
APARATE FEROMAGNETICE 

SIMBOL:  

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE    -   Aparatele feromagnetice funcţionează pe baza acţiunii câmpului magnetic creat de o 

bobină fixă parcursă de curent, asupra unor piese din material feromagnetic. 

Variante constructive 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aparat feromagnetic cu atracţie  
1-bobină fixă 
2-piesă feromagnetică 
3-axul echipajului mobil 
4-ac  indicator 
5-contragreutăţi 
6-arc spiral 
7-corector de zero 
8-amortizor pneumatic 

 
Aparat feromagnetic cu respingere 
1-bobină fixă 
2-plăcuţă feromagnetică fixată pe bobină 
3-plăcuţă feromagnetică fixată pe ax 
4-axul echipajului mobil 
5-ac indicator 
6-amortizor pneumatic 
7- arc spiral 

CONSTRUCŢIE 

1. Dispozitivul pentru producerea cuplului activ:   partea fixă – bobină;   partea mobilă -  piese feromagnetice 

2. Dispozitivul pentru producerea cuplului rezistent: - un arc spiral  

3. Dispozitivul de citire: - ac indicator şi scară gradată 

4. Corector de zero: - buton crestat care, prin intermediul unei pârghii ce este legată la un capăt al unui arc spiral, 

acţionează asupra axului echipajului mobil 

5. Amortizor pneumatic – cu piston sau cu paletă 

FUNCŢIONARE 

Aparat feromagnetic cu atracţie 

     La trecerea curentului prin bobină piesa feromagnetică  se magnetizează şi este atrasă în interiorul bobinei determinând 

deplasarea echipajului mobil 

Aparat feromagnetic cu respingere 

     La trecerea curentului prin bobină cele două plăcuţe se magnetizează şi se resping dând naştere cuplului activ care pune în 

mişcare echipajul mobil.  
Caracteristica de conversie:      α=KI

2
        I - intensitatea curentului prin bobină          K - constantă 

CARACTERISTICI  

 Scară neuniformă; 

 Sensibilitate mică(sesizează curenţi de ordinul zecilor de mA); 

 Precizie scăzută ( începând cu clasa de exactitate 1); 

 Consum propriu de putere mare ( 0,5-7,5VA); 

 Sunt  influenţate de câmpurile magnetice exterioare ( se ecranează); 

 Indicaţiile sunt influenţate de fenomenul de histerezis şi de curenţi turbionari (erorile cresc cu frecvenţa →se folosesc 

numai la frecvenţe joase); 

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

 Sunt robuste, au preţ de cost redus şi se folosesc cel mai des ca aparate industriale de c.a. 

UTILIZĂRI ampermetre şi voltmetre de curent alternativ, la frecvenţa reţelei  ( 50 Hz), sub formă de aparate de panou 


