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Lucrarea de laborator nr. 2 

VERIFICARILE  METROLOGICE  ALE MIJLOACELOR  DE  MASURARE 

1. SCOPUL LUCRARII 
 
 Scopul lucrarii îl reprezinta: 
Ä cunoasterea principalelor metode de verificare metrologica a unor mijloace de masurare, analogice si digitale: 

• metoda comparatiei; 
• metoda compensatiei; 
• metoda asistata de calculator. 

Ä determinarea influentei frecventei, asupra diferitelor tipuri constructive de aparate. 
 

2. PRINCIPII GENERALE 
 Verificarea metrologica a mijloacelor de masurare este impusa de necesitatea determinarii calitatii acestora, în 
raport cu masurandul (marimea de masurat) si cu mediul ambiant. 
 În general, prin verificarea metrologica a unui mijloc electric de masurare, se urmareste determinarea 
caracteristicilor metrologice ale acestuia: 

♦ intervalul de masurare; 
♦ capacitatea de suprasarcina; 
♦ rezolutia; 
♦ sensibilitatea; 

♦ exactitatea; 
♦ puterea consumata; 
♦ timpul de raspuns; 
♦ stabilitatea în timp;

 
 Verificarea metrologica vizeaza calitatea mijlocului de masurare, ca indice al totalitatii caracteristicilor 
metrologice, conform standardelor. 
 Exactitatea este o caracteristica metrologica deosebit de importanta pentru un mijloc de masurare. 
 Clasa de exactitate, simbolizata prin indicele c, permite estimarea erorii limita de masurare. 

Eroarea limita de masurare, ∆Xl, reprezinta valoarea maxima posibila pentru eroarea mijlocului de masurare, 
garantându-se ca, pentru întreg intervalul de masurare, erorile sunt mai mici sau cel mult egale cu ∆Xl. 

Eroarea limita de masurare se determina ca: 

 ∆ ∆ ∆X X Xl i v= +  (2.1) 

unde: Xi este eroarea intrinseca a mijlocului de masurare, determinata în conditii de referinta, stabilite prin norme; 
Xv este eroarea suplimentara a mijlocului de masurare, considerata ca un cumul al erorilor datorate variatiei 
fiecarei marimi de influenta, în afara intervalului de referinta, stabilit prin norme metrologice, dar în intervalul 
de utilizare al mijlocului de masurare.  

Valorile standardizate ale indicelui de clasa sunt: 
0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. 

 
Clasa de exactitate se poate stabili: 
1) sub forma de tabel (de exemplu, în cazul unui transformator de masurare de curent); 
2) în functie de o valoare conventionala (de obicei, valoarea maxima a intervalului de masurare); 
3) în functie de lungimea scarii gradate (în cazul ohmmetrelor). 

 
 Verificarea unui mijloc de masurare presupune analiza surselor de erori (ANEXA 1). 
 
2.1. VERIFICAREA UNUI APARAT ANALOGIC PRIN METODA COMPARATIEI 
 Metoda comparatiei se foloseste, în principal, pentru verificarea aparatelor de laborator si de panou de clasa de 
exactitate 1,5; 2,5; 5. Principiul acestei metode consta în compararea indicatiilor aparatului de verificat cu indicatiile unui 
aparat etalon, ambele aparate masurând, simultan, aceeasi marime. 
 La alegerea aparatului etalon, se va tine seama de: 

• tipul constructiv al aparatului de verificat si de natura marimii de masurat; 
• gama de masurare a aparatului de verificat; 
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• clasa de exactitate a aparatului de verificat. 
 
 Deci, aparatul etalon trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 

• sa fie destinat masurarii aceleasi marimi, ca si aparatul de verificat; 
• sa aiba gama de masurare mai mare sau cel putin egala cu cea a aparatului de verificat; 
• sa aiba clasa de exactitate de cel putin 5 ori mai mica decât a aparatului de verificat sau de 2,5 ori mai mica daca 

se utilizeaza aparatul etalon cu curba de corectie (daca aparatele au aceeasi limita maxima de masurare),  
conform relatiilor: 
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unde: 
ce si cx sunt clasele de exactitate ale aparatului etalon, si, respectiv, de verificat; 
Xe max , Xx max sunt limitele maxime ale gamei de masurare ale aparatului etalon, si, respectiv, de verificat. 

