
Test de evaluare - SRA 

Subiectul I        

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

1. Termistorul este un traductor: 

a. de nivel b. de deplasare  c. de forţă  d. de temperatură. 

2. Traductoarele parametrice rezistive pot fi: 

a. de inducţie b. piezoelectrice  c. reostatice              d. fotovoltaice 

3. 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 

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

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

5. Dispozitivul realizat din materiale semiconductoare în care rezistenţa variază în funcţie de temperatură se numeşte:   

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

6. În cazul unor condiţii speciale (medii corosive, temperaturi ridicate etc) măsurarea nivelului se realizează cu traductoare: 

a) cu plutitor  b) cu microunde  c) cu imersor  d) cu cristale piezoelectrice 

7.    Unele tipuri de traductoare se numesc generatoare deoarece: 

a) necesită o sursă de energie în circuitul de ieşire       b) influenţeză valoare curentului într-un circuit 

c) mărimea de ieşire este o tensiune electrică       d) trebuie alimentate cu tensiune continuă 

8. Sistemele automate se pot clasifica în sisteme pentru procese lente şi rapide dacă se are în vedere criteriul: 

a) modul de variaţie a mărimilor din sistem;   b) numărul de parametri reglaţi; 

c) natura echipamentelor de automatizare;   d) viteza de răspuns a echipamentelor de automatizate. 

9. 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 

10. Elementul sensibil al unui traductor de presiune poate fi: 

a) un termistor  b) un silfon c) un bimetal  d) un fotorezistor 

11. Operaţia de aducere şi menţinere a unei mărimi fizice dintr-un proces la o anumită valoare poartă numele de: 

a) măsurare               b) comandă  c) reglare                   d) protecţie 

12. Traductoarele de forţă se bazează pe unele principii de funcţionare ca şi traductoarele de: 

a) deplasare  b) temperatură  c) pH  d) radiaţii 

13. Un exemplu de traductor de nivel este traductorul: 

a) cu membrană elastică                 b) cu elice                  c) cu plutitor                              d) rezistiv  

14. În cazul unui sistem cu reglare automată, perturbaţiile acţionează asupra: 

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

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

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

16. Traductoarele rezistive de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară în variaţia: 

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

c) rezistenţei unui condensator              d) inductivităţii unei bobine  

17. Un bloc din componenţa traductorului este: 

a) adaptorul         b) elementul de execuţie          c) regulatorul automat       d) dispozitivul de automatizare 

18. Traductoarele care se utilizează la măsurarea unor eforturi sau deformaţii şi au ca principiu de funcţionare variaţia atât a lungimii 

cât şi a secţiunii unui conductor (fir sau filament din material conductor sau semiconductor) se numesc: 

a) traductoare piezoelectrice               b) traductoare tensometrice 

c) traductoare capacitive                     d) traductoare termorezistive 

19. Elementul sensibil (senzorul) este un element component al: 

a) regulatorului automat                    b) elementului de comparaţie 

c) elementului de execuţie                d) traductorului 

20. 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        

21. Tuburile Bourdon se pot folosi ca elemente sensibile pentru traductoarele de: 

a) nivel  b) presiune  c) temperatură  d) deplasare 

22. 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 

23. În funcţie de tipul ecuaţiei care descrie comportarea dinamică, sistemele automate (SA) pot fi: 

a) electronice, pneumatice, hidraulice sau mixte;  b) cu echipamente unificate sau cu echipamente specializate; 

c) liniare sau neliniare;     d) continue sau discrete; 

24. Termistoarele sunt: 

a) traductoare capacitive          b) traductoare generatoare c) termorezistenţe semiconductoare            d) traductoare inductive 



25. Schema bloc a unui traductor folosit în sistemele de reglare automată, poate cuprinde: 

a. detector, regulator; b. detector, transformator;  c. detector, instrument de măsurat;  d. detector, adaptor 

26. Transformarea unei mărimi fizice neelectrice în altă mărime electrică, întru-un SRA, este realizată de: 

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

27. Termocuplul este un traductor de: 

a. curent  b. temperatură  c. deplasare  d. presiune 

28. Termorezistenţa este un traductor de: 

a) forţă              b) presiune                  c) temperatură           d) debit 

29. În cazul traductoarelor generatoare mărimea de ieşire este de tipul: 

a) presiune            b) forţă           c) temperatură                       d) tensiune electrică  

30. Traductoarele care sunt realizate din bobine înfăşurate pe un miez feromagnetic sunt: 

a) rezistive              b) inductive                        c) capacitive                             d) electrostatice.  

