
R A P O R T 

privind studiul de cercetare „ Elaborarea documentaţiei etalonului bazat pe măsuri de 

rezistenţă electrică cu valoarea nominală a trzistenţei 1 Ω şi cercetarea  stabilităţii în timp” 

(cod SC 007/2018) realizat de V. CODIŢĂ – specialist coordonator al laboratorului 

„Mărimi electromagnetice, frecvenţă şi timp” 

În baza observaţiilor multianuale a stabilităţii rezistenţei electrice a măsurilor de rezistenţă elec-

trică din componenţa etalonului naţional al rezistenţei electrice în curent continuu a fost constatat 

faptul de abatere a valorii convenţional adevărate a rezistenţei electrice a măsurilor de  (1-2) 

ppm/an, deasemenea a fost conststatată dependenţa valorii rezistenţei de presiunea atmosferică 

de circa (0.3-0.4) ppm/kPa (≅ 7mm Hg), ceeace a servit ca argument pentru perfecţionarea eta 

lonului  prin înlocuirea măsurilor de rezistenţă electrică din componenţa etalonului ac tual cu 

valoarea nominală a rezstenţei electrice de 10 kΩ cu măsuri de reistenţâ electrică cu valoa-rea 

nominală a rezistenţei de 1 Ω, care, conform documentaţiei tehnice (de exemplu GOST 8.237-

2003), sunt de cca   patru ori mai stabile faţă de măsurile de 10 kΩ.  

Conform   RGML 09:2015 (Regulament general de metrologie legală), pct 16, „Modificările care 

se întroduc în construcţia sau componenţa etalonului se examinează în cadrul Consiliului Tehni-

co -Ştiinţific al INM, Se elaborează  un referat şi o fişă tehnică nouă în caare se reflectă modifi-

cările în cauză şi se prezintă spre aprobare la ACM (Autoritatea centrală de metrologie)” Proiec-

tele documentaţiei (referatului şi şi fişei tehnice) sunt în proces de finisare necesare fiind 

rezultatele cercetării stbilităţii în timp a valorii rezistenţei electrice a măsurilo de rzistenţă cu 

valoarea nominlă a rezistenţei 1Ω. 

Cercetarea stabilităţii valorii rezistenţei electrice a măsurilor a măsurilor de rezistenţă electrică 

cu valoarea nominală a rezistenţei 1 Ω de fapt durează de mai mulţi ani ,dar cea mai esenţială 

cercetare a fost efectuată în anul curent,2018. Astfel, compararea valorii rezistenţei electrice  a 

măsurilor de rezistenţă electrică cu valoarea nominală a rezistenţei 1Ω, obţinute ăn luna februarie  

a anului 2015, aproape patru ani în urmă, cu rezultatele măsurărilor rezistenţei aceloraşi măsuri 

în anul curent demonstrează că devierea valorii rezistenţei măsurilor de rezistenţă electrică 

precon-i zate pentru realizarea noulu etalon nu depă nu depăşeşete 0.5 ppm.,adică, aproximativ 

0,1 sam maxim 9.2 ppm/an.. 

Finalizarea elaborării documentelor corespunzătoare  pentru etalonul naţional al rezistenţei 

electrice în curent continuu bazat pe măsuri (etaloane) de rezistenţă electrică cu valoarea 

nominală a rezistenţei 1 Ω este preconizată pentru primul trimestru al anului 2019. 

 

V.Codiţă  12 decembrie 2018  
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