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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 7.IV.2010

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

1. Rezistenţa de şunt necesară măsurării unui curent de 30 mA cu un ampermetru ce are
rezistenţa internă ra = 27 Ω şi un curent nominal de 3 mA are valoarea:

a. 2 Ω;
b. 1,62 Ω;
c. 1,8 Ω;
d. 3 Ω.

2. Simbolurile grafice de mai jos reprezintă următoarele tipuri de tranzistoare:

a. tranzistoare bipolare npn şi pnp;
b. tranzistoare TEC-MOS cu canal n indus şi cu canal p indus;
c. tranzistoare TEC-MOS cu canal n iniţial şi cu canal p iniţial;
d. tranzistoare TEC-J cu canal n şi cu canal p .

3. Diodele cu contact punctiform se caracterizează prin:
a. capacitate de barieră dependentă de tensiunea de polarizare inversă;
b. rezistenţă inversă foarte mică;
c. capacitate de difuzie mare, de ordinul microfarazilor;
d. capacitate echivalentă foarte mică, de ordinul picofarazilor.

4. În figura următoare este reprezentat:
a. un traductor de deplasare inductiv cu armătură mobilă;
b. un electromagnet de execuţie;
c. un traductor de presiune;
d. un motor de execuţie electric.

5. Puterea activă este măsurată cu un wattmetru ce are constanta kW = 300 W/div. Atunci
când acul indicator arată 15 diviziuni puterea activă este de:

a. 150 W;
b. 4,5 kW;
c. 1500 W;
d. 450 W.
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6. Schema următoare reprezintă :
a. un decodificator BCD-zecimal;
b. un multiplexor de 3 biţi;
c. un demultiplexor de 3 biţi;
d. un codificator zecimal-BCD.

7. Elementul component al SRA care permite obţinerea abaterii este:
a. elementul de comparaţie;
b. traductorul;
c. elementul de execuţie;
d. regulatorul automat.

8. Dioda Zener funcţionează  :
a. ca diodă electroluminiscentă;
b. ca  amplificator;
c. în polarizare inversă, în regim de străpungere controlată;
d. în regim de oscilator.

9. Numărul 3F2 în sistemul hexazecimal  are în sistemul zecimal valoarea:
a. 1011111;
b. 5222;
c. 1010;
d. 287.

10. Funcţia logică rezultată din tabelul de adevăr de mai jos este definită de relaţia:
a. BABAf  ;
b. BABAf  ;
c. BAAf  ;
d. Bf  AA ;

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. Ampermetrul şi voltmetrul, incluse în circuitul de măsurare a puterii în curent continuu
cu wattmetrul, au rolul de a extinde domeniul de măsurare.
b. Semnalul rampă unitară  are variaţia dată de valorile: 0, pentru t ≤ 0  şi 1, pentru t > 0.
c. Tiristorul odată intrat în conducţie nu mai poate fi controlat prin poartă.
d. Numǎrul 125 scris în cod binar este 1111101.
e. Multiplexorul este circuitul logic combinaţional ce are rolul de a transfera informaţia de
la o intrare de date unică la una din cele „m” ieşiri,  selectabilă printr-un cod de selecţie,
exprimat în binar, numit cod de adrese.

3. În coloana A sunt enumerate diferite Tipuri de traductoare, iar în coloana B Mărimi
neelectrice ce pot fi măsurate cu aceste traductoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierile
dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
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0 1 0
1 0 0
1 1 1
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A. Traductoare B. Mărimi neelectrice
1. traductor cu imersor
2. traductor cu miez magnetic mobil
3. traductor cu burduf
4. timbru tensometric
5. termocuplu

a. deplasare
b. presiune
c. nivel
d. debit
e. temperatură
f. forţă

Subiectul II TOTAL: 30 puncte

1. Realizaţi un eseu cu tema „Surse de curent continuu cu redresoare”, după planul
următor:

a. Desenaţi schema bloc şi figuraţi formele de undă ale semnalelor la ieşirile blocurilor
componente.
b. Indicaţi blocurile componente şi specificaţi rolul lor.
c. Completaţi pe foaia de examen tabelul următor:

Denumire redresor Schemă electrică
Redresor monofazat monalternanţă

Redresor monofazat  dublă alternanţă cu transformator
cu priză mediană în secundar
Redresor monofazat dublă alternanţă în punte

