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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician electrotehnist
Clasa: a XIII-a Rută progresivă

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

I.A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 12 puncte
1.   Şublerul din imagine are vernierul cu diviziune 1/10 mm. Precizaţi ce valoare indică:
a)  41,07 mm;
b)  41,48 mm;
c)  41,70 mm;
d)  41,50 mm;

2. Intr-un sistem de reglare automată mărimea de comandă acţionează asupra:
a)  traductorului de reacţie, Tr;
b)  instalaţiei tehnologice, IT;
c)  regulatorului automat, RA;
d)  elementului de execuţie, EE.

3. Statorul şi rotorul constituie armăturile maşinii electrice şi sunt separate între ele de un
spaţiu numit:
a) pas polar, ;
b) întrefier, ;
c) crestătură;
d) întrefier magnetic, ;

4.   Precizaţi care semn convenţional reprezintă o siguranţă fuzibilă:

5. Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor care măsoară intensitatea curentului
electric ce depăşeşte 150 de amperi se face cu ajutorul:

a)  unui transformator de măsurat de curent;
b)  unui transformator de măsurat de tensiune;
c)  unei rezistenţe adiţionale montată în serie cu ampermetrul;
d)  unui şunt montat în derivaţie cu ampermetrul;

6. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării:
a) termorezistenţelor;
b) tensometrelor;
c)  termocuplelor;
d)  termometrelor;
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7.  Plăcuţa indicatoare a unui motor asincron trifazat precizează
care este turaţia nominală a acestuia. Studiaţi cu atenţie plăcuţa
indicatoare şi precizaţi ce cifră indică turaţia motorului:

a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;

8. Semnul convenţional, prezentat în figura alăturată, reprezintă:
a)  contact normal deschis al unui releu termic;
b)  contact normal închis al unui releu termic;
c)  contact normal deschis al unui buton de comandă;
d)  contact normal închis al unui releu termic;

9.   Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul:
a) ohmmetrului;
b) punţii Wheatstone;
c) ampermetrului;
d)  voltmetrului;

10. În imaginea alăturată este prezentat un traductor parametric:
a)  inductiv;
b)  rezistiv potenţiometric;
c) capacitiv;
d)  inductosin;

11.  În desenul alăturat este reprezentat semnul convenţional pentru un:
a) transformator monofazat cu două înfăşurări;
b) transformator trifazat cu două înfăşurări;
c) transformator trifazat cu trei înfăşurări;
d) autotransformator cu două înfăşurări;

12.  În figura de mai jos este prezentat un:

a)  separator;
b)  comutator;
c)  separator cu siguranţă;
d)  întreruptor automat;

I.B. Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (1,2,3,4,5,6,7,8) şi
notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals:                                                                                              8 puncte

1. Măsurarea razei unui conductor cu secţiune circulară, poate fi făcută cu ajutorul şublerului;
2. Extinderea domeniului de măsurare a voltmetrelor se face cu ajutorul rezistenţei adiţionale
care are valoarea: Rad = RV (n – 1);
3. Ecuaţia E = U + RaIa caracterizează funcţionarea generatoarelor electrice de curent
continuu;
4. Un motor asincron trifazat este alimentat de la reţeaua electrică prin cutia de borne
amplasată pe statorul maşinii;
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5. Funcţia de protecţie a circuitelor electrice supuse unui supracurent de scurtcircuit este
atribuită siguranţelor electrice;
6. Separatoarele sunt aparate destinate închiderii/ deschiderii circuitelor electrice lipsite de
sarcină.
7. Contactorul îndeplineşte funcţia de aparat de manevră, închizând sau deschizând, sub
sarcină, circuitul principal, la comanda voită a unui operator;
8. Rezistoarele de pornire sunt utilizate în schemele electrice unde se doreşte micşorarea
valorii tensiunii electrice de pornire.

I.C. În coloana A sunt redate elemente componente ale unei maşini electrice de curent continuu, iar în
coloana B denumirea acestor componente. Scrieţi pe foaia de concurs asociaţiile dintre cifrele
din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.        10 puncte
Observaţie: notaţiile cu aceeaşi cifră pe imagini corespund diverselor vederi ale
elementelor componente.

A B

1 a Pol magnetic statoric

2 b Înfăşurare de excitaţie

3 c Colector

4 d Înfăşurare rotorică

5 e Circuit feromagnetic rotoric

Subiectul. II. TOTAL: 20 puncte
.

II.A. Completaţi spaţiile libere astfel încât să respectaţii adevărul ştiinţific: 10 puncte
1. Procesul tehnologic este format din ansamblul .....a....... prin care se realizează un
produs sau repere componente ale acestuia.