31. Termocuplul este: 

a) un traductor termoelectric  b) o rezistenţă dependentă de temperatură 

c) o rezistenţă dependentă de presiune d) un traductor electrochimic. 

32. O bobină se poate afla în componenţa unui traductor: 

a) tensorezistiv  b) piezorezistiv  c) piezoelectric  d) magnetostrictiv 

33. Pistonul cu resort este elementul sensibil într-un traductor de: 

a) presiune  b) nivel  c) temperatură  d) turaţie 

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

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

35. 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. 

36. Termistoarele sunt: 

a) traductoare capacitive                                  b) traductoare generatoare 

c) termorezistenţe semiconductoare                d) traductoare inductive 

37. Funcţionarea traductoarelor parametrice inductive se bazează pe : 

a) legea inducţiei electromagnetice   b) variaţia reluctanţei circuitului magnetic 

c) modificarea permeabilităţii magnetice  d) variaţia rezistenţei circuitului electric 

38. Termistoarele sunt traductoare termorezistive realizate din materiale: 

a) conductoare b) izolatoare  c) semiconductoare  d) dielectrice 

39. Un traductor de forţă poate conţine următorul element sensibil: 

a) plutitor b) marcă tensometrică  c) bimetal  d) termistor 

40. Traductoarele parametrice sunt cele la care: 

a) mărimea de ieşire este rezistenţa, inductanţa sau capacitatea şi nu necesită o sursă de energie auxiliară 

b) mărimea de ieşire este rezistenţa, inductanţa sau capacitatea şi care necesită o sursă de energie auxiliară 

c) mărimea de ieşire este o tensiune electromotoare şi nu necesită o sursă de energie auxiliară 

d) mărimea de ieşire este de natură neelectrică 

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

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

42. Elementele sensibile magnetostrictive sunt de tip: 

a) parametric  b) elastic c) capacitiv  d) generator 

43. Traductorul termoelectric generator a cărui funcţionare se bazează pe efectul Seeback este: 

a) fotoelementul          b) termocuplul;            c) termomanometrul;                   d) de inducţie. 

44. Simbolul alăturat reprezintă: 

a) termocuplu                               b) termistor 

c) traductor potenţiometric           d) traductor inductiv 

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

a) mărime de execuţie b) mărime de reacţie  c) semnalul de eroare  d) mărime de ieşire 

46. Într-un SRA traductorul furnizează mărimea de: 

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

47. Elementul sensibil la variaţia mărimii măsurate se numeşte: 

a) senzor                    b) amplificator  c) adaptor   d) regulator 

48. La un traductor capacitiv cu suprafaţă variabilă: 

a) distanţa dintre armături este variabilă    b) dielectricul se deplasează după axa OX 

c) suprafaţa pe care cele două armături se suprapun este variabilă d) suprafaţa armăturilor este variabilă. 

49. Mărimea de comandă este furnizată de: 

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

50. Sistemele de reglare automată se pot clasifica în sisteme electronice, pneumatice, hidraulice, mixte dacă se are în vedere criteriul: 

a) modul de variaţie a mărimilor din sistem;    b) numărul de parametri reglaţi; 

c) natura echipamentelor de automatizare;    d) viteza de desfăşurare a proceselor tehnologice. 

 



Subiectul II    

 

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.  (20p) 

a) Elementul sensibil (senzorul) este o componentă a traductorului 

b) Termistorul este un traductor parametric de viteză. 

c) Pe feţele unui cristal piezoelectric apar sarcini electrice atunci când acesta este solicitat termic. 

d) La traductoarele capacitive cu dielectric variabil suprafaţa comună a armăturilor nu se modifică. 

e) Într-un SRA, semnalul de comandă xC acţionează asupra instalaţiei tehnologice . 

a) Termistorul este un traductor de forţă. 

f) Performanţele unui traductor sunt cu atât mai ridicate cu cât pragul de sensibilitate este mai mare. 

g) Termocuplul este un traductor parametric. 

h) Un cristal piezoelectric îşi modifică permeabilitatea magnetică la aplicarea unei solicitări mecanice. 

i) Traductoarele parametrice necesită sursă exterioară de energie. 

j) Mărcile tensometrice sunt elementele sensibile ale unor traductoare de forţă. 

k) Traductorul magnetostrictiv are în componenţă un electrod pentru captarea sarcinilor electrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

l) Traductorul reostatic se bazează pe variaţia rezistenţei acestuia cu temperatura.                                    

m) Într-un SRA traductorul se conectează pe calea de reacţie. 

