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

Profil: Tehnic
Calificarea:Tehnician in automatizări
Clasa: a XII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

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

1. Un multiplexor care are 3 intrări de selectare dispune de:
a) 4 intrări de date;
b) 8 intrări de date;
c) 9 intrări de date;
d) 16 intrări de date.

2. La un circuit basculant astabil cu tranzistoare durata unui impuls generat depinde de:
a) valorile rezistenţelor din baze şi capacitatea condensatoarelor;
b) valorile rezistenţelor din colector şi capacitatea condensatoarelor;
c) numai de condensatoare şi tensiunea de alimentare;
d) lungimea impulsului de tact.

3. Constanta de timp la un circuit RC serie este dată de relaţia:

a)
C

R
 ;

b)
R

C
 ;

c) CR  ;
d) CR  .

4. Oscilatoarele sinusoidale sunt circuite amplificatoare cu:
a) reacţie pozitivă;
b) reacţie negativă;
c) fără reacţie;
d) reacţie infintă.

5. Într-un sistem automatizat, traductorul:
a) amplifică semnalul de măsurat;
b) micşorează semnalul de măsurat;
c) măsoară direct o mărime;
d) transformă semnalul de măsurat în semnal electric.

6. Analiza sistemelor de reglare automată se face aplicând la intrarea acestora:
a) semnale dreptunghiulare;
b) implusuri de derivare;
c) semnale treaptă;
d) impulsuri de integrare.
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7. Trecerea unui circuit basculant monostabil din starea stabilă în starea instabilă se face:
a) prin comanda exterioară pe baza ambelor tranzistoare;
b) prin comanda exterioară pe baza unuia din tranzistoare;
c) automat sub acţiunea elementelor reactive din circuit;
d) automat sub acţiunea elementelor pasive de circuit.

8. Decodificatorul BCD – zecimal are intrările conectate ca în figura alaturată (intrarea D
este cea mai semnificativă). Ieşirea activă de nivel “1” se obţine la pinul:

a) Y7;
b) Y3;
c) Y8;
d) Y9.

9. Amplificarea în tensiune, a unui amplificator cu două etaje de amplificare este dată de
relaţia:

a) A = A1 · A2;
b) A = A1 + A2;
c) A = 1 + A1 · A2;
d) A = A1 / A2;

10. Tensiunea obţinută la bornele termocuplului se datorează:
a)  fenomenului piezoelectric;
b)  fenomenului fotoelectric;
c)  fenomenului termoelectric;
d)  fenomenului de inducţie electromagnetică.

I.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) Sistemele de reglare unificate sunt destinate automatizarii unui singur proces.
b) Oscilatoarele Hartley au ca si cuadripol de reactie două bobine şi un condensator.
c) Mărimea reglată este mărimea furnizată de elementul de prescriere.
d) Ieşirea unei porţi ŞI are valoarea „1” logic doar atunci când la toate intrările este
valoarea „1” logic.
e) Oscilatoarele RC se folosesc pentru frecvente înalte.
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I.3. În coloana A sunt prezentate diferite criterii de clasificare ale sistemelor automate, iar în
coloana B sunt prezentate tipuri de SRA. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare
cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A. Criterii de clasificare B. Tipuri de SRA

1 Numărul de bucle de reglare a SRA cu acţiune continuă
SRA cu acţiune discontinuă (discretă)

2 Aspectul variaţiei în timp a mărimii
de intrare b SRA pentru procese lente

SRA pentru procese rapide

3 Viteza de răspuns a obiectului
reglării c Sisteme de stabilizare automată

SRA cu reglare automată cu program variabil

4 Numărul mărimii reglate de la ieşire d SRA cu o singură mărime reglată
SRA cu mai multe mărimi reglate

5 Modul de variaţie a mărimilor din
sistem e SRA cu mărime de referinţă constantă în timp

SRA variabile

f SRA cu o buclă de reglare
SRA cu mai multe bucle de reglare

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1. În figura de mai jos este prezentat un sistem de reglare automată.

Se cere:
a) Precizaţi mărimea reglată şi identificaţi părţile componente notate cu 1, 2, 3 şi 4;
b) Explicaţi funcţionarea sistemului de reglare automată.

2. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere.

a) Rolul decodificatorului este transformarea informaţiei din sistemul …..(1)…. în
sistemul ……(2)……… Un multiplexor cu 4 intrări de adrese are ……(3)…… intrări de date.

b) Prin reacţie în cazul unui amplificator se înţelege aplicarea
la..............(4)...........amplificatorului a unei ...........(5)............ din semnalul de la .......(6).....
Dacă tensiunea de reacţie este în fază cu tensiunea de semnal,  reacţia se
numeşte...........(7)...........iar dacă este în antifază se numeşte..........(8).....

c) Reglarea este un ……(9)….. prin care ..............(10)........unei mărimi fizice este
menţinută sau i se modifică valoarea prescrisă conform cerinţelor procesului industrial.

