
Test - Regulatoare  

Subiectul I    15 puncte    

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 

11. Mărimea care se aplică la intrarea regulatorului automat, ce face parte dintr-un sistem de reglare automată, se 

numeşte:     a) mărime de reacţie;        b) mărime de reglare;         c) eroare(abatere);           d) mărime perturbatoare. 

12. Într-un sistem de reglare automată, eroarea (abaterea) este dată de diferenţa dintre: 

a) mărimea de referinţă şi mărimea de reacţie       b) mărimea de referinţă şi mărimea de ieşire a sistemului 

c) mărimea de reacţie şi mărimea de ieşire a sistemului      d) mărimea de referinţă şi suma mărimilor perturbatoare. 

13. Dacă la intrarea unui regulator cu acţiune integrală se aplică un semnal treaptă unitară, semnalul de ieşire este:: 

a) sinusoidal   b) un impuls foarte scurt c) liniar-variabil d) constant 

14. În funcţie de natura sursei de energie exterioară folosită şi a agentului purtător de semnal, regulatoarele se 

clasifică în regulatoare: 

a) electrice, pneumatice, aeriene;  b) electrice, pneumatice, electronice; 

c) electrice, pneumatice, solide;                          d)  electrice, pneumatice, hidraulice. 

15. În schema bloc a SRA  mărimea de la intrarea regulatorului automat se numeşte : 

a)  mărime de execuţie             b) mărime de reacţie        c) mărime de acţionare         d) mărime de ieşire 

16. Regulatoarele bipoziţionale au o caracteristică reală: 

a) sub formă de impuls      b) de tip releu cu histerezis      c) de tip releu ideal           d) liniar variabilă 

17. Semnalul reprezentat în figură este:  

a) impuls Dirac   b) rampă unitară 

c) dreptunghiular  c) treaptă unitară 

 

 

 

18. Semnalul de la ieşirea unui regulator numeric este menţinut în intervalul dintre două eşantionări de un element: 

a) de prescriere numerică a referinţei       b) de reţinere c) de execuţie     d) de comparaţie 

 

19. Amplificatorul din componenţa unui regulator are rolul de a mări: 

a) amplitudinea semnalului primit la intrare  b) frecvenţa semnalului primit la intrare 

c) perioada semnalului aplicat la intare   d) durata semnalului de intrare 

20. Regulatoarele cu impulsuri fac parte din categoria regulatoarelor: 

a) numerice  b) continue liniare  c) continue neliniare  d) discrete 

 



Subiectul II     49 puncte 

 

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) Regulatorul PID are la ieşire o componentă proporţională. 

b) Regulatoarele automate nu pot fi cu acţiune discretă. 

c) Regulatoarele automate unificate pot fi folosite pentru reglarea diferitelor mărimi din cadrul unei diversităţi 

de instalaţii tehnologice, având un caracter de generalitate. 

d) Regulatorul automat (RA) are rolul de a efectua anumite operaţii asupra mărimii de comandă xc primită la 

intrare. 

e) Regulatorul automat realizează amplificarea mărimii de eroare şi stabileşte legea de reglare. 

f) Elementul sensibil (senzorul) este o componentă a regulatorului. 

g) Mărimea de ieşire a regulatorului este mărimea de execuţie. 

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

i) 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. 

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

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

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

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

n) Regulatorul automat (RA) are rolul de a prelucra mărimea de acţionare după o anumită lege, numită lege de 

reglare, rezultatul fiind mărimea Xc aplicată ca mărime de comandă elementului de execuţie. 

o) Eroarea (abaterea) rezultată din elementul de comparaţie se aplică la intrarea elementului de execuţie. 

p) Regulatorul PID are o componentă direct proporţională cu integrala mărimii de acţionare. 

q) În mod obişnuit regulatoarele bipoziţionale au o caracteristică reală de tip releu, cu histerezis. 

r) În procesele lente, un regulator numeric poate asigura conducerea mai multor bucle de reglare. 

s) Regulatoarele cu acţiune continuă nu pot fi proporţional-derivative. 

t) Componenta integrală a răspunsului regulatorului PI la un semnal treaptă unitară este un semnal liniar 

variabil. 

