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Disciplina Teoria circuitelor electrice
1. Care sunt elementele active şi pasive care pot să apară într-o schemă electrică de c.c.?
A. Sursele de tensiune, sursele de curent și rezistoarele;
B. Sursele de tensiune, sursele de curent și bobinele ideale;
C. Sursele de tensiune, sursele de curent și condensatoarele;
D. Sursele de tensiune și sursele de curent.
2. Care este simbolul unei surse reale de t.e.m. şi cât este tensiunea la bornele acesteia la
funcţionarea în sarcină?

A. U  E  r  I

B. U  E  r  I

C. I  I s  I g

D. I  I s  I g

3. Care este simbolul unei surse ideale de curent şi cât este curentul debitat de acestea la
funcţionarea în sarcină?

A. U  E  r  I

B. U  E  r  I

C. I  I s

D. I  I s  I g

4. Care este simbolul şi relaţia dintre mărimea comandată şi mărimea de comandă pentru o sursă de
tensiune comandată în curent?

2

A. E  12 U12 B. E  r12  I12

C. U  E  r  I

D. I s  12  I12

5. Care este enunţul primei teoreme a lui Kirchhoff pentru circuitele liniare de c.c.?
A. Suma intensităţii curenţilor laturilor dintr-un nod de reţea este nulă:

 Ik

0, q  1, n  1 ;

kq

B. Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de reţea este egală cu suma algebrică a
căderilor de tensiune din acel ochi (   E k 
k p

  Rk I k ,

p  1, o );

k p

C. Suma algebrică a intensităţii curenţilor laturilor dintr-un nod de reţea este nulă:

  Ik

0, q  1, n  1 ;

kq

D. Suma tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de reţea este egală cu suma căderilor de tensiune
din acel ochi (  E k 
k p

 Rk I k ,

p  1, o ).

k p

6. Care este enunţul celei de-a doua teoreme a lui Kirchhoff pentru circuitele liniare de c.c.?
A. Suma intensităţii curenţilor laturilor dintr-un nod de reţea este nulă:

 Ik

0, q  1, n  1 ;

kq

B. Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de reţea este egală cu suma algebrică a
căderilor de tensiune din acel ochi (   E k 
k p

  Rk I k ,

p  1, o );

k p

C. Suma algebrică a intensităţii curenţilor laturilor dintr-un nod de reţea este nulă:

  Ik

0, q  1, n  1 ;

kq

D. Suma tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de reţea este egală cu suma căderilor de tensiune
din acel ochi (  E k 
k p

 Rk I k ,

p  1, o ).

k p
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7. Care este avantajul utilizării metodei curenţilor de buclă faţă de cea a utilizării teoremele lui
Kirchhoff la rezolvarea circuitelor electrice de c.c.?
A. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu numărul nodurilor minus
1.
B. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu numărul ochiurilor.
C. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu numărul laturilor.
D. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu diferența dintre numărul
nodurilor și al ochiurior.

8. Care este avantajul utilizării metodei potenţialelor la noduri faţă de cea a utilizării teoremele lui
Kirchhoff la rezolvarea circuitelor electrice de c.c.?
A. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu numărul nodurilor minus
1.
B. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu numărul ochiurilor.
C. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu numărul laturilor.
D. Reducerea numărului de ecuații de rezolvat, care în acest caz este egal cu diferența dintre numărul
nodurilor și al ochiurior.

9. Ce posibilităţi de verificare a soluţiilor obţinute în urma rezolvării circuitelor de c.c. există?
A. Verificarea celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff pe un ochi neutilizat.
B. Verificarea bilanțului de puteri.
C. Verificarea primei teoreme a lui Kirchhoff în „n-1” noduri.
D. Verificarea celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff pe „o” ochiuri.
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10. Care este condiţia ca o sursă reală de tensiune să debiteze putere maximă pe un consumator?
A. Rezistența internă a sursei să fie nulă.
B. Rezistența consumatorului să fie nulă.
C. Sursa reală să funcționeze în gol.
D. Rezistența consumatorului să fie egală cu rezistența internă a sursei.

11. Cât este randamentul,  , de transmitere a puterii de la sursă către consumator, în cazul unui
consumator care satisface condiţia de adaptare la sursă?
A. [%]  50% ;

B. [%]  0,5 ; C.   50% ;

D. [%]  100%

12. În ce domeniu este utilă adaptarea consumatorului la sursă, în electroenergetică sau în
electrocomunicaţii?
A. În electroenergetică (unde se cer randamente cât mai mari, r  R )
B. În ambele domenii.
C. În electrocomunicaţii (unde aspectul energetic este secundar, r  R ).
D. Adaptarea consumatorului la sursă nu se aplică în practică.
13. Cum se comportă o bobină ideală şi un condensator ideal în c.c.?
A. O bobină ideală ca un gol şi un condensator ideal ca un scurtcircuit.
B. O bobină ideală un scurtcircuit şi un condensator ideal ca un gol.
C. Ca rezistoarele.
D. Ca elementele active de circuit.
14. Cum se comportă o bobină reală în c.c. ?
A. Ca un scurtcircuit;

B. Ca un gol;

C. Ca un rezistor;
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D. Ca o sursă de curent.

15. Cât este rezistenţa electrică Re a „n” rezistoare de rezistenţe Rk , k=1÷n, grupate în serie?
A. Re 

n

1
n

1

R
k 1

;

B. Re   Rk ;
k 1

n

C. Re  
k 1

n
1
1
  Rk
;D.
Rk
Re k 1

k

16. Cât este rezistenţa electrică Re a „n” rezistoare de rezistenţe Rk , k=1÷n, grupate în paralel?
A. Re 

n

1
n

1

R
k 1

;

B. Re   Rk ;
k 1

n

C. Re  
k 1

n
1
1
  Rk
;D.
Rk
Re k 1

k

17. Cât este căderea de tensiune pe R1, la divizor de tensiune format din două rezistoare de
rezistenţe R1 şi R2, dacă tensiunea totală este U?
A. U 1 

R2
U;
R1  R2

B. U 1 

R1  R2
U;
R1

C. U 1 

R1
U;
R1  R 2

D. U 1 

R1  R2
U
R2

18. Cât este curentul prin R1, la un divizor de curent format din două rezistoare de rezistenţe R1 şi R2,
dacă curentul total este I?
A. I 1 

R2
I;
R1  R 2

B. I1 

R1
I;
R1  R2

C. I1 

R1  R2
I;
R1

D. I1 

R1  R2
I
R2

D. Re 

2
5R

19. Cât este rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare din fig. ?

A. Re 

2
R;
5

B. Re 

5
R;
2

C. Re 

6

5
;
2R

20. Cât este rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare din fig. ?

A. Re 

2
R;
5

B. Re 

5
R;
2

C. Re 

5
;
2R

D. Re 

2
5R

21. Cât este rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare din fig. ?

A. Re  R ;

B. R e 

6
R;
5

C. Re 

7
R;
6

D. Re  2 R

22. Cât este rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare din fig. ?

A. Re 

2
R;
5

B. Re 

5
R;
2

C. Re  3R ;

D. Re 

R
3

23. Cât este rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare din fig. ?

A. Re  2 R ;

B. R e 

R
;
2

C. Re 

7

4
R;
5

D. Re  R

24. Cât este rezistenţa echivalentă a grupării de rezistoare din fig. ?

A. Re 

6
R;
5

B. Re 

7
R;
6

C. Re  2 R ;

D. Re  R

25. Care sunt relaţiile de echivalenţă între parametrii a două surse de energie, în cazul echivalării
unei surse reale de tensiune, cu o sursă reală de curent?
A. E 

Is
g

şi r 

1
E
1
; B. I s 
şi g  ; C. E  I s  g şi r  g ;
g
r
r

D. I s  E  r şi g 

1
r

26. Cât este perioda şi pulsaţia unui semnal sinusoidal cu frecvenţa de 50Hz?
A. T  0,02[s],   100 [rad / s] ;

B. T  50[s],   100[rad / s]

C. T  20[s],   100 [rad / s] ;

D. T  0, 02[s],  

100



[ rad / s ]



27. Se cunoaşte legea de variaţie în timp a unei tensiuni de forma u t   200 2 sin 1000 t  
2

(V). Cât este valoarea efectivă complexă a acesteia?
A. U  200 j ;

B. U  200 j ;C. U  200 ;

D. U  200



28. Se cunoaşte legea de variaţie în timp a unei tensiuni de forma u  t   400 2 cos  1000t  
2

(V). Cât este valoarea efectivă complexă a acesteia?
A. U  400 j ;

B. U  200 2 ;

C. U  200 2 j ;
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D. U  400

29. Se cunoaşte legea de variaţie în timp a unei t.e.m. de forma e  t   220 2 sin 1000t  (V). Cât
este valoarea efectivă complexă a acesteia?
A. E  220 2 j ;

B. E  220 2 j ;

C. E  220 ;

D. E  200 j



30. Se cunoaşte legea de variaţie în timp a unei tensiuni de forma u  t   380 sin  314t   (V). Cât
4

este valoarea efectivă complexă a acesteia?
A. E  190(1  j ) ;

B. E  190(1  j ) ;

C. E  380 ;

D. E  190 j

31. Se cunoaşte valoarea efectivă complexă a intensităţii unui curent I  5  5 j . Cât este valoarea
instantanee a acestui curent (în domeniul timpului)?



A. i  t   10 sin   t   (A) ;
4




B. i  t   5 2 sin   t   (A)
4




C. i  t   5 2 sin   t   (A) ;
2




D. i  t   10 sin   t   (A)
2


32. Se cunoaşte valoarea efectivă complexă a intensităţii unui curent

I  10  10 j . Cât este

valoarea instantanee a acestui curent (în domeniul timpului)?



A. i  t   10 sin   t   (A) ;
4




B. i  t   20 sin   t   (A)
4




C. i  t   20 sin   t   (A) ;
4




D. i  t   10 2 sin   t   (A)
4


33. Se cunoaşte valoarea efectivă complexă a intensităţii unui curent I  15 . Cât este valoarea
instantanee a acestui curent (în domeniul timpului)?



