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Lucrare de laborator  N 1 
Încercarea instalatiei pentru controlul mijloacelor de masurat a temperaturii 

Scopul lucrarii  

a) familiarizarea studentilor cu constructia, schema principala si 
principiul de functionare a instalatiei de control a mijloacelor de 
masurare a temperaturii  

b) a face cunostinta cu diferite mijloace de masurare a temperaturii. 

1. Descrierea instalatiei 

Instalatia investigata este destinata pentru a reproduce diferite temperaturi în 
intervalul: temperatura mediului înconjurator  - 800C, necesare pentru 
verificarea functionarii a diferitor mijloace de masurare a temperaturii. Mediul 
încalzit în limitele indicate prezinta un flux de aer care trece printr-un încalzitor 
electric sub actiunea unui ventilator. Masurarea temperaturii se face la o 
distanta suficienta de încalzitor pentru uniformizarea temperaturii pe sectiunea 
transversala a conductei. Instalatia fig. 1 consta dintr-un încalzitor electric cu 
cinci termoelemente rezistive 1, un ventilator 2 antrenat de un motor asinhron 
trifazat 3 care asigura un curent de aer în conducta 4. debitul de aer poate fi 
reglat cu ajutorul unui siber 5. La o distanta suficienta de încalzitor prin orificii 
speciale se pot introduce diferite traductoare de temperatura 5 (rezistive, 
termocupluri, manometrice).  
Pe panoul principal a standului sunt situate: 

- blocul electronic 8 cu trei prize de alimentare cu tensiunea de 220 V. 

- bornele de conectare 9 a motorului asinhron 

- automatul 10 pentru conectarea încalzitorului 

-  maneta 11 de reglare a temperaturii prin variatia unghiului de aprindere 

a tiristorului 

- contactele 12 pentru conectarea osciloscopului 

 

2. Principiul de functionare a instalatiei 

Principiul de functionare a instalatiei consta în alimentarea încalzitorului cu o 
tensiune variabila obtinuta prin variatia ungiului de aprindere a unui tiristor. 
Schema este prezentata în fig. 2. 
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Încalzitorul rezistiv Rt se alimenteaza de la reteaua monofazata prin puntea 
diodica VD2, alimentarea fiind posibila datorita faptului ca puntea este suntata 
cu tiristorul VS1si are loc numai în momentele când tiristorul este deschis. 
Deschiderea tiristorului în momentele potrivite are loc prin intermediul 
transformatorului Tr care furnizeaza impulsuri de deschidere a tiristorului 
generate de sistema de comanda impuls - faza (SCIF). 

Sistemul de comanda impuls - faza este alimentat prin intermediul unei 
punti diodice VD1, care lucreaza numai în momentele când tristorul VS1 este 
închis si în consecinta în punctele a, b apare tensiune alternativa monofazata. 
Aceasta tensiune este redresata de aceasta punte si la iesirea puntii se obtine o 
tensiune redresata pulsatorie, care în cazul tiristorului inclus în toata perioada 
alternantei are caracterul indicat în punctele  c, d  a schemei. Tensiunea 
redresata pulsatorie de 220V alimenteaza rezistenta de balast R1 si dioda 
Zener VD1, care limiteaza pâna la 8V, aceasta tensiune si  în consecinta ea va 
capata forma indicata în punctul „e” a schemei. Cu aceasta tensiune limitata se 
alimenteaza tranzistorul VT1, care spre deosebire de tranzistoarele obisnuite 
are o singura jonctiune np (sau pn), contactele careia poarta numele de baza 1 
(B1) si baza 2(B2).  Daca la emiter se aplica o tensiune de o anumita marime 
si polaritate, atunci jonctiunea este strapunsa si în circuitul bazelor va trece un 
curent. Tensiunea la emitorul E este furnizata de la un condensator C, care se 
încarca prin rezistorul variabil R2. Cu cît rezistenta acestui rezistor este mai 
mare cu atât tensiunea condensatorului se va încarca mai  încet (si deci  
tensiunea la placile acestuia va creste mai încet ) iar tensiunea de strapungere 
a jonctiunei tranzistorului va fi atinsa mai târziu. Rezistenta maximala a 
rezistorului variabil se alege astfel ca tensiunea de strapungere a jonctiunei 
tranzistorului  sa fie atinsa  într-un timp nu mai mare decât semiperioada unei 
alternante a curentului alternativ. Când tensiunea de strapungere este atinsa în 
circuitul bazelor tranzistorului va trece un impuls de curent, iar condensatorul 
în acelasi timp se descarca prin circuitul emiter - baza 2. Impulsul de curent va 
trece prin înfasurarea primara a transformatorului de impulsuri Tr si va induce 
în înfasurarea secundara a acestuia impulsuri de deschidere a tiristorului. 
Transformatorul de impulsuri Tr are rolul de a separa galvanic schema 
sistemei de comanda impuls – faza  de retea si de a acorda parametrii  
impulsurilor generate de SCIF cu parametrii semnalelor ce trebuie sa fie 
aplicate  la electrodul de comanda  pentru deschiderea tiristorului. Dupa 
deschiderea tiristorului VS1    tensiunea la iesirea  puntii VD1 dispare si 
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sistema de comanda SCIF nu mai lucreaza .Ciclul de lucru a acestui sistem va 
începe la sosirea alternantei urmatoare de tensiune, când  tiristorul va trebui sa 
fie deschis din nou.   

