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

Profil: TEHNIC
Calificarea profesională : TEHNICIAN INSTALAŢII ELECTRICE
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: 20 puncte
1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:                  10 puncte

1.1 Transformatoarele de măsurat se utilizează pentru extinderea domeniului de măsurare al
aparatelor de:

a. de curent continuu
b. de curent alternativ
c. de curent continuu şi de curent alternativ
d. de curent redresat

1.2 Un aparat magnetoelectric are Ia = 1mA şi ra = 100 . Să se determine rezistenţa
adiţională necesară măsurării unei tensiuni de 10 V

a. 10000 
b. 9900 
c. 9000 
d. 99 

1.3 Raportul dintre rezistenţa şuntului care măreşte de 5 ori rezistenţa de măsurare şi
rezistenţa internă a ampermetrului este:

a. 0,16
b. 0,25
c. 0,5
d. 0,2

1.4 În schema bloc a unui traductor blocul numerotat cu cifra 2, reprezintă:

a. detector
b. adaptor
c. atenuator
d. stabilizator
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1.5 Schema de mai jos reprezintă :

a. termometru cu lichid
b. termorezistenţă
c. termocuplu
d. termistor

1.6 Separatorul electric este un aparat de :

a. măsură
b. protecţie
c. conectare în sarcină
d. conectare sub tensiune fără sarcină

1.7. Turaţia maşinii asincrone este :

a. egală cu turaţia câmpului învârtitor, indiferent de sarcină
b. mai mare decât turaţia câmpului învârtitor
c. variabilă cu sarcina
d. variabilă funcţie de frecvenţa reţelei

1.8. Linia electrică aeriană de JT este:

a. instalaţia de curent alternativ, cu tensiunea nominală în regim normal de funcţionare
de cel mult 380 V, montată în aer liber şi care serveşte la distribuţia energiei electrice;

b. instalaţia de curent alternativ, cu tensiunea nominală în regim normal de funcţionare
de cel mult  1000 V, montată în aer liber, şi care serveşte la distribuţia energiei electrice;

c. instalaţia de curent alternativ, care serveşte la distribuţia energiei electrice
d. instalaţia de curent alternativ de transport

1.9. Instalaţiile de telefonie sunt instalaţii :

a.electrofonice
b. de ceasuri electrice
c. de radioficare ;
d. de radioamplificare ;

1.10. Miezul magnetic al rotorului maşinii de curent continuu se realizează din :

a. fontă
b. magneţi permanenţi
c. tole din oţel electrotehnic
d. aluminiu
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2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsurat, iar în coloana B sunt
enumerate mărimile măsurate. Scrieţi pe foia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A şi litera corespunzătoare   din coloana B. 5 puncte

  A B
1.ampermetru a. puterea electrică
2. voltmetru b. intensitatea curentului electric
3. ohmmetru c. tensiunea electrică
4. wattmetru d. energie electrică
5. contor e. rezistenţă electrică

f. frecvenţă

3. 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. 5 puncte

a. Traductoarele generatoare transformă mărimea de măsurat direct în tensiune electrică.

b. Metoda ampermetrului şi voltmetrului este o metodă directă de măsurare a puterii în c.c.

c. Elementele de acţionare hidraulice folosesc ca agent motor aerul comprimat.

d.Siguranţele fuzibile sunt aparate de protecţie la scurtcircuit.

e.Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare care se leagă in serie cu aparatul
magnetoelectric.

Subiectul. II. TOTAL:  30  puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs informaţiile corecte care completează spaţiile libere din
enunţurile de mai jos : 10 puncte

a. Contactele mobile ale întreruptorului pachet se fac din …(1)……….

b. Elementul de execuţie (EE), al unui sistem de reglare automată are rolul de a interveni în
funcţionarea …..(2).......tehnologice pentru corectarea parametrilor reglaţi conform mărimii
de comandă transmise de RA.

c. După modul de variaţie a mărimilor din sisteme, sistemele automate pot fi ……..(3)…... şi
discrete.

d. Galvanometrul montat pe diagonală punţii Wheatstone indică valoarea.....(4).... la
echilibrul punţii.

e. Spaţiul dintre armăturile maşinii electrice este cunoscut sub denumirea
de………(5)…………
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2. Prezentaţi  măsurarea rezistenţelor electrice dupa următoarea structură: 20 puncte

a)  enumeraţi metodele de măsurare a rezistenţelor electrice ;
b)  precizaţi care este metoda de măsurare a rezistenţelor electrice care foloseşte

montajele din figurile de mai jos şi în ce constă ea;

a)                                                            b)

c)  identificaţi deosebirea dintre cele două montaje;
d)  când se foloseste montajul amonte şi când se foloseşte montajul aval;
e)  ce mărime electrică se mai poate măsura cu ajutorul acestei metode ?

