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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională

Baia Mare, 3 aprilie 2013

Profil: Tehnic
Domeniul: Electric, electrotehnic, electromecanic
Clasa: a XII-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. 10p
Pentru fiecare dintre itemii de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Se cunosc următoarele mărimi nominale ale unui wattmetru: Un = 150 V, In = 2,5 A şi numărul
de diviziuni gradate pe scala wattmetrului N = 150 div. Precizaţi care este constanta wattmetrului:

a)  KW = 2,5 W/div;
b)  KW = 5 W/div;
c)  KW = 25 W/div;
d)  KW = 50 W/div.

2. Schimbarea sensului de rotaţie a unui motor asincron trifazat poate fi făcută dacă:
a)  inversăm alimentarea începuturilor a două faze între ele;
b)  inversăm alimentarea începutului cu sfârşitul unei faze;
c)  inversăm alimentarea începuturilor fazelor;
d) inversăm alimentarea începuturilor celor trei faze între ele.

3. O maşină electrică în regim de frână consumă:
a) energie termică şi energie mecanică;
b) energie electrică şi energie termică;
c) energie electrică şi energie mecanică;
d) energie mecanică, electrică şi termică.

4. Traductoarele piezoelectrice se bazează pe:
a) modificarea potenţialelor de electrod;
b) efectul termoelectric direct Seebeck;
c) efectul Hall;
d) efectul piezoelectric.

5. Două condensatoare se conectează, mai întâi, în serie şi apoi în derivaţie (paralel).
Capacitatea ehivalentă la legarea în serie este 2,4 pF iar la legarea în derivaţie este
10 pF. Cele două condensatoare vor avea capacităţile:

a)  5 pF; 5 pF;
b)  8 pF; 2 pF;
c)  7 pF; 3 pF;
d)  4 pF; 6 pF.

6. Traductorul conţine următorul element:
a) element de semnalizare;
b) element sensibil;
c) organ de execuţie;
d) motor de execuţie.
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7. Prin asigurarea calităţii se înţelege:
a) un test realizat pe un anumit interval de timp pentru a se investiga cum sunt

efectuate proprietăţile unui obiect prin aplicarea solicitărilor stabilite şi prin durata de
timp a acestora;

b) ansamblul de acţiuni planificate şi sistematice, necesare pentru a da încrederea
corespunzătoare că un produs sau serviciu va satisface cerinţele de calitate
specificate;

c) examinarea sistematică şi independentă, numai la solicitarea clientului,în vederea
verificării corespondenţei calitative;

d)  proprietatea de a satisface cerinţele calitative ale produsului cumpărat de client.

8. Pentru o bobină formată din W spire, inductanţa întregii bobine este:
l
AWμμL 2

r0  .

Factorul µr reprezintă:
a)  permitivitatea magnetică relativă;
b)  permeabilitatea magnetică relativă;
c)  permeabilitatea magnetică absolută;
d)  permitivitatea magnetică absolută.

9. Schema electrică prezentată în figura alăturată reprezintă un:
a) comutator cu came;
b) contactor electric;
c) întreruptor automat;
d) demaror.

10. Prin proces de producţie se înţelege totalitatea:
a) proceselor tehnologice, a proceselor de muncă şi a proceselor naturale ce concură

la obţinerea produselor sau la executarea lucrărilor şi serviciilor ce reprezintă
obiectul de activitate al întreprinderii;

b) proceselor sociale ce concură la obţinerea unor produse sociologice;
c) proceselor tehnice ce au ca obiectiv distribuţia şi comercializarea produselor;
d) proceselor tehnice ce au ca obiectiv transportul, distribuţia şi comercializarea

produselor.

I.2. 10p
Transcrieti pe foaia de examen cifra corespunzatoare 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. Termocuplul este un traductor, care face parte din clasa traductoarelor parametrice,
bazat pe efectul Seebeck.

2. Măsurarea puterii electrice, atât în curent continuu cât şi în curent alternativ, se face
cu ajutorul wattmetrului.

3. Motoarele de curent continuu folosite ca elemente de execuţie sunt cele care au
excitaţia separată.

4. Producerea energiei electrice prin transformarea energiei solare are la bază efectul
fotovoltaic.

5. Procesul de muncă este procesul prin care factorul uman acţionează asupra
obiectelor muncii cu ajutorul mijloacelor de muncă, în vederea transformării lor în bunuri
materiale.