 
 Verificarea aparatelor prin metoda comparatiei se face la reperele cifrate de pe scara gradata a aparatului de 
verificat. Se regleaza marimea de masurat la reperul aparatului de verificat si se citeste indicatia aparatului etalon. Se 
determina pentru fiecare reper cifrat al aparatului de verificat: 

eroarea absoluta, cu relatia: 

 ∆X X Xx e= −  (2.3) 

eroarea raportata, cu relatia: 

 
maxx

r X
X

x

∆
=ε  (2.4) 

unde: Xx este indicatia aparatului de verificat; 
 Xe este indicatia aparatului etalon. 
 
 Eroarea absoluta, pentru fiecare reper, se compara cu eroarea limita de masurare a aparatului de verificat, data de 
relatia: 

 ∆X
c Xx x

max
max=

100
 (2.5) 

iar eroarea raportata se compara cu eroarea raportata limita εrt, corespunzatoare clasei de precizie a aparatului de 
verificat. 
 Indicele clasei de precizie a aparatului este egal cu eroarea raportata limita (exprimata în procente): 

 [ ]c rt= ε %  (2.6) 

 Aparatul se considera încadrat în clasa de exactitate, daca: 
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 (2.7) 

 

2.2. VERIFICAREA UNUI APARAT ANALOGIC PRIN METODA DE COMPENSARE 
 În aceasta metoda se foloseste un compensator, care este un mijloc de masurare destinat determinarii, cu 
exactitate ridicata, a tensiunilor electromotoare si caderilor de tensiune continua sau a oricarei alte marimi, electrice sau 
neelectrice, care, în prealabil, a fost convertita într-o tensiune continua. 
 Principiul metodei consta în egalarea (compensarea) tensiunii de masurat cu o tensiune furnizata de 
compensator, reglabila în trepte fine si care poate fi citita cu mare exactitate. Egalitatea tensiunilor se constata cu 
ajutorul unui galvanometru de mare sensibilitate, ceea ce confera masurarilor o mare exactitate.  
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2.3. VERIFICAREA UNUI APARAT ANALOGIC CU AJUTORUL CALCULATORULUI 
 Calculatorul comanda un calibrator (generator de tensiune continua de precizie), de la care se alimenteaza 
voltmetrul de verificat. Calibratorul, care reprezinta mijlocul de masurare etalon, contine un convertor numeric - analogic 
si o sursa de tensiune de referinta si trebuie sa prezinte o rezolutie, corelata cu clasa de exactitate a aparatului de 
verificat. Rezolutia calibratorului este determinata de pasul minim de tensiune, cu care poate varia tensiunea la iesire. 
 

3. CHESTIUNI DE STUDIAT 
1. Verificarea unui voltmetru prin metoda comparatiei; 
2. Verificarea unui ohmmetru prin metoda comparatiei; 
3. Studiul influentei frecventei semnalului asupra indicatiei aparatelor de masurare. 

 

4. MODUL DE EXPERIMENTARE 

4.1. VERIFICAREA UNUI VOLTMETRU PRIN METODA COMPARATIEI 

4.1.1. MONTAJUL SI APARATELE UTILIZATE 

 
Aparatele utilizate sunt: 

Vx - voltmetru de verificat de tensiune alternativa (feromagnetic) de 50V, clasa 1,5 (sau multimetru ) având functia 
de voltmetru de 50V; 

Ve - voltmetru etalon de 60V, clasa 0,5; 
Rh1

- reostat principal de reglaj brut a tensiunii, în montaj potentiometric; 

Rh2
- reostat auxiliar, pentru reglajul fin al tensiunii; 

K - întreruptor bipolar. 
 