A. i  t   15 sin   t   (A) ;
4


B. i  t   15 2 sin   t  (A)



C. i  t   15 2 sin   t   (A) ;
2




D. i  t   15 2 sin   t   (A)
4
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34. Se cunoaşte valoarea efectivă complexă a intensităţii unui curent I  6 j . Cât este valoarea
instantanee a acestui curent (în domeniul timpului)?



A. i  t   6 sin   t   (A) ;
4


B. i  t   6 2 sin   t  (A)



C. i  t   6 2 sin   t   (A) ;
2




D. i  t   6 2 sin   t   (A)
4


35. Cât este reactanţa unei bobine cu inductanţa L  0,05 /  H, la frecvenţa industrială?
A. X L  5 ;

B. X L  50 ;

C. X L  10 ;

D. X L  0, 2

36. Care este expresia energiei magnetice a unei bobine, de inductivitate L şi parcursă de curentul i?
A. W m 

L2 i
;
2

B. W m 

Li 2
;
2

Li
C. Wm 
;
2

D. Wm 

L2
2i

37. Cât este reactanţa unui condensator care are capacitatea electrică C  200 /  µF, la frecvenţa
industrială?
A. X C  50 ;

B. X C  0, 02 ;

C. X C  20000 ;

D. X C  0, 0005

38. Care este expresia energiei electrice a unui condensator, de capacitate C, cu tensiunea la borne
U?
A. We 

CU 2
;
2

B. We 

C 2U
;
2

C. We 

10

C2
;
2U

D. We 

CU
2

39. Un circuit R, L, C serie în c.a. are tensiunea la borne U  U . Care este condiţia ca acest circuit să
se afle la rezonanţă şi cum este valoarea curentului prin circuit în acest caz?
A. Curentul din circuitul R, L, C serie este în fază cu tensiunea și este de valoare maximă.
B. Curentul din circuitul R, L, C serie este în fază cu tensiunea și este de valoare minimă.
C. Curentul din circuitul R, L, C serie este defazat in urma tensiunii și este de valoare maximă.
D. Curentul din circuitul R, L, C serie este defazat in urma tensiunii și este nul.

40. Un circuit R, L, C paralel în c.a. absoarbe de la reţea curentul I  I . Care este condiţia ca acest
circuit să se afle la rezonanţă şi cum este valoarea curentului prin circuit în acest caz?
A. Defazajul dintre tensiunea la bornele circuitului R, L, C paralel și I  I este nul, iar curentul este
valoare maximă.
B. Defazajul dintre tensiunea la bornele circuitului R, L, C paralel și I  I este nul, iar curentul este
valoare minimă.
C. Defazajul dintre tensiunea la bornele circuitului R, L, C paralel și I  I este poziti, iar curentul
este valoare maximă.
D. Defazajul dintre tensiunea la bornele circuitului R, L, C paralel și I  I este negativ, iar curentul
este valoare maximă.
41. Care este expresia de calcul a puterii active pentru un diplol liniar pasiv cu valoarea efectivă a
tensiunii U , valoare efectivă a cutentului I și defazajul ?
A. P  U  I ;

B. P  U  I  sin  ;

C. P  U  I  cos  ;

D. P  U  I  tg

42. Care este expresia de calcul a puterii reactive pentru un diplol liniar pasiv cu valoarea efectivă a
tensiunii U , valoare efectivă a cutentului I și defazajul ?
A. Q  U  I ;

B. Q  U  I  sin  ;

C. Q  U  I  cos  ;
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D. Q  U  I  tg

43. Care este expresia de calcul a puterii complexe pentru un diplol liniar pasiv cu valoarea efectivă
complexă a tensiunii U şi valoare efectivă complexă a cutentului I ?
A. S  U  I ;

B. S  U  I ;

C. S  U *  I ;

D. S  U  I *

44. Care este relaţia dintre Z , R, X pentru un dipol liniar pasiv care funcţionează în c.a.?
A. Z  R  jX ;

C. Z 

B. Z  R  jX ;

R2  X 2 ;

D.

Z  R X

45. Care este relaţia dintre Z, R, X pentru un dipol liniar pasiv care funcţionează în c.a.?
A. Z  R  jX ;

C. Z 

B. Z  R  jX ;

R2  X 2 ;

D.

Z  R X

46. Care este relaţia dintre S , P, Q pentru un dipol liniar pasiv care funcţionează în c.a.?
A. S  P  jQ ;

B. S  P  jQ ;

C. S 

P2  Q2 ;

D. S  P  Q

47. Care este relaţia dintre S, P, Q pentru un dipol liniar pasiv care funcţionează în c.a.?
A. S  P  jQ ;

B. S  P  jQ ;

C. S 

P2  Q2 ;

D. S  P  Q

48. Care este expresia impedanţei complexe în regim armonic permanent, de pulsație , pentru un
circuit R, L, C serie?
A. Z  R  j (C 

C. Z 

1
);
L

R 2  ( L 

1 2
) ;
C

B. Z  R  ( L 

1
);
C

D. Z  R  j ( L 

1
)
C
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49. Care este reația dintre valoarea maximă (amplitudinea) și valoarea efectivă a unei tensiuni
sinusoidale u  u(t ) ?
C. U m 

B. U m  2  U ;

A. U m  2 U ;

U
2

;

D. U m  3  U

50. Care este forma normală “în sinus” a unei mărimi sinusoidale (armonice) x  x(t ) ?
A. x  X 2 sin t   x  ;

B. x  X sin t   x  ;

C. x  X 2 cos   t   x  ;

D. x  X m 2 sin  t   x  ;

51. Care este reprezentarea analitică (în complex simplificat) a unei mărimi sinusoidale (armonice) cu
valoarea efectivă X și faza inițială ?
A. X  X ;

B. X  X  j x ;

C. X  X  e

j x

;

D. X  X  tg x

52. Care este expresia de calcul a impedanţei unui circuit R,L serie aflat în regim armonic permanent?
A. Z 

R2  (

1 2
) ; B. Z   L ;
L

C. Z  R   L ;

D. Z 

R 2  ( L ) 2

53. Care este expresia de calcul a impedanţei unui circuit R,C serie aflat în regim armonic permanent?
A. Z 

R2  (

1 2
1
) ; B. Z 
;
C
C

C. Z  R 

1
;
C

D. Z 

R 2  ( C ) 2

54. Care este expresia de calcul a impedanţei unui circuit L,C serie aflat în regim armonic permanent?
A. Z  ( L ) 2  (

Z  ( L) 2  (

1 2
) ;
C

B. Z   L 

1
;
C

1 2
)
C
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C.

Z C 

1
;
L

D.

55. Care sunt puterile ce caracterizează un circuit R, L serie aflat în regim armonic permanent?
2
A. P  RI și Q   LI 2 ;

B. Q   LI 2 ;

2
C. P  RI ;

D. S  RI 2   LI 2

56. Care sunt puterile ce caracterizează un circuit R, C serie aflat în regim armonic permanent?
2
A. P  RI și Q 

1 2
I ;
C

2
B. P  RI și Q  

1 2
I ;
C

2
C. P  RI ;

D. S  RI 2 

1 2
I
C

57. Care sunt puterile ce caracterizează un circuit L, C serie aflat în regim armonic permanent?
A. Q 

1 2
I ; B. P  RI 2 și Q   LI 2  CI 2 ;
C

C. Q   LI 2 

1 2
I ; D. P  RI 2
C

58. Care este expresia generală de calcul a factorului de putere k p ?
A. k p 

P
;
S

B. k p 

S
;
P

C. k p  sin  ;

D. k p 

Q
S

59. Care este expresia de calcul a factorului de putere k p , pentru un circuit aflat în regim sinusoidal?
A. k p 

S
;
P

B. k p  cos  ;

C. k p  sin  ;

D. k p 

Q
S

60. Care este expresia de calcul a impedanţei complexe a unui dipol liniar pasiv caracterizat prin
tensiunea la borne U şi curentul absorbit I ?
A. Z 

U
;
I

B. Z 

U
;
I

C. Z 
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U  j
e ;
I

D. Z 

S
I2

61. Care este condiţia de adaptare a unei sarcini de impedanţă complexă Z la un generator de
tensiune real cu impedanţa interioară complexă Z g , pentru a obţine transferul maxim de putere
activă?
A. Z  Z g ;

B. Z  Z g ;
*

C. Z   Z g ;
*

D. Z   Z g

62. Care este relaţia dintre intensitatea curentului de fază şi intensitatea curentului de linie la un
receptor trifazat în conexiune stea?
A. Intensitatea curentului de fază este de

3 ori mai mică decât intensitatea curentului de linie.

B. Intensitatea curentului de fază este egală cu intensitatea curentului de linie.
C. Intensitatea curentului de fază este de

3 ori mai mare decât intensitatea curentului de linie.

D. Intensitatea curentului de fază este diferită de intensitatea curentului de linie.

63. Care este relaţia dintre tensiunea de linie şi tensiunea de fază la un receptor trifazat echilibrat în
conexiune stea, alimentat de la o reţea trifazată simetrică de tensiuni?
A. Tensiunea de linie este de

2 ori mai mare decât tensiunea de fază.

B. Tensiunea de linie este de

3 ori mai mică decât tensiunea de fază.

C. Tensiunea de fază este de

3 ori mai mică decât tensiunea de linie.

D. Tensiunea de fază este egală cu tensiunea de linie.

64. Pentru un receptor trifazat echilibrat în stea cu fir neutru alimentat de la un sistem trifazat
simetric de tensiuni, de succesiune directă, care este valoarea intensităţii curentului prin conductorul
de nul?
A. I 0  3I f ;

B. I 0  0 ;

C. I 0  3I f ;

15

D. I 0  I f

65. Pentru un receptor trifazat echilibrat în triunghi, alimentat de la o reţea trifazată simetrică de
tensiuni, ce relaţie există între intensitatea curentului de linie şi intensitatea curentului de fază?
A. Intensitatea curentului de fază este de

3 ori mai mică decât intensitatea curentului de linie.

B. Intensitatea curentului de fază este egală cu intensitatea curentului de linie.
C. Intensitatea curentului de fază este de

3 ori mai mare decât intensitatea curentului de linie.

D. Intensitatea curentului de linie este de

2 mai mare decât intensitatea curentului de linie.

66. Care este relaţia dintre tensiunea de fază şi tensiunea de linie la un receptor trifazat echilibrat în
conexiune triunghi?
A. Tensiunea de linie este de

2 ori mai mare decât tensiunea de fază.

