorul de control RK. Controlul curentului se face prin compararea f.e.m. a 

elementului normal Een, care se mentine practic constanta într-o perioada 

lunga de timp (câtiva ani), cu caderea de tensiune la rezistorul RK cauzata de 

curentul II. Pentru controlul curentului II, cheia K se fixeaza în pozitia I si 
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daca acul indicatorului IZ ramîne în pozitia zero atunci curentul II este normal 

(Een = IIRK). Daca însa acul indicatorului IZ se deplaseaza din pozitia zero 

curentul II trebuie corectat cu ajutorul rezistorului variabil Rb. 

Dupa corectare curentului II cheia K se fixeaza în pozitia „II” închizând 

astfel conturul II.  

Deplasând contactul mobil b a reocordului putem readuce valoarea 

curentului III  la zero. În acest caz f.e.m. care se masoara E va fi egala cu 

caderea de tensiune pe sectorul ab a reocordului Rr ea putând fi masurata 

direct pe scala reocordului. 

 

5. Elementul normal Weston 

Elementele normale Weston se folosesc în calitate de etalon de tensiune si 

este utilizat pentru calibrarea aparaturii de mare exactitate. El este alcatuit 

dintr-un corp de forma H (fig.2) prevazut cu doi electrozi, electrolit CdSO4 + 

H2O si alte componente indicate în schema. 

Elementele normale pot fi saturate si nesaturate. Elementele nesaturate se 

caracterizeaza prin aparitia cristalelor de CdSO4 la electrodul negativ numai 

la temperaturi de sub 4oC. 

Elementele nesaturate sunt netransportabile ( ele cer sa fie mentinute într-o 

pozitie verticala) însa schimbarea tensiunii la variatia temperaturii este 

practic constanta. 

Elementele normale contin substante poluante si  deci ele trebuie sa fie 

expluatate cu atentie. Rezistenta interna variaza de la 200÷2000O si pot fi 

utilizate la curenti mici de ordinul 10-8A când tensiunea de la bornele 

elementului este practic egala cu f.e.m. exprimata prin primele trei zecimale 

VEne 081,1=  

În general la o expluatare corecta în privinta curentului, temperaturii, lipsa 

socurilor, neînclinarea de la pozitia verticala, variatia tensiunii electromotare 

în timp este sub (10-3÷10-4)% pe an. 

Dezavantaje 
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curenti mici si precautii de manipulare. 

Din aceste motive în aparatura industriala si de laborator se utilizeaza surse 

de calibrare - etalonare de tensiune cu dispozitive semiconductoare. Desi 

precizia unor asemenea surse este cu 1 – 2 ordine mai mica (10-1÷10-2)%, 

valorile mari permise pentru curentul de sarcina (mA – zeci de mA) le fac 

foarte utile în practica. 

 

6. Schema principiala si constructia potentiometrului PP – 63 

Schema principiala a potentiometrului PP – 63 este prezentata în fig. 3. 

Potentiometrul este alimentat de la doua blocuri de alimentare 

- blocul 1 pentru alimentarea partii aparatului care lucreaza în regim de 

potentiometru. 

- Blocul 2 pentru alimentarea partii aparatului care lucreaza în regim de 

sursa de curent. 

Ambele blocuri sunt constituite din câte trei elemente galvanice conectate în 

paralel. Ambele blocuri de alimentare pot fi conectate cu tumblerul 2. pentru 

mentinerea constanta a curentului se foloseste dispozitivul „curentul de 

lucru” 3 care consta din doua reostate unul pentru reglare aproximativa si 

altul precis. Rezistorul RK inclus în conturul elementului normal 5 este folosit 

pentru controlul curentului de lucru. Pentru introducerea indicatorului zero 

IZ (7) în circuitul de control a elementului normal se foloseste tumblerul 6, 

care se trece în pozitia I (control). Pentru a evita iesirea din functie a 

indicatorului zero el are doua regimuri de masurare „aproximativ” si „precis” 

prin apasarea butoanelor respective. 

Pentru masurarea f.e.m. indicatorul IZ se fixeaza în pozitia II. Prin aceasta se 

închide conturul blocului de alimentare 1, tumblerul 2, dispozitivul 3, 

rezistorul RK, reocordul 9, reostatul 10 si fisele „x0,5”, „x1” si „x2” care 

limiteaza reocordul 9 si reostatul 10 cu rezistentele 14 si pentru a mentine 

curentul de lucru constant în circuit se includ rezistentele 15. Tensiunea 
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pentru compensarea f.e.m. masurata se ia din punctele a si b si este transmisa 

comutatorului 11, care are trei pozitii 

- pozitia „potentiometru” folosita pentru masurarea f.e.m., care se uneste cu 

intrarea „ X” a aparatului 

- pozitia „control metrologic” folosita pentru controlul potentiometrelor 

automate milivoltmetrelor si pirometrelor prin care la intrarea „X” se pot 

da tensiunile de 100mV, 50mV si 25mV, care cu ajutorul mânerului 

„tensiune” pot fi reglate lent pentru a deplasa acul aparatului controlat în 

diferite puncte a scalei de masurare. 

