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

Profil: Tehnic III
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. Într-un sistem de reglare automată, rolul traductorului este:
a) de a amplifica semnalul măsurat;
b) de a măsura direct o mărime;
c) de a transforma semnalul de măsurat într-un semnal electric;
d) de a limita mărimea de ieşire.

2. Wattmetrul măsoară:
a) tensiunea electrică;
b) energia electrică;
c) puterea electrică;
d) intensitatea curentului electric.

3. Rolul elementului de execuţie este:
a) de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice la o comandă dată de regulatorul
automat;
b) de a modifica valoarea mărimii de referinţă;
c) de a compara mărimea de ieşire cu mărimea prescrisă;
d) de a amplifica abaterea.

4. Registrul  Acumulator (A):
a) este un registru index care adună numere binare;
b) este un registru principal utilizat ca destinaţie a rezultatelor operaţiilor aritmetico-
logice;

c) este un registru secundar destinat efectuării operaţiilor aritmetice-logice;
d) păstrează permanent datele ce sunt prelucrate de procesor;

5. Stabilizatorul electronic se montează în circuitul de alimentare astfel:
a) înaintea blocului de filtrare;
b) între sursa nestabilizată şi rezistenţa de sarcină;
c) după rezistenţa de sarcină;
d) între transformator şi redresor.

6. Şuntul este o rezistenţă electrică de valoare:
a) mică montată în paralel cu aparatul de măsurat;
b) mică montată în serie cu aparatul de măsurat;
c) mare montată în serie cu aparatul de măsurat;
d) mare montată în paralel cu aparatul de măsurat.

7. Dioda semiconductoare cu rolul de a stabiliza sau limita tensiunea electrică se numeşte:
 a) diodă electroluminiscentă
b) diodă varicap

 c) diodă Zener
 d) fotodiodă
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8. Magistrala de date realizează:
a) sincronizarea operaţiilor sistemului;
b) transmiterea bidirecţională a datelor între modulele sistemului de calcul;
c) selecţionarea sursei sau destinaţiei semnalelor de pe o altă magistrală;
d) deplasarea informaţiei numai între celulele acumulatorului folosind indicatorul de
transport.

9. Rezistenţa adiţională montată în serie cu aparatul se calculează cu relaţia:
a) Rad = RV ∙ (n-1);
b) Rad = RV / (n-1);
c) Rad = (n-1) / RV;
d) Rad = RV ∙ (n+1).

10. Numărătorul de program (PC):
a) este un registru general al microprocesorului;
b) păstrează adresa de bază utilizabilă în modul de adresare indexată;
c) păstrează adresa vârfului stivei plasate oriunde în memoria RAM externă;
d) păstrează adresa instrucţiunii curente ce se extrage din memorie;

I.2. Realizaţi corespondenţa corectă dintre elementele coloanei A şi definiţiile
corespunzătoare din  coloana B:

A B
1. şuntul a. transformă mărimea de intrare în semnal electric
2. wattmetrul b. extinde domeniul de măsurare a ampermetrului
3. tiristorul c. se foloseşte la extinderea domeniului voltmetrului
4. traductorul d. măsoară puterea activă
5. dioda redresoare e. se foloseşte în redresoare comandate

f. se utilizează în circuite de redresare

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals.

1. Registrul de instrucţiuni păstrează codul instrucţiunii curente.
2. La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul la bornele căruia se măsoară

tensiunea, curentul creşte foarte mult datorită rezistenţei interne foarte mari a aparatului.
3. Elementul de reglaj dintr-un stabilizator cu reacţie de tip serie este legat în paralel cu

sarcina.
4. Contoarele electrice sunt aparate destinate măsurării energiei electrice.
5. Unitatea aritmetică – logică (UAL) reprezintă ansamblul de circuite electronice digitale

care execută operaţii aritmetice şi logice.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

II.1. Scrieţi pe foaia de concurs răspunsurile la următoarele întrebări:

a. Cum este scala ohmmetrului serie?
b. Care este elementul  din componenţa unui SRA care intervine direct în instalaţia
tehnologică?
c. Care este rolul unităţii de comandă şi control din structura unui microprocesor?
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d. Precizaţi rolul amplificatorului de eroare dintr- un stabilizator cu reacţie.
e. Explicaţi termenii UAL, MUX, ROM, RAM.