B. Tensiunea de linie este de

3 ori mai mică decât tensiunea de fază.

C. Tensiunea de fază este de

3 ori mai mică decât tensiunea de linie.

D. Tensiunea de fază este egală cu tensiunea de linie.

67. Care este expresia puterii active pentru un receptor trifazat echilibrat în conexiune stea cu fir
neutru, dacă se cunosc mărimile de fază şi caracterul impedanţelor de fază?
A. P  3U f I f cos  ; B. P  3U f I f cos  ;

C. P  3U f I f sin  ;

D. P  3U f I f

68. Care este expresia puterii active pentru un receptor trifazat echilibrat în conexiune triunghi, dacă
se cunosc mărimile de linie şi caracterul impedanţelor de fază?
A. P  3U l I l cos  ;

C. P  3U l I l sin  ; D. P  3U l I l

B. P  3U l I l cos  ;
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69. Care este expresia puterii reactive pentru un receptor trifazat echilibrat în conexiune stea cu fir
neutru, dacă se cunosc mărimile de fază şi caracterul impedanţelor de fază?
C. Q  3U f I f sin  ;

A. Q  3U f I f cos  ; B. Q  3U f I f sin  ;

D. Q  3U f I f

70. Care este expresia puterii reactive pentru un receptor trifazat echilibrat în conexiune triunghi,
dacă se cunosc mărimile de linie şi caracterul impedanţelor de fază?
A. Q  3U l I l cos  ;

B. Q  3U l I l cos  ; C. Q  3U l I l sin  ;
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D. Q  3U l I l

Disciplina Teoria câmpului electromagnetic
1. Câte mărimi primitive există în teoria macroscopică a electromagnetismului pentru
caracterizarea stării corpurilor şi a câmpului electromagnetic?
A. 7 mărimi primitive;
B. 6 mărimi primitive;
C. 4 mărimi primitive;
D. 2 mărimi primitive;

2. Care sunt mărimile primitive, în teoria macroscopică a electromagnetismului, ce
caracterizează global starea corpurilor?
A. q, p, m, i ;

B. E V , BV ;

C. q, P, M , J ;

D. E , B

3. Care sunt mărimile primitive, în teoria macroscopică a electromagnetismului, ce
caracterizează local, într-un punct, starea câmpului electromagnetic?
A. q, p, m, i ;

B. E V , BV ;

C. q, P, M , J ;

D. E , B

4. Care este mărimea primitivă ce caracterizează global starea de electrizare prin încărcare a unui
corp?
A. p ;

B. EV ;

C. q ;

D. V

5. Care este simbolul şi unitatea de măsură a sarcinii electrice?
A. P[C/ m 2 ] ;

B. i[A] ;

C. q[C] ;

D. q[A]

6. Care este mărimea derivată scalară ce caracterizează local, într-un punct, starea de electrizare prin
încărcare a unui corp încărcat electric în volumul său?
A. PV ;

B. EV ;

C. q ;

D. V
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7. Care este expresia forţei F21 exercitată în vid de un mic corp încărcat cu sarcina electrică q1 ,
asupra unui mic corp încărcat cu sarcina electrică q 2 , aflat la distanţa r12 faţă de primul?
A. F21 

F21 

1
4 0
1

4 0





qq r
1
q1q2
 1 2 2  12 ;
; B. F21 
2
4 0 r12 r12
r12

C.

F21  q2  E1 ;

D.

q1q2 r12

r123 r12

8. Care sunt mărimile ce caracterizează local, într-un punct, starea câmpului electric în orice mediu?
A. E , D ;

B. EV , BV ;

C. B , H ;

D. E , H

9. Care este expresia forţei electrice care se exercită asupra unui corp încărcat cu sarcina electrică q
plasat într-un câmp electric de intensitate E ?
A. Fm  qv  B ;

B. Fe  q  E 2 ;

C. F e  q  E ;

D. Fe  q 2  E

10. Care este expresia de definiţie a tensiunii electrice, u AB , de-a lungul unei curbe (C), între
punctele A şi B, situată într-un câmp electric de intensitate E ?
B

A. u AB   E  dl ;
A

B. u AB   D  dA ;
S 

B

C. u AB   E  dl ;

B

D. u AB   B  dl

A

A

11. Care este expresia de definiţie a tensiunii electromotoare (t.e.m.) de-a lungul unei curbe (),
situată într-un câmp electric de intensitate E ?
A. e   E  dl ;

B. e  Ń
 E  dl ;


C. e  Ń
 E  dl ;
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D. e  Ń
 D  dl


12. Care este expresia de calcul a fluxului electric printr-o suprafaţă (S), aflată într-un câmp electric
de inducţie D ?
A.  S   D  dA ;
S 

B.  S   D  dA ;
S 

C.  S   E  dA ;
S 

D.  S   B  dA
S 

13. Care este mărimea ce caracterizează global starea de electrizare prin polarizare a unui corp?
A. q ;

B. P ;

C. p ;

D. EV

14. Care este simbolul şi unitatea de măsură a momentului electric?
A. P[C/ m 2 ] ;

B. p[Cm] ;

C. q[C] ;

D. i[A]

15. Care este expresia de definiţie a mărimii ce caracterizează local, într-un punct, starea de
electrizare prin polarizare a unui corp polarizat în volumul său?

p
;
V  0  V

A. P  lim

q
;
V  0  V

B. V  lim

m
;
V  0  V

C. M  lim

D. J  lim

A  0

i
A

16. Care este mărimea ce caracterizează global starea de magnetizare a unui corp?
A. M ;

B. B ;

C. m ;

D. H

17. Care este simbolul şi unitatea de măsură a momentului magnetic?
A. M [A/ m] ;

C. m[Am 2 ] ;

B. B[T] ;

D. H [A/ m]

18. Care este expresia de definiţie a mărimii ce caracterizează local, într-un punct, starea de
magnetizare a unui corp magnetizat în volumul său?
A. P  lim

V  0

p
;
V

B. V  lim

V  0

q
;
V

C. M  lim

V  0
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m
;
V

D. J  lim

A  0

i
A

19. Care sunt mărimile ce caracterizează local, într-un punct, starea câmpului magnetic în orice
mediu?
A. E , D ;

B. EV , BV ;

C. B , H ;

D. E , H

20. Care este expresia de definiţie a tensiunii magnetice, u mAB , de-a lungul unei curbe (C), între
punctele A şi B, situată într-un câmp magnetic de intensitate H ?
B

A. umAB   H  dl ;

B. umAB   B  dA ;
S 

A

B

C. umAB   B  dl ;

B

D. umAB   H  dl

A

A

21. Care este expresia de definiţie a tensiunii magnetomotoare de-a lungul unei curbe (), situată
într-un câmp electric de intensitate H ?
A. u mm   H  dl ;

B. umm  Ń
 B  dl ;


C. umm  Ń
 H  dl ;


D. umm  Ń
 H  dl


22. Care este expresia de calcul a fluxului magnetic printr-o suprafaţă (S), aflată într-un câmp
magnetic de inducţie B ?
A.  S   D  dA ;
S 

B.  S   B  dA ;
S 

C.  S   H  dA ;
S 

D.  S   B  dA
S 

23. Care este mărimea ce caracterizează global starea electrocinetică a unui conductor ?
A. J ;

B. i ;

C. q ;

D. E

24. Care este expresia de definiţie a mărimii ce caracterizează local, într-un punct, starea
electrocinetică a unui conductor?

p
;
V  0  V

A. P  lim

q
;
V  0  V

B. V  lim

m
;
V  0  V

C. M  lim
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D. J  lim

A  0

i
A

25. Cât este intensitatea curentului electric cu densitatea J prin secțiunea transversală a unui
conductor?
A.  S   D  dA ;
S 

B. i   J  dA ;
S 

C. i   J  dA ;
S 

D.  S   B  dA
S 

26. Cât este intensitatea curentului electric repartizat uniform cu densitatea J printr-un conductor
omogen cu secțiunea transversală A ?
A. i  J  A ;

B. i 

J
;
A

C. i 

A
;
J

D. q  J  A

27. Cât este intensitatea curentului electric repartizat uniform cu densitatea J printr-un conductor
omogen cu secțiunea transversală circulară de raza a ?
A. i  J   a 2 ;

B. i  J  2 a ;

C. i 

J
;
 a2

D. i  J  a 2

28. Care este expresia forţei magnetice, Lorentz, care se exercită asupra unui mic corp încărcat
electric aflat în mişcare într-un câmp magnetic?
A. F e  q  E ;

B. Fm  qv  B ;

C. Fm  q  v  B ;

D. F  i l  B

29. Care este expresia forţei electromagnetice, Laplace, care se exercită asupra unui element de
conductor de lungime  l parcurs de curentul i şi situat într-un câmp magnetic de inducţie B ?
A. F e  q  E ;

B. Fm  qv  B ;

C. F  i l  B ;

D. F  i  l  B

30. Ce fel de lege este legea polarizaţiei electrice temporare și care este enunțul său pentru medii
liniare și izotrope?
A. Este o lege generală, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare şi izotrope polarizaţia electrică
temporară este proporţională cu intensitatea câmpului electric”.
B. Este o lege de material, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare şi izotrope polarizaţia electrică
temporară este proporţională cu intensitatea câmpului electric”.
C. Este o lege generală, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare și omogene între D , E şi P
oriunde şi oricând există relaţia: D   0 E  P ”.
D. Este o lege de material, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare și omogene între D , E şi P
oriunde şi oricând există relaţia: D   0 E  P ”.
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31. Ce fel de lege este legea legăturii între vectorii inducţie electrică, intensitatea câmpului electric şi
polarizaţie și care este expresia matematică pentru medii liniare și izotrope?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: D   E .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: D   E .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: D   0 E  P .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: D   0 E  P .

32. Ce reprezită mărimea notată cu  [F/m] ?
A. permeabilitatea magnetică;

B. permitivitatea electrică;

C. susceptivitatea electrică; D.

conductivitatea electrică.
33. Ce fel de lege este legea legăturii între vectorii inducţie electrică, intensitatea câmpului electric şi
polarizaţie și care este expresia matematică pentru medii liniare și izotrope, fără polarizație
permanentă?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: D   E .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: D   E .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: D   0 E  P .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: D   0 E  P .
34. Ce fel de lege este legea fluxului electric și care este expresia matematică a formei integrale?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:

Ń
 D  dA  q .


