
APARATE MAGNETOELECTRICE 

SIMBOL:      

Principiul de funcţionare:  Funcţionarea aparatelor magnetoelectice se bazează pe interacţiunea dintre câmpul magnetic 

creat de un magnet permanent şi curentul ce străbate o bobină mobilă. 

CONSTRUCŢIE 

a. Dispozitivul pentru producerea cuplului activ: 

partea fixă - magnet permanent(1) – prevăzut cu piese polare (2) 

partea mobilă – bobină mobilă (3) - aşezată pe miezul cilindric (7) 

b. Dispozitivul pentru producerea cuplului rezistent: două arcuri spirale 

(6), care servesc şi la aducerea curentului în bobina mobilă 

c. Dispozitivul de citire: ac indicator (4) şi scară gradată (5) 

d. 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 

e. Amortizor electromagnetic - realizat din carcasa bobinei sau din câteva 

spire în scurtcircuit fixate pe bobină 

 FUNCŢIONARE 

La trecerea unui curent continuu prin bobină, ca urmare a 

interacţiunii curentului cu câmpul magnetic al magnetului permanent, 

asupra bobinei acţionează forţele F care dau naştere cuplului activ Ma ce 

roteşte bobina. 

 

Ma=Fb  unde  F=IBl ;  b=2a 

I - intensitatea curentului prin bobină; B - inducţia magnetică 

l - lungimea conductorului(înălţimea unei spire); b - lăţimea unei spire 

Ma = Fb = IBNl b = BNAI unde: A=l b ( suprafaţa unei spire) 

Bobina se roteşte până când cuplul rezistent (Mr=Dα), egalează cuplul activ 

 

La echilibru: Ma=Mr→BNAI=Dα; → α=      
BNA/D=K ( constant)- sensibilitatea aparatului 

α=KI  - caracteristica de conversie      Sensibilitatea se mai notează şi cu S        α=SI   

 

Caracteristici: 

 Scară uniformă 

 Sensibilitate foarte mare(sesizează curenţi de ordinul µA şi, în construcţii speciale chiar nA) 

 Precizie foarte bună ( începând cu clasa de exactitate 0,05) 

 Consum propriu de putere foarte mic ( sub 1mW) 

 Sunt puţin influenţate de câmpuri electrice sau magnetice exterioare ( au câmp magnetic propriu puternic) 

 Sunt sensibile la suprasarcini; conductorul din care este realizată bobina mobilă este foarte subţire şi la depăşirea 

curentului maxim se încălzeşte şi se poate arde; 

 Funcţionează numai in curent continuu 
 Instrumentul are polaritate, adică inversarea sensului curentului duce la inversarea sensului deplasării acului indicator 
 În curent alternativ acul indicator vibrează în jurul poziţiei de zero; pentru funcţionarea în curent alternativ trebuie 

să li se asocieze un redresor. 

Utilizări 

 ampermetre şi voltmetre de curent continuu 

 instrumente indicatoare pentru ohmetre, multimetre, punţi de măsurare. 

Corectorul de zero: 

 

 

 1 – buton crestat 

 2 – arc spiral 

 3 – pârghie 

 4 – axul sistemului mobil 

 5 – ac indicator 

 6 – contragreutăţi 
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