4.1.2. MODUL DE EXPERIMENTARE 
 Pentru reostatul Rh1

montat potentiometric, se va verifica, prin calcul ca valoarea curentului absorbit de reostat 

nu depaseste valoarea curentului nominal al acestuia. 
 La începutul experientei, reostatul Rh1

 se va pune în pozitia de zero a tensiunii, iar reostatul Rh2
 auxiliar, în 

pozitie maxima, alegându-se pentru voltmetrul etalon intervalul de masurare corespunzator valorii tensiunii reperului 
principal care se verifica. 
 Manipularea consta în a varia reostatul potentiometric Rh1

 pâna când acul indicator al aparatului de verificat, Ve , 

se opreste în dreptul reperului de verificat si apoi, a varia reostatul Rh2
 pâna când acul indicator se stabileste în dreptul 

reperului de verificat (de ex. 40V). În acest moment se citesc, simultan, indicatiile celor doua voltmetre Ux si Ue (Ux este 
indicatia voltmetrului de verificat si Ue  este indicatia voltmetrului etalon). 
 Rezulta pentru eroarea absoluta, ∆U, valoarea: 

 ∆U U Ux e= −  (4.8) 

iar pentru eroarea raportata, valoarea: 

 εr
x e

x
U

U U
U

= − ⋅
max

100%  (4.9) 

unde: Ux max este limita maxima de masurare a voltmetrului de verificat; 
εr U

este eroarea raportata pentru reperul respectiv, Ux, al aparatului de verificat, exprimata în procente. 

 

Figura 1 Schema de verificare prin metoda comparatiei a unui voltmetru de panou 
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 Se vor efectua operatiile precedente pentru fiecare reper principal, scazând treptat tensiunea de la Ux max la 0. 
 Se vor repeta masuratorile pentru fiecare reper principal crescând tensiunea de la valoarea zero la limita maxima 
de masurare. Deci, pentru fiecare reper principal al scarii gradate se vor face câte doua masuratori. 
 
Atentie: Daca, totusi, acul indicator a depasit reperul gradat, se va relua masurarea dupa revenirea la pozitia initiala a 
acului indicator. Nu se schimba sensul de deplasare a acului indicator, în decursul efectuarii masuratorilor. 
 
 Eroarea de indicatie pentru un reper oarecare se va obtine facând media aritmetica a celor doua masuratori 
efectuate asupra aceluiasi reper. 
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unde: εrUcresc
, εrUdesc

 sunt erorile raportate, determinate pentru sensul crescator si descrescator al variatiei marimii de 

masurat. 
 Datele si rezultatele masuratorilor se vor trece în tabelul 1. 
 

 Tabelul 1 
Ux  Ue cresc Ue desc ∆ Ue cresc ∆ Ue desc εrUcresc

 εr Udesc
 εr Umed

 

V V V V V % % % 
        

 
 Se vor compara valorile erorilor absolute, obtinute în urma masuratorilor, cu eroarea limita a voltmetrului, 
concluzionând asupra încadrarii voltmetrului în clasa de exactitate pentru care a fost realizat. 
 Eroarea limita corespunzatoare clasei de precizie a voltmetrului este data de relatia: 

 ( )∆U
c Ux x

max
max=

100
 (4.11) 

 În cazul în care erorile absolute (masurate) sunt mai mici decât eroarea limita de masurare, atunci se va trasa 
grafic curba de corectie a aparatului. 
 În caz contrar, daca voltmetrul nu se încadreaza în clasa de exactitate pentru care a fost proiectat, se vor analiza 
cauzele ce au determinat iesirea aparatului din clasa de exactitate, precum si modul în care aceste probleme pot fi 
remediate, determinându-se clasa de exactitate în care se poate înscrie voltmetrul, conform relatiei (4.12) : 

 c
U

Ux
x

x

= ⋅
∆ max

max

100%  (4.12) 

unde: ∆Ux max reprezinta cea mai mare dintre valorile erorii absolute, dintre toate masuratorile efectuate (atât în sens 
crescator, cât si în sens descrescator); 
Ux max  reprezinta limita superioara a voltmetrului de verificat. 

  
Se va alege valoarea standardizata a clasei de exactitate imediat superioara, valorile standardizate ale clasei de 

exactitate fiind prezentate la începutul lucrarii. 
 O verificare completa a voltmetrului presupune luarea în consideratie a tuturor factorilor, ce pot influenta 
indicatia acestuia, asa cum reiese din ANEXA 1. 
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4.2. VERIFICAREA UNUI OHMMETRU PRIN METODA COMPARATIEI 

4.2.1. MONTAJUL SI APARATELE FOLOSITE 
 
 
În schema au fost folosite: 
 Re - este rezistor decadic folosit ca etalon Ω; 
 Ω - este ohmmetru analogic de verificat (multimetru ? 4342). 
 