B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:

Ń
 D  dA  q .


C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: divD  V .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: divD  V .
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35. Cât este fluxul electric prin orice suprafață închisă?
A. egal cu sarcina electrică totală din interiorul acelei suprafețe;
B. egal cu sarcina electrică adevărată din interiorul acelei suprafețe;
C. egal cu sarcina electrică de polarizație din interiorul acelei suprafețe;
D. egal cu zero.

36. Care este relația de conservare a componentelor normale ale inducției electrice la suprafața de
separație neîncărcată între două medii cu proprietăți electrice diferite.
A. D1n  D2 n ;

B. D1t  D2t ;

C. E1t  E2t ;

D. B1n  B2 n

37. Ce fel de lege este legea conservării sarcinii electrice și care este expresia matematică a formei
integrale?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  0 .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: q  const. .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  

dq 
.
dt

D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  

dq 
.
dt

38. Ce fel de lege este legea conservării sarcinii electrice și care este expresia matematică a formei
integrale în regim static?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  0 .
B. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: q  const. .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  

dq 
.
dt

D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  
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dq 
.
dt

39. Ce fel de lege este legea conservării sarcinii electrice și care este expresia matematică a formei
integrale în regim staţionar?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  0 .
B. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: q  const. .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  

dq 
.
dt

D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: i  

dq 
.
dt

40. Ce fel de lege este legea conducţiei electrice și care este expresia ei matematică în forma locală
într-un punct?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei locale: J   ( E  E i ) .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei locale: E  E i   J .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei locale: u  u i  Ri .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei locale: u  u i  Ri .

41. Ce fel de lege este legea conducţiei electrice și care este expresia ei matematică în forma
integrală, de-a lungul unei porțiuni de circuit?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: J   ( E  E i ) .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: E  E i   J .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: u  u i  Ri .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: u  u i  Ri .
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42. Care este expresia teoremei lui Ohm pentru circuite electrice în regim electrocinetic staționar
(cc)?
A. u  Ri ;

B. U  RI ;

C. I  RU ;

D. U  RI 2

43. Ce reprezită mărimea notată cu [Ωm] ?
A. permeabilitatea magnetică;

B. permitivitatea electrică;

C.

rezistivitatea

electrică;

C.

rezistivitatea

electrică;

D. conductivitatea electrică.

44. Ce reprezită mărimea notată cu [S/m]?
A. permeabilitatea magnetică;

B. permitivitatea electrică;

D. conductivitatea electrică.

45. Cât este rezistenţa unui conductor omogen realizat dintr-un material cu rezistivitate electrică
cunoscută, având o anumită lungime şi o anumită arie a secţiunii transversale?
A. R  

l
;
A

B. R  

A
;
l

C. R 

A
;
l

D. R  

l2
A

46. Cum se numește valoarea reciprocă a rezistenței electrice a unui conductor?
A.admitanță;

B. conductanță;

C. elastanță;

D. susceptanță

47. Cât este conductanţa unui conductor omogen realizat dintr-un material cu o conductivitate
cunoscută, având o anumită lungime şi o anumită secţiune transversală.
A. G  

l
;
A

B. G  

A
;
l

C. G 
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A
l

;

D. G 

A
l

48. Ce fel de lege este legea transformării de energie și care este expresia matematică a formei
integrale în conductoare aflate în regim electrocinetic (legea Joule-Lenz)?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: Pj  Ri 2  ui i .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: Pj  Ri 2  ui i .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: Pj  ui i .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: Pj  Ri 2 .

49. Ce fel de lege este legea magnetizaţiei temporare și care este enunțul său pentru medii liniare și
izotrope?
A. Este o lege generală, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare şi izotrope, magnetizaţia
temporară este proporţională cu intensitatea câmpului magnetic”.
B. Este o lege de material, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare şi izotrope, magnetizaţia
temporară este proporţională cu intensitatea câmpului magnetic”.
C. Este o lege generală, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare și omogene între B , H şi M
oriunde şi oricând există relaţia: B  0 ( H  M ) ”.
D. Este o lege de material, cu următorul enunț „Pentru mediile liniare și omogene între B , H şi M
oriunde şi oricând există relaţia: B  0 ( H  M ) ”.

50. Ce fel de lege este legea legăturii între vectorii inducţie magnetică, intensitatea câmpului
magnetic şi magnetizație și care este expresia matematică pentru medii liniare și izotrope?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: B   H .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: B   H .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: B  0 ( H  M ) .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: B  0 ( H  M ) .
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51. Ce fel de lege este legea legăturii între vectorii inducţie magnetică, intensitatea câmpului
magnetic şi magnetizație și care este expresia matematică pentru medii liniare și izotrope fără
magnetizație permanentă?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: B   H .
B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: B   H .
C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică: B  0 ( H  M ) .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică: B  0 ( H  M ) .

52. Ce reprezită mărimea notată cu  [H/m] ?
A. permeabilitatea magnetică;

B. permitivitatea electrică;

C.

rezistivitatea

electrică;

D. conductivitatea electrică.

53. Ce fel de lege este legea fluxului magnetic și care este expresia matematică a formei integrale?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:

Ń
 B  dA  0 .


B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:

Ń
 B  dA  0 .


C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: divB  0 .
D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: divB  0 .

54. Cât este fluxul magnetic prin orice suprafață închisă?
A. egal cu sarcina magnetică din interiorul acelei suprafețe;
B. egal cu intensitatea curentului de conducție iese din acea suprafață;
C. egal cu intensitatea curentului de deplasare care iese din acea suprafață;
D. egal cu zero.
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55. Care este relația de conservare a componentelor normale ale inducției magnetice la suprafața de
separație între două medii cu proprietăți magnetice diferite.
A. D1n  D2 n ;

B. B1t  B2t ;

C. H1t  H 2t ;

D. B1n  B2 n

56. Ce fel de lege este legea circuitului magnetic și care este expresia matematică a formei integrale?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: umm  iS 

d  S
dt

B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:
umm  iS 

d  S
dt

C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:

Ń
 H dl  


D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale:

J dA

S

Ń
 H dl  


J dA

S

57. Care este forma integrală a legii circuitului magnetic în regim cvasistaţionar (teorema lui Ampere
)?
A. umm   S 

d  S
dt

;

B. umm 

d  S
dt

C. umm   S ;

;

D.

d  S

Ń
 H dl 

dt



58. Ce fel de lege este legea inducţiei electromagnetice și care este expresia matematică a formei
integrale?
A. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: e  

d S
dt

B. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: e  

C. Este o lege generală, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: umm 

dt

d  S
dt

D. Este o lege de material, cu următoarea expresie matematică a formei integrale: umm 

29

d S

d  S
dt

59. Care este legea care stă la baza deducerii primei teoreme a lui Kirchhoff în regim electric static şi
staţionar?
A. legea transformării de energie în conductoare;
C. legea conservării sarcinii electrice;

B. legea conducției electrice

D. legea fluxului magnetic

60. Care este legea care stă la baza deducerii primei teoreme a lui Kirchhoff pentru circuite
magnetice în regim staţionar?
A. legea circuitului magnetic;

B. legea conducției electrice

C. legea conservării sarcinii electrice;

D. legea fluxului magnetic

61. Care sunt legile electrostaticii?
A. legea conservării sarcinii electrice, legea conducției electrice, legea transformarii de energie in
conductoare, legea electrolizei;
B. legea poarizației electrice temporare, legea legăturii între vectorii D , E , P , legea fluxului electric;
C. legea magnetizației temporare, legea legăturii între vectorii B, H , M , legea fluxului magnetic;
D. legea circuitului magnetic, legea inducției electromagnetice.

62. Care sunt legile electrocineticii?
A. legea conservării sarcinii electrice, legea conducției electrice, legea transformarii de energie in
conductoare, legea electrolizei;
B. legea poarizației electrice temporare, legea legăturii între vectorii D , E , P , legea fluxului electric;
C. legea magnetizației temporare, legea legăturii între vectorii B, H , M , legea fluxului magnetic;
D. legea circuitului magnetic, legea inducției electromagnetice.
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63. Care sunt legile magnetostaticii?
A. legea conservării sarcinii electrice, legea conducției electrice, legea transformarii de energie in
conductoare, legea electrolizei;
B. legea poarizației electrice temporare, legea legăturii între vectorii D , E , P , legea fluxului electric;
C. legea magnetizației temporare, legea legăturii între vectorii B, H , M , legea fluxului magnetic;
D. legea circuitului magnetic, legea inducției electromagnetice.

64. Care sunt legile electrodinamicii?
A. legea conservării sarcinii electrice, legea conducției electrice, legea transformarii de energie in
conductoare, legea electrolizei;
B. legea poarizației electrice temporare, legea legăturii între vectorii D , E , P , legea fluxului electric;
C. legea magnetizației temporare, legea legăturii între vectorii B, H , M , legea fluxului magnetic;
D. legea circuitului magnetic, legea inducției electromagnetice.

65. Care este expresia fluxului electric şi a fluxului magnetic printr-o suprafaţă dată aflată în câmp
electric sau magnetic?
A.  S   D  dA și  S   B  dA ; B.  S   E  dA și  S   B  dA
S 

S 

S 

S 

C.  S   D  dA și  S   B  dA ; D.  S   D  dA și  S   H  dA
S 

S 

S 

S 

66. Cât este inducţia electrică a câmpului generat de o sarcină electrică, distribuită volumetric în
interiorul unei sfere de rază „a” cu densitatea v constantă, la distanţa „b” de centrul acesteia (b>a)?

a3
ur ;
A. D  V
3b 2

B. D  V

b
ur ;
3

C. D  V
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a
ur ;
3

D. D  0

67. Cât este intensitatea câmpului magnetic la distanţa „a” de un conductor filiform, rectiliniu, infinit
lung, parcurs de curentul I ?
A. H  0 ;

B. B  0 ;

C. B  

I
2 a

 u ;

D. H 

I
2 a

 u

68. Se consideră un conductor filiform, rectiliniu, infinit lung, parcurs de un curent I. În plan cu
acesta, la distanţa d, se află un cadru conductor de lățime b pe care culisează o bară conductoare cu
viteza v constantă faţă de conductor, ca în figură. Cât este t.e.m. indusă în cadru la un anumit
moment de timp t ?

