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2. METODE ªI MIJLOACE ELECTRICE DE MÃSURARE 

2.1. Proces de masurare 

Procesul de masurare reprezinta ansamblul de operatii necesare privind 
solicitarea, obtinerea, transmiterea, receptia si prelucrarea semnalului 
metrologic pentru a se obtine valoarea marimii masurate. 
 

În procesul masurari intervin urmatoarele elemente: 
§ Obiectul masurarii: marimea de masurat; 
§ Metoda de masurare: modul de comparare a marimii de masurat 

cu unitatea de masura; 
§ Mijloacele de masurare: totalitatea mijloacelor tehnice cu 

ajutorul carora se determina cantitativ marimea de masurat. 
 

Principiile de masurare ale mijloacelor de masurare depind de natura 
fenomenelor fizice pe care se bazeaza functionarea acestora, diferind de 
la un mijloc la altul.  
 

Mijlocul de masurare poate fi reprezentat ca o retea de captare, 
transmitere si receptie a informatiei, retea care poate fi denumita ca lant 
de masurare. Mijlocul de masurare constituie un canal informational de-a 
lungul caruia vehiculeaza un semnal energetic purtator al informatiei de 
masurare – semnal metrologic. Structura mijloacelor de masurare este în 
continua modificare, în prezent, folosindu-se si elemente care au ca 
functie sa efectueze operatii aritmetice (adunari, multiplicari etc), operatii 
analitice (derivari, integrari etc), operatii logice (codificari, decodificari 
etc), iar introducerea microprocesoarelor conduce la adaugarea de noi 
functii si performante. 
 

2.2. Metode electrice de masurare 

Metoda de masurare reprezinta modul de aplicare a principiului de 
masurare pentru obtinerea valorii numerice a marimii de masurat.  
 

Clasificarea masurarilor se face dupa urmatoarele criterii: 
a) Dupa forma sub care aparatul de masurat prezinta rezultatul 
masurarii: 
1. Metode de masurare analogice, la care rezultatul poate lua orice 

valoare din domeniul de masurare, fiind deci o marime continua. 



Metode si mijloace electrice de masurare 

Andrei CHICIUC 

 

15 

Marimea se apreciaza prin citirea indicatiei data de elementul 
indicator care se deplaseaza în dreptul unei scari gradate.  

2. Metode de masurare digitale, la care rezultatul poate avea numai 
anumite valori din domeniul de masurare, fiind deci o marime 
discontinua. Prin operatia de cuantificare, domeniul este împartit într-
un numar de subdomenii egale (cuante sau unitati de cuantificare), iar 
procesul de masurare consta în numararea cuantelor corespunzatoare 
masurandului, codificarea rezultatului într-un sistem de numeratie si 
afisarea lui pe un dispozitiv specializat, sub forma unui numar.  

 

Masurarea digitala este preferabila celei analogice, deoarece:  
§ se elimina erorile subiective de citire;  
§ aparatele digitale au, un general, o precizie superioara celor 

analogice;  
§ exista posibilitatea prelucrarii, transmiterii la distanta si înregistrarii 

informatiilor rezultate în procesul de masurare, prin mijloacele 
tehnicii de calcul.  

 
b) Dupa caracterul masurarii în timp: 
1. Metode de masurare statice, care se efectueaza asupra unor marimi 

de regim permanent, de valoare constanta în intervalul de timp în care 
se face determinarea;  

2. Metode de masurare dinamice, efectuate asupra unor marimi 
variabile rapid în timp si necesita aparate cu un timp de raspuns mic, 
care dispun de elemente de memorare sub forma continua sau 
discreta a valorilor determinate;  

3. Metode de masurare statistice, care se efectueaza asupra unor 
marimi cu caracter aleatoriu, cu variatie imprevizibila în timp, 
neputând fi descrise de relatii matematice care sa stabileasca o lege 
de reproducere a anumitor valori, în anumite conditii experimentale. 

 
c) Dupa modul de obtinere a rezultatelor masurarii: 
1. Metodele de masurare directe sunt metodele prin care valoarea unei 

marimi se obtine direct, fara efectuarea de calcule suplimentare si 
sunt bazate pe compararea directa cu unitatea de masura sau cu 
ajutorul unui aparat gradat în unitatile respective. În acest tip de 
masurare se determina o singura marime. 