 
 
 

4.2.2. MODUL DE EXPERIMENTARE 
 Aparatul etalon îl reprezinta un rezistor decadic, a carui clasa de exactitate este 0,1 , deci mult mai buna decât a 
ohmmetrului de verificat, a carui clasa de exactitate este 2,5. 
 Cu aceleasi rezultate, se pot utiliza drept aparate etalon si ohmmetrele digitale. În acest caz, ohmmetrul 
considerat etalon se va conecta în paralel cu ohmmetrul de verificat si cu rezistorul R (care nu mai trebuie sa fie unul de 
exactitate ridicata). 
 Verificarea voltmetrului analogic trebuie facuta pe toate gamele de masurare, la toate reperele gradate ale scarii. 
 Pentru simplificare, se va verifica ohmmetrul numai pe o singura gama prin fixarea valorii rezistorului decadic, 
etalon, la cea corespunzatoare reperelor gradate (Re) si masurarea valorii indicate de ohmmetrul de verificat (Rx). Valorile 
determinate pe cale experimentala se trec în tabelul 2. 

 
în care: Re - valoarea rezistentei etalon; 
 Rx  - valoarea indicata de ohmmetrul de verificat; 
 ∆R - eroarea absoluta a indicatiei ohmmetrul de verificat: 
 ∆R = Rx - Re   (4.13) 

ε - eroarea raportata, calculata cu relatia (4.14): 

 εr
e

R

R
R

= ⋅
∆

100%  (4.14) 

 De trasat curba erorilor raportate în functie de valoarea rezistentei masurate, aceste rezultate se vor compara cu 
cele date de catre constructor (pentru ohmmetrul MAVO-35), în ANEXA 2. 
 Daca toate valorile erorii raportate sunt mai mici decât cele date de constructor în nomograma, atunci 
ohmmetrul de verificat se încadreaza în clasa de exactitate, pentru care a fost proiectat. 
 
 

4.3. STUDIUL INFLUENTEI FRECVENTEI ASUPRA MIJLOACELOR ELECTRICE DE MASURA 

4.3.1. MONTAJUL SI APARATELE FOLOSITE 
 
 Aparatele de masurare, functie de principiul de realizare, se pot folosi într-un anumit interval de frecvente. Pe 
cadranul aparatului sau în cartea tehnica, se inscriptioneaza acest interval, pe care-l garanteaza fabricantul si în care 
erorile se încadreaza în clasa de exactitate. Utilizarea unui anumit aparat de masurare pentru obtinerea valorii unei 
anumite marimi trebuie sa tina cont de frecventa semnalului respectiv si daca aceasta frecventa se încadreaza în intervalul 
de frecventa al aparatului. 
 Se va studia comportarea aparatelor de masurare uzuale la aplicarea unor semnale de frecventa variabila, 
comparându-se rezultatele experimentale cu cele indicate de fabricant. schema de montaj prezentata în figura 3: 
în care: 

 

Figura 2 Verificarea prin metoda 
comparatiei a unui ohmmetru analogic 

Tabelul 2 
Re Ω  
Rx Ω  
∆R Ω  
ε rR

 %  

 

Figura 3 Schema de montaj pentru studiul influentei frecventei asupra indicatiilor 
voltmetrelor 
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G  - generator de tensiune sinusoidala de amplitudine si frecventa stabila si reglabila, tip ? 3-112; 
Ve - reprezinta voltmetrul feromagnetic, considerat ca etalon, cu clasa de precizie 0,5; 
V1 - voltmetru magnetoelectric cu redresori, multimetrul tip 43101; 
V2 - voltmetru digital, multimetru digital; 
V3 - voltmetru electrodinamic, cu ecran magnetic; 
V4 - voltmetru magnetoelectric, având o valoarea maxima de masurare diferita de V1; 
OSC- osciloscop catodic. 