A. e   

 I m cos( t)b d  a
;
ln
2
d

D. e   

 I m cos( t)b d  vt  I m sin( t)b d
ln

2
d
2
d  vt

B. e   0 ;
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C. e   

 Ib d
2 d  vt

69. Se consideră un conductor filiform , rectiliniu, infinit lung, parcurs de curentul i = Im sin ωt. În plan
cu acesta se află un cadru dreptunghiular fix şi rigid, la distanţa d faţă de conductor, ca în figură. Cât
este t.e.m. indusă în cadru la un anumit moment de timp t ?

A. e   

 I m cos( t)b d  a
;
ln
2
d

D. e   

 I m cos( t)b d  vt  I m sin( t)b d
ln

2
d
2
d  vt

B. e   0 ;

C. e   

 Ib d
2 d  vt

70. Se consideră un conductor filiform , rectiliniu, infinit lung, parcurs de curentul i =I=const. În plan
cu acesta se află un cadru dreptunghiular fix şi rigid, la distanţa d faţă de conductor, ca în figură. Cât
este t.e.m. indusă în cadru la un anumit moment de timp t ?

A. e   

 I m cos( t)b d  a
;
ln
2
d

D. e   

 I m cos( t)b d  vt  I m sin( t)b d
ln

2
d
2
d  vt

B. e   0 ;
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C. e   

 Ib d
2 d  vt

Disciplina Convertoare electromagnetice
1. Introducere
1. Densitatea energiei magnetice stocata in unitatea de volum in camp magnetic se calculeaza cu
relatiile
A wm = B 2 / (2 0 ) ;

B we =  0 E 2 / 2 ;

C We   we dv ; D Wm   wm dV
V

V

2. Schema bloc generala a unui convertor cu energie magnetica intermediara este :

A.

B.

C.

D.
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3. Schema bloc generala a unui convertor cu energie electrica intermediara este:

A.

B.

C.

D.

4. Proprietatile energiei electromagnetice sunt:
A. nu se produce pe baza conversiei altor forme de energie, din lucru mecanic sau din
căldură
B. se poate converti în alte forme de energie, în lucru mecanic sau în căldură;
C. nu se poate stoca;
D. nu se poate divide în cantităţi extrem de mici sau extrem de mari;
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5. Conversia energiei electromagnetice se poate face:
A. in energie luminoasa prin efect Joule
B. in caldura prin reactii electrochimice
C. in energie chimica prin electroliza
D. in caldura prin descarcari electrice.
6. Convertorul electromecanic poate fi :
A. Electromagnet
B. Bobina
C. Rezistorul
D. Condensatorul
7. Convertorul electromecanic transforma:
A. energie electromagnetica în energie mecanica
B. energie mecanica în energie electromagnetica
C. energie electromagnetica in caldura
D. energie electromagnetica in energie luminoasa
8. Studiul unui convertor electromagnetic in regim magnetic variabil in FEM se poate realiza pe baza:
A. Modelului de camp magnetic fara circuit electric
B Modelului de circuit
C.Modelului de camp magnetic cuplat cu circuit electric
D. Modelului fizic
9. Sistemul electric al unui convertor electromagnetic este format din:
A. Infasurarile din Cupru sau Aluminiu.
B. Rotor
C. Stator
D. Miezul magnetic din tole
10. Sistemul magnetic al unui convertor electromagnetic este format din:
A. Infasurarile din Cupru sau Aluminiu.
B. Rotor
C. Stator
D. Miezul magnetic din tole
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11.Pierderile care au loc in circuitele magnetice sunt:
A. Pierderi prin histerezis magnetic
B. Pierderi prin curenti turbionari indusi
C. Pierderi Joule
D. Pierderi prin histerezis magnetic si pierderi prin curenti turbionari indusi
12.Clasele de materiale electroizolante si temperaturile caracteristice sunt:
0

A.

0

0

Y- 90 Bumbac, Hartie; A- 105 Bumbac, Hartie impregnate; E- 120 Emai,Rasini; B-

0

0

0

130 Mica Azbest; F- 155 lianti silico-organici; H- 180 mica azbest compound organosiliconici ;
0

C ≥ 180 .

120

0

0

B.

0

Y- 105 Bumbac, Hartie; A- 90 Bumbac, Hartie impregnate; E- 155 Emai,Rasini; B-

0

Mica Azbest; F- 155

0

lianti silico-organici; H- 180

0

mica azbest compound

0

organosiliconici ; C ≥ 180 .
0

B- 90

0

0
Y- 105 Bumbac, Hartie; A- 120 Bumbac, Hartie impregnate; E- 155 Emai,Rasini;

C.
0

Mica Azbest; F- 155

0

lianti silico-organici; H- 180

0

mica azbest compound

0

organosiliconici ; C ≥ 180 .
0

120

0

0

Y- 750 Bumbac, Hartie; A- 90 Bumbac, Hartie impregnate; E- 155 Emai,Rasini; B-

D.

Mica Azbest; F- 155

0

lianti silico-organici; H- 180

0

mica azbest compound

0

organosiliconici ; C ≥ 180 .
2. Sisteme de conversie electromecanica a energiei.
13. Inductivitatile proprii si mutuale specifice unui ansamblu de doua bobine cu w1 respectiv w2
spire, parcurse de curentii i1 respectiv i2.
A. L11 

w1 11
w
; L22  2 22
i1
i2

B. L22 

w2  22
w
L12  2 12
i2
i1

C. L11 

w1 11
w
L12  2 12
i1
i1

D. L12 

w2 12
w
L21  1 21
i1
i2
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14. Inductivitatile utile si de dispersie ale infasurarii primare sau secundare cu w1 respectiv w2 spire,
parcurse de curentii i1 respectiv i2;

w1 u12
w
; L 12  1  12
i1
i1
w
w
B. L 12  1  12 ; Lu12  1 u12
i2
i2
w
w
C. L 12  2  12 ; Lu12  1 u12
i2
i2
w
w
D. Lu12  2 u12 ; L 12  2  12
i1
i2
A.

Lu12 

15. Cele 2 bobine cu sensurile de parcurs ale curentilor in infasurari, pun in evidenta urmatoarele:
a) Cuplaj mutual aditional

b) Cuplaj mutual diferential

c) Cuplaj mutual diferential

d) Cuplaj mutual aditional
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16. Notand Pu puterea utila si Pp puterea consumata,

P

suma pierderilor atunci randamentul

unui convertor poate fi calculat cu relatiile:
A.  

Pp
Pu

B.  

Pp
Pu
Pu
C.  
D.  
Pu   P
Pu   P
Pu   P

17. Convertorul mecano-electric realizeaza conversia
A. Energiei mecanice in energie electrica si se numeste generator electric.
B. Energiei mecanice in energie electrica si se numeste motor electric.
C. Energiei electrice in energie mecanica si se numeste motor electric
D. Energiei mecanice in pierderi de natura electrica

18. Toate sursele campului magnetic in convertoarele electromagnetice sunt:
A. Magnetii permanenti
B. Sarcinile electrice
C. Conductoarele parcurse de curenti electrici
D. Magnetii permanenti, Conductoarele parcurse de curenti electrici, variatia fluxului electric
19. Raportul fortelor dezvoltate de energia magnetica respectiv de energia electrica stocate in
unitatea de volum este:
A.

f m wm

 10
fe
we

B.

f m wm

 10 2
fe
we

C.

f m wm

 10 2
fe
we

D.

f m wm

 10 4
fe
we
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3. Transformatorul electric
20. Definitia transformatorului electric poate fi:
A.Convertor de tip electric-electric ce functioneaza in curent continuu si curent alternativ
B. Convertor de tip electric-electric ce functioneaza numai in curent alternativ
C. Convertor electromecanic
D. Convertor electromagnetic ce functioneaza in curent continuu
21. Un transformator electric trifazat de mare putere cu racire in ulei are in constructia sa:
A.
B.
C.
D.

Coloane si juguri
Infasurari si miez magnetic
Sistem electric , sistem magnetic, sistem mecanic, sistem de protectie, sistem de racire
Bobine trifazate asezate pe coloane din miez magnetic

22. Din studiul transformatorului ideal se obtin concluziile valabile pentru transformatorul real cum
ar fi:
A.

Raportul de transformare a tensiunilor

B.

Pierderile specifice in miez si infasurari

C.

Dispersiile fluxurilor magnetice

D.

Raportul de transformare a tensiunilor

U 1 I1 w1


 ku
U 2 I 2 w2

U 1 I 2 w1


 ku
U 2 I1 w2

23. Pentru transformatorul de mai jos se dau: i1(t)= Im sin t ; w1-nr spire in primar ; w2-nr spire in
secundar; Bc- inductia magnetica in coloana; Sc- sectiunea coloanei. Tensiunea electromagnetica
indusa u2(t) se exprima astfel:

A. u2  

d u
dt

B. u2  4, 44w2 fBc Sc
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C. u2  2 w2  u cos t
D u2  2 w2  u cos t
24.

Caracteristica randamentului unui transformator se prezinta astfel:

A

C
B

25.

D

Cum este ca valoare, pentru un transformator ridicător de tensiune, fluxul magnetic secundar
total Φ2 faţă de fluxul magnetic total Φ1 din primar?
A. Mai mare
B. Mai mic
C. Egale
D. Nu conteaza

26.

Schema electrică echivalentă a transformatorului considerând pierderile în miez si infasurari cu
reprezentarea în complex a mărimilor electrice este urmatoarea:

Rezistenta R10 reprezinta:
A. Rezistenta infasurarii primare
B. Rezistenta infasurarii secundare
C. Rezistenta corespunzatoare pierderilor active in miez
D. Rezistenta de sarcina.
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27.

Ce se intampla cu tensiunea la bornele infasurarii secundare la cresterea curentului de sarcina
capacitiva.
A. Creste
B. Scade
C. Constanta
D. Scade la sarcini mici si creste la sarcini mari

28.

Definiti regimul de functionare in gol al transformatorului

A. U1=U1n, U2=  , I1=I10, I2=0
B. U1= 0, U2=U2n, I1=I1n, I2=I2n
C. U1= 0, U2  15%U2n, I1=I1n, I2=I2n
D. U1=  , U2  15%U2n, I1=I1n, I2=I2n

29.

