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Lucrare de laborator N-6. 

Potentiometru automat cu echilibrare prin urmarire. 

KSP-4 

1. Scopul lucrarii: A face cunostinta cu destinatia, constructia, datele 

tehnice si cu metoda de verificare metrologica. 

2. Destinatia si datele tehnice principale 

Potentiometru automat KSP-4 este destinat pentru masurarea si înregistrarea  

pe banda a temperaturii. Aparatul are mai multe modificatii în dependenta de 

tipul traductorului de temperatura folosit, care este indicat pe panoul principal. 

Astfel aparatul investigat este destinat pentru lucru în complect cu termocuplu 

cromel - copel (CC) (Însemnarea prescurtata în limba rusa - xk). În afara de 

aceasta exista modificatii pentru termocuplu cromel - aliumel (CA), 

Platinarhodii – platina (PtRh-Pt) si pentru traductoare pirometrice de tipul RK-

15, RK-25. 

Modificatiile se deosebesc între ele prin schemele de masurare adoptate, 

constructia ramânând aceeasi. 

Aparatul este adaptat pentru instalare stationara în încaperi cu temperatura 

mediului exterior de la 5 pâna la 50 0C si umiditatile relative de la 30 pâna la 80 

procente. Banda de masurare a temperaturii 0-150 0C. 

Eroare de baza a aparatului în dependenta de modificarea poate fi de ±0,25 

si ± 0,50 procente din valoarea nominalizata. În calitate de valoarea 

nominalizata se ea limita superioara a diapazonului de masurare daca valoarea 

„0” se gaseste la începutul scalei sau suma valorilor absolute a limitelor de 

masurare daca aparatul „0” se gaseste în intervalul din diapazonul de masurare. 

3. Descrierea constructiei 

Constructiv aparatul consta dintr-un corp metalic si sasiul, care poate fi scos 

sau introdus partial sau în întregime din el pe niste conductoare fixate pe peretii 

laterali a corpului. Pe panoul din spate a sasiului este fixat motorul bifazat de 

tipul RD - 09 folosit pentru deplasarea caretei cu acul indicator si penita de 

înregistrare a semnalului de temperatura pe banda. În partea de jos a sasiului 
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sunt situate elementele schemei de masurare: rezistoarele, reocordurile si 

dispozitivele de reglare pozitionala. Reocordul este un element principal a 

aparatului si consta dintr-o sârma cu rezistenta calibrata înfasurata în forma de 

spirala  cu un pas constant pe o sârma izolata. Datorita acestei constructii 

rezistenta unui sector de reocord este proportionala cu lungimea acestuia. 

 Rezistentele schemei de masurare situata pe o plata speciala sunt 

confectionate în forma de bobine din sîrma de manganina  având o rezistenta 

constanta nedependenta de temperatura mediului înconjurator. Panoul cu 

bobinele sunt închise cu ajutorul unui ecran metalic. 

     Alimentarea aparatului - de la reteaua de curent alternativ cu tensiunea de 

220Vsi frecventa  50Hz.Tensiunea se conecteaza cu ajutorul unor cleme situate 

pe panoul din spate a aparatului. 

    Conectarea alimentarii aparatului se face cu ajutorul unui întrerupator 

situat pe panoul principal în partea dreapta cu inscriptia ”??????”. Tot acolo 

este situat si întrerupatorul pentru deplasarea benzii de înregistrare. 

Termocuplul se conecteaza direct sau prin intermediul conductoarelor de 

compensare. Cutia cu bornele de conectare a traductoarelor e situata la fel pe 

panoul din spate a aparatului. 

4. Schema principala a aparatului si principiul de functionare. 

  Schema principala a aparatului este prezentata in fig. 1. Schema consta din 

urmatoarele elemente principale conectate consecutive: puntea electrica, 

termocuplul TC si blocul modulatorului amplificator MA. În afara de aceste 

elemente esentiale aparatul mai contine un redresor - stabilizator pentru 

alimentarea puntii, un motor bifazat reversiv pentru deplasarea caretei cu acul 

indicator si un al doilea motor pentru deplasarea benzii de înregistrare a 

semnalelor de temperatura(în desen nu e reprezentat).               

Puntea electrica folosita în aceasta schema îndeplineste doua functii 

În primul rând ea e folosita în calitate de element compensator 

pentru  introducerea automata a corectiei la temperatura capetelor libere a 

termocuplului, care de obicei se mentin la temperatura mediului înconjurator(si 
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nu la 00 C). Puntea folosita este neechilibrata având rezistentele confectionate 

din manganina (deci nedependente de temperatura mediului înconjurator) în 

afara de rezistenta R9 confectionata din sârma de cupru, rezistenta caruia 

depinde de temperatura mediului exterior. Puntea se echilibreaza la temperatura 

capetelor libere a termocuplului egala cu zero grade C. În acest caz tensiunea 

din diagonala de masurare Uab este nula si puntea nu introduce în circuit nici o 

tensiune suplimentara. Daca temperatura capetelor libere e diferita de zero 

grade C atunci puntea se dezechilibreaza datorita schimbarii rezistentei 

rezistorului R9 si deci în diagonala de masurare  ab apare tensiunea Uab 

calculata în astfel încât sa compenseze valoarea corectiei care trebuie introdusa 

în acest caz. 

Puntea este alimentata cu curent continuu de la blocul RS care îndeplineste 

functia de redresare a curentului alternativ de la retea si de stabilizare a tensiunii 

de curent continuu la iesire astfel ca puntea sa fie alimentata cu un curent stabil. 

