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

Profil: TEHNIC III
Calificarea: Tehnician Electrotehnist
Clasa: a XIII-a
 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. Dacă numărul de spire al bobinei unui aparat magnetoelectric scade la jumătate,
sensibilitatea lui:

a) scade la jumătate;
b) creşte de două ori;
c) nu este influenţată;
d) scade de două ori.

2. La echilibru, pentru punţile de curent alternativ (cu 1 şi 3 braţe opuse) sunt valabile
următoarele relaţii între faze:

a)  1 +  2 =  3 +  4
b)  1 + 3  =  2 +  4
c)  1 + 4  =  2 +  3
d) 3241  

3. Ohmmetrele derivaţie au scara gradată:
a) directă;
b) inversă,
c) directă şi foarte neuniformă;
d) inversă şi foarte neuniformă;

4. Pentru a aprecia precizia unui aparat de măsură trebuie cunoscută:
a) eroarea instrumentală
b) eroarea raportată tolerată
c) eroarea relativă
d) pragul de sensibilitate

5. Într-un sistem de reglare automată traductorul este situat:
a) pe calea directă, între regulatorul automat şi elementul de execuţie
b) pe calea indirectă, între elementul de comparaţie şi regulatorul automat
c) pe calea directă, între elementul de execuţie şi instalaţia tehnologică
d) pe calea indirectă, între instalaţia tehnologică şi elementul de comparaţie

6. În schema bloc a SRA, mărimea de la intrarea regulatorului automat se numeşte :
a) mărime de execuţie
b) mărime de reacţie
c) mărime de acţionare
d) semnal de eroare
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7. Reţelele electrice de distribuţie se află:
a) în continuarea reţelelor electrice de transport
b) în posturile de transformare
c) în staţiile electrice
d) în centralele electrice

8. Circuitul magnetic al maşinii de curent continuu se realizează din:
a) oţel masiv;
b) tole de tablă electrotehnică izolate între ele;
c) poli aparenţi sau poli înecaţi;
d) tole din tablă de cupru.

9. Caracteristica )(Mfn  a maşinii asincrone reprezintă:
a) caracteristica mecanică;
b) caracteristica externă;
c) caracteristica de reglaj;
d) caracteristicile în „V”.

10. Întreruptoarele  sunt aparate de:
a) protecţie;
b) limitare a tensiunilor;
c) comutaţie;
d) măsură şi control;

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

5 puncte

1) Funcţionarea traductoarelor capacitive se bazează pe variaţia rezistenţei unui
condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului.

2) Pentru a extinde domeniul de măsurare al unui voltmetru de curent continuu
se utilizează o rezistenţă de valoare mare legată în paralel cu acesta, numită
rezistenţă adiţională.

3) Regimul normal de funcţionare al transformatorului de curent este
asemănător cu regimul de funcţionare în gol al transformatorului de forţă.

4) La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul, curentul în circuit
scade foarte mult.

5) Tahogeneratorul este un traductor de turaţie.

C. În coloana A sunt enumerate funcţii ale aparatelor electrice, iar în coloana B tipuri de
aparate. Scrieţi pe foaia de concurs asocierea cifrelor din coloana A şi literelor

corespunzătoare din coloana B.
5 puncte

A. Funcţia aparatului electric B. Tipul aparatului electric
1) realizează conectarea şi deconectarea circuitelor
sub tensiune, dar fără sarcină

a) întreruptor

2) realizează legături electrice temporare între
receptoarele mobile şi circuitele electrice exterioare

b) releu

3) realizează închiderea unui circuit simultan cu
deschiderea altuia şi invers

c) comutator

4) realizează închiderea şi deschiderea unui circuit d) separator
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parcurs de curent electric
e) prize şi fişe

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile
libere:

 14 puncte
a) Wattmetrul electrodinamic are …(1) …borne pentru conectarea în circuit.
b) În componenţa unui sistem de acţionare electrică se află ....(2)... care are rolul

de a antrena ...(3)... prin intermediul ...(4)..., comanda intregului sistem fiind
realizată de către ...(5).

c) Pornirea reostatică a unui motor de curent continuu presupune introducerea
unui ...(6)... montat în ... (7) ... cu înfăşurarea rotorică.