Definiti regimul de functionare in scurtcircuit al transformatorului.

A.U1=U1n, U2=U2n, I1=I1n, I2=I2n
B.U1= 0, U2=U2n, I1=I1n, I2=I2n
C.U1= 0, U2  15%U2n, I1=I1n, I2=I2n
D. U1=  , U2  15%U2n, I1=I1n, I2=I2n

30.

La functionarea in sarcina a unui transformator electric se defineste factorul β=I2/I2n. Cum se
numeste acest factor?
A.

Factor de incarcare in sarcina

B.

Randamentul transformatorului

C.

Factor de scurtcircuit

D.

Factor de cuplaj
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31.

Graficul ce defineste caracteristica externa U2=f(I2) a unui transformator monofazat pentru
cele 3 tipuri de sarcini : rezistiva ( R ), rezistiv-inductiva( R+L ), capacitiva (C) se prezinta astfel :

C
B

D

A

32.

Pentru ce valori ale curentului de sarcina caracteristica randamentului η = f(β) atinge valoarea
maxima?
A. La functionarea in gol
B. La sarcina nominala
C. La (40-60)% din sarcina nominala
D. La 90% din sarcina nominala

33.

Conectarea si functionarea in paralel a doua transformatoare trifazate este posibila daca:
A.

Au aceeasi grupa de conexiune si celelalte elemente nu conteaza

B. Tensiuni nominale primare identice
C. Tensiuni de scurtcircuit identice
D. Rapoarte de transformare ce difera cu max 0,5%; aceeasi gupa de conexiune;acelasi
defazaj intern; tensiuni nominale de scurtcircuit ce pot sa difere cu max 10%; tensiuni
nominale primare egale

34.

Randamentul unui transformator electric se calculeaza cu relatia :
A.  

P1
P2

B.  

P2
P2  PJ  PFe

C.  

P2
P1  P2

D.  

P2
P1  P2
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Unde: P1 este puterea activa absorbita de infasurarea primara; P2 este puterea activa
cedata de infasurarea secundara; PJ si PFe pierderi in infasurari si in miez

35.

Schema de conexiuni a infasurarilor unui transformator trifazat cu doua tensiuni diferite in
secundar si neutru accesibil este
A. Dy-0
B. Dd-12
C. Yd-11
D. Dz-12

36.

Un autotransformator electric are infasurarea secundara :
A. Separata galvanic fata de infasurarea primara
B. Cu borna comuna cu infasurarea primara si contact mobil pe celelalte spire ale infasurarii .
C. Cu masa mai mare decat a unui transformator analog.
D. Cu o constructie identica cu a unui transformator obisnuit.

4. Masina de curent alternativ trifazata
37.

Campul magnetic invartitor pe cale statica se poate obtine.
A. Cu un magnet permanent rotitor
B. Cu o infasurarea monofazata parcursa de curent alternativ
C. Cu o infasurare trifazata avand fazele decalate spatial cu 120 grade si parcursa de un
sistem de curenti trifazati decalati in timp cu

2
3

D. Cu o infasurare trifazata rotitoare parcursa de current alternativ
38.

Numarul de crestaturi ale miezului magnetic al statorului notat cu Z se calculeaza:
A. Z=2mpq
B. Z=60 f/p
C. Z=2π/τ
D. Z=2pq
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39.

Forta Laplace ce se exercita asupra barelor din infasurarea rotorului strabatute de curentul
indus i este:

r r
F  q (v  B )
r r
r
B. F  i (l  B )
A.

F  qvB sin 
r
r
D. F  qE
C.

40.

Denumirea de masina asincrona devine de la faptul ca
A. Turatia rotorului este mai mica fata de turatia campului magnetic invartitor statoric
B. Turatia rotorului este mai mare fata de turatia campului magnetic invartitor statoric
C. Turatia rotorului este egala cu turatia campului invartitor
D. In infasurarea rotorului apar curenti indusi de campul magnetic invartitor

41.

Ce relatie matematica exista intre parametrii s, n, n1 ?
A. s 
B.

s  n1  n

C.

s

D. s 
42.

n1  n
n1

n1
n
n1  n
n1

Turatia campului magnetic invartitor statoric [rot/sec] produs de o infasurare trifazata cu p
perechi de poli si parcursa de curenti alternativi cu frecventa f este :
A. n1 

60 f1
p

B. n1 

f1
p

C. 1 

D. n1 

1
p
sf1
p
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43.

Cresterea frecventei curentilor statorici determina :
A. Cresterea turatiei de sincronism
B. Scaderea turatiei de sincronism
C. Pastrarea constanta a turatiei de sincronism
D. Nu influenteaza turatia de sincronism

44.

Pornirea stea-triunghi a unui motor asincron trifazat alimentat la reteaua standard
3×380/3×220 se aplica motoarelor care :
A. Au bobina pe faza dimensionata la 380 V
B. Au bobina pe faza dimensionata la 220 V
C. Au bobina pe faza dimensionata la 127 V
D. Au bobina pe faza dimensionata la 660 V

45.

La functionarea in regim nominal a unui motor asincron alunecarea s are valorile :
A. S=0
B. S=1
C. S=0,5
D. S=0,02-0,04

46.

Pentru un motor asincron cu turatia de sincronism n1 = 3000 rot/min . si turatia rotorului n=2860
rot/min. Alunecarea s are valoarea ?
A. 0.5
B. 0,046
C. 0,023
D. 0,25

47.

Daca frecventa curentului din infasurarea statorului este f1=50 Hz , p=1 cat este n1[rot/min]?
A. 3000
B. 1500
C. 1000
D. 900

48.

Cuplul de pornire la motorul asincron trifazat se calculeaza pentru alunecarea s cu valoarea?
A. S=0
B. S=1
C. S=0,5
D. S=0,046
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49.

Pentru schema echivalenta a motorului asincron trifazat prezentata mai jos, valoarea
rezistentei variabile R2 '' a rotorului in functie de alunecarea s este :

A.
50.

1
s

B.

1 s
s

C. Nu depinde de s

D.

n1  n
n1

La motorul asincron trifazat pierderile Joule in rotor PJ 2 sunt dependente de alunecarea s si
puterea electromagnetica Pelm cu relatia:
A. PJ 2  sPelm
B. PJ 2  (1  s) Pelm
C. PJ 2  ( s  1) Pelm
D. PJ 2  (1  s )

51.

Pelm
s

Masina asincrona functioneaza in regim de frana electrica daca alunecarea s are valoarea:
A. S=0
B. S=1
C. S˃1
D. S˂1

52.

Masina asincrona functioneaza in regim de generator electric daca alunecarea s are valoarea:
A. S=1
B. S ˂0
C. S ˃0
D. S ˃1
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53.

Puterea mecanica Pmec , disponibila la arborele motorului asincron trifazat se calculeaza cu
relatia:  -viteza unghiulara a rotorului, 1 -viteza unghiulara de sincronism,M-cuplu
mechanic la arbore
A. Pmec  M 
B. Pmec  M (1  )
C. Pmec  M (

1  
)
1

D. Pmec  M 1
54.

Cuplul electromagnetic al motorului asincron trifazat creste daca numarul de perechi de poli ?
A. Scade
B. Creste
C. Nu depinde de numarul de perechi de poli
D. La puteri mici creste iar la puteri mari scade

55.

Cuplul electromagnetic al motorului asincron trifazat creste daca rezistenta totala a infasurarii
rotorului :
A. Scade
B. Creste
C. Nu depinde de rezistenta rotorului
D. La puteri mici scade iar la puteri mari creste

56.

Caracteristica mecanica a motorului asincron trifazat n  f (M ) are forma urmatoare:

A

57.

C

B

D

Ce parametrii ai motorului asincron trifazat influenteaza cuplul electromagnetic in mod direct
proportional?
A. Rezistenta infasurarii rotorice, patratul tensiunii de alimentare,numarul de perechi de poli
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B. Rezistenta infasurarii rotorice, patratul tensiunii de alimentare,numarul de perechi de poli,
alunecarea
C. Rezistenta infasurarii rotorice, patratul tensiunii de alimentare,numarul de perechi de poli,
alunecarea, viteza unghiulara de sincronism
D. Rezistenta infasurarii rotorice, patratul tensiunii de alimentare,numarul de perechi de poli,
alunecarea, frecventa curentilor din infasurarea statorului.

58.

Ce parametrii ai motorului asincron trifazat influenteaza cuplul electromagnetic in mod invers
proportional.
A. Numai alunecarea s
B. Alunecarea s, viteza unghiulara de sincronism
C. Rezistenta infasurarii rotorice, Alunecarea s, viteza unghiulara de sincronism
D. numarul de perechi de poli, alunecarea, frecventa curentilor din infasurarea statorului.

59.

Caracteristica M  f (s) a motorului asincron trifazat se reprezinta astfel:

B

A

60.

A

D

Cutia de borne a unui motor asincron trifazat pentru conexiunea triunghi se reprezinta astfel:

B

A

61.

C

C

D

Analizati conexiunile celor doua infasurari pentru a alege varianta cu p=2
B

C
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D

62.

Ce se intampla daca rotorul unui motor asincron trifazat este antrenat din exterior la turatia de
sincronism?
A. Dezvolta cuplu electromagnetic de doua ori mai mare
B. Cuplu electromagnetic este nul
C. Functioneaza la cuplu electromagnetic normal
D. Trece in regim de generator

63.

Caracteristica mecanica naturala a unui motor asincron trifazat se obtine atunci cand :
A. Parametrii masinii sunt cei nominali
B. Cu rezistenta auxiliara inseriata in circuitul rotorului
C. Cu statorul alimentat la U1  0,5U1n
D. Cu statorul alimentat la f1  0,5 f1n

64.

Schema de pornire stea-triunghi se foloseste la motoarele asintrone trifazate
A. Cu pornire grea in sarcina si cuplu mare
B. La pornirea in gol pentru a proteja reteaua de alimentare si infasurarile
C. Cu rotor bobinat
D. In actionari pentru cuplu mare la pornire

5. Masina de curent alternativ monofazata
65.

Motorul asincron monofazat are cuplu de pornire ?
A. Da daca are infasurare auxiliara cu condensator si infasurarea principala cu axele decalate
la 90 grade
B. Da daca are doar infasurare auxiliara si infasurarea principala
C. Da daca doar infasurare principala
D. Nu conteaza infasurarea auxiliara si nici condensator

66.

