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

Profil: Tehnic
Calificarea: TEHNICIAN ELECTROTEHNIST
Clasa: a-XIII-a Ruta progresivă

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

Subiectul. I.         TOTAL: 20 puncte

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

1. Puntea Sauty se foloseşte la măsurarea condensatoarelor cu factor de calitate:
 a) mare;
 b) mic;
 c) egal cu zero;
 d) negativ.

2. Schimbarea sensului de rotaţie al motorului  asincron cu rotorul în scurtcircuit se face prin:
 a) deconectarea unei înfăşurări statorice;
 b) inversarea succesiunii a două faze;

c) încărcarea cu sarcină activă;
d) încărcarea cu sarcină inductivă.

3. Procesul tehnologic reprezintă ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se:
a) proiectează un produs sau repere ale acestuia;
b) concepe un produs sau repere ale acestuia;
c) realizează un produs sau repere componente ale acestuia;
d) realizează procesul de producţie.

4. Statorul şi rotorul constituie armăturile maşinii electrice şi sunt separate între ele de un
spaţiu numit :

a) pas polar;
 b) întrefier;

c) crestătură ;
d) pol.

5. Contactorul are rolul:
a) de a închide curenţii în condiţii normale de funcţionare;

 b) de a întrerupe curenţii în condiţii normale de funcţionare;
c) de a închide, suporta şi întrerupe curenţii în condiţii normale de funcţionare ;
d) de a proteja la scurcircuite .

6. Relaţie de echilibru a punţii Wheatstone este:
a) R1*R2= R3*R4;

 b) R1*R2*R4= R3;
c) R1*R3= R2*R4;
d) R1/R3= R4/R3.

7. Releele termice asigură protecţia:
a) împotriva scurtcircuitelor;

 b) împotriva căderii tensiunii de alimentare;
c) împotriva suprasarcinilor (1,2-6) In;
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d) la tensiuni minime admisibile.
8. Mărimea de comandă este mărimea de la ieşirea:

a) traductorului;
 b) comparatorului;

c) elementului de execuţie;
d) regulatorului.

9. Caracteristica n= f(M) a maşinii asincrone reprezintă:
a) caracteristica mecanică;

 b) caracteristica externă;
c) caracteristica de reglaj;
d) caracteristica vitezei la mersul în sarcină.

10. Cu ohmmetrul serie se pot măsura:
a) intensităţile curentului electric;

 b) rezistenţele de valoare mică;
c) rezistenţele de valoare mare;
d) tensiuni electrice.

B. Cititi cu atenţie enunţurile de mai jos şi notaţi pe foaia de concurs în dreptul cifrei
corespunzătoare litera A dacă consideraţi că enunţul este adevarăt, iar dacă consideraţi că
enunţul este fals, notaţi litera F.      5 puncte

1. Termocuplul este un traductor de temperatură.
2. Un element de execuţie pneumatic dezvoltă o forţă mai mare decât un element de

execuţie hidraulic.
3. Echipamentul de conturare comandă simultan axele maşinii, între ele existând o

dependenţă funcţională.
4. Bobina de curent a wattmetrului se conectează în paralel cu sarcina.
5. Releul termic protejează circuitul electric prin arderea fuzibilului.

C . În coloana A sunt reprezentate schemele de principiu ale unor traductoare pentru
deplasări mici, iar în coloana B tipuri de astfel de traductoare. Scrieţi pe foaia de examen
asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

5 puncte
A. Scheme de principiu B. Tipuri de traductoare

a. Traductor capacitiv cu modificarea
distanţei dintre armături

b. Traductor cu întrefier variabil

c. Traductor rezistiv potenţiometric

d. Traductor rezistiv cu modificarea
rezistenţei electrice a unui rezistor

1.

2.

3.
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e. Traductor cu transformator diferenţial
liniar variabil

f. Traductor inductiv cu miez variabil

Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte

1. Indicaţi rolul colectorului la maşina de curent continuu.  3 puncte

2. Precizaţi principiul de funcţionare al transformatorului electric monofazat. 3 puncte

3. În figura de mai jos este dată schema bloc de principiu a unui sistem de acţionare
electrică.

8 puncte

semnal electric                     semnal mecanic

Identificaţi elementele schemei :
1- ______________________________     3- ___________________________
2- ______________________________     4- ___________________________

4. Un transformator monofazat are U1n= 380 V, U2n= 240 V, Sn= 63 kVA. Se cere:

a) schema de principiu a transformatorului electric monofazat cu notaţiile
mărimilor din circuitul primar şi din circuitul secundar;

b) determinarea raportului de transformare Kt;
c) precizarea condiţiilor de funcţionare în gol a transformatorului electric

monofazat;
d) determinarea intensităţii curentului din circuitul primar.