6. Pentru protecţia circuitelor electrice siguranţele fuzibile se montează în paralel cu
aparatul protejat.
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I.3. 10p
Stabiliţi corespondenţa dintre coloana A (scheme electrice ale maşinior electrice utilizate în
schemele de acţionări electrice) şi coloana B (denumirea tipului de maşină).

A. scheme electrice B. denumire

1 a
Motor de curent alternativ

trifazat cu rotorul în
scurtcircuit

2 b Maşină de curent continuu
cu excitaţie separată

3 c Maşină de curent continuu
cu excitaţie derivaţie

4 d Maşină de curent continuu
cu excitaţie mixtă

5 e Maşină sincronă

f
Motor de curent alternativ

trifazat cu rotorul în
scurtcircuit

Subiectul II                                                                                                   20 puncte

II.1. 5p
A. Precizaţi care este cea mai simplă modalitate de inversare a sensului de rotaţie a
motoarelor de curent alternativ trifazate.

B. Desenaţi schema electrică a contactului normal închis al releului termic.

C. Centralele hidroelectrice au în compunere turbine adecvate situaţiei constructive.
Precizaţi cel puţin două tipuri de turbine.

D. Scrieţi relaţia matematică corespunzătoare „Teoremei a doua a lui Kirchhoff”.

E. Contorul de energie activă este utilizat pentru a măsura energia consumată. Pe cadranul
contorului este inscripţionată o caracteristică a aparatului, caracteristică diferită de tensiunea
nominală, curentul nominal şi frecvenţa reţelei. Indicaţi această caracteristică.
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II.2. 5p
Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos:
 Şuntul este o rezistenţă de valoare foarte mică care se montează în ....1.... cu

instrumentul căruia i se cere extinderea domeniul de măsurare.
 Funcţionarea senzorului capacitiv se bazează pe variaţia distanţei

dintre...2.......condensatorului.
 La o diodă, joncţiunea pn se comportă diferit în funcţie de....3... tensiunii aplicate pe

terminalele acesteia.
 Unitatea de măsură pentru presiune este..............4............aceasta fiind o unitate de

măsură, derivată, în Sistemul Internaţional de unităţi de măsură.
 Standardele internaţionale din familia ISO 9000 conţin recomandări privind

managementului calităţii şi cerinţe pentru....5.......calităţii.

II.3. 10p
Pentru acţionarea unei porţi de acces, se utilizează un motor asincron trifazat. Schema

electrică de acţionare este prezentată în figura de mai jos.
a. 6p

Identificaţi elementele constructive ale contactoarelor din schema de comandă şi precizaţi
rolul lor.

b. 1p
Specificaţi semnificaţia literelor S şi D din schema de comandă.

c. 2p
Denumiţi elementele notate cu LS şi LD şi precizaţi ce rol au în schemă.

d. 1p
Specificaţi care este motivaţia montării a câte două butoane pentru oprire şi pentru pornire
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Subiectul III                                                                                                  40 puncte

III.1. 12p
După cum se observă din figura de mai jos, scala gradată poate fi „reperată” cu:
10 diviziuni între două repere (fig.a), cu 5 diviziuni (fig. b) şi cu 2 diviziuni (fig. c).
Scrieţi, pe foaia de concurs, cum se calculează valorile indicate în figură când acul indicator
este poziţionat în faţa celor trei scale gradate.

III.2. 28p
Pentru realizarea unui traductor rezistiv se cunosc: tensiunea reţelei 230 V, puterea

traductorului P = 690 W, rezistivitatea conductorului de constantan, cu diametrul de 0,8 mm,
ρ = 1,2 Ω.mm2/m şi diametrul izolatorului D = 30 mm.
Să se calculeze:

- intensitatea curentului ce trece prin traductor - I;
- rezistenţa traductorului - R;
- aria conductorului din constantan - S;
- lungimea conductorului din constantan - l;
- lungimea spirei bobinate - Lsp;
- numărul de spire Nsp
- lungimea materialului izolant bobinat - Lmatiz.