Exemple: masurarea temperaturii cu termometrul; masurarea presiunii cu 
manometru etc. 
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2. Metode de masurare indirecta sunt metode prin care valoarea unei 
marimi se obtine prin masurarea directa a altor marimi, de care 
marimea de masurat este legata printr-o relatie cunoscuta. Aceste 
masurari sunt mai complexe si au o precizie mai scazuta, dar în multe 
cazuri nu pot fi evitate. 

Exemple: masurarea rezistentelor electrice prin metoda ampermetrului si 
voltmetrului folosind legea lui Ohm R=U/I; masurarea densitatii unui corp prin 
masurarea masei sale M si a volumului V → ρ=M/V. 
 

3. Metode de masurare combinate constau în determinarea valorilor 
unui anumit numar de marimi de masurat pe baza rezultatelor 
masurarii directe sau indirecte a diferitelor combinatii ale acestor 
valori si a rezolvarii ecuatiilor în care sunt incluse rezultatele 
masurarii.  

Exemple: masurarea masei fiecarei greutati în parte, când masa uneia din ele este 
cunoscuta si sunt cunoscute rezultatele compararii între ele a diferitelor 
combinatii de greutati. 
 

Metodele de masurare directe sunt cele mai numeroase, constituind baza 
masurari tuturor marimilor fizice. Aceste metode se împart, la rândul sau, 
în alte cinici metode: 
Ø Metoda de compensare (de zero) – în aceasta metoda efectul actiunii 

marimii de masurat este redus la zero (compensat) de efectul actiunii 
unei masuri sau marimi cunoscute, de acelasi fel.  

Ø Metoda diferentei  – în aceasta metoda marimea de masurat se 
compara cu o masura sau cu o marime cunoscuta, valoarea ei 
rezultând din diferenta dintre efectele simultane ale celor doua 
marimi asupra aparatului de masurat. 

Ø Metoda de rezonanta – pentru aceasta metoda este specifica 
utilizarea unui circuit oscilant care se regleaza pentru a se realiza 
rezonanta si în acest moment valoarea masurata a marimii se 
determina printr-o relatie de calcul care implica valorile unor marimi 
ce se masoara si valorile unor elemente conectate în schema. 

Ø Metoda substitutiei – implica doua masurari succesive, marimea de 
masurat fiind înlocuita cu o marime, de aceeasi natura, cunoscuta cu 
o exactitate superioara, reglabila astfel încât în cele doua masurari sa 
se obtina aceeasi deviatie, adica efectele asupra aparatului sa fie 
aceleasi.  

Ø Metoda de punte – utilizeaza un patrulater complet având 4 laturi 
formate din impedante, o diagonala de alimentare si o diagonala de 
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masurare unde este conectat un indicator de nul. Se echilibreaza 
puntea ceea ce corespunde situatiei în care indicatorul de nul indica 
un curent zero si în acest caz se poate scrie o relatie între cele patru 
impedante. 

  

În continuare, sunt prezentate 
câteva exemple de utilizare 
practica ale metodelor de 
masurare prezentate mai sus. 
Metoda de compensare: Pentru 
masurarea t.e.m. continui Ex se 
realizeaza schema din figura 2.1 
si se regleaza rezistenta r pâna se 
constata ca în circuitul de 
masurare IN indica un curent 
zero. Rezulta: 

 0E
R
r

Ex =  (2.1) 

Metoda de compensare cu substitutie: În figura 2.2 t.e.m. Ex este 
înlocuita cu o tensiune Ep cunoscuta cu exactitate ridicata, iar efectele 
asupra elementelor schemei sunt aceleasi. Se obtine: 

0
0

0; E
R
r

EE
R
r

E p
x

x ==  (2.2) 

În final, obtinem: 

 p
o

x
x E

r
r

E =  (2.3) 

Metoda de rezonanta: Functiona-
rea Q-metrului, aparat care 
permite masurarea factorului de 
calitate (Q=ω0L/R) al unei bobine 
de rezistenta R si inductivitate L 
(figura 2.3). Se regleaza 
condensatorul variabil C pâna ce se realizeaza rezonanta corespunzatoare 
la deviatia maxima a voltmetrului V2. Rezulta factorul de calitate: 

R

r

E

E

I

IN

k0

x

Fig. 2.1. Metoda de compensare. 
E0 – tensiunea electrica etalon;              
Ex – tensiunea electrica de masurat;       
R – rezistenta de precizie;  
r – rezistenta reglabila. 