Termocuplul este conectat în schema prin intermediul unui filtru format din 

rezistentele Rf1, Rf2 si Rf3 si condensatoarele C1, C2, care protejeaza 

modulatorul-amplificator MA de semnalele perturbatoare induse sub actiunea 

câmpurilor electromagnetice exterioare. 

      Semnalului termocuplului sumat cu semnalul corectiei generat de punte se 

aplica la intrarea modulatorului amplificator MA. Modulatorul acestui bloc 

transforma semnalul de curent continuu primit în semnal de curent alternativ care 

este amplificat de amplificatorul A si folosit pentru alimentarea unei faze a 

motorului M. A doua faza a acestui motor este alimentata direct de la retea. 

Primind alimentarea prin cele doua faze, motorul începe sa lucreze deplasând 

caretca indicatoare si contactul mobil a reocordului. În felul acesta  puntea începe 

sa se dezechilibreze si în diagonala ab apare un semnal care compenseaza pâna la 

zero grade C t. e. m. a termocuplului. Când tensiunea de la intrarea blocului MA 

devine nula, motorul si împreuna  cu el caretca se opreste în pozitia în care acul 

indicator indica valoarea temperaturii masurata corespunzatoare f. e. compensate a 

termocuplului. Deci a doua functie a puntii consta în generarea tensiunii de 
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compensare a termocuplului prin dezechilibrarea  puntii a f. e. a termocuplului prin 

dezechilibrarea acesteia. 

5. Metoda de controlare metrologica  a aparatului. 

      În conditiile lucrarii de laborator controlul metrologic a aparatului se face dupa 

o programa simplificata care include urmatoarea :  

      - controlul exterior  a aparatului  

      - controlul functionarii  aparatului  

      - controlul erorii de baza 

1.Controlul exterior a aparatului se face cu scopul de a determina deteriorarile , 

care pot influenta  functionarea normala a acestuia . 

2. Controlul functionarii aparatului se face cu scopul de a determina daca aparatul 

prezentat la controlul metrologic este functional si indicatiile acestuia corespund cu 

rezultatul masurarilor efectuate prin alte metode . Controlul functionarii se face 

îndeplinind urmatoarele operatii : 

    - se conecteaza la aparat termocuplul de tipul CC(XK) respectând polaritatea 

electrozilor  

    - se actioneaza instalatia de încalzire a unui curent de aer la viteza minimala de 

încalzire  

    - se masoara temperatura  curentului de aer în trei puncte cu ajutorul unui 

termometru si cu termocuplu CC conectat la aparat si se compara rezultatele 

obtinute. 

Daca indicatiile sunt apropiate si nu se observa devieri substantiale se va trece la 

etapa urmatoare de control. 

3. Controlul erorii de baza a aparatului.  

  Controlul erorii de baza  se efectueaza în urmatoarele conditii  

  - temperatura mediului înconjurator –20 +- 2 ° C ; 

  - umiditatea relativa a aerului de la 30 %  pîna la 80% ; 

  - lipsesc vibratiile “ loviturile “   care influenteaza lucrul aparatului  

  - tensiunea de alimentare se deosebeste de cea nominala – cu +-2% cu un 

coeficient de armonice pâna la 5%  
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   - frecventa retelei de 50+- 1 Hz  

   - câmpurile  magnetice si electrice exterioare lipsesc.  

     În calitate de aparate etalon se folosesc aparatele a caror erori nu depasesc 

valoarea  de 1/3 din valoarea erorii de baza permisa a aparatului controlat.  

Controlul metrologic  trebuie de început dupa o încalzire prealabila  a aparatului de 

2 ore. Controlul se efectuaza  prin metoda comparatiei indicatiilor aparatului unui 

potentiometru având o clasa superioara de exactitate (potentiometru PP-63 ). 

Potentiometrul se conecteaza la aparatul controlat  dupa schema prezentata  in 

figura 2.  

Aparatul  KSP-4  se conecteaza cu ajutorul  conductoarelor  de compensare  

(conductoarele din aliajele  Cromel si Copel ) iar capetele acestora se mentin  la 

temperatura de 0°C  si se unesc cu potentiometru  prin intermediul a unor 

conductoare din Cu. Controlul metrologic  se efectueaza îndeplinind urmatoarele 

operatii   

     -    Se controleaza curentul de lucru a potentiometrului  PP-63. 

- Potentiometrul se trece in regim de masurare si se masoara tensiunea 

corespunzatoare diviziunii initiale ,,δ” a scalei ,,e” care este valoarea 

corectiei  introdusa de punte. 

- Pentru fiacre diviziune cifrata a  scalei aparatului cu ajutorul 

potentiometrului se determina tensiunea de compensare a termocuplului Ε. 

- Cu ajutorul tabelelor de gradare a termocuplurilor CC (XK) se determina 

f.e.m.  termica  corespunzatoare fiecarei diviziuni  cifrate a scalei aparatului 

E0 inclusiv  si a diviziunii finale Ef. 

Eroarea de baza a aparatului investigat se determina din relatia  

fE
EeE −−

=∆ 0  
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Datele obtinute se inscriu in tabela alcatuita dupa forma  

N0 
Curent 

Temperatura 
cifrata pe scala E0 E e Ef 

 
∆ (%) 

 

1 
0 

30 
150 

     

       
 Concluzii: rezultatele controlului metrologic se formuleaza pentru fiecare etapa a 

controlului. 

 

            

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 


