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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională

Baia Mare, 3 aprilie 2013

Profil: Tehnic
Domeniul: Electronică, automatizări, telecomunicaţii
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
A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Intensitatea curentului de bază al tranzistorului din figura 1 are valoare:
a. 20 mA;
b. 0,5 mA;
c. 19,80 mA;
d. 0,2 mA.

2. Miliampermetrul din figura 2 are rezistenţa internă RA = 1 Ω şi măsoară
curenţi până la 10 mA. Se extinde domeniul de măsurare folosind un şunt
cu rezistenţa RS = 0,1 Ω. Intensitatea maximă a curentului care străbate
şuntul (IS) este de:

a. 101 mA ;
b. 100 mA;
c. 99 mA;
d. 110 mA.

3. Circuitul logic din figura 3 realizează funcţia binară:
a. 0f ;
b. 1 BAf ;
c. BBAf  ;
d. 1f .

4. În circuitul de polarizare al tranzistorului din figura 4 se ştie că
un singur element de circuit este defect. Măsurând tensiunile în
punctele 1 şi 2, s-au obţinut următoarele  valori: U1 = 10 V şi
U2 = 3 V. Analizînd  valorile măsurate, se poate afirma că defectul
este:

a. rezistenţa RC întreruptă;
b. rezistenţa RB întreruptă;
c. rezistenţa RE întreruptă;
d. tranzistor saturat.

5. Tensiunea colector-emitor (UCE) a tranzistorului din figura 5 are valoarea:
a. UCE = 0 V;
b. UCE = 10 V;
c. UCE = 5 V;
d. UCE = -10 V.
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6. Schema electronică din figura 6 reprezintă:
a. un circuit redresor monofazat dublă alternanţă cu transformator
cu priză mediană;
b. un circuit redresor monofazat monoalternanţă;
c. două circuite redresore monofazate monoalternanţă;
d. un circuit redresor monofazat dublă alternanţă în punte.

7. Pe ecranul osciloscopului se vizualizează oscilograma din figura 7.
Ştiind că atenuatorul este poziţionat în faţa reperului 2 V/div, valoarea
efectivă a tensiuni măsurare are valoarea de:

a. 4 V;
b. 2 V;
c. 2,83 V;
d. 5,67 V.

8. Numărul de caractere necesare scrierii în sistemul binar a numărului zecimal 64 este:
a. 6;
b. 7;
c. 5;
d. 8.

9. Tranzistorul bipolar din figura 8 funcţionează în regimul:
a. de saturaţie;
b. activ normal;
c. de blocare;
d. activ invers.

10. Elementele componente ale traductorului sunt:
a. elementul sensibil şi adaptorul;
b. elementul sensibil şi circuitul de reacţie;
c. amplificatorul şi adaptorul;
d. circuitul de reacţie şi amplificatorul.

B. Transcrieţi, pe foaia de concurs , 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. Fotodiodele polarizate invers se află în stare de conducţie.
b. Stabilizatoarele parametrice realizate după schema din figura
9 pot furniza un curent cu intensitatea de două ori mai mare dacă
se conectează în locul diodei DZ, două diode identice DZ
conectate în paralel.
c. În codul Gray de 3 biţi cifra zecimală 5 se scrie astfel: 111.
d. Condensatoarele reale defazează curentul înaintea tensiunii cu un unghi egal cu π/2
e. Elementul de comparaţie dintr-un sistem de reglare automată compară mărimea de intrare cu
mărimea de eroare.

C. În coloana A sunt prezentate simboluri ale unor porţi logice. La intrările acestor porţi logice se
aplică variabilele x şi y a căror variaţie în timp este reprezentată în prima linie a tabelului. În
coloana B sunt desenate graficele corespunzătoare ieşirii acestora (f). Stabiliţi corespondenţa
dintre numărul corespunzător fiecărei porţi din coloana A şi litera corespunzătoare graficului
funcţiei f din coloana B.
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Subiectul  II TOTAL: 30 puncte

1. Completaţi spaţiile libere notate cu 1, 2, 3, 4 şi 5, astfel încât afirmaţiile de mai jos să fie
adevărate.
a. Elementul component al unui sistem de reglare automată care realizează legea de reglare se

numeşte...(1)....
b. Wattmetrele din punct de vedere constructiv sunt alcătuite din ....(2)... bobine.
c. Diodele de comutaţie sunt utilizate în regim de impulsuri la frecvenţe ...(3)...
d. Reactanţa bobinei se calculează cu relaţia...(4)...
e. Intensitatea curentului electric prin diagonala de măsură a punţii Wheastone la ...(5)... are

valoarea zero.

2. În circuitul din figura alăturată diodele D1 şi D2 se consideră ideale.
a. Scrieţi relaţia de ordine între rezistenţele RD1 şi RD2 introduse în circuit
de diodele D1 şi D2;
b. Desenaţi circuitul echivalent şi calculaţi rezistenţa (RAB) între punctele
A şi B, ştiind că R1 = R2 = R3 = 4R;
c. Reprezentaţi grafic în acelaşi sistem de coordonate tensiunile între
anodul şi catodul diodei D1 şi respectiv diodei D2;

3. Rezolvaţi următoarele cerinţe pentru un amplificator realizat cu un tranzistor npn în conexiunea
emitor comun cu divizor rezistiv în bază.
a. Desenaţi schema electronică a amplificatorului.
b. Reprezentaţi grafic în acelaşi sistem de coordonate semnalul aplicat la intrare (Ui) şi semnalul la
ieşire (Ue) pentru amplificatorul analizat.
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Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. Circuitul din figura 11 este alimentat cu tensiunea
us (t) = 12 2 sin (100 t) V. Dioda D se consideră ideală. Se cere:
a. Scrieţi expresia matematică a tensiunii ur pe o perioadă.
b. Calculaţi valoarea rezistenţei R astfel încât LED-ul să funcţioneze în
punctul static caracterizat de mărimile: ILED = 10 mA şi ULED = 2,38 V.

2. Se dă funcţia CBACBACBACBACBAF ),,( , în care C este bitul cel mai
puţin semnificativ. Se cere:
a. Desenaţi tabelul de adevăr pentru funcţia dată.
b. Scrieţi forma canonică normal conjunctivă şi forma canonică normal disjunctivă a funcţiei F .
c. Folosind teoremele algebrei binare, simplificaţi funcţia F scrisă în forma canonică normal

disjunctivă
d. Reprezentaţi circuitul logic corespunzător funcţiei simplificate, folosind numai porţi de tipul

ŞI-NU cu două intrări.

3. Se dă circuitul din figura 12. Tranzistorul T este caracterizat de următorii parametrii: factorul de
amplificare β = 100, tensiunea bază emitor
UBE = 0,5 V şi tensiunea colector emitor la saturaţie
UCEsat. = 0,2 V, iar elementele circuitului au valorile:
R1 = 20 kΩ, R2 = 100 kΩ, RC = 1 kΩ şi EC = 10 V.
a. Desenaţi pe foaia ce concurs schema electronică
din figura 12, şi reprezentaţi sensul real al curenţilor
prin circuit.
b. Calculaţi intensitatea  curentului de bază  (IB) şi a
curentului de colector (IC).
c. Demonstraţi prin calcul regimul în care
funcţionează tranzistorul T.
d. Calculaţi valoarea rezistenţei R2 pentru ca
tranzistorul să funcţioneze în punctul static aflat  la jumătatea dreptei de sarcină.
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