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

o) Cilindrii cu piston şi membranele fac parte din aceeaşi categorie de elemente sensibile. 

p) Într-un traductor piezoelectric forţa este preluată de cristal prin intermediul unor unităţi elastice. 

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

b) Valoarea rezistenţei unui termistor cu coeficient de temperatură negativ creşte o dată cu creşterea temperaturii. 

c) Funcţionarea traductoarelor rezistive de deplasare se bazează pe dependenţa neliniarã care existã între rezistenţa electricã, R 

(a rezistorului ) şi lungimea sa (l). 

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

e) Traductorul are în componenţă un element sensibil (detector). 

f) Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor neelectrice pe cale electrică. 

g) Traductorul este elementul unui SRA la ieşirea căruia se obţine mărimea de acţionare. 

h) Mărcile tensometrice semiconductoare se bazează pe efectul piezorezistiv. 

i) Lichidele dielectrice reflectă microundele. 

j) Traductoarele magnetostrictive au în componenţă o bobină. 

k) Într-un traductor cu dielectric variabil dielectricul se poate deplasa după una dintre axele Ox sau Oy. 

l) Termocuplul este un traductor de temperatură. 

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

n) La traductoarele inductive cu miez mobil curentul indicat de ampermetru este direct proporţional cu deplasarea. 

o) Traductoarele parametrice inductive funcţionează pe baza fenomenului de inducţie electromegnetică. 

p) Traductorul este elementul care permite transformarea unei mărimi fizice , de obicei neelectrice într-o altă mărime fizică de 

obicei electrică , în scopul introducerii acesteia într-un circuit de automatizare. 

q) Traductoarele termorezistive sunt, de fapt, rezistoare sensibile la temperatură, confecţionate din materiale conductoare sau 

semiconductoare a căror rezistenţă variază cu temperatura. 

r) Traductoarele capacitive funcţionează pe baza variaţiei capacităţii electrice a unui condensator. 

s) Elementele sensibile magnetostrictive sunt utilizate la măsurarea forţelor. 

t) Funcţionarea traductorului electromagnetic de debit se bazează pe fenomenul de inducţie electromagnetică. 

u) Traductoarele de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie a capacităţii electrice a unui reostat. 

v) Traductoarele capacitive au la bază variaţia inductanţei unui condensator funcţie de dimensiunile geometrice ale 

condensatorului; 

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

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

y) Traductoarele inductive funcţionează numai dacă sunt alimentate  în curent continuu. 

z) Tuburile elastice se pot utiliza pentru realizarea traductoarelor de presiune. 

aa) Traductoarele generatoare produc un semnal electric fără să fie alimentate cu energie electrică. 

bb) La traductoarele parametrice mărimea de ieşire este o tensiune electromotoare. 

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

dd) La un traductor, mărimea de intrare Xi şi cea de ieşire Xe sunt de natură diferită, însă sunt legate între ele prin relaţia generală 

de dependenţă: Xe = f (Xi). 

ee) Termistorul este un traductor generator. 

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

gg) Traductoarele piezoelectrice au un electrod pentru captarea sarcinilor electrice. 

 

 

 



2. În coloana A sunt enumerate tipuri de traductoare, iar în coloana B sunt enumerate mărimi neelectrice. Scrieţi  asocierile corecte 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. În coloana A sunt precizate principiile de funcţionare ale traductoarelor, iar în coloana B sunt enumerate tipurile de traductoare. 

Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10 p 

 
 

 

4. 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 

 
 f. variaţia rezistivitîţii electrice (ρ) cu temperatura 

 

5. În coloana A sunt indicate fenomenele fizice care stau la baza funcţionării traductoarelor cu senzori iar în coloana B, diferite tipuri 

de traductoare cu senzori. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p 

 
 

 

 

A.  B 

1. traductorul cu imersor 

2. traductorul cu armătură mobilă 

3. pistonul cu resort 

4. timbrul tensometric 

5. termocuplul 

a. deplasare 

b. presiune 

c. forţă 

d. temperatură 

c. nivel 

d. debit 



 

 

 

 

6. În coloana A sunt prezentate schemele de principiu ale 

unor traductoare, iar in coloana B, denumirile acestora. 

Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din 

coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.   10 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor.  

a. Precizaţi tipul de traductor          2p 

b. Identificaţi părţile constructive notate în figură cu 1,2, 3, 4.       4p 

 

 

 

 

 

8. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor de nivel. 

