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 Lucrare de laborator Nr.7 

Verificarea metrologica a puntii automate KCM-2 

 

1. Scopul lucrarii 

    De a studia principiul de functionare, constructia si verificarea metrologica a puntii 

automate pentru masurarea temperaturii. 

 

2. Destinatia si datele tehnice principale. 

 Puntea automata KSM-2 este destinata pentru masurarea temperaturii cu ajutorul 

termorezistentelor de tipul M50, având rezistenta normala la temperatura de 00C  de 

50 Ω . Aparatul poate efectua masurarea temperaturii in 12 puncte diferite prin 

comutarea termorezistentelor plasate în aceste puncte. Aparatul este adoptat pentru 

instalare stationara în încaperi cu temperatura de la 5 pâna la 500C si umiditate de la 30 

pâna la 80%. Banda de masurare a temperaturii: de la -500C pâna la +1000C. Eroarea 

de baza a aparatului nu depaseste 0.5%. Alimentarea aparatului – de la reteaua de 

curent alternativ 220 V si frecventa  de 50Hz.  

 

3. Schema princip iala si principiul de functionare.   

Schema puntii cu echilibrare automata si cu conectarea termorezistentei prin trei 

conductori este prezentata în fig.1. Rezistenta variabila Rr, numita reocord, este inclusa 

în doua brate adiacente a puntii, iar contactul mobil – in diagonala de masurare. 

Reocordul este suntat de rezistenta - sunt Rs si de una sau de doua rezistente de 

ajustare Ra. Astfel de executare a grupei recordului se explica prin faptul ca el 

îndeplineste un rol principal în procesul de masurare si se confectioneaza din sârma 

omogena, bine calibrata dintr-un aliaj special. In cazurile când este necesar de a 

schimba limitele de masurare a aparatului, se schimba rezistenta echivalenta a grupei 

reocordului prin schimbarea rezistentelor Rs uneori si a rezistentei Ra, rezistenta 

reocordului putând fi astfel normalizata. 

    Rezistoarele R1,R2, si R3 din manganiu alcatuiesc bratele puntii, valoarea lor 

nefiind afectata de temperatura mediului înconjurator. 
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    Rezistorul Ri serveste pentru reglarea curentului în termorezistente reesind din 

conditia autoîncalzirii minimale a acestuia. Rezistorul Rb – serveste pentru limitarea 

curentului de alimentare a puntii. Rezistoarele Re reprezinta rezistenta conductoarelor 

de legatura a termorezistentei cu puntea. 

    Pentru a obtine o dependenta liniara între rezistenta termorezistorului si rezistenta    

determinata de pozitia contactului mobil a reocordului, termorezistorul se situeaza în 

bratul puntii adiacent cu reocordul. 

    In calitate de nul - indicator in puntile automate se foloseste un amplificator 

electronic AE. Puntile automate se pot alimenta atât cu curent continuu, cât si cu 

curent alternativ. În cazul  alimentarii cu curent continuu dupa amplificatorul 

electronic se instaleaza un modulator, care transforma curentul continuu în curent 

alternativ. 

    Daca se schimba temperatura mediului în care este imersata termorezistenta, puntea 

se dezechilibreaza si ca urmare în diagonala de masurare apare tensiunea de debalanta 

∆ U. Aceasta tensiune este amplificata de amplificatorul AE si serveste pentru 

alimentarea  uneia din înfasurarile motorului reversiv M. Cealalta înfasurare fiind 

alimentata direct de la retea, motorul începe sa se roteasca si pune în miscare careta cu 

contactul mobil a reocordului care se deplaseaza pâna când tensiunea de debalans nu 

devine nula. La acelasi timp se deplaseaza acul indicator, care indica temperatura si 

penita de înregistrare a temperaturii pe banda. 

 

4. Elementele constructive si organele de comanda a puntii KSM-2 

     Puntea KSM-2 consta dintr-un corp metalic si sasiul, pe care sunt montate 

reocordul, careta cu acul indicator, si contactul mobil, motorul reversiv monofazat 

pentru deplasarea caretei, mecanismul de deplasare a benzii de înregistrare, 

amplificatorul , dispozitivul de semnalizare a temperaturii cu acele indicatoare „putin” 

si „mult”, si legaturile dintre blocuri. Sasiul poate fi introdus si extras, din corpul 

aparatului pe conductoare de alunecare fixate pe peretii corpului. 

