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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 14.IV.2009

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

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

1. Un wattmetru electrodinamic cu 75 de diviziuni pe scara gradată are domeniul de
măsurare pentru  tensiune de 150 V şi domeniul de măsurare pentru intensitatea curentului
electric de 0,25 A.  Constanta wattmetrului are valoarea:

a.  0,5 W/div;
b. 500 mW/div;
c. 50 mW/div;
d. 5 W/div.

2. În schema funcţională a unui sistem de reglare automată S.R.A., elementul execuţie E.E.
este plasat:

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

3. Circuitul din schema bloc  următoare reprezintă:
a. un redresor ;
b. un stabilizator electronic cu compensare;
c. un circuit de protecţie;
d. un stabilizator electronic cu reacţie.

4. Se consideră  schemă logică de mai jos. Expresia logică a funcţiei f este:

C B A

f

a. )()()( ADABCBD  ;

b. )()( ABCBD  ;
c.  BAC   ;

d. )( ACBC  .
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5.  Aparatul  cu precizia cea mai bună are  inscripţionată pe cadran valoarea clasei de
precizie (indicelui de clasă):
          a. 0,5;
          b. 5;
          c. 0,05;
          d. 0,2

6. În figura următoare este reprezentat:

a. un motor de execuţie pneumatic cu membrană;
b. un motor de execuţie pneumatic cu piston;
c. un traductor de presiune cu membrană ;
d. un motor de execuţie hidraulic cu distribuitor.

7. Sensibilitatea unui traductor reprezintă:
a. eroarea relativă a traductorului;
b. timpul de răspuns al traductorului;
c. cea mai mică variaţie a mărimii de intrare care poate determina o variaţie
sesizabilă (măsurabilă) a semnalului de ieşire;
d.raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare.

8. Tabelul de adevăr următor  corespunde funcţiei logice:

a.   ŞI;
b.   SAU;
c.   SAU-EXCLUSIV;
d.   SAU-NU.

9.  Între tensiunea de deschidere a unei diode de germaniu UDGe şi tensiunea de deschidere
a unei diode de siliciu UDSi  există relaţia:
           a. UDGe > UDsi;
           b. UDGe <  UDSi ;
           c. UDGe = UDSi ;
           d. UDGe >> UDsi.

10.  Dacă la un decodificator se introduce o intrare suplimentară de validare E se  obţine un:
a. multiplexor;
b. codificator prioritar;
c. codificator neprioritar;
d. demultiplexor.

A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
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2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a,b,c,d,e) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F,  dacă apreciaţi că
enunţul este fals.

a. Domeniul de măsurare al unui voltmetru poate fi extins în curent continuu cu ajutorul
unei rezistenţe adiţionale.
b. Elementul care permite convertirea unei mărimi fizice (de obicei neelectrică) într-o altă
mărime (de obicei electrică) dependentă de prima, în scopul introducerii acesteia într-un
circuit de automatizare, se numeşte element de execuţie.
c. Expresia curentului de ieşire al tranzistorului bipolar aflat în conexiunea bază comună
este:   IE = α0 IC + ICBO .
d. Numǎrul 89 scris în cod binar este 1011001.
e. Diodele redresoare funcţionează optim la frecvenţe foarte mari, peste 1 MHz.

3. În coloana A sunt enumerate diferite Tipuri de Circuite logice combinaţionale, iar în
coloana B Modul lor de funcţionare. Scrieţi pe foaia de examen asocierile dintre fiecare cifră
din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A. Circuite logice
combinaţionale

B. Funcţionarea circuitelor logice combinaţionale

1. porţi logice
2. codificator
3. decodificator
4. multiplexor
5. demultiplexor

a. serveşte pentru efectuarea sumei a două numere binare de
câte un bit;
b. transferă informaţia de la o intrare de date unică la una din cele
m  ieşiri,  selectabilă printr-un cod de selecţie  exprimat în binar ;
c. realizează funcţiile logice de bază şi au o singură ieşire;
d. furnizează la ieşire o funcţie f care are valoarea „1” numai
pentru o anumită combinaţie a variabilelor de intrare;
e. permite transmiterea datelor de la una din cele m intrări de date
la o cale de ieşire unică;
f. furnizează la ieşire un cuvânt binar de n biţi atunci când una
din cele m intrări ale sale este activată.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1.  Se dă următoarea figură:
a. Identificaţi elementul din figură.
b. Numiţi elementele componente şi indicaţi rolul
lor în circuit.
c. Explicaţi funcţionarea elementului.

2. Scrieţi pe foaia de examen cifrele de la 1 la 14, iar în  dreptul fiecăreia treceţi informaţia
corectă care completează spaţiile lipsă corespunzătoare:

a. La minimizarea funcţiilor......(1)...... cu ajutorul diagramelor Veitch - Karnaugh se
foloseşte forma canonică normal .…(2)…, când se consideră valorile 1 logic din
tabel.

b. Dioda varicap, numită şi ….(3)…   funcţionează în polarizare......(4)....... . şi are
capacitatea.......(5)........ dependentă de tensiunea de polarizare.

c. Rezistenţa de şunt este........(6)........  care se montează  în........(7)........ cu aparatul
magnetoelectric şi prin care trece o parte din curentul de măsurat.

d. Pentru ca  un tranzistor bipolar să funcţioneze în regim activ normal joncţiunea
.....(8)... se polarizează direct, iar joncţiunea ......(9)....... se polarizează invers.

e. După agentul purtător de semnal   regulatoarele sunt de următoarele tipuri:
.....(10)...., :.....(11)...., ......(12)......, .....(13)....

f. Corespondentul zecimal al numărului  binar 101011101  este .....(14)....
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3. În figura următoare este reprezentată schema unui ohmmetru serie.

a. Denumiţi fiecare element din schemă şi explicaţi rolul acestuia în funcţionarea
ohmmetrului.

b. Explicaţi cum se efectuează reglarea.
c. Descrieţi caracteristicile scării gradate a ohmmetrului serie.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1.  Se dă circuitul din figura următoare:

a. Precizaţi tipul circuitului.
b. Identificaţi  elementele componente şi indicaţi rolul lor în circuit.
c. Pentru   RB1 =  60 kΩ ; RB2 =  30 kΩ; RC = 1 kΩ; RE = 1 kΩ; EC = 11,1 V; UBE  = 0,7 V;

0β = 199; ID >> IB (ID –curent de divizor);  ICE0 = 0, calculaţi mărimile electrice
caracteristice punctului static de funcţionare al tranzistorului.

