
Fişă de exerciţii - Regulatoare  

Subiectul I     

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

1. Într-un sistem de reglare automată mărimea de comandă acţionează asupra: 

a) traductorului  b)regulatorului automat  c)instalaţiei tehnologice  d) elementului de execuţie 

2. Regulatorul automat al unui sistem de reglare automată are rolul de a prelucra: 

a) semnalul de eroare   b) mărimea de intrare a sistemului c) mărimea de reacţie d) mărimea de comandă 

3. Un circuit care schimbă polaritatea semnalului de ieşire faţă de cea a semnalului aplicat la intrarea sa este un circuit:    

a) redresor  b) neinversor  c) stabilizator  d) inversor  

4. Mărimea de comandă este furnizată de: 

a) elementul de comparaţie b) regulator c) elementul de execuţie d) traductor. 

5. Abaterea mărimii de ieşire de la valoarea prescrisă prin mărimea de intrare a unui sistem de reglare automată se obţine 

la ieşirea:     

 a)  traductorului         b) regulatorului automat       c) elementului de comparaţie         d) elementului de execuţie 

6. Intervalul de variaţie a erorii pentru care un regulator tripoziţional nu acţionează se numeşte: 

a) eroarea staţionară b) sensibilitatea regulatorului c) zona moartă a regulatorului     d) eroarea intermediară 

7. Precizia de realizare a unei legi de reglare este mai mare în cazul  regulatoarelor: 

a) bipoziţionale  b) numerice       c) tripoziţionale      d) analogice 

8.  Regulatoarele care permit reglarea mărimilor fizice de natură diferită din diverse instalaţii tehnologice sunt cele: 

a) unificate              b) numerice  c) specializate  d) cu impulsuri  

9. Regulatoarele bipoziţionale sunt regulatoare cu: 

a) acţiune continuă liniare b) acţiune continuă neliniare c) cu acţiune discretă  d) cu impulsuri 

10. Regulatoarele destinate reglării unei singure mărimi specifice dintr-o instalaţie tehnologică se numesc: 

a) specializate    b) directe      c) unificate    d) numerice 

 

Subiectul II 

 

1. Transcrieţi litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ  şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect 

(adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.  

 

a) Mărimea de comandă într-un dispozitiv de automatizare acţionează asupra regulatorului automat. 

b) În cazul regulatoarelor cu acţiune proporţională, dacă mărimea de intrare este o funcţie  treaptă unitară mărimea de 

ieşire, va fi de asemenea o funcţie treaptă dar amplificată cu KP. 

c) La regulatoarele neliniare, dependenţa dintre mărimea de comandă şi abatere este neliniară. 

d) Regulatoarele pentru procese rapide se folosesc atunci când constantele de timp ale instalaţiei sunt mari. 

e) Elementul sistemelor de reglare automată care generează mărimea de comandă este regulatorul. 

f) După natura agentului purtător de semnal, regulatoarele pot fi pentru procese rapide şi pentru procese lente. 

 

2. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţul să fie corect.     

 

a) Regulatorul de tip proporţional este un regulator cu acţiune ............... 

b) Regulatoarele cu acţiune discretă prelucrează date …..……... 

c) După tipul acţiunii realizate se deosebesc SRA cu acţiune continuă şi SRA cu acţiune ................ . 

d) Răspunsul unui regulator derivativ la un semnal treaptă unitară este un .................... 

e) Pentru regulatoarele proporţionale în locul .................. de amplificare KP,  se utilizează parametrul numit bandă de 

...................... 

f) Elementele de eşantionare se regăsesc la regulatoarele cu ........................... 

g) Regulatorul ................ oferă posibilitatea stabilirii unei valori ......... între cele două valori limită pe care le poate 

lua mărimea de comandă de la ieşirea acestuia 

h) La intrarea unui regulator se aplică ..............., iar la ieşirea sa se obţine mărimea de .................. . 

  



 

Subiectul III    

 

1. În figura următoare este reprezentată structura tip a unui 

regulator.    

a) Definiţi blocurile notate cu 1, 2, 3 ;     

b) Explicaţi semnificaţia mărimilor notate în schema structurală a 

regulatorului cu ε, xc , xrR      

c) Precizaţi elementele SRA conectate la intrarea şi la ieşirea 

regulatorului.   

d) Justificaţi prezenţa elementului notat cu (2) în schema 

structurală a regulatorului.  

 

 

2. În circuitul din figură R1 = 2 kΩ, R2 = 24 kΩ, Uin= 5 V.  Acest circuit poate fi utilizat pentru realizarea unei legi de 

reglare într-un regulator al unui SRA.                  

a) Denumiţi legea de reglare care poate fi realizată.  

b) Scrieţi expresia tensiunii de la ieşirea circuitului.   

c) Calculaţi amplificarea circuitului.     

d) Determinaţi valoarea tensiunii de ieşire.     

e) Modificaţi circuitul astfel încât tensiunea la ieşirea acestuia să      

a. fie de forma:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Deduceţi expresia matematică a tensiunii obţinute la ieşirea circuitului realizat la punctul e.    

 

 

3. În circuitul din figură R1 = 15 kΩ, R = 30 kΩ, Uin=1,2 V.  Acest circuit poate fi utilizat pentru realizarea unei legi de 

reglare într-un regulator al unui SRA.                   

a) Denumiţi legea de reglare care poate fi realizată.   

b) Scrieţi expresia tensiunii de la ieşirea circuitului.   

c) Calculaţi amplificarea circuitului.     

d) Determinaţi valoarea tensiunii de ieşire.     

e) Modificaţi circuitul astfel încât tensiunea la ieşirea acestuia să      

fie de forma:     
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