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

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician electronist
Clasa: a XII-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
I.1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Voltmetrele sunt caracterizate de parametrul “rezistenţa în Ω/V” ce reprezintă:
a) tensiunea nominală;
b) curentul nominal al aparatului când tensiunea măsurată este 1 V;
c) rezistenţa necesară pentru a extinde domeniul de măsurare cu 1 V;
d) rezistenţa ce se conectează în serie cu voltmetrul căruia i se extinde domeniul de

măsurare.

2. Elementul de execuţie are rolul:
a) de a transforma o mărime fizică electrică în una neelectrică;
b) de a compara mărimea de ieşire cu cea prescrisă;
c) de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice;
d) de a perturba funcţionarea instalaţiei tehnologice.

3.  Dioda care are rolul de a stabiliza tensiunea se numeşte:
a) diodă electroluminiscentă;
b) diodă varicap;
c) diodă Zener;
d) fotodiodă.

4.  STEP-DOWN converter este un:
a) chopper coborâtor;
b) chopper ridicător;
c) chopper coborâtor-ridicător;
d) chopper paralel.

5. Un microprocesor este caracterizat de următoarele elemente:
a) tip, frecvenţa de lucru, lungimea cuvântului;
b) frecvenţa de lucru şi lungimea cuvântului;
c) tip şi lungimea cuvântului;
d) tip şi frecvenţa de lucru.

6. 1 Goctet este:
a) 230 octeţi;
b) 220 octeţi;
c) 240 octeţi;
d) 1030 octeţi.

7.  Condiţia de echilibru a punţii Wheastone cu rezistenţele R1 şi R3 în braţele opuse este:
a) R1/R3 = R2/R4;
b) R1R3 = R2R4;
c) R1+R2 = R3+R4;
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d) R1R2 = R3R4.

8. Erorile subiective sunt datorate:
a) operatorului (neatenţie, neîndemânare);
b) imperfecţiunii aparatelor;
c) influenţei factorilor externi;
d) metodei insuficient de exacte.

9. Puterea activă reprezintă:
a) partea imaginară a puterii aparente complexe;
b) modulul puterii aparente complexe;
c) partea reală a puterii aparente complexe;
d) partea reală a puterii reactive complexe.

10. Legând succesiv în serie cu un voltmetru, un rezistor R1 respectiv R2, voltmetrul devine
capabil să măsoare tensiuni de n1, respectiv de n2 ori mai mari; legând în serie voltmetrul
cu gruparea celor două rezistoare adiţionale, el devine capabil să măsoare tensiuni de n ori
mai mari, unde n are valoarea:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

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

a) Ohmmetrul serie se foloseşte la măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora
este inversă şi foarte uniformă.

b) Regulatorul automat este alcătuit din adaptor şi element sensibil.
c) Unitatea aritmetică şi logică reprezintă ansamblul de circuite electronice prin care se

realizează prelucrarea datelor cerute prin instrucţiuni sau comenzi.
d) Chopperul ridicător de tensiune nu are izolare galvanică.
e) Viteza de lucru a microprocesorului se măsoară în MIPS (Milioane de Instrucţiuni Pe

Secundă).

I.3. În coloana A sunt indicate „Blocurile Procesorului” iar in coloana B ,,Rolul lor funcţional”.
Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A. Blocurile Procesorului B. Rol funcţional
1. Unitatea de comandă şi
control 

a. realizează prelucrarea datelor prin instrucţiuni sau
comenzi

2.Unitatea aritmetică şi
logică

b. asigură, prin intermediul magistralei, legătura dintre
procesor şi celelalte componente ale calculatorului

3.Unitatea de interfaţă cu
celelalte componente ale
calculatorului

c. comandă, coordonează şi controlează întreaga activitate
de prelucrare la nivelul calculatorului

4.Registrul de date d. păstrează codul instrucţiunii curente
5. Registrul de instrucţiuni  e. păstrează datele ce urmează a fi prelucrate şi rezultatele
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prelucrării
f. se numeşte şi “creierul calculatorului” şi are rolul de a
ordona şi controla întreaga activitate a calculatorului.

Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte
II. 1. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia care completează spaţiile libere:

1. Robinetele şi .......(1).......sunt organe de execuţie de natură.......(2)........
2. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare.........(3)........., care se leagă în
...........(4).......cu voltmetrul.
3. Memoria la care utilizatorul are acces, este memoria ..........(5)...........

II. 2.  În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a Procesorului:

a) Indicaţi 4 operaţii pe care procesorul poate să le efectueze.
b) Precizaţi rolul semnalelor READ, WRITE, RESET şi  WAIT.

Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte
III. 1.   Pentru schema din figură, se cunosc:

Ua=30 V (tensiunea de
alimentare)
Uz = 5.6 V (tensiunea pe
Zener)
Us = 24 V
R1 = 18 kΩ
R3 = 3,3 kΩ
UBE = 0,6 V
Rs = 0,24 kΩ
Rz = 20 Ω
R2 = 6,2 kΩ
R4 = 2 kΩ
β =100
Rezolvaţi următoarele cerinţe:
a) Să se precizeze tipul tranzistoarelor T1, T2 din figură.
b) Calculaţi Is (intensitatea curentului de sarcină).
c) Calculaţi UB1 (tensiunea în baza tranzistorului  T1).
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d) Calculaţi U CE1 (tensiunea colector-emitor pentru tranzistorul T1).

III. 2. Trataţi tema „Sisteme de reglare automată” după următoarea structură de idei.
a) Reprezentarea modelului structural al unui sistem de reglare automat.
b) Denumirea elementelor componente şi ale mărimilor care intervin în schema unui SRA.
c) Rolul funcţional al blocurilor componente din schemă.
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: Tehnic
Calificarea:Tehnician electronist
Clasa: a XII-a ruta progresivă

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

Subiectul. I.         TOTAL: 20 puncte
I.1. (10 puncte)
1-c, 2-c, 3-c, 4-a, 5-a, 6-a, 7-b, 8-a, 9-c, 10-d
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

I.2. (5 puncte)
a - F, b - F, c - A, d - A, e – A.
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

I.3. (5 puncte)
1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - e, 5 - d
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte
II.1. (10 puncte)

1 – vanele, 2 – neelectrică, 3 – mare, 4 – serie, 5 – RAM
Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

II.2. (20 puncte)
a.  Procesorul poate să efectueze următoarele operaţii:
1- să interpreteze programele
2- să identifice instrucţiunile dintr-un program
3- să execute operaţii aritmetice şi logice
4- să decodifice o instrucţiune
5- să recunoască codul operaţiei din instrucţiune
6- să activeze circuitul electronic corespunzător operaţiei
 Observaţie:(oricare 4 operaţii precizate se consideră răspuns corect)

Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

b. READ semnal ce comandă citirea de la ADR (adrese).
WRITE semnal ce comandă scrierea la ADR (adresă).

 RESET semnal de iniţializare a funcţionării Procesorului.
 WAIT semnal ce impune trecerea Procesorului într-o stare de aşteptare drept urmare
a unei coemzi READ sau WRITE ce nu a fost executată încă.
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Se acordă 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 1 punct pentru răspuns
incomplet.  Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte
III.1. (19 puncte)

a. Tranzistorul T1 este de tip npn.

Se acordă câte 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

Tranzistorul T2 este de tip pnp.

Se acordă câte 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

b.

Se acordă 5 puncte dintre care: pentru formulă scrisă corect 3 puncte, pentru calcul 1
punct, pentru unitate de măsură 1 punct.  Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

c.

Se acordă 5 puncte dintre care: pentru formulă scrisă corect 3 puncte, pentru calcul 1
punct, pentru unitate de măsură 1 punct.  Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

d.

Se acordă 5 puncte dintre care: pentru formulă scrisă corect 3 puncte, pentru calcul 1
punct, pentru unitate de măsură 1 punct.  Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

III. 2. (21 puncte)
a)

Se acordă pentru reprezentare corectă şi completă a celor 14 mărimi 4 puncte, între 10-13
mărimi reprezentate se acordă 2 puncte, între 5-9 mărimi reprezentate se acordă 1 punct şi
mai puţin de 5 mărimi reprezentate 0 puncte.

b)
EC – element de comparaţie
RA – regulator automat
EE – element de execuţie
IT - instalaţie tehnologică
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Tr – traductor
xi – mărime de intrare
xa - abaterea (eroarea)
xc – mărimea de comandă
xm – mărimea de execuţie
xp – mărimea perturbatoare
xe – mărimea de ieşire
xr – mărimea de reacţie

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.

c)
EC – are rolul de a compara mărimea de intrare şi mărimea de ieşire, prin diferenţă;
RA – are rolul de a prelucra abaterea până când aceasta ajunge la 0, cu ajutorul unor legi
de reglare;
EE – partea prin care DA acţionează asupra IT;
IT – procesul automat
Tr – transformă / converteşte mărimea de natură neelectrică în mărime electrică

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.

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