
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

1
Profil: tehnic, calificarea: Tehnician în automatizări – clasa a XI-a

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician în automatizări
Clasa: a XI-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I.                   TOTAL: 20 puncte

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:            10 puncte

1. Semnul convenţional din figură reprezintă: 
a. TEC-J cu canal p;
b. TEC-MOS cu canal indus n;
c. TEC-J cu canal n;
d. TEC-MOS cu canal indus p.

2. Diodele cu contact punctiform se caracterizează prin:
a. capacitate de barieră dependentă de tensiunea de polarizare inversă;
b. rezistenţă inversă foarte mică;
c. capacitate de difuzie mare, de ordinul microfarazilor;
d. capacitate echivalentă foarte mică, de ordinul picofarazilor.

 3. Corespondentul zecimal al numărului binar 101001este:
a. 3;
b. 16;
c. 41;
d. 32.

4. La un multiplexor relaţia de legatură între cele m intrări şi codul de selecţie a căii de
intrare de n biţi este:

a. m= n;
b. m= 4/n;
c. m= 2n;
d. n= 2m.

5. Semnalul rampă unitară  are variaţia: 
a. t, pentru t ≤0  şi 0, pentru t > 0;
b. 0, pentru t ≤ 0  şi 1, pentru t > 0;
c. ∞, pentru t = 0  şi 0, pentru t ≠ 0;
d. 0, pentru t ≤ 0  şi  t, pentru t > 0.

6. În schema funcţională a unui sistem de reglare automată S.R.A., elementul de măsurare
E.M. (traductorul )  este plasat:

a. pe calea de reacţie negativă;
b. între elementul de execuţie E.E. şi instalaţia tehnologică I.T.;
c. în paralel cu regulatorul automat R.A.;
d. între regulatorul automat R.A. şi elementul de execuţie E.E.

7. Elementul component al SRA care permite obţinerea abaterii este:
a. traductorul;
b. elementul de comparaţie;
c. elementul de execuţie;
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d. regulatorul automat.

8. Rezistenţa de şunt necesară măsurării unui curent de 20 mA cu un ampermetru ce are
rezistenţa internă ra = 18 Ω şi un curent nominal de 2 mA este:

a. 2 Ω;
b. 1,62 Ω;
c. 1,8 Ω;
d. 18 Ω.

9. Pentru ca la montarea unui voltmetru într-un circuit funcţionarea circuitului să nu fie
influenţată, este necesar ca:

a. rezistenţa proprie a voltmetrului să fie mult mai mică decât rezistenţa circuitului;
b. să se conecteze o rezistenţă adiţională;
c. rezistenţa proprie a voltmetrului să fie mult mai mare decât rezistenţa circuitului;
d. rezistenţa proprie a voltmetrului să fie egală cu rezistenţa circuitului.        

10. Într-o punte Wheatstone rezistenţele cunoscute sunt: R1 = 12 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 15 Ω.
Rezistenţa RX din braţul opus rezistenţei R2 are valoarea :

a. 7,5 Ω;
b. 30 Ω;
c. 4,8 Ω;
d. 33 Ω.    

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ   şi notaţi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F,  dacă apreciaţi că enunţul
este fals.                                                                                                        5 puncte

a. Ampermetrul şi voltmetrul, incluse în circuitul de măsurare a puterii în curent continuu cu
wattmetrul, au rolul de a urmări încărcarea wattmetrului.
b. La ohmmetrul derivaţie,  în absenţa rezistenţei de măsurat, se consumă bateria.
c. Numerele zecimale obţinute prin conversia numerelor binare care au bitul cel mai
semnificativ 1 sunt totdeauna impare.
d. Tiristorul reprezintă un dispozitiv electronic format din 4 joncţiuni p-n.
e. Relaţia Ka = ∆ Xe / ∆ Xi  reprezintă sensibilitatea absolută sau panta traductorului.

I.3.  În coloana A sunt enumerate diferite Tipuri de traductoare, iar în coloana B Mărimi
neelectrice ce pot fi măsurate cu aceste traductoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierile
dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                5
puncte

A. Traductoare B. Mărimi neelectrice
1. traductor cu imersor
2. traductor inductiv cu armătură

mobilă
3. piston cu resort
4. timbru tensometric
5. termocuplu

a. deplasare
b. presiune
c. nivel
d. debit
e. temperatură
f. forţă
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Subiectul. II.                   TOTAL: 30 puncte

1. Se dă următoarea figură:                                                                                  9 puncte

a. Identificaţi tipul aparatului.
b. Numiţi elementele notate cu 1 şi 2 şi indicaţi rolul lor în circuit.
c. Explicaţi funcţionarea aparatului.

2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile lipsă:   6 puncte

a. Filtrul din schema bloc a unui redresor are rolul de a ……1……… forma de undă a
semnalului redresat şi se poate realiza cu ………2………sau ….3..... 
b. Regulatorul automat este blocul la intrarea căruia se aplică    ...... 4...... şi la ieşirea căruia
rezultă  mărimea de ......5........  care determină acţionarea   .......6........ 

3.  Pentru măsurarea unei bobine se foloseşte o punte Maxwell.                           15 puncte
a. Desenaţi schema electrică a punţii.
b. Precizaţi destinaţia circuitului.
c. Indicaţi modul de lucru.
d. Scrieţi condiţia de echilibru şi relaţiile de calcul pentru elementele necunoscute.