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

a) Metoda de....1....constă în înlocuirea mărimii de....2....cu o mărime cunoscută, care se
modifică până când indicaţiile ....3....de măsurat vor fi aceleaşi.

b) Memoria ....4....este o memorie volatilă în care se pot scrie şi citi date.
c) Dioda Zener, numită şi ......5...... funcţionează în polarizare .......6...... în regiunea de

.....7.... controlată.
d) Elementul de....8.... reprezintă partea din SRA care compară mărimea de.....9....cu

mărimea de ....10....

Subiectul. III.             TOTAL: 40 puncte

III.1. Se consideră un rezistor R, a cărui rezistenţă se măsoară prin metoda ampermetrului şi
voltmetrului, varianta aval. Se cunosc indicaţia miliampermetrului de 110 mA, indicaţia
voltmetrului de 30 V şi rezistenţa internă: RV = 3 kΩ.
a. Desenaţi schema electrică a circuitului şi indicaţi prin săgeţi sensurile curenţilor şi
tensiunilor din circuit.
b. Determinaţi valoarea rezistenţei R.

III.2. Se dă schema funcţională a unui sistem de reglare automată:

III.3. Se dă circuitul electric din figura de mai jos. Se cunosc: Ui = 20,5 V; UBE = 0,5 V; ß = 50
iar Dz este de tipul PL 12 Z ( Uz = 12 V, IZ = 48 mA), D este 1 N 4007 (U D = 0,5 V).
Considerăm că Ic = IE .
Se cere:

a) Expresia şi valoarea tensiunii pe sarcină.
b) Să se calculeze valoarea rezistenţei R.

2 EE IT

3

a) Completaţi schema
specificând denumirea tuturor
elementelor componente;

b) Completaţi schema cu
simbolurile mărimilor care
intervin între elemente;

c) Precizaţi rolul fiecărui element
component al schemei.

1
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: Tehnic III
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. 1-c, 2-c, 3-a, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-a, 10-d.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0
puncte.

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

I.3. 1-A, 2-F, 3-F, 4-A, 5-A.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0
puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30  puncte
II.1.
a – inversă şi foarte neuniformă, neliniară.
b – elementul de execuţie.
c– comandă şi controlează întreaga activitate de prelucrare din microprocesor.
d – compară tensiunea de referinţă cu tensiunea de reacţie şi amplifică semnalul de eroare
      rezultat.
e - UAL- Unitatea Aritmetică şi Logică; MUX – multiplexor, ROM- Read Only Memory, RAM
– Random Acces Memory.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incomplet se
acordă 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte.

II. 2.
a. 1 – comparaţie, 2 – măsurat, 3 -  aparatelor;
b. 4 – RAM;
c. 5 – stabilizare, 6 – inversă, 7 – avalanşă;
d. 8 – comparaţie, 9 – referinţă, 10 – reacţie.
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa
acestuia 0 puncte.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
III.1. a) 5 puncte
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b)                  2 puncte

 3 puncte

III.2. a) 1 - EC - element de comparatie;
2 - RA - regulator automat
3 – Tr - traductor (EM - element de masurare) 3 puncte

         b)  se acorda căte 1 punct pentru fiecare simbol corect                                   7 puncte

c) IT – instalaţia tehnologică în care se desfăşoară procesul reglat;
Tr- traductor – elementul component al SRA care are rolul de a transforma

mărimea aplicată la intrarea sa într-o mărime de altă natură fizică, de obicei electrică,
dependentă de mărimea de la intrare

EC – element de comparaţie – realizează o comparare prin diferenţa  între mărimea
de intrare şi mărimea de reacţie rezultată la ieşirea traductorului
RA – regulatorul automat – prelucrează abaterea sau eroarea după o anumită lege
matematică cu scopul obţinerii unor performanţe crescute în sistem;
EE – element de execuţie – transformă mărimea de comandă într-o mărime de

execuţie care acţionează asupra procesului cu scopul de a obţine mărimea de ieşire
prescrisă            5 puncte

III.3. a) Us = Uz + UD - UBE                                                                                    3 puncte

             Uz= 12+ 0,5- 0,5 = 12 V                      2 puncte

         b) Ui= I∙ R + UZ + UD 2 puncte

I = IB+ ID 1 punct

              IC = IE = IS = P/US = 1,2W/12V = 100 mA                                                         2 puncte

              IB = IC/ß = 2mA                                                                                               1 punct

              I= 48+ 2 = 50 mA                                                                            1 punct

  R= (Ui -  UZ -UD)/I                                                                                           2 puncte

              R= 160 Ω 1 punct

Notă: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.

m

e

p1….pn

ca=i-ri RA EE IT

Tr

EC

r


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

	OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
	Faza naţională – 14.IV.2009
	Barem de corectare şi notare