1

234
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3. În figura de mai jos este reprezentat un sistem de comandă automat.

a) Completaţi figura cu mărimile specifice fiecărei săgeţi, specificând denumirea
mărimii;
b) Specificaţi destinaţia unui sistem de comandă automat;
c) Precizaţi câte moduri de variaţie poate avea mărimea de intrare.

Subiectul. III. TOTAL: 30 puncte

1. Se dă schema de mai jos:

J

T
K Q

Q 22 10

0

0 0

0 1

1 1

1K

J
T

Q

Q

Se cere:
a) Identificaţi circuitele din schemă;
b) Scrieţi relaţiile de interconectare a celor două circuite;
c) Descrieţi prin diagrame de timp funcţionarea schemei pentru patru impulsuri de

tact, pornind de la o stare iniţială în care Q0 = Q1 = 1.

2. Să se calculeze tensiunea la ieşirea circuitului din figura de mai jos în următoarele
situaţii:

a) Cursorul potenţiometrului se află în poziţia A (rezistenţa maximă);
b) Cursorul potenţiometrului se află în poziţia B (rezistenţa minimă);
c) Să se calculeze raportul rezistenţelor RCA / RCB astfel încât tensiunea Ue=0.

Ue

2R

R

C

B

A

Ui
3 V +

-

(3)

(4)(2)(1) DA IT
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 14.IV.2009

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

Barem de corectare şi notare

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

1. Se acorda câte 1 punct pentru fiecare alegere corectă şi 0 puncte pentru alegerea
greşită, mai multe alegeri sau nici o alegere. 10 puncte

1- b; 2-a; 3-c; 4-a; 5-d; 6-c; 7-b; 8-c; 9-a; 10-c.

2. Se  acorda câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns
greşit. 10 puncte

a - F; b - A; c - F;  d - A; e - F.

3, Se acorda 2 puncte pentru fiecare asociere corectă şi 0 puncte pentru lipsa răspunsului
sau răspuns greşit. 10 puncte

    1 - f; 2 - c;  3 - b; 4 - d; 5 - e.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1.a) Mărimea reglată este nivelul lichidului într-un rezervor 1 punct
 Părţile componente: 1 - traductor; 1 punct

                                         2 - element de comparare; 1 punct
                           3 - regulator automat; 1 punct

                                         4 - element de execuţie. 1 punct
b) Variaţia nivelului în rezervor este sesizată de traductorul 1 şi determină o variaţie

a mărimii de reacţie la ieşirea din traductor. 1 punct
Mărimea de reacţie intră în elementul de comparare 2, este comparată cu mărimea

de intrare şi rezultă mărimea de acţionare (eroare) care intră în regulatorul 3. 1 punct
  Regulatorul automat 3 prelucrează mărimea de acţionare (eroarea) şi elaborează

mărimea de comandă a elementului de execuţie 4, care prin intermediul robinetului
modifică debitul de lichid prin conducta de alimentare, în aşa fel încât nivelul să se
stabilească  la valoarea prescrisă. 3 puncte

.
2. Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru lipsa
răspunsului sau răspuns greşit. 10 puncte

1 -binar; 2 -zecimal; 3 –(16); 4 -intrarea; 5 -părţi;
6 -ieşire; 7 -pozitivă;  8 -negativă;  9 -proces; 10 -valoarea.

3.
a. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 4 puncte
(1) Xi mărime de intrare;
(2) Xm mărime de execuţie;
(3) Xp mărime perturbatoare;
(4) Xe mărime de ieşire.
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b. Sistem de comandă automat este destinat să realizeze o lege de variaţie a mărimii de
ieşire, fără a controla îndeplinirea efectivă a legii date de variaţie. 3 puncte

c. Mărimea de intrare poate avea două moduri de variaţie : continuă şi discontinuă.
3 puncte

Subiectul. III. TOTAL: 30 puncte
1.

a. Circuite basculante bistabile J-K MS. 2 puncte
b. J0 = 1Q ; K0 = Q0 ; J1 = Q0 ; K1 = 0Q 4 puncte
c.

T

Q

Q 1

0

1

1

1

1 0

1

0

0

0

0 0

0

4 puncte

2. a) Dacă potenţiometrul are cursorul pe poziţia A, la intrările inversoare şi neinversoare se
aplică tensiunea iU

iie U
R

R
U

R

R
U 






 

212 3 puncte

VU e 3 2 puncte

b) Intrarea neinversoare este conectată la masă, circuitul funcţionând ca amplificator
inversor

ie U
R

R
U

2
 2 puncte

VU e 6 2 puncte

c) i
CACB

CB
ie U

RR

R

R

R
U

R

R
U 








 

212 4 puncte

CACB

CB

RR

R


 320 3 puncte

CBCACB RRR 322  2 puncte

De unde rezultă că
2
1


CB

CA

R

R
2 puncte

NOTA: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.
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