Fig. 2.2. Metoda de compensare cu 
substitutie. 

E0 – t.e.m. etalon; Ep – t.e.m. de precizie;    
Ex – t.e.m. de masurat; R – rezistenta de 

precizie; r – rezistenta reglabila. 
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 1

2
U

UQ =
 (2.4) 

 
Metoda de punte: Puntea Wheatstone (puntea simpla - figura 2.4) 
prezinta rezistentele fixe R1, R2; rezistenta reglabila R si rezistenta 
necunoscuta Rx, alimentarea fiind în c.c. La echilibru se obtine: 

 R
R
R

Rx ⋅=
2

1  (2.5) 

Puntea simpla se utilizeaza atât în curent 
continuu cât si în curent alternativ. 
 
Metoda de punte cu substitutie: Implica doua 
masuratori de punte succesive în care 
marimea de masurat (R′) este înlocuita cu o 
marime de aceeasi natura (R′′), de exactitate 
superioara, de valoare foarte apropiata de 
precedenta astfel încât efectele asupra 
elementelor puntii sunt aceleasi. Pentru 
puntea Wheatstone se obtine: 

 R
R
R

RR
R
R

R xx ′′⋅=′⋅=
2

1
2

2

1
1 ;  (2.6) 

de unde rezulta: 

R

U C

L

1 V V1 2

Fig. 2.3. Metoda de rezonanta – masurarea factorului de calitate a 
unei bobine. V1, V2 – voltmetre, R – rezistenta bobinei, L – 

inductivitatea bobinei, C – condensator reglabil. 

Fig. 2.4. Metoda de punte 
– puntea Wheatstone. 
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Exactitatea cu care se efectueaza masurarea unei marimi depinde de 
metoda electrica de masurare folosita, în acest context pot fi evidentiate 
urmatoarele observatii: 
w Metoda electrica de masurare indirecta si metoda de rezonanta 

folosesc cel putin doua aparate de masurare de aceea exactitatea este 
mai redusa. 

w Metoda indirecta si metoda directa cu substitutie sunt utilizate pentru 
masurari de exactitate medie cu aparatele analogice obtinându-se 
incertitudini de masurare de 0,2÷1%, iar cu aparatele digitale 
incertitudine de masurare se reduce la 0,05÷0,5%. 

w Metoda de punte si metoda de compensare sunt masurari de exactitate 
ridicata întâlnindu-se incertitudinea de masurare de 0,02÷0,5% 
(depinde, în principal, de exactitatea cu care sunt cunoscute marimile 
etalon care intervin în schema). 

w Metoda de punte cu substitutie si metoda de compensare cu substitutie 
nu necesita decât indicatoare de nul fidele, iar incertitudinea de 
masurare depinde numai de exactitatea cu care este cunoscuta 
marimea etalon care se substituie marimii de masurat. De aceea, 
aceste metode sunt indicate pentru masurarile de foarte mare 
exactitate atingându-se, în conditii de laborator, incertitudini de 
masurare de 0,001÷0,005%. 

 

2.3. Mijloace de masurare 

Mijloacele de masurare constituie totalitatea mijloacelor tehnice cu care 
se obtin informatiile de masurare. Aceste mijloace trebuie sa 
îndeplineasca anumite conditii pentru a putea servi scopului propus, 
denumite generic, caracteristici metrologice normate si stabilite prin acte 
normative (standarde, norme tehnice de metrologie etc.)  
 

