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                MASURAREA INTENSITATII CURENTULUI ELECTRIC

Măsurarea  intensităţii  curentului  electric  se  face  cu  ajutorul  aparatelor  denumite:
galvanometre, microampermetre, miliampermetre, ampermetre, kiloampermetre
            Ampermetrele sunt construite astfel încât la trecerea unui curent electric prin aparat să se 
producă un cuplu ce poate deplasa (prin rotire cu un unghi) echipamentul mobil (de regulă o bobină). 
În raport cu deplasarea unghiulară se determină valoarea curentului care trece prin AMPERMETRU
Pentru  a  putea  măsura  intensitatea  curentului  electric  în  curent  alternativ  folosim  aparate
magnetoelectrice cu elemente redresoare (punţi redresoare).

O altă posibilitate de a măsura intensitatea curentului electric o oferă aparatele cu dispozitive
feromagnetice, electrodinamice sau ferodinamice.
            Aparatele  magnetoelectrice  sunt  construite  ca  microampermetre,  miliampermetre,  respectiv
ampermetre. Aparatele feromagnetice sunt concepute pentru a fi utilizate în instalaţiile electrice cu
curenţi mari. Ca aparate de tablou acestea sunt întâlnite ca ampermetre sau kiloampermetre.
  Măsurarea  intensităţii  curentului  electric se  realizează  cu  ajutorul  unui ampermetru care se
montează în serie în circuit. Rezistenţa proprie a ampermetrului trebuie să fie mult mai mică decât
rezistenţa circuitului (ra << R).
Pentru a măsura cu acest aparat este necesar să cunoaştem care este constanta,  CA, a ampermetrului.
Aceasta se determină cu relaţia:

.
În cazul în care se dispune de un aparat de măsurat tip MULTIMETRU se va alege domeniul

corespunzător de măsurare apelând la „comutatorului pentru domeniu”.
In figura 1 şi fig. 2 sunt prezentate poziţiile acelor indicatoare ale unui multimetru MAVO – 35

la măsurarea intensităţii curentului electric în două situaţii punctuale: în curent continuu şi în curent
alternativ. Măsurarea s-a făcut de către un operator pe acelaşi domeniu de măsurare pentru trei valori
diferite (valori indicate în figură prin cifrele 1, 2 şi 3).

 
I: 1 - 1A;  2 – 650 mA ; 3 – 450 mA. I: 1 – 250 mA ; 2 – 162 mA ;  3 – 112 

mA
Fig. 1Măsurarea intensităţii curentului

electric continuu
Fig. 2 Măsurarea intensităţii curentului 
electric în curent alternativ



 Măsurarea intensităţii în c.c. Măsurarea intensităţii în c.a.
 
Ca şi în cazul multimetrelor analogice, măsurarea cu ajutorul aparatelor numerice se va face ţinând
seama de mărimea care se măsoară.
Alegerea domeniului  de  măsurare la  ampermetre  se  realizează  cu  ajutorul COMUTATORULUI
acestuia.
Alegerea domeniul de măsurare la ampermetre
            Cu ajutorul comutatorului se alege domeniul de măsurare adecvat. Pentru reducerea erorii de
măsură, se va alege domeniul cel mai apropiat faţă de valoarea curentului ce trebuie măsurat.

 dacă s-a folosit un ampermetru feromagnetic sau electrodinamic se citeşte direct pe cadranul
acestuia valoarea I a curentului de măsurat;

 dacă s-a folosit un multimetru MAVO se procedează astfel: 
-       se  trece  comutatorul  pe  unul  din  domeniile  de  măsurare  corespunzătoare  „curentului

continuu” (simbolizat cu mA);
-       se alege scara gradată de pe cadranul aparatului pe care se va citi numărul  de diviziuni;
-       se citeşte numărul de diviziuni  corespunzător curentului de măsurat Imasurat;
-       se  determină  coeficientul  de  multiplicare KI ca  raportul  dintre  valoarea  din  dreptul

comutatorului şi indicaţia maximă de la capătul scării gradate;
            Valoarea curentului măsurat se determină cu formula:
 
        

Comutator pe poziţia de ampermetru:

 
 
 
KI – factor de proporţionalitate
Imax dom  – valoarea maximă a domeniului de lucru ales
max – numărul maxim de diviziuni al scării gradate pe care se face citirea
Imasurat – valoarea măsurată
 - numărul de diviziuni indicate de aparat

 
 
 
 
 
 



 
            Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor

Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor se face cu ajutorul şunturilor, iar în curent
alternativ cu ajutorul transformatoarelor de măsurat de curent  numite reductoare.
Suntul reprezintă rezistenţa electrică de valoare mică, care se montează în paralel pe aparatul de 
măsurat şi prin care trece o parte din curentul de măsurat

 
 

Schema electrică de conectare a şuntului
 

 
Rezistenţa şuntului este:
 

                         RA- Rezistenta ampermetrului  

                                                            raportul de multiplicare (coeficient de multiplicare)

Determinarea  rezistenţei de sunt se  realizează cu relatia :

 
Măsurarea intensităţii curentului electric poate fi analizată si cu ajutorul lucrarilor practice.



Simularea circuitelor de măsurare a intensităţii curentului electric se poate realiza folosind
laboratorul virtual (aplicatia multisim)
 
 Pentru  a  înţelege  rolul  rezistenţei  de  sunt  se  pot  construi ampermetre  virtuale sau
instrumente virtuale care facilitează calculul rezistenţei de şunt.
 
Transformatoarele de curent      se utilizează pentru măsurarea curenţilor alternativi mai mari
de 50 A. El are rolul de a reduce curentul într-un raport de transformare  convenabil, astfel
încât în secundarul transformatorului de curent, valoarea efectivă maximă a curentului să
fie 5 A sau 1 A, care se măsoară cu un ampermetru. Întrucât, în secundarul transformatorului
este  conectată  o impedanţă  mică (aceea  a  ampermetrului),  regimul  de  funcţionare  a
transformatorului este apropiat de regimul de funcţionare în scurtcircuit a transformatoarelor
de forţă.

 

Raportul  de  transformare va  fi: ,  raport  nominal  determinat  prin
construcţie  (înscris  pe  carcasa aparatului),  raport  care  depinde  de  valorile  nominale  ale
curenţilor;

, raport real depinzând de valorile reale ale curenţilor
 
 Montarea în circuit se face conform figurii de mai jos.

Schema  de  funcţionare  a  transformatorului  de  măsură  de  curent.     
              Montarea în circuit a reductorului dacă intensitatea curentului  prin
circuit depăşeşte 5 A.

 
unde:   P1 sau K  şi  P2  sau L, sunt bornele înfăşurării primare;

     S1 sau k  şi  S2 sau l, sunt bornele înfăşurării secundare.

http://vasilesav.ro/Documente/2018/Aplicatie%20WEB/transformator.htm