16 puncte

Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte

1. Realizaţi un eseu despre elementele  de execuţie utilizate în sistemele de automatizare
respectând următoarele cerinţe:
- definirea elementului de execuţie;
- indicarea mărimilor de intrare şi de ieşire pentru elementul de execuţie;
- precizarea elementelor componente;

4.

5.

 1  2  3  4
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- clasificarea elementelor de execuţie în funcţie de motorul de execuţie;
- descrierea unui tip de element de execuţie (tipuri constructive, domeniul de utilizare).

25 puncte

2. Pentru măsurarea puterii active a unei sarcini Z, în curent alternativ monofazat, se
folosesc: un ampermentru, un voltmetru şi un wattmetru electrodinamic. În urma
măsurării au rezultat următoarele valori: I = 1,4 A pentru intensitatea curentului electric,
respectiv U = 218 V pentru tensiunea electrică.
Valoarea puterii electrice este dată de indicaţia wattmetrului din figura alăturată:

a. reprezentaţi schema electrică de măsurare;
b. calculaţi constanta wattmentrului Kw, ştiind că domeniile de tensiune şi curent sunt
trecute în partea stangă a cadranului;
c. determinaţi puterea activă P măsurată de wattmetru;
d. calculaţi factorul de putere, cosφ;
e. precizaţi rolul ampermetrului şi al voltmetrului din schema reprezentată.

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

Profil: Tehnic
Calificarea: TEHNICIAN ELECTROTEHNIST
Clasa: a-XIII-a Ruta progresivă

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

Subiectul. I.         TOTAL:  20 puncte
A.       Se acordă  câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect .

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
1-a; 2-b; 3-c; 4-b; 5-c; 6-c; 7-c; 8-d; 9-a; 10-c.                           
B. Se acordă  câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect .

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
1-A;   2-F;   3-A;  4-F;  5-F.
C. Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 1 punct.

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
1– f;  2 – a;   3 – c;  4-e;  5-b.

Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte
1. Colectorul maşinii de curent continuu are rolul de redresare mecanică.

Se acordă 3 puncte pentru răspunsul corect
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

2. Transformatorul electric monofazat funcţionează pe principiul inducţiei electromagnetice
între două ansamble de spire aşezate pe un miez magnetic comun.

Se acordă 3 puncte pentru răspunsul corect
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

3.
1- elementul  de  execuţie  ;  2 – motorul electric  ;  3 – transmisia ; 4 – maşina de lucru

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Pentru fiecare răspuns greşit  sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

4.
a. Pentru reprezentarea corectă a schemei de principiu a transformatorului electric
monofazat se acordă 2 puncte.
Pentru notarea corectă a tensiunii electrice, a intensităţii curentului electric şi a numărului de
spire atât din circuitul primar, cât şi din circuitul secundar se acordă 3 puncte.
b. Pentru scrierea relaţiei raportului de transformare

KT = U1n / U2n  se acordă  2 puncte
Pentru înlocuire în relaţie şi calcul corect 

KT = 1,58 se acordă  2 puncte
c. Transformatorul electric monofazat funcţionează în gol dacă o înfăşurare este conectată
la reţea, iar cealaltă este deschisă.
Pentru răspunsul corect se acordă 3 puncte.
Pentru  răspuns greşit  sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
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d. Pentru scrierea expresiei matematice a intensităţii curentului electric din circuitul primar al
transformatorului se acordă 2 puncte

Pentru înlocuire în relaţie şi calcul corect se acordă 2 puncte. 

Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte
1. Eseul despre elementele  de execuţie structurat astfel:
- Elementul de execuţie reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează
asupra instalaţiei tehnologice;     5 puncte
- Mărimea de intrare: mărimea de comandă
  Mărimea de ieşire: mărimea de execuţie

6 puncte
- Elementele componente: motor de execuţie şi organ de execuţie 4 puncte
- Clasificarea elementelor de execuţie în funcţie de motorul de execuţie: electrice,
pneumatice şi hidraulice      3 puncte
-  Precizarea tirpurilor constructive     4 puncte

Indicarea domeniilor de utilizare      3 puncte
2.
a. Schema electrică de măsurare:

3 puncte

b.

Pentru scrierea corectă a relaţiei se acordă 2 puncte.
Pentru efectuarea corectă a calculului matematic, se acordă 1 punct.
c.
Pentru scrierea corectă a relaţiei se acordă 2 puncte.
Pentru efectuarea corectă a calculului matematic, se acordă 1 punct.

d.

Pentru scrierea corectă a relaţiei se acordă 2 puncte.
Pentru efectuarea corectă a calculului matematic, se acordă 1 punct.
e. Ampermetrul şi voltmetrul din schema desenată urmăresc încărcarea bobinelor de curent
şi de tensiune ale wattmetrului.
Pentru răspunsul corect se acordă 3 puncte.
Pentru  răspuns greşit  sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
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Notă: Pentru orice altă rezolvare considerată corectă se acordă punctajul din barem.
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