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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională

Baia Mare, 3 aprilie 2013

Profil: Tehnic
Domeniul: Electric, electrotehnic, electromecanic
Clasa: a XI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I 30 puncte

I.1. 10puncte
Pentru fiecare dintre cerintele de mai jos, scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzatoare
răspunsului corect:

1. Măsurarea intensităţii curentului electric se face cu ajutorul ampermetrului ce poate fi
conectat:

a) în derivaţie cu consumatorul;
b) în serie cu consumatorul;
c) în serie sau derivaţie funcţie de consumator;
d) numai în paralel cu consumatorul.

2. Şublerul din imagine are vernierul cu diviziune 1/20 mm. Precizaţi ce valoare indică:
a)  32,14 mm;
b)  32,70 mm;
c)  32,46 mm;
d)  32,15 mm.

3. Două rezistenţe electrice R1 şi R2 conectate în serie au rezistenţa echivalentă Rs = 450 Ω.
Aceleaşi rezistenţe conectate în derivaţie au rezistenţa echivalentă Rp = 100 Ω.
Valorile celor două rezistenţe sunt:

a)  R1 = 150 Ω; R2 = 300 Ω;
b)  R1 = 350 Ω; R2 = 100 Ω;
c)  R1 = 200 Ω; R2 = 250 Ω;
d)  R1 = 175 Ω; R2 = 275 Ω.

4.   Vanele sunt:
a) motoare de execuţie pneumatice;
b) organe de execuţie neelectrice;
c) motoare de execuţie hidraulice;
d) motoare de execuţie electrice.

5. În figura  alăturată  este reprezentat:
a) un circuit redresor monofazat dublă alternanţă cu

transformator cu priză mediană;
b) un circuit redresor monofazat monoalternanţă;
c) două circuite redresoare monofazate

monoalternanţă;
d) un circuit redresor monofazat dublă alternanţă în

punte.
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6. În sistemul automat din figura alăturată, mărimea care se aplică la intrarea regulatorului
automat se numeşte:

a) eroare (abaterea de la valoarea de
reglare prescrisă);

b) mărime de referinţă;
c) mărime de execuţie;
d) mărime de comandă.

7. În figura alăturată este prezentat un sistem de reglare
hidraulic. Precizaţi ce tip de regulator este prezentat:

a)  regulator integral – tip I;
b)  regulator derivativ – tip D;
c)  regulator proportional – integrator tip PI;
d)  regulator proporţional – tip P.

8. Terminalele tranzistorului bipolar sunt:
a)  anod, catod, poartă;
b)  sursă, drenă, poartă;
c)  emitor, bază, colector;
d)  anod, catod, grilă.

9. Realizarea interconexiunilor între aparate se face cu ajutorul conductoarelor masive sau
liţate din cupru. Imaginea alăturată reprezintă o modalitate de
stabilire a continuităţii circuitelor. Ea se realizează cu:

a)  un papuc;
b)  un şir de cleme;
c)  un conector de cablu CD/DVD;
d)  o clemă rapidă (de înfigere).

10. Conform „codului alfanumeric”, la marcarea condensatoarelor în locul virgulei se
utilizează simbolurile literale p(u), n (T sau K), µ (M). Apelând la tabelul de mai jos, precizaţi
ce valoare are condensatorul din imagine:

Marcare 3p3 100p  100U 4n7 100N 100T 100K 1M 2M2
Cn 3,3 pF 100 pF 4,7 nF 100 nF 1 µF 2,2 µF

a)  470 pF;
b)  4,7 nF;
c) 0,47 nF;
d)  0,047 µF.

I.2. 10 puncte
Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5, 6) şi notaţi
în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că
răspunsul este fals. Transformaţi varianta considerată falsă în adevărată:

1. Mărimea vectorială care caracterizează câmpul magnetic, notată cu B , este inducţia
magnetică.

2. Măsurarea intensităţii curentului electric se face cu ajutorul ampermetrului, acesta
fiind montat în serie cu consumatorul.

3. În procesul de reglare, indiferent de mărimea reglată, apar influenţe care pot modifica
mărimea de execuţie.

4. Forţa lui Ampère, care se exercită între conductoare parcurse de curenţi electrici,
este cunoscută, în literatura de specialitate, ca forţă electromagnetică.

5. Traductoarele care se bazează pe efectul piezoelectric sunt traductoare generatoare.
6. Presiunea este o mărime scalară, care în SI se măsoară în bar.
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I.3. 10 puncte
În coloana A sunt prezentate scheme electrice, iar în coloana B sunt redate valorile
calculate, conform legilor electrocineticii. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre
fiecare cifră din coloana A, şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
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Subiectul II 20 puncte

II.1. 5p
A. Precizaţi cum poate fi inversat sensul de rotaţie a unui motor de curent continuu.
B. Indicaţi ce fel de agenţi folosesc elementele de acţionare pneumatice.
C. Clasificaţi micrometrele după precizia lor.
D. Exprimaţi, sub formă matematică, „legea lui Joule-Lenz”.
E. Indicaţi cea mai utilizată aplicaţie a divizorului de curent în cadrul măsurărilor electrice.

II.2. 5p
Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos:
 Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare care se montează în ....1.... cu

voltmetrul pentru a extinde domeniul de măsurare al acestuia.
 Într-un circuit electric siguranţa are rolul de protecţie la .............2.............. a motorului

electric.
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 La tranzistoarele bipolare, factorul de ..............3............. în curent (atât α cât şi β) creşte
cu temperatura.

 Elementele de execuţie hidraulice, fac parte din clasa elementelor de execuţie
neelectrice, ele folosind ........4............, ca sursă de energie.

 Inductivitarea electrică a unei bobine are ..............5............ ca unitate de măsură,
derivată, în Sistemul Internaţional de unităţii de măsură.

II.3. 10p
În figura alăturată este reprezentat un şubler.

a) Denumiţi cele trei posibilităţi de măsurare, indicate în figură prin literele a, b şi c.

b) Clasificaţi şublerele din punct de vedere al destinaţiei.
c) Explicaţi ce înseamnă precizia de citire la vernier.

Subiectul III 40 puncte

III.1. 25p
Ampermetrul din figura alăturată necesită extinderea domeniului de măsurare la 1,5 A.
Se cer:
a) indicaţi elementele şi caracteristicile

inscripţionate pe cadranul aparatului cu
cifrele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6;

b) constantele aparatului, C1 şi C2, înainte
şi după extinderea domeniului de
măsurare;

c) valoarea şuntului pentru a se extinde
domeniul de măsurare la 1,5 A;

d) valoarea intensităţii curentului indicată
de acul indicator, după extinderea
domeniului de măsurare.

III.2. 15p
Un motor de curent continuu este alimentat cu tensiunea de 220 V. Rezistenţa înfăşurării
indusului este Ra = 0,8 Ω. Calculaţi valoarea rezistenţei de pornire, Rp, pentru care curentul
de pornire, Ip, este limitat la 25 A.


