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

Profil: TEHNIC
Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
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: 10puncte

1. Acul indicator al unui wattmetru având constanta Kw = 25 mW/div se opreşte în faţa
diviziunii 50. Puterea electrică consumată este:
a. 0,4 W
b. 2,5 W
c. 100 W
d. 1,25 W

2. Forma canonică normal disjunctivă a unei funcţii logice este:
a. un produs de termeni de tip sumă;
b. o sumă de termeni de tip produs;
c. produsul variabilelor de la intrare;
d. suma negată a variabilelor de la intrare.

3. Legatura locală prin SC asigură interconectarea între 2 linii de abonat:
a. din aceeaşi localitate;
b. din localităţi diferite;
c. din aceeaşi centrală;
d. din centrale diferite.

4. Un montaj ce conţine un tranzistor bipolar se numeşte repetor pe emitor dacă
tranzistorul se află în conexiunea :
a. bază comună;
b. emitor comun;
c. colector comun;
d. cu toate terminalele conectate direct la emitor.

5. Pentru ca un circuit integrat să semnalizeze 1 logic la ieşire, este necesar ca
tensiunea de ieşire să fie cuprinsă între:
a. 3,5 V şi 4,99 V;
b. 0,01 V şi 1,51 V;
c. 1,5 V şi 3,5 V;
d. 0 V şi 1V.

6. Numărul maxim de termeni al unei funcţii logice de trei variabile este:
a. 3;
b. 8;
c. 16;
d. 32.

7. Şuntul, folosit pentru extinderea domeniului de măsurare a ampermetrului, este:
a. o rezistenţă legată în paralel cu aparatul;
b. o bobină legată în paralel cu aparatul;
c. o rezistenţă legată în serie cu aparatul;
d. o rezistenţă şi o bobină legate în paralel cu aparatul.
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8. Condensatorul de decuplare în c.a. a emitorului unui tranzistor bipolar trebuie să
îndeplinească condiţia:
a. XCE >> RE;
b. XCE << RE;
c. XCE = RE;
d. XCE = 1/ RE.

9. Diodele varicap pot fi utilizate în:
a. circuite basculante bistabile;
b. circuite de schimbare a frecvenţei;
c. stabilizatoare;
d. redresoare.

     10. Condiţia de echilibru a punţilor de c.c.  este:
a. produsele impedanţelor din braţele opuse sunt egale;
b. rapoartele impedanţelor din braţele alăturate sunt egale;
c. produsele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale;
d. rapoartele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale.

2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d ) şi notaţi
în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals.      5 puncte

1. Pentru ca la montarea ampermetrului în circuit, funcţionarea circuitului să se modifice
cât mai puţin, este necesar ca rezistenţa proprie a ampermetrului să fie mult mai mică decât
rezistenţa circuitului

2.  Numărul zecimal corespunzător numărului binar-zecimal 1001 1000 0011 0001 este
9830.

3. La un numărător electronic asincron impulsurile ce urmează a fi numărate se aplică
simultan pe toate intrările bistabililor numărătorului.

  4. Un circuit basculant bistabil de tip RS Master Slave este realizat din două registre de
decalaj comandate în antifază.

   5. Semnalele de numerotare DTMF sunt impulsuri de curent continuu.

3. În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificatoare, iar în coloana B, benzile de
frecvenţă corespunzătoare acestora . Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre
fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 5 puncte

A B
1.amplificator de audiofrecvenţă a. 10 mHz – 50 mHz
2.amplificator de radiofrecvenţă b. 0
3.amplificator de foarte înaltă frecvenţă c. 20 Hz – 20 kHz
4.amplificator de curent continuu d. 20 kHz – 30 MHz
5.amplificator de bandă îngustă e. 30 MHz - 300 MHz

f. 9-30 kHz

Subiectul. II.          TOTAL: 30  puncte
1. Enumeraţi etapele de tratare a unui apel. 6 puncte

2. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere: 8 puncte
a. Dioda electroluminiscentă este un dispozitiv.........(1)..................care funcţionează

în regim de polarizare........(2)................
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b. Parametrii ...........(3)........... ai circuitelor de telecomunicaţii depind de parametrii
primari, precum şi de frecvenţa semnalului transmis.

c. Traductorul electroacustic este o parte componentă a circuitului de
transmisie/........(4)........... din aparatul telefonic.