Mijloacele de masurare se împart, dupa preciz ia lor, în:  
w mijloace de masurare de lucru – care servesc la efectuarea 

masurarilor curente, necesare în practica;  
w mijloace de masurat model (de ex. utilizând metoda de masurare 

prin comparatie), destinate etalonarii sau verificarii masurilor si 
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aparatelor de masurat de lucru, fiind mai precise decât acestea, dar 
satisfacând conditii limitate de precizie;  

w mijloace de masurare etalon, care reproduc sau stabilesc unitatea de 
masura cu o precizie maxima, o pastreaza si o transmit mijloacelor 
de masurare de precizie inferioara. Etaloanele sunt de mai multe 
categorii:  
§ nationale – cele care alcatuiesc baza metrologica a tarii 

respective;  
§ principale (primare) – cele care determina unitatea de masura 

prin compararea lor cu etaloanele nationale;  
§ de verificare (de lucru) - cele care servesc la executarea 

lucrarilor de metrologie curente.  
 

Mijloacele de masurare pot fi clasificate în urmatoarele categorii: 
w masuri; 
w aparate de masurat; 
w instalatii de masura; 
w sisteme de masura. 

 

Masurile reprezinta realizarea materiala a unitatilor de masura, a unui 
multiplu sau submultiplu al acestuia; au ca scop realizarea si conservarea 
unitatii de masura. Masurile pot fi cu valoare unica - pastreaza o singura 
valoare a masurandului; si cu valori multiple - contin mai multe valori 
distincte ale masurandului.  
 

Aparatele de masurat servesc la compararea masurandului cu unitatea 
de masura; ele servesc la conversia masurandului într-o marime adecvata 
indicarii, înregistrarii sau vizualizarii. Aparatele de masurare care au un 
numar mic de conversii se numesc instrumente de masura (de exemplu: 
sublerul, termometrul de sticla, miliampermetrul magnetoelectric). 
 

Perfectionarea aparatelor de masura s-a facut în doua directii: 
• aparate de masurat analogice - în care semnalul purtator de 

informatie de masurare este o marime fizica variabila continuu, iar 
rezultatul masurarii se vizualizeaza prin deplasarea unui indicator 
în fata unei scale gradate sau se stocheaza sub forma unor 
înregistrari grafice; 

• aparate de masurat digitale - în care semnalul purtator de 
informatie metrologica este discretizat (cuantificat), iar rezultatul 
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se indica sub forma numerica sau se stocheaza sub forma unor 
înregistrari numerice. 

 

Instalatii de masurare contin aparate de masura, masuri si dispozitive 
anexe, reunite într-o schema sau metoda comuna si care serveste pentru 
masurarea uneia sau mai multor marimi (de exemplu: instalatiile pentru 
verificarea si etalonarea aparatelor de masurat - A, V, W; instalatii pentru 
determinarea caracteristicilor statice si dinamice ale materialelor 
feromagnetice etc). 
 

Sistemele de masurare servesc la masurarea simultana a unui numar 
mare de marimi, transmiterea la distanta, selectarea, centralizarea si 
stocarea informatiei de masurare; informatia de masurare prelucrata se 
utilizeaza în conducerea sau reglarea sistemelor de productie. 
 

În sistemele de masurare semnalele de intrare si iesire din diferitele 
componente ale sistemului sunt standardizate (semnale unificate), dând 
posibilitatea construirii sistemului din blocuri interschimbabile, cu o 
structura modulata. Exista 4 directii de dezvoltare: 

û sisteme de masurare propriu-zisa, care sunt destinate stabilirii 
caracteristicilor cantitative ale obiectelor; 

û sisteme de control - sunt destinate stabilirii corespondentei 
dintre parametrii obiectului si normele sau cerintele impuse 
obiectului; 

û sisteme de diagnoza - sunt destinate stabilirii cauzelor 
defectelor si localizarii acestora în obiectul observat; 

û sisteme de identificare - sunt destinate stabilirii apartenentei 
unui obiect la o anumita clasa de obiecte. 

 

Pentru reprezentarea în scheme a mijloacelor de masurare sau a 
elementelor componente au fost adoptate anumite semne conventionale 
prezentate în Anexa 6. 

