
APARATE ELECTRODINAMICE  

 

Simbol: 

 

Principiul de funcţionare: Funcţionarea aparatelor electrodinamice se bazează pe acţiunea forţelor electrodinamice ce se 

exercită între bobine fixe şi mobile parcurse de curent. 

Construcţie: 

1. Dispozitivul pentru producerea cuplului activ: 

          A. parte fixă - 2 bobine fixe legate în serie sau în paralel (1)- 

printre care trece axul (3) al echipajului mobil 

          B. parte mobilă - bobina mobilă (2) 

2. Dispozitivul pentru producerea cuplului rezistent:  - două arcuri 

spirale(8) – servesc şi la aducerea curentului la bobina mobilă 

3. Dispozitivul de citire:  ac indicator(4) şi scară gradată 

4. Corector de zero:   buton crestat  (5) care, prin intermediul unei 

pârghii ce este legată la un capăt al unui arc spiral, acţionează asupra 

axului echipajului mobil 

5. Amortizor pneumatic (7) – cu piston sau cu paletă (6) 

 

Funcţionare 

Aparatele electrodinamice având două circuite ( bobinele fixe 

şi bobina mobilă), pot fi parcurse de doi curenţi - I1 şi  I2. Din 

interacţiunea câmpurilor magnetice create de cei doi curenţi apar forţele 

electrodinamice care dau naştere cuplului activ ce pune bobina mobilă 

în mişcare. 

 

Caracteristica de conversie: 

            α = KI1I2  - în c.c.;           α = KI1I2cosφ – în c.a. 

I1= intensitatea curentului prin bobina fixă    I2= intensitatea curentului prin bobina mobilă 

φ- defazajul dintre curenţii I1 şi I2               K- constantă 

Caracteristici: 

 Scară neuniformă ca ampermetre şi voltmetre şi scară uniformă ca wattmetre; 

 Sensibilitate bună (sesizează curenţi de ordinul mA); 

 Precizie foarte bună ( începând cu clasa de exactitate 0,1); 

 Consum propriu de putere mare ( 2-10 W); 

 Sunt  influenţate de câmpurile magnetice exterioare ( se ecranează); 

 Indicaţiile sunt influenţate de frecvenţa curentului (se utilizează până la frecvenţe de 1500 Hz); 

 Sunt  sensibile la suprasarcini; 

 Funcţionează în curent continuu şi curent alternativ; în c.a. măsoară valoarea efectivă (eficace) a mărimii de măsurat; 

 Sensul indicaţiei depinde de modul de conectare a bobinelor. 

Utilizări: 

 ampermetre, voltmetre, wattmetre  de curent  continuu şi curent alternativ – până la frecvenţe de sute de herţi 

 cosfimetre 

 

APARATE FERODINAMICE 

 
SIMBOL  

Aparatele ferodinamice au acelaşi principiu de funcţionare ca şi 

aparatele electrodinamice. Deosebirea dintre cele două aparate constă în faptul 

că bobinele aparatului ferodinamic sunt prevăzute cu miezuri magnetice 

Datorită acestui fapt câmpul magnetic este mai intens ceea ce face ca 

sensibilitatea aparatelor ferodinamice să fie mai mare decât cea a aparatelor 

electrodinamice. În schimb, precizia scade din cauza pierderilor în fier, a 

fenomenului de histerezis şi a curenţilor turbionari. Câmpul propriu fiind mai 

puternic, aparatele ferodinamice sunt mai puţin influenţate de câmpuri 

magnetice exterioare decât aparatele electrodinamice. 

 

 

UTILIZĂRI: wattmetre şi varmetre 

 