     Pe panoul principal a aparatului se pot vedea : 



Nicolae Beldiman 3 

• acele indicatoare  „putin ” si „mult” 1 pentru semnalizarea abaterii temperaturii 

de la limitele prescrise; 

• Scala secundara 2 pentru pozitionarea indicatoarelor „putin ” si „mult”; 

• Scala principala de temperatura 3; 

• Indicatorul de temperatura 4 fixat pe careta mobila; 

• Banda de înregistrare a temperaturii 5; 

• Pârghiile 6 pentru fixarea si extragerea mecanismului de deplasare a benzii de 

înregistrare; 

• Scala secundara 7, pentru citirea valorilor de temperatura înregistrate pe banda; 

• Pârghia 8 pentru introducerea si extragerea sasiului; 

• Tasta 9 pentru controlul exactitatii functionarii aparatului; 

• Butonul 10 de conectare a alimentarii de la retea; 

• Siguranta fuzibila 11; 

• Butonul de actionare 12 a dispozitivului de conectare a celor 12 canale de 

control a temperaturii(cu 12 traductoare ); 

• Indicatorul numarului canalului conectat; 

Bornele de conectare a aparatului la retea, de conectare a 12 termorezistente si a 

semnalelor de semnalizare sunt situate pe panoul din spate (fig.4). 

 

5. Controlul metrologic a aparatului.  

Controlul metrologic a aparatului se face conform cu urmatoarea programa 

(simplificata). 

1. Examinarea exterioara; 

2. Controlul functionarii puntii, KSM-2; 

3. Determinarea erorii de baza a puntii KSM-2; 

4. Concluzii 
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 1 Examinarea exterioara 

      Examinarea exterioara a aparatului se face cu scopul de a evidentia toti factorii si 

deteriorarile exterioare, care pot influenta buna functionare si parametrii metrologici a 

aparatului. 

Astfel se controleaza: 

• Starea aparatului (lipsa prafului, starea clemelor de conectare, si starea 

dispozitivului de indicarea si înregistrare ); 

• Prezenta unor deteriorari, care pot fi influenta parametrii metrologici;  

• Complectarea aparatului cu traductoare corespunzatoare; 

• Prezenta instructiei pentru efectuarea controlului metrologic; 

 

2. Controlul functionarii aparatului.  

Pentru controlul functionarii aparatului: 

• Se conecteaza traductorul termorezistiv la clemele corespunzatoare canalului  

N2 ( aparatul are 12 canale si permite controlul temperaturii în 12 puncte). 

• Se conecteaza aparatul la retea si dupa 2-3 minute se controleaza functionarea 

aparatului, apasând tasta de pe panoul de comanda, ceia ce va provoca 

deplasarea indicatorului la cifra -40 de pe scala masurarilor. 

• Se controleaza lucrul mecanismului de comutare a canalelor si a mecanismului 

de deplasare a benzii de înregistrare. 

• Schimbând temperatura în instalatia de încercare se va controla corespunderea 

temperaturii indicate de termometru si acea indicata de puntea KSM-2 

 

5. Determinarea erorii de baza a puntii KSM-2 

 Desi puntea masoara temperatura, controlul erorii de masurare a temperaturii în 

programa controlului metrologic a aparatului nu se prevede. Aceasta se explica prin 

faptul ca puntea masoara de fapt rezistenta termorezistorului, care variaza cu 

schimbarea temperaturii. Din aceasta cauza controlul erorii puntii se poate face prin 

controlul erorii masurarii rezistentei de catre punte, folosind rezistentele etalon 

(magazine de rezistente). 
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     Schema pentru controlul erorii de baza a puntii KSM-2 este prezentata în fig. 

3. În locul termorezistentelor la aparat prin conductoare de  cupru se conecteaza  

magazinul de rezistente, astfel încât rezistenta sumara a fiecarei linii de legatura si 

bobinelor de ajustare a rezistentei acestor linii trebuie sa fie de (2.5± 0.1) Ω  

      Alimentarea aparatului în timpul controlului metrologic se face cu tensiunea 

de 220V. Pentru a exclude posibilele fluctuatii de tensiune care de obicei au loc in 

retea, alimentarea aparatului trebuie facuta printr-un autotransformator care permite 

reglarea manuala a tensiunii în timpul controlului. 