2. Răspundeţi la următoarele cerinţe:
 16 puncte

a. Enumeraţi elementele constructive ale aparatelor magnetoelectrice.
b. Precizaţi blocurile unui sistem de reglare automată.
c. Arătaţi patru defecte care apar la transformatoarele electrice.
d. Descrieţi rolul colectorului la masina de curent continuu.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. Referitor la schema din figura de mai jos: 20 puncte
a) Prezentaţi aparatele electrice utilizate în schemă şi categoria din care fac parte.
b) Explicaţi prezenţa celor cinci conductoare de alimentare;
c) Precizaţi rolul elementelor notate cu e3; e4; 1C.
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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:

20 puncte

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

Profil: TEHNIC III
Calificarea: Tehnician Electrotehnist
Clasa: a XIII-a

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

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

Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

B. 1 – F; 2 – F; 3 – F; 4 – A; 5 – A.
5 puncte

Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

C. 1. – d ; 2. – e ; 3. – c; 4. – a;
Se acordă câte 1,25p pentru fiecare răspuns corect şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

5 puncte

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1. 14 puncte
1 – patru; 2 – motorul electric; 3 – maşina de lucru; 4 – organului de transmisie;
5 – instalaţia de comandă;  6 – reostat; 7 – serie.

Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

2.                                                                                                                      16 puncte
a.

- partea fixa: magnet permanent, piese polare si miezul cilindric
- partea mobila: bobina, axul echipamentului mobil, lagare, corectorul de zero,

dispozitivul de citire si amortizorul
Se acordă 4p pentru răspuns corect, 2p pentru răspuns parţial corect şi 0p pentru
răspuns greşit sau lipsa acestuia.

b.
- Blocurile: EC – element de comparaţie;  RA – regulator automat; EE – element

de execuţie; IA – instalaţie automatizată; EM – element de măsurare.

Se acordă 4p pentru răspuns corect, 2p pentru răspuns parţial corect şi 0p pentru
răspuns greşit sau lipsa acestuia.

c.
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- scurtcircuit intre spire
- scurtcircuit intre faze
- scurtcircuit intre o faza si masa
- intreruperea infasurarilor
- deterioararea contactelor

Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.
         d. Redresor mecanic
Se acordă 4 p pentru răspuns corect şi 0 p pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.
Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. 20 puncte
a)

e1, e2, e3, e4, e5, e6 – siguranţe fuzibile – aparate de protecţie; 8 puncte
1C, 2C – contactoare – aparate pentru comandă automată;
e4 – releu termic – aparat de protecţie;
bp1, bp2 , b0– butoane de comandă – aparate auxiliare de comandă

Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect, 1p pentru răspuns parţial corect şi 0p
pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

b)  L1, L2, L3 – conductoare de fază 6 puncte
     N – conductorul de nul de lucru
     PE – conductorul de protecţie prin împământare (nulul de protecţie)
Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect, 1p pentru răspuns parţial corect şi 0p
pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

c)  e3 – protejează circuitul împotriva supracurenţilor de scurtcircuit 6 puncte
    e4 – protejează circuitul împotriva supracurenţilor de suprasarcină
    1C – stabileşte, suportă şi întrerupe curenţi în condiţii normale de funcţionare, inclusiv

curenţi de suprasarcină
Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect, 1p pentru răspuns parţial corect şi 0p
pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

2.                               20 puncte
a.                                                                                                                  4 puncte
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Se acordă 4p pentru schema corectă şi 0p pentru schemă greşită sau lipsa acesteia.

b. 4 puncte

maxmax 
nnn

w

IUP
k 

Se acordă 2p pentru scrierea corectă a formulei şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

divwkw /10
75
750

75
5,2300






Se acordă 2p pentru înlocuirea corectă în formulă, calcul, rezultat corect şi precizarea
unităţii de măsură şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

c. 4 puncte

 wkP

Se acordă 2p pentru scrierea corectă a formulei şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

wdivdivwP 28028/10 

Se acordă 2p pentru înlocuirea corectă în formulă, calcul, rezultat corect şi precizarea
unităţii de măsură şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

d. 4 puncte

UI

P

S

P
cos

Se acordă 2p pentru scrierea corectă a formulei şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia.

91,0
4,1218

280cos 




Se acordă 2p pentru înlocuirea corectă în formulă, calcul, rezultat corect şi 0p pentru
răspuns greşit sau lipsa acestuia.

e. 4 puncte
Ampermetrul şi voltmetrul au rolul de a supraveghea încărcarea wattmetrului.

Se acordă 4p pentru răspuns corect, 2 p pentru răspuns parţial corect  şi 0p pentru
răspuns greşit sau lipsa acestuia.

Notă: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.
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