2. Pentru măsurarea unei tensiuni se foloseşte un voltmetru magnetoelectric ce are
rezistenţa internă ra = 1500 Ω şi un curent nominal Ia = 50 mA. Pentru extinderea domeniului
de măsurare  la 15 kV, se  introduce în circuit o rezistenţă adiţională.

a. Calculaţi valoarea rezistenţei adiţionale.
b. Desenaţi schema de montare a voltmetrului cu rezistenţa adiţională în circuitul de

măsurat.
c. Determinaţi valoarea rezistenţei totale a voltmetrului.
d. Calculaţi valoarea rezistenţei în ohmi pe volt şi specificaţi ce condiţie trebuie

îndeplinită de un voltmetru de calitate.

Subiectul  III TOTAL: 40 puncte

1. În montajul din figura alăturată este reprezentat un circuit de polarizare pentru un
tranzistor bipolar.

a. Precizaţi tipul tranzistorului şi natura schemei de
polarizare.

b. Identificaţi elementele de polarizare a tranzistorului şi
specificaţi rolul fiecăruia în schemă.

c. Determinaţi punctul static de funcţionare pentru
următoarele valori ale elementelor de circuit:
 EC = 10 V; RB = 200 kΩ; RE = 1 kΩ;  RC = 2 kΩ; UBE = 0,7 V;
βO = 60; ICEO = 300 μA.

d. Calculaţi valoarea condensatorului CE pentru frecvenţa
unui semnal de 10 kHz aplicat la intrarea tranzistorului.

e. Desenaţi dreapta de sarcină.
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2. Se dă  următorul circuit:

a. Identificaţi şi definiţi tipul de circuit.
b. Întocmiţi tabelul de adevăr.
c. Determinaţi expresia funcţiei de ieşire.
d. Minimizaţi funcţia cu diagrama Veitch - Karnaugh.
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 7.IV.2010

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

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul  I       TOTAL: 20 puncte

1. 10 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
1-d, 2-d, 3-d, 4-a, 5-b, 6-b, 7-a, 8-c, 9-c, 10-a.

2. 5 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

a - F, b - F, c - A , d - A , e – F.

3. 5 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
1 - c, 2 – a, 3 - b, 4 – f, 5 – e.

Subiectul  II           TOTAL: 30 puncte

1. 16 puncte

a. 5 puncte
Se acordă 2 puncte pentru schema corectă şi 3 puncte pentru formele de undă desenate
corect.
Schema bloc:

Formele de undă ale tensiunilor:

Alimentare
reţea
( ~ )

Transformator

de reţea

Element
redresor

Filtru

de
netezire

Sarcină

RS
Stabilizator

U1 U2 U3

t

U3 monoalternanţǎ

t

U2 dublă alternanţǎ

t

U1
U2 monoalternanţǎ

t

t

U3 dublǎ alternanţǎ
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b. 8 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare element menţionat corect şi 1 punct pentru fiecare rol
menţionat corect.
Transformatorul de reţea: modifică tensiunea alternativă a reţelei  la valoarea necesară
(mai mică sau mai mare), pentru a obţine o anumită tensiune redresată.
Elementul redresor: transformă energia de curent alternativ în energie de curent continuu
şi este alcătuit din componente electronice (diode semiconductoare, diode cu vid, tiristoare
etc.) care permit trecerea curentului numai pentru o anumită polaritate a tensiunii alternative
aplicate. Datorită acestei proprietăţi, de conductibilitate într-un singur sens, curentul din
circuitul redresorului va fi un curent pulsatoriu.
Filtrul de netezire: atenuează ondulaţiile tensiunii redresate pentru a fi mai aproape ca
formă de tensiunea continuă (poate fi simplu, cu bobină sau condensator sau compus, de tip
LC).
Stabilizatorul: are rolul de a menţine constantă şi independentă tensiunea aplicată unui
consumator de energie electrică  în raport cu variaţiile tensiunii de intrare, ale rezistenţei de
sarcină, ale temperaturii şi a altor factori perturbatori.

c. 3 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare schemă electrică desenată corect.