2.4. Structuri tipice ale aparatelor de masurare 

Mijlocul electric de masurare constituie un lant de masurare si de aceea 
poate fi reprezentat printr-o schema functionala, ale carei elemente 
principale pot fi denumite convertoare de masurare. Sub forma generala, 
mijloacele de masurare pot fi considerate ca fiind alcatuite din trei tipuri 
de convertoare de masurare: 
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1. Convertoare de intrare (traductoare) care transforma marimea de 
masurat într-un semnal electric: curent, tensiune, numar de 
impulsuri etc; 

2. Convertoare de prelucrare (amplificatoare, circuite de mediere, 
circuite de comparare, circuite de formare a impulsurilor etc) care 
transforma semnalul electric astfel încât acesta sa poata actiona 
convertorul de iesire; 

3. Convertoare de iesire – dau posibilitatea citirii sau înregistrarii 
valorii masurate. 

 

Schemele functionale pot fi clasificate dupa natura marimii de masurat: 
activa sau pasiva si dupa modul de obtinere a valorii masurate: analogic 
sau digital. 
 

Schema functionala a unui aparat analogic pentru masurarea unei marimi 
active (figura 2.5) prezinta convertorul de intrare (traductorul) ce 
converteste marimea de masurat. Semnalul metrologic electric este 
prelucrat de catre convertorul de prelucrare pentru a putea fi aplicat la 
intrarea convertorului de iesire care este un instrument electric de 
masurare.  
 

Pentru realizarea unui aparat electric digital se înlocuieste instrumentul 
magnetoelectric, prezentat în figura 2.5, cu un voltmetru digital.  
 

În cazul masurarii marimilor pasive acestea nu pot furniza energia 
formarii semnalului metrologic si de aceea se face apel la o marime 
exterioara fenomenului supus masurarii (numita marime de activare) care 
este modulata de catre marimea de masurat si aceasta este aplicata la 
intrarea convertorului de intrare care converteste marimea de activare 
într-o marime electrica si lantul de masurare se pastreaza (figura 2.6). 
 
 

Convertor 
de  

intrare 

Convertor 
de 

prelucrare 

Instrument 
electric de 
masurare 

Fenomen 
de studiat 

Marimea de 
masurat 

Marimea 
electrica 

Marimea el. 
prelucrata 

Valoarea 
masurata 

Fig. 2.5. Schema functionala a unui aparat analogic pentru masurarea unei 
marimi active. 
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Pentru realizarea aparatului digital se procedeaza ca în cazul marimilor 
active înlocuindu-se, în schema prezentata în figura 2.6, convertorul de 
iesire – cu un voltmetru digital.  
 

2.5. Caracteristicile metrologice ale aparatelor de masurare 

Caracteristicile metrologice ale aparatelor de masurat sunt caracteristicile 
care se refera la comportarea aparatului de masurat în raport cu obiectul 
supus masurarii, cu mediul ambiant si cu operatorul uman. 
 

Intervalul de masurare (Xmin, Xmax) este 
intervalul între valoarea minima Xmin si 
valoarea maxima Xmax masurabile; poate fi 
împartita în game de masurare. Nu 
întotdeauna intervalul coincide cu indicatia 
scalei - în exemplul dat în figura 2.7 avem 
intervalul de masurare 5÷10A. 
 

Rezolutia este o caracteristica de iesire a aparatului si reprezinta cea mai 
mica valoare a masurandului care poate fi apreciata pe indicator. 
Rezolutia se exprima în: 

• unitati de masura a masurandului (µV, mΩ etc); 
• unitati relative. 

 

Sensibilitatea este o caracteristica de transfer a aparatului si reprezinta 
variatia marimii de iesire în functie de marimea de intrare: 

Fig. 2.6. Schema functionala a unui aparat analogic pentru masurarea 
unei marimi pasive. 

Convertor  
de   

intrare 

Convertor   
de   

prelucrare 

Instrument 
electric de 
masurare 

Fenomen     
de studiat 

Marimea de activare Marimea 
electrica 

Marimea el. 
prelucrata 

Valoarea 
masurata 

Generator de 
marime de 

activare 

Marimea de activare 
modulata de marimea de 
masurat 

0
5 6 7 8 9

10
A

Fig. 2.7. Scala unui 
ampermetru. 
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dx
dy

S =  (2.7) 

unde: S - sensibilitatea, y - marimea de iesire, x - marimea de intrare a 
mijlocului electric de masurare. 
 