Caracteristica M  f (s) a motorului asincron monofazat se reprezinta

C
A
B

50

D

67.

Prezentati o schema de pornire in monofazat, a motorului asincron trifazat.

B

C

A

68.

D

Care din desenele de mai jos reprezinta motorul asincron monofazat cu spira in scurtcircuit
D

A

B
C

69.

Condensatorul de pornire al motorului asincron monofazat trebuie:
A. Deconectat dupa pornire la functionarea in sarcina
B. Micsorata capacitatea la functionarea in sarcina
C. Nu conteaza valoarea condensatorului la functionarea in sarcina
D. Se deconecteaza si infasurarea auxiliara si condensatorul

70.

Schimbarea sensului de rotatie la motorul asincron trifazat se poate face.
A. Daca se schimba toate fazele intre ele
B. Daca se schimba numai 2 faze intre ele
C. Daca se trece de pe conexiune stea pe conexiune triunghi
D. Daca se alimenteaza in monofazat
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Disciplina Mașini electrice
Maşina sincronă
1. Elemente constructive ale masinii sicrone sunt:
A) statorul, rotorul, infasurarea de excitatie, inele colectoare,
B) stator, rotor, colector
C) ansamblu stator, ansamblu rotor
D) stator, excitatoare, inele si perii colectoare
2. Unghiul intern al masinii sincrone are urmatoarea definitie:
A) unghiul electric dintre axa campului magnetic rezultant din intrefierul masinii si axa
campului magnetic inductor
B) unghiul dintre fluxul magnetic util si cel indus
C) unghiul dintre tensiunile electromotoare din masina
D) nu exista un asemenea unghi la masina sincrona
3. Reactanta sincrona a masinii si impedanta acesteia pot fi definite astfel:
A) Xs=Xu+X, Zs=Rs+jXs
B) Xs=Xu+X
C) Zs=Rs+jXs
D) X =Xu +Xs , Zs=Rs+jXs
4. Deosebirea din punct de vedere constructiv a masinii sincrone cu poli inecati fata de cea cu
poli aparenti este:
A) masina cu poli inecati este bipolara iar cu cea cu poli aparenti are un numar de perechi de
poli mai mare decat doi
B) nu exista deosebire din punct de vedere constructive
C) polii aparenti sunt realizati din tole magnetice
D) polii inecati sunt realizati din fonta
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5. Regimurile de functionare ale masinii sincrone sunt:
A) generator,motor, frana
B) motor, generator,compensator,frana
C) generator,motor,compensator
D) generator sau motor
6. Miezul rotoric al masinii sincrone are doua variante contructive:
A) miez rotoric cu poli aparenti si cu poli inecati
B) miez rotoric cu pas dentar si crestaturi
C) miez rotoric cu infasurare in colivie si infasurare de amortizare
D) miez rotoric cu infasurare in colivie si fara infasurare de amortizare
7. Infasurarea de excitatie a masinii sincrone are urmatoarele caracteristici:
A) se alimenteaza in curent alternativ si poate sa functioneze in gol
B) se alimenteaza in curent continuu si nu poate functiona in gol
C) se poate alimenta in ambele tipuri de current
D) masina nu prezinta o astfel de infasurare
8. Conditiile de functionare in paralel a generatoarelor sincrone sunt urmatoarele:
A) generatoarele trebuie sa aiba aceeasi tensiune la borne si aceeasi frecventa
B) generatoarele trebuie sa aiba numai aceeasi tensiune la borne
C) generatoarele trebuie sa aiba aceeasi tensiune la borne si aceeasi succesiune a fazelor
D) generatoarele trebuie sa aiba aceeasi tensiune la borne, aceeasi frecventa si aceeasi
succesiune a fazelor
9.

Nerespectarea conditiilor de functionare la cuplarea generatoarelor la reteaua electrica are
urmatoarea importanta:
A) nu are nicio importanta
B) conduce la aparitia unor curenti de circulatie in infasurarile masinii
C) conduce la aparitia unor tensiuni periculoase in reteaua pe care debiteaza
D) creeaza nesimetrii in retea
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10. Caracteristica mecanica a motorului sincron este:
A) n=f(M); B) n=f(s); C) M=f(s); D) M=f(I)
11. O metoda de pornire ale motorului sincron este:
A) pornire directa
B) pornire in asincron
C) stea triunghi
D) cu rezistente de pornire
12. La pornirea motorului sincron se foloseste un motor auxiliar de lansare care are o putere
raportata la puterea motorului sincron de:
A) egala cu a motorului de pornit
B) 50% din puterea motorului de pornit
C) 5-15 % din valoarea puterii motorului care se porneste
D) sub 2 % din valoarea puterii motorului care se porneste
13. Un avantaj al utilizarii motorului sincron este:
A) factorul de putere este ideal, cos=1
B) absoarbe current mic la pornire
C) are cuplu de pornire mare
D) caracteristica mecanica este moale
14. Un dezavantaj al utilizarii motorului sincron este:
A) caracteristica mecanica este moale
B) factorul de putere este foarte mic
C) nu prezinta cuplu de pornire
D) nu necesita mijloace de pornire
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15. Pornirea motorului sincron este caracterizata de:
A) nu poate fi pornit direct decat la puteri foarte mari ale acestuia
B) necesitatea unor mijloace speciale de pornire
C) prezenta unui cuplului de pornire mare
D) un timp foarte mare de pornire
16. Caracteristica motorului sincron M=f(n) are alura:
A) unei hiperpole
B) unei curbe cazatoare
C) unei parabole
D) unei drepte
17. Caracteristica la functionarea in gol a generatorului sincron este data de relatia:
A) I=f(Iex)
B) U=f(I)
C) Ub=f(Iex) pentru I=0
D) Ub=f(I) pentru Iex=constant
18. Caracteristica mecanica unghiulara a motorului sincron este data de relatia:
A) M=f(I)
B) n=f(M)
C) M=f()
D) P=f(M)
19. Caracteristica externa a masinii sincrone este data de relatia:
A) U2=f(I2), pentru curent de excitatie constant
B) Up=f(), pentru factor de putere constant
C) Ub=f(), pentru curent de excitatie constant
D) U2=f(Isc), pentru curent de excitatie constant
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20. Caracteristica de reglaj a masinii sincrone este data de relatia:
A) Up=f(Ub), pentru curent constant
B) Iex=I2, pentru tensiunea la borne si turatia rotorului constante
C) U2=f(I2), pentru curent de excitatie constant
D) Ub=f(), pentru curent de excitatie constant
21. Bilantul puterilor masinii sincrone in regim de motor este cel din figura:

Marimea PFe care intervine este:
A) pierdeile Joule in infasurarea de excitatie
B) pierderile prin histerezis in miezul magnetic al rotorului
C) pierderile de frecare si ventilatie in masina
D) pierderile in miezul magnetic al statorului
22. Caracteristica masinii sincrone care reprezinta dependenta dinte cuplul electromagnetic si
unghiul intern al masinii, trasata la tensiune si curent absorbit constant este:
A)

B)

C)
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D)

23. Caracteristica masinii sincrone care reprezinta dependenta dintre tensiunea la bornele
statorului si curentul de excitatie, când curentul debitat de stator este nul, viteza rotorului
mentinându-se, de asemenea, constanta este:
A) caracteristica mecanica
B) caracteristica de reglaj
C) caracteristica externa
D) caracteristica de functionare la mers in gol
24. Caracteristica masinii sincrone care reprezinta dependenta dintre tensiunea de la bornele
statorului si curentul debitat pe retea (consumatori) de catre masina când curentul de
excitatie se mentine constant ca si turatia rotorului este:
A) caracteristica mecanica
B) caracteristica de reglaj
C) caracteristica externa
D) caracteristica de functionare la mers in gol
25. Caracteristica masinii sincrone care reprezinta dependenta dintre curentul de excitatie si
curentul debitat în retea de catre stator , atunci când tensiunea la borne si turatia rotorului
se mentin constante,caracterul sarcinii mentinându-se de asemenea constant cosct.
este:
A) caracteristica mecanica
B) caracteristica de reglaj
C) caracteristica externa
D) caracteristica de functionare la mers in gol
26. Regimul de functionare pentru masina sincrona care functioneaza supraexcitata si are Q>0
este:
A) motor
B) generator
C) frana
D) compensator
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Masina de curent continuu
1. Elementele componente ale statorului masinii de curent continuu sunt urmatoarele:
A) ansamblu stator, ansamblu rotor, carcasa
B) sistem perii colectoare- colector
C) scut antrenare si scut opus antrenarii
D) ventilator
2. Elementele componente ale rotorului masinii de cc sunt:
A) miez statoric, colector,arborele masinii
B) miez magnetic rotoric, arborele masinii
C) arborele masinii, miez magnetic rotoric, infasurare rotorica, colector
D) infasurare rotorica, colector
3. Ecuatiile in regim stationar ale generatorului de cc cu excitatie independenta sunt date de
relatiile:
A)
B)
C)
D)
4. Ecuatiile in regim stationar ale motorului de cc cu excitatie independenta sunt date de
relatiile:
A)
B)
C)
D)
5. Ecuatiile in regim stationar ale generatorului de cc cu excitatie derivatie sunt date de relatiile:
A)
B)
C)
D)
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6. Ecuatiile in regim stationar ale motorului de cc cu excitatie derivatie sunt date de relatiile:
A)
B)
C)
D)
7. Ecuatiile in regim stationar ale generatorului de cc cu excitatie mixta sunt date de relatiile:
A)
B)
C)
D)
8. Ecuatiile in regim stationar ale motorului de cc cu excitatie mixta sunt date de relatiile:
A)
B)
C)
D)
9. Ecuatiile in regim stationar ale motorului de cc cu excitatie serie sunt date de relatiile:
A)
B)
C)
D)
10. In regim de generator de cc masina face urmatorul schimb de energie:
A) primeste energie reactiva la borne si cedeaza energie mecanica
B) primeste energie mecanica la ax si cedereaza energie electrica la borne
C) primeste energie mecanica la ax pe care o converteste in energie reactiva
D) primeste energie calorica pe care a transforma in energie electrica
11. In regim de motor de cc masina face urmatorul schimb de energie:
A) primeste energie reactiva la borne si cedeaza energie mecanica
B) primeste energie electrica la borne si cedereaza energie mecanica la ax
C) primeste energie mecanica la ax pe care o converteste in energie reactiva
D) primeste energie calorica pe care o transforma in energie electrica
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12. Marimile care intervin in expresia t.e.m. induse totale in masina de cc:
E Ksunt:
A)t.e.m. indusa in masina, constanta masinii, fluxul de excitatie, viteza rotorului
B) cuplu masinii, constanta masinii, fluxul de excitatie, viteza rotorului
C) tensiunea, constanta masinii, fluxul de excitatie, viteza rotorului
D) t.e.m. indusa in masina, constanta masinii, fluxul de excitatie
 Marimile care intervin in expresia constantei masinii de cc sunt:

