
Clasificarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor electrice 

Se bazeaza pe diferitele manifestari ale curentului electric(magnetice, termice, electrodinamice, de 

inductie, etc.), care provoaca forte mecanice sub actiunea carora echipajul mobil al instrumentului de 

masurat sub actiunea carora echipajul mobil al instrumentului de masurat tinde sa se deplaseze, executand 

de obicei o miscare de rotatie. 

 Clasificarea instrumentelor de masurat electrice se face dupa urmatoarele criterii: 

 dupa natura marimii masurate; 

 dupa natura curentului; 

 dupa gradul de precizie; 

 dupa principiul de functionare, in functie de sistemul utilizat  
 

 

 Din punct de vedere al naturii curentului, instrumentele electrice se impart in : 

-instrumente de curent continuu, care pot fi folosite numai in circuitele de curent continuu; 

-instrumente de curent alternativ, care pot fi folosite numai in curent alternativ; 

-instrumente de curent continuu si alternativ, care pot fi folosite si in circuitele de curent continuu si 

in cele de curent alternativ. 



 Din punct de vedere al gradului de precizie, instrumentele se impart in cinci clase: 

0,2;0,5;1;1,5;2,5 

 Dupa principiul de functionare,aparatele de masurat se impart in urmatoarele tipuri principale: 

a)aparate cu magnet permanent si bobina mobila (magneto-electrice) 

b)aparate electromagnetice(cu fier mobil), 

c)aparate electrodinamice, 

d)aparate de inductie, 

e)aparate termice, 

f)aparate electrostataice, 

g)aparate cu termoculplu, 

h)aparate cu redresori, 

i)aparate cu tuburi electronice, 

j)aparate inregistratoare, 

k)oscilografe, 

l)aparate de rezonanta(cu vibratii). 

 Dupa modul de intrebuintare aparatele electrice de masura se impart in: 

aparate fixe,care sunt montate rigid pe locul de functionare,de exemplu pe tablourile electrice si 

aparate mobile,care pot fi transportate dintr-un loc in altul dupa necesitati. 

Marcarea aparatelor electrice 

Aparatele de masurat au marcate pe cadranele lor simbolurile si indicatiile corespunzatoare atat 

felului lor de constructie,cat si felului curentului in care se intrebuinteaza,modului de asezare pe masa de 

lucru,clasei de precizie din care fac parte,etc. 

Aceste simboluri si indicatii sunt: 

-initialele sau numele unitatii de masura, 

-marca fabricii, 

-numarul de serie al aparatului, 

-simbolul aparatului aratand felul lui de constructie, 

-simbolul pentru felul curentului, 

-simbolul pentru felul de asezare al aparatului, 

-simbolul pentru frecventa,spre exemplu 50Hz, 

-simbol pentru tensiunea de incercare:o steluta cu o cifra interioara care indica tensiunea de incadrare in 

kV sau semnul din tabelul cu simboluri, 

-o cifra care arata clasa de precizie a aparatului, de exemplu 0,5; 

-alte indicatii(rezistenta electrica, inductanta diferitelor circuite, etc.) 

 



 