Deschiderea tiristorului poate avea loc la unghiuri de deschidere α(faza 

alternantei) nu mai mici de 30°. Din aceasta cauza reglarea tensiunii începe  de la 

unghiul α=30°  si pâna  la α=180° când tensiunea devine nula (fig.3). Astfel 
reglând tensiunea la bornele încalzitorului putem ridica  temperatura curentului de 

aer pâna la 50 - 60°C. Ridicarea temperaturi în continuare se face prin micsorarea 
fluxului de  aer dat de ventilator.   

 

    3.  Încercarea instalatiei si determinarea caracteristicilor tehnice . 

Încercarea instalatiei se va face dupa urmatoarea programa: 
- ridicarea  caracteristicii de încalzire a instalatiei. 
- controlul functionarii a mijloacelor de masurare a temperaturii. 
 

      4. Metode  de încercare  

Caracteristici de încalzire a instalatiei prezinta dependenta temperaturii de timpul 
de încalzire t0 = f(t) pentru diferite valori a fluxului de aer. Încalzirea se va face 
începând cu temperatura mediului înconjurator pâna la temperatura maximala. 
Graficul procesului  de încalzire este  prezentat în fig. 4. Temperatura se va masura 
cu  termometrul de mercur peste intervale egale de timp 100 s determinate cu 
ajutorul taimerului. 
Experimentul se va efectua cu siberul deschis. Cu ajutorul graficului construit se va 
determina constanta de timp T1 si timpul mort t. Constanta de timp se determina 
trasând tangenta prin punctul de inflexiune a curbei de încalzire si reprezinta 
timpul necesar pentru încalzirea instalatiei daca procesul de încalzire s-ar  produce 
liniar pe tangenta trasata. 
 

4.2 Controlul functionarii a mijloacelor de masurare a temperaturii si a erorilor de 

masurare. 

Se va controla functionarea termometrului manometric si a termocuplului 
Cromel Copel (C C) 

Balonul termometrului manometric se va  plasa în curentul de aer încalzit  
si se va citi temperatura pe scara blocului indicator 6. 
Pentru masurarea temperaturii ca termocuplul jonctiunea acestuia se va  



Nicolae Beldiman 4 

plasa în curentul de aer, iar capetele libere se vor conecta la un milivoltmetru 
sensibil. În procesul de încalzire dupa fiecare 100 s se va  

masura F.E.M. a termocuplului cu ajutorul milivoltmetrului si datele  
primite se vor nota în tab.1. Cu ajutorul tabelelor de gradare a  
termocuplurilor se va determina corectia în mV la temperatura mediului 
înconjurator ∆mV si se va introduce în tab.1. Temperatura masurata de  
termocuplu se va determina folosind tabelul de gradare a termocuplului 
respectiv sumând indicatia milivoltmetrului si corectia ∆mV. Se va  
determina eroarea în raport cu temperatura indicata de termometru cu 
mercur exprimata în grade. 

                                                                                                          Tabelul 1 
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Se va observa o oarecare diferenta în indicatiile manometrului termometric si 

a termocuplului, care mai este cauzata si de faptul ca punctele de masurare a 

temperaturii sunt diferite. 

 