 

4.3.2. MODUL DE EXPERIMENTARE 
 Se va studia comportarea fiecarui aparat de masurare pentru frecvente cuprinse între 20 Hz si 20 kHz, tensiunea 
de alimentare a generatorului trebuind sa fie ceva mai redusa decât cea mai mica gama de masurare dintre toate aparatele 
conectate în montaj. 
 În acest scop, se va fixa valoarea tensiunii de alimentare a generatorului la 100 V (cu ajutorul indicatiei 
voltmetrului electrostatic) si se vor fixa urmatoarele valori ale frecventei tensiunii de alimentare: 20 Hz, 45 Hz, 50 Hz, 
55 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz, 10000 Hz, 20000 Hz. Forma semnalului, observându-se la osciloscop, 
trebuie sa fie sinusoidala. Se vor nota, pentru toate aparatele, limitele maxime ale intervalelor de masurare Umax si 
indicele clasei de exactitate c. Se citesc indicatiile tuturor aparatelor conectate în circuit, valorile fiind trecute în tabelul 
3. 
 

 Se va calcula, pentru fiecare punct, eroarea raportata: 

 ( )ε % , , ,
max

=
−

⋅ =
U U

U
ii e

i

100 1 2 3 4  (4.15) 

 Pentru fiecare aparat de masurare se va trasa graficul erorilor relative functie de frecventa. Se vor trasa si erorile 
limita de masurare (egale cu indicele clasei de exactitate - în %) si se va determina intervalul de frecvente în care erorile 
relative determinate se încadreaza în clasa de exactitate a aparatului. Se va compara cu valoarea inscriptionata pe cadranul 
fiecarui aparat. 
 

5. ÎNTREBARI RECAPITULATIVE 
1. În ce consta termenul "aparat etalon"? 
2. Care este influenta factorilor externi în erorile mijloacelor de masura si prin ce metode se poate reduce? 
3. Daca avem la dispozitie un voltmetru de c.c., domeniul 250V, clasa de exactitate 0,5, putem sa îl utilizam pentru 

verificarea unui voltmetru de c.c., domeniul 50V, clasa de exactitate 1,5 ? De ce? 
4. În scopul verificarii unui ohmmetru analogic, se poate utiliza drept aparat etalon atât un rezistor decadic cât si un 

ohmmetru mult mai exact. Care dintre cele doua solutii este preferata? Si de ce? 
5. În ce consta metoda de compensare cu substitutie si care sunt avantajele si dezavantajele utilizarii unei astfel de 

metode? 
 
 

 Tabelul 3 
f Ue  U1 U2 U3 U4 ε1 ε2 ε3 ε4 
 V V V V V V V V V 
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ANEXA 1 

ANALIZA SURSELOR DE ERORI 
 
Sursele de erori pot fi: 

1. frecarile în lagare ale partii mobile si deformatiile remanente ale resorturilor spirale, în cazul unui aparat de 
masurare analogic; acesta  presupune necesitatea de a efectua verificarea aparatului atât în sens crescator, cât si 
în sens descrescator al variatiei marimii de masurat, deci al deviatiei acului indicator; 

2. influenta frecventei marimii de masurat asupra aparatului de verificat, deci, în intervalul dat, se va verifica 
aparatul de masurare, în întregul interval de frecvente în care se utilizeaza (sau în intervalul dat de firma 
constructoare); 

3. prezenta câmpurilor magnetice exterioare (cel terestru sau cel creat cu conductoare electrice parcurse de 
curent) si influenta acestora asupra aparatelor cu un câmp magnetic propriu destul de redus; se impune 
verificarea aparatului pe mai multe directii relativ la câmpul magnetic exterior; 

4. influenta câmpului de temperatura, în care este utilizat aparatul, impune verificarea compensarii termice a 
aparatului, în gama de temperaturi indicata de constructor ca interval de utilizare; 

5. influenta factorului de forma - ceea ce va impune verificarea aparatului în regim nesinusoidal (la un factor de 
distorsiuni kd < 5%, sau kd < 1% în cazul aparatelor de masurare cu redresoare). 

 
 
 
 
 
 

ANEXA 2 

CURBA ERORILOR RAPORTATE ÎN FUNCTIE DE VALOAREA REZISTENTEI MASURATE ÎN 
CAZUL OHMMETRULUI ANALOGIC MAVO-35 

 