2. Eliminarea erorilor de citire se realizează la aparatele de măsură cu afişaj …...b......

3. În raport cu natura activităţii desfăşurate, procesele de producţie sunt: procese de
producţie propriu-zise, procese de …c…  şi procese de …d…

4. Metoda ampermetrului şi voltmetrului poate fi utilizată pentru măsurarea .....e.........
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II.B.
1.  Definiţi elementele constructive ale circuitului  magnetic din figură. 1 punct
2.  Explicaţi principiul de funcţionare al sistemului tehnic din figură. 1 punct
3. Precizaţi semnificaţia cifrelor şi mărimile care intervin în schema de mai jos.   8 puncte

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

III.A. Pentru măsurarea puterii active a unei sarcini Z, în curent alternativ monofazat, se
folosesc: un ampermetru, 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

1. Reprezentaţi schema electrică de măsurare şi modul de evitare a erorii de paralaxă;
2. Calculaţi constanta wattmetrului kW, ştiind că domeniile de tensiune şi curent sunt

trecute în partea stângă a cadranului;
3. Determinaţi puterea activă P măsurată de wattmetru;
4. Calculaţi factorul de putere, cosφ;
5. Precizaţi rolul ampermetrului şi al voltmetrului din schema reprezentată.

z
-
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III.B. Referitor la schema din figura de mai jos: 20 puncte
1. Prezentaţi aparatele electrice utilizate în schemă şi categoria din care fac parte;
2. Explicaţi prezenţa celor cinci conductoare de alimentare;
3. Precizaţi rolul elementelor notate cu e3; e4; 1C.
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician electrotehnist
Clasa: a XIII –a Rută progresivă

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

I.A.          12 puncte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
c d b b a c d b,d a c a d
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

I.B.            8 puncte
1 2 3 4 5 6 7 8

F A A A A A A F
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

I.C.          10 puncte
1 2 3 4 5
c e a d b

Se acordă câte 2 puncte  pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 20 puncte
II. A. 10 puncte

1. a-operaţiilor tehnologice, 2. b- numeric, 3. c- de depozitare sau magazinaj; d- transport,
4. e- rezistenţei electrice
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect
Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului ,0 puncte .

II.B. 10 puncte
1. 1 punct

– circuitul magnetic din schemă reprezintă miezul magnetic pe care sunt amplasate
înfăşurările, el este confecţionat din tole de oţel electrotehnic 0,35 sau 0,5 mm.
Se acordă 1 punct pentru definiţia corectă
Pentru definiţia greşită 0 puncte

2. 1 punct
–principiul de funcţionare al transformatorului monofazat  este bazat pe legea inducţiei
electromagnetice
Se acordă câte 1 punct pentru recunoaşterea schemei.
Pentru definiţia greşită ,0 puncte
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3.     8 puncte

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect
Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului ,0 puncte .

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

III.A.  20 puncte
1.   4 puncte

Se acordă 2p pentru schema corectă, 2p pentru citirea perpendiculară (în oglindă) şi 0p
pentru schemă greşită sau lipsa acesteia.

2. 4 puncte

maxmax 
nnn

W

IUP
k 

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

10
75
750

75
5,2300




Wk

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

1 – liniile câmpului magnetic care formează fluxul util
2 – liniile câmpului magnetic care formează fluxul de dispersie (de scăpări) al primarului
3 – liniile câmpului magnetic care formează fluxul de dispersie (de scăpări) al secundarului
i1 – intensitatea curentului electric prin înfăşurarea primară
i2 – intensitatea curentului electric prin înfăşurarea secundară
u1 – tensiunea electrică a înfăşurării primare
u2 – tensiunea electrică a înfăşurării secundare
z – impedanţa de sarcină

Z

W/div
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3. 4 puncte

 WkP = 10 W/div • 28 div = 280 W.
Se acordă 1p pentru scrierea corectă a formulei, 1p pentru înlocuirea corectă în formulă, 1p
pentru calcul si 1p pentru rezultat corect şi unitate de măsură corespunzătoare şi 0p pentru
răspuns greşit sau lipsa acestuia.

4. 4 puncte

91,0
4,1218

280cos 



UI

P

S

P

Se acordă 1p pentru scrierea corectă a formulei, 1p pentru înlocuirea corectă în formulă, 1p
pentru calcul si 1p pentru rezultat corect şi 0p pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

5. 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.

III.B. 20 puncte
1.
e1, e2, e3, 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.

2.  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.

3.  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.

Notă: Se punctează orice altă formulare corectă de răspuns.
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