 

a) Precizaţi tipul traductorului de nivel.    2p 

b) Identificaţi elementele notate cu 1, 2, 3, 4.   4p 

 

 

 

 

 

9. Schema din figură reprezintă un traductor de nivel 

a) Identificaţi tipul traductorului de nivel.       2p 

b) Precizaţi denumirea elementelor notate cu 1, 2, 3     3p 

c) Precizaţi semnificaţia notaţiei „ x” de pe figură         1p 

 

 

 

 



 

10. Se consideră traductorul din figura alăturată.  

a. Specificaţi tipul de traductor.       2p 

b. Indicaţi denumirea elementelor notate cu 1, 2, 3 şi 4.      4p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor. 

a. Precizaţi tipul traductorului;        2p  

b. Precizaţi denumirea elementelor din schemă notate cu 1,2 şi mărimile 

notate  cu x şi G;   4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul III           

 

1. Se consideră sistemul de reglare automată din figura alăturată.  

 

 

a. Precizaţi denumirea elementelor componente ale 

sistemului de reglare automată numerotate cu 1, 2, 3, 

4 şi 5.    5p 

b. Explicaţi rolul lor funcţional al elementelor 1 şi 2.   

4p 

 

 

 

 

2. Se consideră schema alăturată.  

a. Indicaţi semnificaţia schemei din figură;  

1p 

b. Precizaţi denumirea mărimilor şi 

blocurilor ce intervin în schemă;   11p 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. În figura alăturată  este reprezentată 

schema bloc a sistemului de reglare 

automată 

a. Indicaţi denumirile elementelor notate cu 

1,2,3,4 şi ale mărimilor e,a, c,d şi f;      9p 

b. Precizaţi rolul elementului notat cu 5.   

2p 

 

 

 



 

4. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a sistemului de reglare automată (SRA). 

 
a. Indicaţi denumirile elementelor notate cu 2,3,4 şi ale mărimilor e,b, c şi P    7p 

b. Precizaţi rolul elementelor notate cu 1 şi 2 4p 

 

5. În figura de mai jos este prezentat modelul structural al unui sistem de reglare automată (SRA). 

 
a. Precizaţi denumirea elementelor componente notate cu 2, 3 , 4, 5. şi a mărimilor  xm, xe, xr;          7p 

b. Explicaţi rolul funcţional al elementelor notate cu 2 şi 3.         4p 

c. Indicaţi mărimea care exercită influenţe nedorite asupra mărimii de ieşire a SRA.    1p 

 

 

 

6. 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.   2p 

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



     5p 

 

 

 

 

7. În cele 4 scheme de mai jos sunt ilustrate 3 categorii ale aceluiaşi tip de traductor:   

 
 

a. Specificaţi tipul traductorului reprezentat în cele 4 scheme;     2p 



b. Precizaţi denumirea traductoarelor notate cu 1,2,3,4.      4p 

c. Scrieţi formula de calcul a capacităţii acestui tip de traductor şi specificaţi semnificaţia 

termenilor din formulă.       5p 

d. În desenul de mai jos este reprezentată schema electrică a traductorului; calculaţi curentul 

maxim prin condensator ştiind că FC 


20
 ; f=10kHz, Umax=2V     4p 

 

 

 

 

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

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

capacităţii electrice pentru fiecare reprezentare (fig.1, fig.2, fig.3);    6p 

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

funcţionare a traductorului de deplasare capacitiv;     2p 

c. Determinaţi intensitatea curentului electric măsurat în cazul în care 

capacitatea electrică alimentată la 220V este de 3μF şi frecvenţa de 50Hz.     

4p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a. Precizaţi denumirea traductoarelor reprezentate în figurile a. şi b.;      4p 

b. Precizaţi categoria din care face parte acest tip de traductor având în vedere natura mărimii de ieşire;   2p 

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

d. Calculaţi intensitatea curentului prin ampermetru dacă valoarea efectivă a tensiunii de alimentare este U=12V, inductivitatea 

bobinei 𝐿 =
10

𝜋
 mH şi frecvenţa tensiunii de alimentare f=50Hz .     5p   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 1 

fig 2 

fig 3 



 

10. Se consideră schema unui traductor de deplasare. 

a. Precizaţi tipul traductorului de deplasare reprezentat.    2p 

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.     2p 

d. Cunoscând xmax=10 cm, x=2 cm şi că montajul potenţiometric se 

alimentează cu o tensiune de 12 V să se calculeze tensiunea indicată de un 

voltmetru conectat între capătul A şi cursor.     5p 

 

 

 

 

 

 

20 puncte din oficiu 

 

 