La aparatele analogice marimea de iesire se exprima în unitati de 
deplasare a dispozitivului mobil (de exemplu mm/mV). Sensibilitatea de-a 
lungul scarii gradate depinde de principiul de functionare si scara gradata 
poate fi uniforma sau neuniforma. Daca marimea de iesire se exprima în 
diviziuni, de exemplu diviziuni/mV atunci sensibilitatea este constanta pe 
intervalul de masurare, indiferent de aspectul scarii gradate. 

 xyS =  (2.8) 

Inversul sensibilitatii se numeste constanta aparatului: 

 
y
x

S
C ==

1
 (2.9) 

si ea se exprima, de exemplu în amperi/diviziune, ohmi/diviziune. Pentru 
orice mijloc de masurare sau convertor sensibilitatea reprezinta raportul 
dintre intervalul marimii de iesire si intervalul marimii de intrare. De 
exemplu, un termometru electric care masoara temperaturi între -40°C si 
+120°C si are o scara gradata cu 80 diviziuni prezinta  o sensibilitate de 
0,5 diviziuni/°C si o constanta de 2°C/diviziune. 
 

Pragul de sensibilitate este o caracteristica de intrare si reprezinta cea 
mai mica variatie a masurandului care poate fi pusa în evidenta; 

• determina precizia si valoarea Xmin; 
• este determinat de rezolutia aparatului, nivelul de zgomot (propriu 

si exterior) si de sensibilitatea indicatorului de nul; 
• se poate mari prin masurarea la temperaturi joase sau prin cresterea 

duratei masurarii.  
 

Precizia instrumentala (exactitatea) este calitatea aparatului de a da 
rezultate cât mai apropiate de valoarea adevarata a masurandului.  
 

La efectuarea unei masurari se obtine valoarea masurata a marimii supuse 
masurarii. Dar datorita aparatului de masurat si celorlalti factori implicati 
în procesul de masurare, valoarea masurata obtinuta este diferita de 
valoarea adevarata a marimii de masurat, deci masurarea este 
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caracterizata de o anumita incertitudine. Pentru a estima incertitudinea de 
masurare trebuie sa fie evidentiate toate erorile ce afecteaza masurarea. 
 

Clasa de exactitate reflecta un ansamblu de caracteristici metrologice. La 
aparatele la care se normeaza eroarea relativa sau eroarea raportata clasa 
de exactitate este numeric egala cu eroarea relativa sau raportata maxima 
admisa. 
 

Clase de exactitate pentru aparatele de masurat analogice: 
0,001 0,01 0,1 1 
0,002 0,02 0,2 1,5 
0,005 0,05 0,5 2,5 5 

 

Rapiditatea (timpul de masurare) reprezinta numarul de masurari 
efectuate în unitate de timp sau banda de frecventa a masurandului pentru 
care aparatul nu iese din limitele de precizie normala. De exemplu, pentru 
aparatele analogice timpul de masurare este de maxim 4s, iar pentru 
aparatele digitale viteza de masurare ajunge sau depaseste 50 masurari pe 
secunda. 
 

Puterea consumata se întelege prin puterea preluata de aparat de la 
fenomenul supus masurarii, pentru formarea semnalului metrologic si 
pentru obtinerea valorii masurate. Valoarea puterii consumate depinde de 
tipul convertorului de intrare (de exemplu masa si dimensiunile 
traductorului) precum si de tipul convertorului de iesire (de exemplu 
instrumentele analogice consuma puteri între câtiva miliwati si wati, iar 
cele digitale puteri foarte mici). 
 

Fiabilitate metrologica este caracteristica aparatului de a functiona fara 
defecte. 
 

Stabilitatea reprezinta calitatea unui aparat digital de a-si pastra timp 
îndelungat caracteristicile, prin conservarea zeroului si instabilitatea la 
variatiile de temperatura, umiditate si paraziti electromagnetici (de 
exemplu ±0,01% pe an). 
 

Compatibilitatea cu un sistem automat de masurare. Un aparat digital 
este compatibil cu un sistem automat de masurare daca este prevazut cu o 
interfata de intrari-iesiri cu ajutorul careia se poate conecta la liniile 
magistralei sistemului, pentru a primi comenzi si a furniza date în cod. 
 

Pot fi enumerate si alte caracteristici ale aparatelor de masurat: protectie 
fata de actiunea mediului, gabarit, masa, pret. 
 


