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

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Clasa:  a XII-a – Ruta directă
 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: - 8 puncte

1. Rezistenţa de şunt necesară măsurării unui curent de 20 mA cu un ampermetru ce are
     rezistenţa internă ra = 18 Ω şi un curent nominal de 2 mA este:

a. 2 Ω;
b. 1,62 Ω;
c. 1,8 Ω;
d. 18 Ω.

2. Ieşirea unei porţi NOR cu mai multe intrări se află în “1” logic dacă:
a. toate intrările sunt în “0”logic;
b. toate intrările sunt în “1”logic;
c. cel mult o intrare este în “0” logic;
d. cel puţin o intrare este în  “1” logic;

3. Într-o punte Wheatstone rezistenţele cunoscute sunt R1 = 12 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 15 Ω.
Rezistenţa Rx din braţul  opus rezistenţei R2 are valoarea:

a. 30 Ω;
b. 7,5 Ω;
c. 4,8 Ω;
d. 33 Ω.

4. În regim activ normal de funcţionare:
a. joncţiunea bază-emitor este polarizată direct şi joncţiunea colectoar-bază este

polarizată invers;
b. joncţiunea emitor este polarizată invers şi joncţiunea colectorului polarizată direct;
c. ambele joncţiuni sunt polarizate direct;
d. joncţiunea emitor este polarizată indirect şi joncţiunea colectorului polarizată direct;

5. În circuitul reprezentat în figura de mai jos, dioda D are rolul de:

a. redresare;
b. protecţie la supratensiune;
c. protecţie la supracurent;
d. permite alimentarea consumatorului cu tensiune de aceeaşi polaritate.

6. Pentru transmiterea calitativă a semnalelor este importantă:
a. lungimea liniei
b. structura reliefului
c. impedanţa liniei
d. secţiunea conductoarelor
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7. În funcţie de frecvenţa de lucru a unui circuit fizic de telecomunicaţii, rezistenţa ohmică a
acestuia:

a. creşte
b. scade
c. rămâne constantă
d. variază după o lege sinusoidală

8. Perturbaţiile, în liniile de comunicaţii, pot fi cauzate de:
a. parametrii primari ai circuitelor
b. cuplaje rezistive
c. cuplaje inductive
d. constanta de atenuare

I.2 În coloana A sunt prezentate limitele benzilor radio în Hz, în coloana B denumirile
benzilor. Faceţi  asocierea  corectă a literelor  din  coloana  A  cu  cifrele corespunzătoare
din coloana B. - 9 puncte

Limitele benzii Denumirea benzii
A. 30 Hz - 300 Hz 1. Ultra-înaltă frecvenţă
B. 30 GHz - 300 GHz 2. Supra-înaltă frecvenţă
C. 3 kHz - 30 kHz 3. Foarte joasă frecvenţă
D. 30 kHz - 300 kHz 4. Foarte înaltă frecvenţă
E. 300 kHz - 3 MHz 5. Medie frecvenţă
F. 3 MHz - 30 MHz 6. Înaltă frecvenţă
G. 30 MHz - 300 MHz 7. Joasă frecvenţă
H. 300 MHz - 3 GHz 8. Extrem de joasă frecvenţă
I. 3 GHz - 30 GHz 9. Extrem de înaltă frecvenţă

10. Frecvenţă intermediară

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

- 3 puncte

a. Puntea Maxwell serveşte la măsurarea condensatoarelor cu pierderi mici de bună
calitate.

b. Ieşirea unui circuit logic ŞI ia valoarea “1” logic dacă toate intrările circuitului sunt
“1” logic

c. Codificatorul este un circuit logic combinaţional

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

II.1 Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă. - 12 puncte

a. BTS - Base Transceiver Station - Termen din comunicaţiile ……(1)……pentru a
indica o interfaţă folosită pentru a transmite ……(2)…… .

b. GSM - Global Systems for Mobile Communications este un ……(1)…… al
comunicaţiilor ……(2)……

c. În telefonia celulară fiecare celulă are ……(1)…… proprie de lucru care nu intra în
„conflict„ cu celulele ……(2)…….

II.2 Enumeraţi două metode de multiplexare utilizate în reţelele de comunicaţii.
- 4 puncte
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II.3 În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a unui sistem de comutaţie:

a. Precizaţi denumirea blocurilor funcţionale :IL, IJ, RC, US, UCC.
b. Pentru două blocuri, la alegere, descrieţi rolul lor funcţional.

- 14 puncte

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

III.1 Pentru localizarea unui deranjament de izolament pe o linie lungă de l = 10 km, se
foloseşte o punte Varley. Se ştie că rezistenţa buclei este de 75 Ω/km iar echilibrul punţii se
realizează pentru A = 50 Ω, B = 10 Ω şi r = 75 Ω. Se cer:

a. schema montajului folosit pentru localizarea deranjamentului
b. schema echivalenta a punţii
c. distanţa până la locul deranjamentului.

- 20 puncte

III.2 Pentru schema din figură:

a. Precizaţi funcţia pe care o îndeplineşte.
b. Determinaţi tensiunea de ieşire VO ştiind că AO este ideal iar valorile rezistenţelor

sunt : R1 = 2 kΩ, R2 = 4 kΩ, R3 = 3 kΩ, R4 = 1 kΩ.
c. Precizaţi valoarea tensiunii de ieşire în cazul conexiunii neinversoare.

- 20 puncte
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Clasa:  a XII-a – Ruta directă

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
I.1 - 8 puncte
1-a, 2-a, 3-a, 4- a, 5- d, 6-c, 7-c, 8-c
I.2 - 9 puncte
A-8, B- 9, C-3, D-7, E-5, F-6, G-4, H-1, I-2

I.3 - 3 puncte
a - F; b - A; c – A.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect se acordă
0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte
II.1 - 12 puncte
a)  (1) - wireless     (2) - semnale radio
b) (1) - standard     (2) - mobile
c) (1) - frecvenţa (2) - adiacente

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect se
acordă 0 puncte.

II.2 - 4 puncte
-  în frecvenţă (FDMA) – fiecărei convorbiri i se alocă o frecvenţă
- în timp (TDMA ) – fiecărei convorbiri i se alocă un segment de timp pe o frecvenţă
destinată
- în cod (CDMA) – se dă un cod unic fiecărei convorbiri care poate folosi toate căile libere

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect se
acordă 0 puncte.

II.3 - 14 puncte
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a) IL - interfaţa de linie;  IJ-interfaţa de joncţiune;  RC - reţeaua de comutaţie;
US - unitatea de semnalizare;  UCC - unitatea de comandă şi control

b) RC-realizează conectarea între oricare dintre canalele de comunicaţie deservite;
US-realizează schimbul de date cu posturile terminale de abonaţi sau între centralele
telefonice; IL – realizează adaptarea canalului de comunicaţie la interfaţa de
comutaţie; IJ – realizează adaptarea interfeţei de comutaţie cu joncţiunea; UCC –
realizează sincronizarea funcţionării blocurilor componente ale interfeţei de
comutaţie.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect se acordă 0
puncte.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

III.1 - 20 puncte

a) 5 puncte

b) 5 puncte

c) 10 puncte
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III.2 - 20 puncte

a) Circuitul din figură îndeplineşte funcţia de sumator, fiind realizat cu un amplificator
operaţional în conexiunea inversoare. 5 puncte

b) 10 puncte
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c) Valoarea tensiunii de ieşire în cazul conexiunii neinversoare este VV 20 
- 5 puncte

kmlx
m

mrR

R

l
lx

5,2
1

2








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

	OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
	Faza naţională – 07.IV.2010
	Barem de corectare şi notare