- Pozitia „sursa de tensiune” prin care la intrarea „X” se pot da tensiuni de 

pâna la 25mV, 50mV si 100mV cu ajutorul mânerului „tensiune”. 

 

7. Pregatirea aparatului pentru masurari 

Pregatirea aparatului pentru masurari se face în urmatoarea ordine: 

- comutatoarele blocurilor de alimentare, elementului normal, indicatorului 

zero trebuie sa fie fixate în pozitia „B” ceea ce înseamna ca la masurari se 

vor folosi dispozitivele proprii ale potentiometrului. Pozitia „H” 

corespunde cazului când se folosesc dispozitive analogice exterioare. 

- comutatorul polaritatii potentiometrului „+” „-„ în pozitia „+” 

- comutatorul „alimentarea” se fixeaza în pozitia închis 

- se procedeaza la controlul curentului de lucru (2mA) fixând comutatorul 

„control” în pozitia K si rotind reostatele „curent de lucru” „ aproximativ” 

si „precis” apasând consecutiv butoanele galvanometrului 2 aproximativ” 

si „ precis” pâna când acul galvanometrului se stabileste la zero. Dupa 

efectuarea acestor operatii potentiometrul este pregatit de lucru. 

 

8. Efectuarea masurarilor f.e.m. a termocuplurilor se va face îndeplinid 

urmatoarele operatii: 

- comutatorul „control” se va fixa în pozitia „M” (masurare). 
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- comutatorul „denumirea regimului de lucru” se va fixa în pozitia 

„potentiometru”. 

- termocuplul se conecteaza la bornele”x” a potentiometrului cu respectarea 

polaritatii. 

- fisele potentiometrului se vor fixa în pozitia „0,5”. 

- se va masura f.e.m.  la bornele termocuplului plasat în dispozitivul de 

încalzire a aerului. Pentru aceasta se va apasa consecutiv butoanele 

„aproximativ” si „precis” a galvanometrului, rotind reostatul si reocordul 

potentiometrului pâna când acul acestuia se va stabili la zero. Marind 

temperatura dispozitivului de încalzire pâna la cea maximalase va efectua 6 – 

7 masurari a f.e.m. si a temperaturii fluxului de aer cu ajutorul 

termometrului. În timpul masurarilor este necesar ca termocuplul si 

termometrul sa masoare temperatura practic în acelasi punct. Datele se 

înscriu în tabela 1alcatuita dupa forma. 

No curent 

Temperatura dupa 

termometru 
oC 

f.e.m. masurata 

mV 

1 

2 
  

 

Cu ajutorul datelor experimentale primite se va construi graficul f.e.m           

E = f(t) 

 

9. Efectuarea controlului metrologic al milivoltmetrului 

Folosirea potentiometrului pentru controlul metrologic a milivoltmetrelor în 

general se mai pot controla potentiometrele automate si pirometrele. Pentru 

aceasta se efectuaza urmatoarele operatiuni: 

- aparatul controlat se conecteaza la bornele „x” a potentiometrului. 

- comutatorul „denumirea regimului de lucru” se fixeaza în pozitia”control 

metrologic” la indicatia 25mA pentru controlul milivoltmetrului. 
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- omutatorul liniilor de conectare se va stabili în pozitia „0” în cazul 

potentiometrelor automate si milivoltmetrelor, iar în cazul pirometrrelor 

se va stabili în pozitiile 0,6: 1,6: 5: 15: 16,2: sau 25O în corespundere cu 

rezistentele reala a liniilor de legatura. 

- pentru deplasarea acului aparatului (milivoltmetrului) la toate diviziunile 

cifrate ale scalei se va apasa butoanele „aproximativ” si „precis” ale 

galvanometrului rotind în acelasi timp reostatul si reocordul cifrat a 

potentiometrului pâna când acul acestuia se va stabiliza la zero. Pe scalele 

gradate în mV a reostatului si reocordului se va citi valoarea tensiunii 

luând în consideratie coeficientul respectiv. Controlul aparatului se va 

efectua la trei limite cifrate de masurare a milivoltmetrului. 

Datele experimentale primite se vor înscrie în tab. 2 alcatuita dupa forma: 

Diviziunile cifrate ale scalei milivoltmetrului si rezultatele masurarilor 
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Se va calcula eroarea la fiecare diviziune cifrata a milivoltmetrului si se va 

compara eroarea de baza permisa a aparatului. 