 

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) Curenţii de intrare a unui AO sunt egali cu .................. 

d) Regulatoarele utilizate numai pentru o mărime caracteristică a unui anumit proces tehnologic  se numesc 

regulatoare .................. 

e) Discretizarea semnalelor se realizează cu convertoare analog - .................. 

f) După tipul acţiunii realizate, regulatoarele pot fi cu acţiune .................. şi cu acţiune ................. 

g) Elementul de reacţie secundară este componenta .................. automat care realizează conversia semnalului de 

comandă într-o mărime de reacţie. 

h) Într-un regulator numeric pe calea de reacţie este necesar un convertor .............................. 

i) Regulatoarele  bipoziţionale sunt  regulatoare continue .......................  

j) Într-un sistem de reglare automată regulatorul primeşte semnal de la elementul de ......................... 

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

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

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

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

de ...................... 

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

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

lua mărimea de comandă de la ieşirea acestuia 

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

 



3. În coloana A sunt indicate Criteriile de clasificare a regulatoarelor automate, iar in coloana B,Tipurile de 

regulatoare automate. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din 

coloana B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. În coloana A sunt indicate 

tipurile de regulatoarele cu acţiune 

continuă, iar în coloana B 

reprezentarea grafică a 

caracteristicilor de funcţionare ale 

acestora. Scrieţi asocierile corecte 

dintre fiecare cifră din coloana A şi 

litera corespunzătoare din coloana 

B.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  În coloana A sunt prezentate tipuri de regulatoare cu acţiune continuă, iar în coloana B legile de reglare pe care 

le realizează. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.        

 

 



A. Tipuri de  regulatoare B. Legi de reglare 
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6. În coloana A sunt reprezentate grafic caracteristicile de funcţionare ale unor tipuri de regulatoare iar in coloana 

B, tipul acestor caracteristici. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare 

din coloana B.        

 

A. Reprezentare grafică a caracteristicii B. Tipul caracteristicii 

   1.    

a) caracteristica reală a unui regulator bipoziţional 

    2.  

b) caracteristica ideală a unui regulator bipoziţional 

     3.  

c) caracteristica reală a unui regulator tripoziţional 

      4.  

d) caracteristica unui regulator PID 

  5.       

e) caracteristica unui regulator PI 

 f) caracteristica ideală a unui regulator tripoziţional 

 

 



Subiectul III   16 puncte 

 

1. Reprezentaţi  un semnal treaptă unitară.    2p 

2. Precizaţi mărimea de ieşire a unui regulator. 2p 

3. Indicaţi rolul regulatorului automat din structura sistemelor de reglare automată. 2p 

4. Clasificaţi regulatoarele după viteza de răspuns a procesului în care se utilizează. 2p 

 

 

5. Se consideră schema de mai jos. 14p 

a. Indicaţi semnificaţia schemei din figură;  3p 

b. Specificaţi denumirea mărimilor şi blocurilor ce 

intervin în schemă;  7p 

c. Scrieţi relaţia matematică dintre mărimile a1, a şi xrs.  
2p 

d. Precizaţi rolul blocului funcţional notat cu A.  2p 

 

 

6. În figura următoare este reprezentată structura tip a unui regulator.   

14p 
a) Definiţi blocurile notate cu 1, 2, 3 ;    3p 

b) Explicaţi semnificaţia mărimilor notate în schema structurală a 

regulatorului cu ε, xc , xrR     3p 

c) Precizaţi elementele SRA conectate la intrarea şi la ieşirea 

regulatorului.  4p 

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

a regulatorului. 4p 

 

 

7. Analizaţi schema bloc din figura următoare şi răspundeţi la următoarele cerinţe: 14p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Precizaţi denumirea elementelor inscripţionate în schemă cu: ECS, A, ERS, ε, xc, xrs.    6p 
b. Precizaţi rolul funcţional al componentelor: ECS şi ERS.       4p 

c. Indicaţi două criterii de clasificare a regulatoarelor automate   4p 

 

 

8. În figura alăturată este reprezentată structura tip a unui regulator.  