Subiectul. III.                   TOTAL: 40 puncte

1. În montajul din figura de mai jos este reprezentat un circuit de polarizare pentru un
tranzistor bipolar.                                                                                                      20 puncte



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

4
Profil: tehnic, calificarea: Tehnician în automatizări – clasa a XI-a

a. Indicaţi tipul tranzistorului şi tipul schemei de polarizare în curent continuu.
b. Precizaţi rolul elementelor de circuit RC, RB, RE, CE .                             
c. Determinaţi punctul static de funcţionare,  dacă: 
EC = 12 V; RB = 200 kΩ; RE = 1 kΩ;  RC = 2 kΩ; UBE = 0,7 V; β0 = 50 (ICE0 se
neglijează).
d. Calculaţi valoarea capacităţii condensatorului CE pentru un semnal cu frecvenţa de 1 kHz
aplicat la intrarea tranzistorului.
e. Calculaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale dreptei de sarcină cu axele din planul
caracteristicilor statice de ieşire.

2. Se consideră F1 şi F2,  două reprezentări echivalente ale unei funcţii logice:       20
puncte

;

.
a. Implementaţi fiecare funcţie cu ajutorul următoarelor circuite integrate:

- CDB 400 (4 porţi ŞI-NU cu 2 intrări);
- CDB 404 (6 porţi NU );
- CDB 406 (4 porţi ŞI cu 2 intrări);
- CDB 432 (4 porţi SAU cu 2 intrări).

b. Specificaţi care din cele două implementări este mai avantajoasă şi justificaţi răspunsul.
c. Determinaţi potenţialul de la ieşirile celor două circuite, când intrarea A este conectată la
valoarea sursei de 5 V şi intrarea B este conectată la masă.
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician în automatizări
Clasa: a XI-a

Barem de corectare şi notare
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I.         TOTAL: 20 puncte

I.1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.            10 puncte
1 – a; 2 - d; 3 - c; 4 - c; 5 - d; 6 - a; 7 - b; 8 - a; 9 - c; 10 – b.

I.2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.                         5 puncte
a -  A; b -A; c - F; d - F; e –A.

I.3. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare asociere  corectă.                        5 puncte
1 - c; 2 - a; 3 -b; 4 - f; 5 –e.

Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte

1.                                                                                                                  total: 9 puncte
a. traductor de presiune cu tub Bourdon;                                                                  1 punct
b. 1 – racord fix – permite pătrunderea fluidului sub presiune;                               2 puncte
    2 – dop – etanşează tubul elastic;                                                                      2 puncte
c. fluidul sub presiune pătrunde prin racordul fix 1, determinând modificarea diametrului D al
arcului de cerc, respectiv deplasarea d a capătului liber – proporţional cu presiunea p  de
măsurat.                                                                                                                 4 puncte

2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.                        total: 6 puncte
1 – netezi; 2 -  bobină; 3 – condensator;
4 – abaterea (eroarea); 5 – comandă; 6 – elementului de execuţie.

3.                                                                                                                     total:15 puncte

a. Schema electrică a punţii Maxwell:                                                                        2 puncte

b. Măsurarea bobinelor cu factor de calitate mic.              
1 punct

R1
Rx

R3

Lx

f

        u,f

C2
R2
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c. Mod de lucru :                                                                                                     6  puncte

- se montează bobina la bornele aparatului;                                                          2 puncte
- se reglează elementele variabile pe rând, până la echilibrarea punţii;                2 puncte
- se calculează elementele bobinei de măsurat, din condiţia de echilibru            2 puncte
d.                                                                                                                           6 puncte

;  2 puncte

;                                                                                                         2 puncte

.                                                                                                 2 puncte

Subiectul. III.                   TOTAL: 40 puncte

1.                                                                                                                      total:20 puncte

a.                                                                                                                       2 puncte

- tranzistorul  de tip npn în conexiunea emitor comun;                                               1 punct

- schemă de polarizare în curent continuu, cu curent de bază constant, cu stabilizarea
termică a PSF.                        1 punct

b.                                                                                                                        4 puncte

RC – rezistor de colector (de sarcină): are rol în stabilirea PSF şi determină înclinarea
dreptei de sarcină;                                                                                                               1
punct
RB – rezistor de polarizare a bazei tranzistorului : limitează / stabileşte valoarea curentului
de bază;                                                                                                           1 punct
 RE – rezistor de emitor: stabilizează termic PSF al tranzistorului;                            1 punct
CE - condensator de decuplare a emitorului / scurtcircuitează rezistenţa de emitor în curent
alternativ.                                                                                                                 1 punct

 c.                                                                                                                         6 puncte
Mărimile electrice caracteristice PSF al tranzistorului sunt: IB, IC, UCE .

; 
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      IC = 2,25 mA          
 = 5,205 V   

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare formulă  corectă şi câte 1 punct pentru fiecare calcul
corect.
    d.                                                                                                               2 puncte

1,6  F

    e.                                                                                                              6 puncte
Ecuaţia dreptei de sarcină este:                                                        2 puncte

Pentru IC = 0, rezultă:                                                                          2 puncte

Pentru UCE = 0, rezultă:                                                                       2 puncte

2.                                                                                                                    total: 20 puncte

a.                                                                                                                              12 puncte

Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare schemă corectă.
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b.                                                                                                         4 puncte
A doua schemă este mai avantajoasă, deoarece necesită 2 circuite integrate.
c.                                                                                                         4 puncte
A=1; B= 0                                                                                           1 punct

1 punct

1 punct

Circuitele au la ieşire potenţialul masei.                                                        1 punct

Notă: Pentru orice altă rezolvare considerată corectă se acordă punctajul din barem.
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