2. Fie funcţia CBACBACBACBAF ),,(  , în care A este bitul cel mai puţin
semnificativ.

a. Să se completeze tabelul de adevăr pentru funcţia dată.
b. Să se implementeze funcţia dată cu porţi logice.
c. Să se implementeze funcţia cu decodificator sau demultiplexor şi porţi ŞI-NU.
d. Să se minimizeze funcţia cu diagrama Veitch - Karnaugh.

E,r
R Rvar Rx

A

+EC

A



Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 14 APRILIE 2009

Profil: tehnic, calificarea: Tehnician în automatizări – clasa a XI-a 5

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 14.IV.2009

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

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

2. 5 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

a - A, b - F, c - F , d - A , e – F.

3. 5 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
1 - c, 2 – f , 3 - d, 4 – e, 5 – b.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1. 7 puncte

a. Traductor de temperatură generator, de tip termocuplu. 1 p
b. 4 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element menţionat corect:

– doi termoelectrozi din Ni şi Cr sudaţi la un capăt,
– milivoltmetru.

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare rol menţionat corect:
- punctul cald este supus încălzirii;
- aparatul indică tensiunea dintre capetele libere, proporţională cu temperatura
punctului cald.

c. 2 puncte
La încălzirea capătului activ, între capetele libere, numite puncte reci, se induce  o  tensiune
termoelectromotoare cuprinsă între 5 – 50 mV, ce depinde de temperatura punctului cald.

2. 14  puncte

Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
1 – logice;
2 – normal disjunctivă;
3 – varactor;
4 – inversă;
5 – de barieră;
6 – o rezistenţă de valoare mică;
7 – paralel;
8 – emitorului;
9 – colectorului;
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10 - electronice;
11 – electromagnetice;
12 - hidraulice;
13 - pneumatice;
14 – 349.

3. 9  puncte
a. 5 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element şi rol menţionat corect:

- E - sursa de tensiune - alimentează circuitul;
- R – rezistenţă fixă - limitează curentul, protejând aparatul;
- A – ampermetru - indică valoarea  curentului din circuit;
- Rvar - rezistenţă variabilă - se reglează din exterior pentru aducerea la zero a

indicaţiei aparatului;
- Rx -  rezistenţa de măsurat - valoarea ei se citeşte pe aparat.

b. 2 puncte
Pentru Rx= 0  , se scurtcircuitează bornele aparatului şi se reglează Rvar  până când
aparatul indică 0 .
Pentru Rx=∞ , se lasă bornele în gol şi se aduce acul indicator în dreptul diviziunii ∞ cu
ajutorul corectorului de zero.

c. 2 puncte
Scara ohmmetrului serie este inversă şi neuniformă.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. 20  puncte

a. 3 puncte
Schemă de polarizare în curent continuu a unui tranzistor  cu tensiune de bază constantă,
cu stabilizarea termică a punctului static de funcţionare (PSF) .

b. 5  puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element şi rol menţionat corect:

- T - tranzistor bipolar de tip npn, în conexiunea EC;
-  RB1, RB2 – divizor rezistiv de tensiune pentru polarizarea bazei, stabileşte un
potenţial VB constant;
- RC – rezistor de colector (de sarcină), are rol în stabilirea PSF şi determină înclinarea
dreptei de sarcină;
-  RE – rezistor de emitor şi stabilizează termic PSF al tranzistorului;
- EC – sursă de alimentare de c.c.

 c. 12 puncte
Mărimile electrice din PSF al tranzistorului sunt: UBE = 0,7 V (se dă), IB, IC, UCE 2 p

C
BB

B
BM E

RR

R
U 




21

2   (deoarece ID>>IB); 1 p

UBM = 3,7 V 1 p
EEBEBM IRUU  1 p

BE II  )1( 0 1 p
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E0

BEBM
B R1)(β

UU
I




 ; 1 p

IB = 15 μA 1 p
B0C IβI  1 p

IC = 2,98 mA 1 p

EB0CCCCE RI1)(βRIEU  1 p
UCE = 5,12 V 1 p

2. 20 puncte

a.   Tabelul de adevăr 2 p

b.     Implementarea cu porţi logice 6 p

c. 6 puncte
Funcţia F este de trei variabile şi se foloseşte un decodificator cu trei intrări.

753753 PPPPPPF  2 p

C B A F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

O

O

O

O

A

B

C

F
O

O
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Implementarea cu decodificatoare sau demultiplexoare şi porţi ŞI – NU. 4 p

E

d. 6 puncte

Diagrama Veitch-Karnaugh: 4p

BC
A

00 01 11 10

0 0 0 0 0

1 0 1 1 1

F(A, B)=A.C+A.B 2 p

Notă: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.

O

Y0   O

Y1   O

Y2  O

Y3   O

Y4   O

Y5   O

Y6   O

Y7   O

O

A

C

B
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