
Fişă de lucru – Structura SRA şi Traductoare 

Subiectul I         10p 

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

1. Sensibilitatea unui dispozitiv de măsurare sau a unui traductor reprezintă: 

a) expresia matematică a dependenţei dintre mărimea de intrare şi mărimea de ieşire 

b) cea mai mică variaţie a mărimii de intrare care produce o modificare perceptibilă a mărimii de ieşire 

c) raportul dintre variaţia mărimii de intrare şi variaţia mărimii de ieşire 

d) raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare 

2. Efectul magnetostrictiv constă în modificarea pemeabilităţii magnetice la aplicarea unei solicitări: 

a)  termice  b) mecanice  c) electrice  d) magnetice 

3. Într-un sistem de reglare automată, rolul traductorului electric este de: 

a) a amplifica semnalul măsurat              b) a măsura direct o mărime aplicată la intrare 

c) a limita semnalul de măsurat.              d) a transforma semnalul de măsurat într-un semnal electric        

4. 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 

5. Traductoarele inductive transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie: 

a) a rezistenţei unui reostat sau a unui potenţiometru  b) a capacităţii electrice a unui condensator 

c) a inductanţei unui circuit magnetic   d) a rezistenţei, capacităţii şi inductanţei unui circuit electric. 

6. La un traductor de nivel cu imersor, greutatea imersorului este echilibrată de: 

a) forţa arhimedică şi forţa elastică    b) forţa electromagnetică şi forţă elastică 

c) forţa arhimedică şi forţa electrodinamică   d) forţa elastică şi forţa electrodinamică 

 

7. Simbolul alăturat reprezintă: 

a) termocuplu                               b) termistor 

c) traductor potenţiometric           d) traductor inductiv 

 

8. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automată este: 

a) regulatorul automat  b) traductorul  c) elementul de comparaţie d) elementul de execuţie 

9. Într-un SRA traductorul furnizează mărimea de: 

a) intrare  b) reacţie  c) acţionare  d) comandă 

10. Relaţia Rt = R0 (1 + α ΔT) reprezintă caracteristica de conversie pentru: 

a) termocuplu  b) termistor  c) pirometru            d) termorezistenţă 

 

Subiectul II   20 p 

 

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

(adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.  (10p) 

a) Efectul piezorezistiv constă în modificarea rezistivităţii unui material semiconductor la aplicarea unei solicitări mecanice. 

b) Traductoarele capacitive au la bază variaţia rezistenţei de pierderi a unui condensator. 

c) Termistorul este un traductor de forţă. 

d) Traductorul dintr-un sistem de reglare automată este instalat pe bucla de reacţie negativă. 

e) Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor electrice pe cale neelectrică. 

f) Lichidele dielectrice reflectă microundele. 

g) Un traductor de temperatură se realizează pornind de la proprietăţile materialelor conductoare de a-şi modifica capacitatea. 

h) Traductoarele parametrice transformă mărimea de măsurat direct intr-o tensiune electrică, fără sursă suplimentară de energie. 

i) Termistoarele sunt traductoare de temperatură realizate din material conductor lichid. 

j) Pentru măsurarea forţei se pot utiliza traductoare cu element elastic. 

 

2. În coloana A sunt indicate Tipuri de traductoare, iar in coloana B, Principiul de funcţionare. Scrieţi  asocierile corecte dintre fiecare 

cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.   10p 

 

 
 



Subiectul III          50p 

1. Se consideră SRA din figura alăturată.  

 

 

a. Precizaţi denumirea elementelor componente ale 

SRA numerotate cu 1, 2, 3, 4,5 şi rolul funcţional 

al fiecărui element.    10p 

 

 

 

2. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor inductiv utilizat la măsurarea 

forţei F.  

a. Numiţi categoria de traductoare din care face parte traductorul inductiv.   1p 

b. Precizaţi denumirea elementelor din schemă notate cu 1, 2, 3, 4, 5.    5p 

d. Determinaţi indicaţia elementului 4 dacă circuitul este alimentat cu o tensiune de 20V 

la frecvenţa de 50 Hz şi inductivitatea bobinei este .
200

mHL



     4p 

 

 

 

 

 

 

3. Se consideră traductorul capacitiv de deplasare din figurile alăturate. 

a. Scrieţi expresia capacităţii condensatorului.   2p 

b. Analizând cele 3 figuri stabiliţi care mărime este variabilă în expresia 

capacităţii electrice pentru fiecare reprezentare (fig.1, fig.2, fig.3);    3p 

b. Reprezentaţi o schemă electrică prin care să ilustraţi principiul de 

funcţionare a traductorului de deplasare capacitiv;     1p 

c. Determinaţi intensitatea curentului electric măsurat în cazul în care 

capacitatea electrică alimentată la 100V este de 2μF şi frecvenţa este de 

50Hz.     4p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. În figura de mai jos sunt reprezentate două variante ale aceluiaşi tip de traductor. 

a. Precizaţi denumirea traductoarelor reprezentate în figurile a. şi b.;      2p 

b. Precizaţi categoria din care face parte acest tip de traductor având în vedere natura mărimii de ieşire;   1p 

c. Indicaţi denumirea elementelor notate cu 1,2,3,4 şi 5;    5p 

d. Calculaţi intensitatea curentului prin ampermetru dacă valoarea efectivă a tensiunii de alimentare este U=20V, inductivitatea 

bobinei 𝐿 =
10

𝜋
 mH şi frecvenţa tensiunii de alimentare f=100Hz .     4p   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 1 

fig 2 

fig 3 



 

5. Se consideră schema unui traductor de deplasare. 

a. Precizaţi tipul traductorului de deplasare reprezentat.    1p 

b. Notaţi denumirile elementelor numerotate pe desen de la 1 la 4.     4p 

c. Reprezentaţi o schemă electrică prin care să ilustraţi principiul de 

funcţionare a traductorului de deplasare, cunoscând că variaţia de rezistenţă 

este măsurată prin căderea de tensiune între capătul A şi  cursor.     1p 

d. Cunoscând xmax=6 cm, x=2 cm şi că montajul potenţiometric se 

alimentează cu o tensiune de 24 V să se calculeze tensiunea indicată de un 

voltmetru conectat între capătul A şi cursor.     2p 

 

 

 

 

 