      Aparatul este   înzestrat cu dispozitiv de indicatie, de înregistrare, de 

semnalizare, de transmitere la distanta a informatiei care introduc si ele erori 

specifice în rezultatul masurarilor. Din aceasta cauza se deosebesc urmatoarele erori 

caracteristice aparatului: 

- eroarea la indicatii      - ± 0.5% 

- eroarea la înregistrare - ± 1% 

- eroarea la semnalizare - ± 1.5% 

- eroarea la transmitere a semnalelor informative - ± 1% 
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Fig. 3 Schema pentru controlul erorii puntii KSM 2 

MS – mecanism de rezistente 

A – autotransformator 

R1, R2 – rezistente de 2,5±0,1 O 

V – voltmetru de curent alternativ 
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Tabelul 2 

 

C0  
Rezistenta 

O 
C0  

Rezistenta 

O 
C0  

Rezistenta 

O 
C0  

Rezistenta 

O 
C0  

Rezistenta 

O 

-50 39,24 0 50,000 50 60,702 100 71,400 150 82,096 

45 40,325 +5 51,070 55 61,772 105 72,470 155 83,165 

40 41,405 10 52,140 60 62,842 110 73,539 160 84,235 

35 42,485 15 53,211 65 63,912 115 74,609 165 85,305 

30 43,560 20 54,281 70 64,981 120 75,678 170 86,374 

25 44,635 25 55,351 75 66,051 125 76,748 175 87,444 

20 45,710 30 56,422 80 67,121 130 77,817 180 88,513 

15 46,785 35 57,492 85 68,191 135 78,887 185 89,583 

10 47,860 40 58,562 90 69,251 140 79,956 190 90,653 

-5 48,930 +45 59,632 95 70,330 145 81,026 195 91,722 

 200 92,791 

 

Caracteristica statica nominala a termorezistentelor SOM (50O) 

5.1. Determinarea erorii la indicare se face în cel putin 5 puncte numerotate a scalei 

aparatului, iar distanta dintre ele nu trebuie sa depaseasca 30% din scala de indicare. 

Printre punctele de control trebuie sa fie incluse punctele de la începutul si sfârsitul 

scalei.  

     Determinarea erorii în fiecare punct a scalei se face în modul urmator: Indicatorul 

(acul ) aparatului se fixeaza în partea stânga a punctului controlat si prin reglarea lenta 

a semnalului de intrare (rezistenta magazinului) indicatorul aparatului se deplaseaza în 

punctul controlat si se înregistreaza valoarea X1 a rezistentei introduce. Apoi operatia 

se repeta cu deosebirea ca indicatorul se deplaseaza din partea dreapta si astfel se 

înregistreaza valoarea rezistentei introduse X2 (de obicei x1 ≠ x2). Procedeul se repeta 

pentru toate punctele alese a scalei aparatului. 

   Eroarea de baza a aparatului la indicare de stânga ( 1∆ ) si de dreapta 2∆ se determina 

din relatia: 
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 ? 1 = Xnom- X1 - qm/2 

   ? 2 = Xnom- X2 - qm/2 

unde   Xnom - valoarea nominala a rezistentei corespunzatoare punctului controlat 

           qm – valoarea unei diviziuni a rezistentei la decada cea mai mica a magazinului 

    Valoarea minimala a rezistentei corespunzatoare punctului controlat se determina 

din tabele corespunzatoare tipului de termorezistenta cu care aparatul lucreaza si care 

este indicat pe panoul principal. În cazul aparatului investigat termorezistenta este tipul 

50M si valoarea nominala a rezistentei acesteia pentru diferite temperaturi este 

standardizata si este data în tab.2. 

    Rezultatele investigarilor experimentale se introduc în tabela 2 alcatuita dupa forma: 

Valoarea rezistentei de 

intrare (introduse), O 

Erorile absolute la 

indicatiile 

N
r. 

cu
re

nt
 Punctul 

controlat a 

scalei, 0C 

Deplasarea 

spre 

dreapta 

Deplasarea 

spre stânga 

Valoarea 

rezistentei 

nominale, 

O 

Prin  

deplasarea 

spre 

dreapta ? 1, 

O 

Prin 

deplasarea 

spre stânga 

? 2, 

O 

1 -50      

2 -40      

3 -30      

...       

   

 Eroarea relativa de baza a aparatului δγ  se calculeaza folosind relatia: 

100max ⋅
∆

=
Nδγ  

unde ? max – valoarea maxima a erorii absolute obtinute dupa datele tab.2, O; 

         N – valoarea normativa a rezistentei, determinata ca diferenta valorii maximale 

si cei minimale a rezistentei nominale, O. 

4. Concluzii: 

Se arata daca datele tehnice a aparatului corespund cu rezultatele controlului 

metrologic si din care cauza ele nu corespund. 