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone:

a) Denumiţi metoda de măsurare utilizată la măsurarea cu puntea Wheatstone;
b) Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, R3, şi K1;
c) Explicaţi rolul elementelor notate cu E, G, R3, Ra, şi K2 la funcţionarea punţii;
d) Precizaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru;
e) Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,002 MΩ,
R2=4000 Ω, R3=1,2 kΩ; 20 puncte

2. Pentru un generator de c.c., cu excitaţie separată se cunosc următoarele date: tensiunea
electromotoare, în cazul în care se neglijează reacţia indusului,  E = E0 = 127 V , căderea de
tensiune la perii ΔUp = 2 V, rezistenţa indusului, RA = 0,5 Ω, pierderile mecanice,
Pm = 150 W şi  PFe = 100 W. Se cer:

a) Tensiunea nominală, Un, dacă curentul nominal este In = 30 A;
b)  Rezistenţa de sarcină, R;
c)  Puterea electromagnetică Pe;
d)  Puterea primară, P1, absorbită de la motorul primar;
e) Randamentul nominal ηn al generatorului, considerând că puterea necesară înfăşurării de
excitaţie este 3% din puterea utilă;
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: TEHNIC
Calificarea profesională : TEHNICIAN INSTALAŢII ELECTRICE
Clasa: a XII a

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

1. 1.1-b;1.2 -b;1.3-b;1.4-b;1.5-c;1.6-d;1.7-c;1.8-b;1.9-a;1.10-c 10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 p.

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

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 p.

3. a-A; b-F; c- F; d-A; e-A 5 puncte

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 p.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

1. a. (1)- tombac; b. (2)- instalaţiei   ; c. (3)- continue ;  d. (4)- zero ; e. (5) – întrefier
10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2 p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 p.

2. 20 puncte
a. 6 puncte
- metoda indirectă a ampermetrului şi voltmetrului
- metode de comparaţie:

- metoda substituţiei;
- metoda comparării tensiunilor;
- metoda reducerii tensiunii la jumătate;
- metode de punte

- metode cu citire directă cu ohmmetre şi megohmmetre

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 p;  Pentru fiecare răspuns greşit
sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

b. 4 puncte
Metoda indirectă a ampermetrului şi voltmetrului; ea constă în măsurarea intensităţii
curentului prin rezistenţă. cu ampermetrul, măsurarea tensiunii la bornele rezistenţei cu
voltmetrul. Valoarea rezistenţei de măsurat se obţine aplicând legea lui Ohm : R = U/I

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 p; pentru răspuns parţial corect se acordă 2 p.
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Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

c. 4 puncte
- montaj amonte: voltmetrul se leagă înaintea ampermetrului
- montaj aval: voltmetrul se leagă după ampermetru

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2 p; pentru răspuns parţial corect se
acordă 1 p. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

d. 4 puncte
- montajul amonte:  se foloseşte atunci când  ra « R;
- montajul aval: se foloseşte atunci când  rv » R

Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2 p; pentru răspuns parţial corect se
acordă 1 p. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

e. 2 puncte
puterea electrică în c.c.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia se acorda 0 p.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
1. 20 puncte
a. Metoda de măsurare este o metodă de comparaţie.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1 p.Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 p.

b. Denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, R3, şi K1  este:
E- sursă de curent continuu
G- galvanometru (aparat  indicator de nul)
R3 - rezistor cu rezistenţă variabilă
K1 - întreruptor  principal

Pentru răspuns corect şi complet se acordă câte 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 p.

c. Rolul elementelor notate cu E, G, R3, Ra, şi K2 la funcţionarea punţii este:

E- asigură alimentarea cu energie electrică în c.c. a punţii
G- indică echilibrul punţii
R3- asigură variaţia rezistenţei în circuit pentru echilibrul punţii
Ra- rezistor  pentru protecţia galvanometrului
K2 - comutator pentru introducerea în circuit  a rezistorului  pentru protecţia galvanometrului

Pentru răspuns corect şi complet se acordă câte 1 p; pentru răspuns parţial corect se
acordă câte 0,5 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

d.
32

1

R

R

R

R x   sau xRRRR 231 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 p.
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e. Efectuarea transformărilor unităţilor de măsură :
R1=0,002 MΩ= 2000 Ω  , R2=4000 Ω, R3=1,2 kΩ= 1200 Ω,

Pentru fiecare transformare corect efectuată se acordă câte 1 p. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

Aplicăm formula :

3
2

1 R
R

R
Rx   600

4000

12002000


x
Rx Ω

Pentru formulă corectă se acordă 2 p; pentru calcul corect se acordă 1 p , pentru unitatea
de măsură se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

2. 20 puncte
a) VUIREU pnAn 1102305,0127 
Pentru formulă corectă se acordă 2 p; pentru calcul corect se acordă 1 p, pentru unitatea
de măsură se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

b)  67,3
30

110

n

n

I

U
R

Pentru formulă corectă se acordă 2 p; pentru calcul corect se acordă 1 p, pentru unitatea
de măsură se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

c) 381030127  ne IEP  W

Pentru formulă corectă se acordă 2 p; pentru calcul corect se acordă 1p, pentru unitatea de
măsură se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

d) 4060100150301271  Femn PPIEP  W
Pentru formulă corectă se acordă 2 p; pentru calcul corect se acordă 1 p, pentru unitatea
de măsură se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

e) 794,0
3011003,04060

30110

03,040601

2 












nn

nn

e
n IU

IU

PP

P


Pentru formulă corectă se acordă 2 p; pentru calcul corect se acordă 1 p, pentru unitatea
de măsură se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p.

Notă :
Se punctează  orice altă formulare corectă de răspuns.

20 puncte
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