14p 
a) Notaţi şi denumiţi mărimile care intervin în această schemă , 

marcate cu 1,2,3.      6p 

b) Precizaţi rolul elementelor notate cu ECR, A şi ER.     6p  

c) Denumiţi două tipuri de regulatoare cu acţiune discretă..  2p 

 

 

 

 

 



 

 

9. În circuitul din figură R1 = 10 kΩ, R2 = 20 kΩ, Uin= 25 V.  Acest 

circuit poate fi utilizat pentru realizarea unei legi de reglare într-un 

regulator al unui SRA. 24 p                  

a) Denumiţi legea de reglare care poate fi realizată.  2p 

b) Scrieţi expresia tensiunii de la ieşirea circuitului.  3p 

c) Calculaţi amplificarea circuitului.    3p 

d) Determinaţi valoarea tensiunii de ieşire.    3p 

e) Modificaţi circuitul astfel încât tensiunea la ieşirea acestuia să      

fie de forma:    6p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Deduceţi expresia matematică a tensiunii obţinute la ieşirea circuitului realizat la punctul e.   7p 

 

 

10. În circuitul din figură R1 = 3 kΩ, R2 = 30 kΩ, Uin= 5 V.  Acest circuit poate fi utilizat pentru realizarea unei legi 

de reglare într-un regulator al unui SRA. 24 p                  

a) Denumiţi legea de reglare care poate fi realizată.  2p 

b) Scrieţi expresia tensiunii de la ieşirea circuitului.  3p 

c) Calculaţi amplificarea circuitului.    3p 

d) Determinaţi valoarea tensiunii de ieşire.    3p 

e) Modificaţi circuitul astfel încât tensiunea la ieşirea acestuia să      

fie de forma:    6p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Deduceţi expresia matematică a tensiunii obţinute la ieşirea circuitului realizat la punctul e.   7p 

 

11. În circuitul din figură R1 = 2 kΩ, R2 = 10 kΩ, Uin= 12 V.  Acest circuit poate fi utilizat pentru realizarea unei 

legi de reglare într-un regulator al unui SRA. 24 p   

               

a) Denumiţi legea de reglare care poate fi realizată.  2p 

b) Scrieţi expresia tensiunii de la ieşirea circuitului.  3p 

c) Calculaţi amplificarea circuitului.    3p 

d) Determinaţi valoarea tensiunii de ieşire.    3p 

e) Modificaţi circuitul astfel încât tensiunea la ieşirea acestuia să      

fie de forma:    6p 

AO U(t) 



 
 

   f) Deduceţi expresia matematică a tensiunii obţinute la ieşirea circuitului realizat la punctul e.   7p 

 

 

12. În circuitul din figură R1 = 5 kΩ, R = 30 kΩ, Uin=2 V.  Acest circuit poate fi utilizat pentru realizarea unei legi 

de reglare într-un regulator al unui SRA. 24 p   

               

a) Denumiţi legea de reglare care poate fi realizată.  2p 

b) Scrieţi expresia tensiunii de la ieşirea circuitului.  3p 

c) Calculaţi amplificarea circuitului.    3p 

d) Determinaţi valoarea tensiunii de ieşire.    3p 

e) Modificaţi circuitul astfel încât tensiunea la ieşirea acestuia să      

fie de forma:    6p 

 
f) Deduceţi expresia matematică a tensiunii obţinute la ieşirea circuitului realizat la punctul e.   7p 

 

 

Din oficiu   20 puncte 

 

 

t 