Denumire redresor Schemă electrică

Redresor monofazat monalternanţă

Redresor monofazat dublă alternanţă
cu transformator cu priză mediană în
secundar

Redresor monofazat dublă alternanţă
în punte

2. 14  puncte

a. 6 puncte
15001050 3  

aaa rIU = 75 V (2 puncte)

200
75

1015 3





aU

U
n (2 puncte)

   120015001  nrr aad = 298,5 kΩ (2 puncte)



Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010

Profil: tehnic, calificarea: Tehnician în automatizări – clasa a XI-a 7

b. 2 puncte

c. 2 puncte
kΩ3002985001500rrr adaV 

d. 4 puncte

  VΩ20
1050

1

I

1
VΩR

3
a




  (2 puncte)

Un voltmetru este cu atât mai bun  cu cât rezistenţa în ohmi pe volt este mai mare.
(2 puncte)

Subiectul  III           TOTAL: 40 puncte

1. 24 puncte

a. 2 puncte
Tranzistorul este de tip npn în conexiunea EC. (1 punct)
Schemă de polarizare este în curent continuu,  cu curent de bază constant şi cu stabilizarea
termică a PSF. (1 punct)

b. 8 puncte
Se acordă 1 punct pentru fiecare element şi 1 punct pentru fiecare rol menţionat corect.
RB – rezistor de polarizare a bazei tranzistorului : limitează / stabileşte valoarea curentului
de bază;
RC – rezistor de colector, numită de sarcină: are rol în stabilirea PSF şi determină înclinarea
dreptei de sarcină;
RE – rezistor de emitor: stabilizează termic PSF al tranzistorului;
CE - condensator de decuplare a emitorului: scurtcircuitează rezistenţa de emitor în curent
alternativ, pentru a evita consumul inutil de semnal alternativ.

c. 8 puncte
Mărimile electrice caracteristice PSF al tranzistorului sunt: IC, UCE şi IB. (1 punct)
Ecuaţiile de circuit: (4 puncte)

EECECCC IRUIRE  (1)

EEBEBBC IRUIRE  (2)

CEOBoC III   (3)

CBE III  (4)
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Determinare IB, din  ecuaţiile (2), (3)  şi (4): (1 punct)

μA34,48
R1)(βR

RUE
I

E0B

EBEC
B 




 CEOI

Determinare IC, din  ecuaţia (3): (1 punct)
CEOBoC III   = 2,36 mA

Determinare UCE, din  ecuaţiile (1) şi (4): (1 punct)
 CBEC IIRR  CCCE IEU = 2,89 V

d. 2 puncte
Valoarea condensatorului se alege din relaţia:

EC



1

10

R
X E

CE

E
E Rf2

10
C





= 0,159 µF

e. 4 puncte
 Ecuaţia dreptei de sarcină: (1 punct)

EECCCEC RIRIUE 
Dreapta se reprezintă prin tăieturi: (2 puncte)
Pentru IC = 0, rezultă:

10VE)RI(IRIEU CECBCCCCE 
Pentru UCE = 0, rezultă:

mA3,3
RR

E
I

EC

C
C 




Reprezentare în planul caracteristicilor statice de ieşire: (1 punct)

2. 16 puncte

a. 4 puncte
Circuitul este un decodificator cu n=3 intrări (x, y, z ) şi 2n =8 ieşiri (O0, O1, O2, O3, O4, O5,
O6,O7), la care intrarea E(Enable) este activă pe „0” logic. (2 puncte)

Decodificatorul este circuitul logic combinaţional care furnizează la ieşire o funcţie f care are
valoarea „1” numai pentru o anumită combinaţie a variabilelor de intrare şi care selectează
una sau mai multe ieşiri în funcţie de un cuvânt de cod aplicat la intrare. (2 puncte)

UCE = 10 V
UCE

IC=3,3 mA

IC

  0
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b. 3 puncte
 Tabelul de adevăr

c. 6 puncte
xyzzyxzyxf 1 (2 puncte)

7421 PPPf  (2 puncte)

7421 PPPf  (2 puncte)

 d. 3 puncte
Diagrama Veitch-Karnaugh:

yz
x 00 01 11 10

0 0 0 0 1

1 1 0 1 0

xyzzyxzyxf 

Funcţia nu poate fi minimizată.

Notă: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.

x y z f1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
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