3. În figurile 1, 2, 3  sunt reprezentate trei semnale electrice. Răspundeţi la următoarele
cerinţe: 16 puncte

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

a. Precizaţi la care tip de modulaţie intervin cele trei semnale;
b. Indicaţi denumirea semnalului din fig. 1;
c. Indicaţi denumirea semnalului din fig. 2;
d. Indicaţi denumirea semnalului din fig. 3;
e. În cazul emisiilor de radiodifuziune pe unde lungi precizaţi care sunt frecvenţele limită

ale semnalului din fig. 1;
f. În cazul emisiilor de radiodifuziune pe unde scurte precizaţi care sunt frecvenţele

limită ale semnalului din fig. 1;
g. În cazul emisiilor de radiodifuziune pe unde medii precizaţi care este lărgimea de

bandă a semnalului din fig. 2;
h. Dacă semnalul din figura 1 are frecvenţa 500 kHz, iar semnalul din fig. 2 are

frecvenţa 4,5 kHz, să se calculeze limitele spectrului corespunzător semnalului din
fig. 3.

i. Dacă semnalul din fig. 1 are frecvenţa 900 kHz, iar semnalul din fig. 2 are frecvenţa
2,5 kHz, să se calculeze limitele spectrului corespunzător semnalului din fig. 3.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
1. Pentru stabilizatorul din figura de mai jos se specifică: A = 1000, R1 = 5 kΩ, R2 = 7 kΩ,
    UR = 7 V. 15puncte
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a. Identificaţi tipul stabilizatorului;
b. Explicaţi rolul elementelor din schemă;
c. Calculaţi valoarea tensiunii stabilizate US.

2. Se dă schema logică din figura de mai jos. Se cere: 12 puncte
a. denumirea porţilor logice din schemă;
b. determinarea funcţiei logice realizate de această schemă;
c. să se aducă la o formă mai simplă funcţia obţinută.

3. Caracterizaţi  tehnica de comutaţie temporală. 8 puncte

4. Precizaţi tipul de emiţător prezentat în figura de mai jos: 5 puncte

A

B

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

Profil: TEHNIC
Calificarea: TEHNICIAN DE TELECOMUNICAŢII
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. (10p)
1 - d; 2 - b;  3 - c;  4 – c; 5 –a; 6 - b; 7 - a; 8 – b;     9 – b; 10 – c.
Se acordă câte 1 punct  pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
2. (5p)
1 –A ;                2 – F;                   3 – F;        4 – A.;             5 - F
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
3.  (5p)
1 – c;        2 – d;          3 – e;             4 – b;                 5 – f.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
1. (6p)
preselecţia, recepţia numărului chemat, selecţia traseului de conexiune, semnalizarea,
superviziunea şi taxarea
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
2. (8p)
1 – optoelectronic; 2 – directă; 3 – secundari; 4 – recepţie.
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
3. (16p)

a. Modulaţia în amplitudine (MA); 3p
b. Semnal de frecvenţă purtătoare (semnal purtător); 1p
c. Semnal modulator; 1p
d. Semnal modulat; 1p
e. 150 kHz-300 kHz; 2p
f. 6 MHz-30 MHz; 2p
g. 600 kHz-1500 kHz; 2p
h. De la 4 kHz la 5 kHz; 2p
i. De la 1,6 kHz la 3,4 kHz. 2p.

Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
1. (15p)
a. Stabilizator tip serie, cu reacţie, cu amplificator de eroare. 3p
b. Tranzistorul – element regulator 1p
     AO – amplificator de eroare 1p
     R1, R2 – divizor de tensiune – circuit de eşantionare 1p
     Tensiune de referinţă – sursă de tensiune constantă cu care este comparată tensiunea
de ieşire. 1p
c. U0 = UBE + Us 1p
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    Se  ţine cont că UBE / A << UR  şi 1/A << R2 / (R1 +R2). 1p
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Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
2. (12p)
a. NOR, OR, NAND, AND
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
b.  BA  ACBf
Se acordă 4 puncte pentru  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.
c.   CBAf  BA

CBBAf 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte..
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
3. (8p)
Tehnica de comutaţie temporală se caracterizează prin faptul că utilizează comutatoare
conectate la linii de intrare şi de ieşire având semnale multiplexate în timp, care realizează
conexiunea între canalele temporale de intrare şi canalele temporale de ieşire.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 8 puncte.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
4. (5p)
Emiţător pentru modulaţie de amplitudine
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte.
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
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