A) numarul de poli, numarul de cai de current, numarul de conductoare active
B) numarul de poli, numarul de cai de curent
C) numarul de cai de curent in paralel, numarul de conductoare
D) tensiunea la borne, constanta masinii, numarul de perechi de poli

14. Marimile care intervin in expresia cuplului electromagnetic

al masinii de cc

sunt :
A) numarul de poli, numarul de cai de current, numarul de conductoare active
B) numarul de poli, numarul de cai de curent, numarul de conductoare active, fluxul de
excitatie, curentul care parcurge infasurarea rotorica
C) numarul de cai de curent in paralel, numarul de conductoare
D) tensiunea la borne, constanta masinii, numarul de perechi de poli

15. Pentru masina electrica de cc ecuatia de functionare a masinii în regim de generator este
data de relatia:

. Marimile din aceasta ecuatie sunt:

A) rezistenta infasurarii rotorului, caderea de tensiune la perii, tensiunea la bornele masinii,
t.e.m indusa in masina
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B) rezistenta infasurarii rotorului, caderea de tensiune la perii, tensiunea la bornele masinii,
fluxul indus in masina
C) rezistenta infasurarii de excitatie, caderea de tensiune la perii, tensiunea la bornele
masinii, t.e.m indusa in masina
D) caderea de tensiune la perii, tensiunea la bornele masinii
16. Relatia

reprezinta expresia:

A) cuplului electromagnetic
B) pierderilor Joule
C) vitezei unghiulare
D) pierderilor datorate frecarilor

17. Marimile care intervin in relatia

sunt:

A) pierderile prin frecare,cuplul datorat frecarilor, viteza masinii
B) pierderi Joule
C) viteza masinii, pierderile prin frecare
D) pierderilor datorate frecarilor
18. Marimea PFe din expresia

este:

A) pierderi Joule in infasurarea de excitatie
B) pierderi mecanice datorate frecarilor si ventilatiei
C) pierderi in fierul rotorului
D) puterea electromagnetica
19. Semnificatia expresiei de mai jos este:

A) pierderi Joule in infasurarea de excitatie
B) pierderi mecanice datorate frecarilor si ventilatiei
C) pierderi in fierul rotorului
D) puterea electromagnetica
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20. Prezentati semnificatia expresiei

este:

A) pierderi Joule in infasurarea de excitatie
B) pierderi mecanice datorate frecarilor si ventilatiei
C) pierderi in fierul rotorului
D) puterea utila

21. Relatia

reprezinta ecuatia de functionare a masinii în regim de:

A) motor
B) generator
C) frana
D) compensator
22. Relatia

reprezinta ecuatia cuplurilor masinii de cc in regim de:

A) motor
B) generator
C) frana
D) compensator

23. Tipul pierderilor in masina de cc dat de relatia
A) pierderi Joule la perii si in infasurarea rotorului
B) pierderi la perii
C) pierderi Joule in infasurarea rotorului
D) pierderi Joule in infasurarea de excitatie
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este:

24. In expresia bilantului puterilor masinii de cc in regim de motor P1=UI reprezinta:

A) puterea mecanica
B) puterea electrica de alimentare
C) puterea electromagnetica
D) puterea electrica a infasurarii de excitatie
25. In expresia bilantului puterilor masinii de cc in regim de generator P=EI reprezinta:

A) puterea electrica de alimentare
B) puterea electromagnetica
C) puterea utila
D) pierderi Joule
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26. In expresia bilantului puterilor masinii de cc in regim de frana P=UeIe reprezinta:

A) puterea electrica de alimentare a infasurarii de excitatie
B) puterea electromagnetica
C) puterea utila
D) pierderi Joule

27. Caracteristica externa a generatorului cu excitatie mixta este reprezentata de functia:
A) U=f(I), cand Iex=constant, n=constant
B) U=f(Iex), cand n=constant
C) I=f(Iex), cand U=constant
D) Iex=f(I), cand U=constant
28. Caracteristica de reglaj a generatorului cu excitatie mixta este reprezentata prin functia:
A) U=f(I), cand Iex=constant, n=constant
B) U=f(Iex), cand n=constant
C) I=f(Iex), cand U=constant
D) Iex=f(I), cand U=constant, n=constant
29. Reactiunea indusului la masina de cc poate fi:
A) reactiune transversala
B) reactiune longitudinala
C) nu exista nicio reactiune in masina
D) reactiune transversal si reactiune longitudinala
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30. Una dintre metodele de reducere a efectelor reactiunii indusului este:
A) modificarea tensiunii la periile colectoare
B) echiparea masinii cu o infasurare de compensatie legata in serie cu indusul
C) echiparea masinii cu o infasurare de compensatie legata in paralel cu indusul
D) echiparea masinii cu poli auxiliari
31. Marimile care intervin in figura urmatoare sunt:

A) inductia campului magnetic rezultant
B) inductia campului magnetic rezultant, a campului de excitatie,a campului de reactiune
C) inductia a campului de excitatie,a campului de reactiune
D) inductia campului magnetic rezultant, a campului de excitatie
32. Fenomenul prezentat in figura de mai jos este:

A) fenomenul comutatiei in masina de cc
B) prezenta campului magnetic inductor in masina
C) fenomenul reactiunii transversale a indusului in masina de cc
D) fenomenul reactiunii longitudinale a indusului in masina de cc
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33. Fenomenul care se desfasoara conform figurii de mai jos este:

A) fenomenul comutatiei in masina de cc
B) prezenta campului magnetic inductor in masina
C) fenomenul reactiunii transversale a indusului in masina de cc
D) fenomenul reactiunii longitudinale a indusului in masina de cc
34. Fenomenul de comutatie la masina de cc este:
A) ansamblul fenomenelor electromagnetice care au loc in sectia înfasurarii rotorice la trecerea
dintr-o cale de curent în alta, odata cu trecerea periei de pe o lamela de colector pe cea vecina
B) ansamblul fenomenelor electromagnetice care au loc in sectia înfasurarii rotorice la trecerea
dintr-o cale de curent în alta
C) ansamblul fenomenelor electromagnetice care au loc odata cu trecerea periei de pe o lamela
de colector pe cea vecina
D) nu exista fenomenul de comutatie in masina de cc

35. Printre metodele de imbunatatire a comutatiei in masina de cc se afla:
A) reducerea curentului prin periile colectoare
B) decalarea periilor din axa neutral a masinii
C) echiparea masinii cu infasurare de compensare
D) fenomenul nu poate fi imbunatatit
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36. Caracteristica din figura este :

A) caracteristica externa a generatorului cu excitatie mixta
B) caracteristica mecanica a motorului de cc cu excitatie derivatie
C) caracteristica externa a generatorului cu excitatie independent
D) caracteristica externa a generatorului cu excitatie serie
37. Caracteristica generatorului de cc cu excitatie separata prezinta functionarea masinii in:

A) sarcina inductive
B) sarcina capacitive
C) gol
D) sarcina oarecare
38. Caracteristica din figura de mai jos a generatorului de cc cu excitatie independenta este:
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A) caracteristica externa a generatorului cu excitatie mixta
B) caracteristica mecanica a motorului de cc cu excitatie derivatie
C) caracteristica externa a generatorului cu excitatie independent
D) caracteristica de reglaj a generatorului cu excitatie independenta (separata)
39. Carui tip de generator apartine caracteristica din figura?

A) generatorului de cc cu excitatie independenta
B) generatorului de cc cu excitatie derivatie
C) generatorului de cc cu excitatie mixta
D) generatorului de cc cu excitatie serie
40. Carui tip de motor apartine caracteristica mecanica din figura de mai jos?

A) motorului cu excitatie serie
B) motorului cu excitatie mixta aditionala
C) motorului sincron
D) motorului cu excitatie derivatie
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41. Carui tip de motor apartine caracteristica mecanica din figura de mai jos?

A) motorului cu excitatie serie
B) motorului cu excitatie mixta aditionala
C) motorului sincron
D) motorului cu excitatie derivatie

42. Carui tip de motor apartine caracteristica mecanica din figura de mai jos?

A) motorului cu excitatie serie
B) motorului cu excitatie mixta
C) motorului sincron
D) motorului cu excitatie derivatie
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43. Reglarea vitezei motorului de cc cu excitatie derivatie se efectueaza conform caracteristicii
de mai jos:

Care este tipul de reglaj folosit?
A) reglaj prin variatia tensiunii la bornele masinii
B) reglaj prin variatia frecventei
C) variatia tensiunii la bornele circuitului rotoric prin introducerea de rezistente suplimentare în
circuitul rotoric, pastrând tensiunea retelei neschimbata
D) reglaj prin modificarea fluxului de excitatie
44. Reglarea vitezei motorului de cc cu excitatie serie se efectueaza conform caracteristicii de
mai jos:

Care este tipul de reglaj folosit?
A) reglaj prin variatia tensiunii la bornele masinii
B) reglaj prin variatia frecventei
C) variatia tensiunii la bornele circuitului rotoric prin introducerea de rezistente suplimentare în
circuitul rotoric, pastrând tensiunea retelei neschimbata
D) reglaj prin modificarea fluxului de excitatie
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45. Reglarea vitezei motorului de cc cu excitatie separata/derivatie se efectuaeaza conform
caracteristicilor de mai jos

Care este tipul de motor si reglaj utilizat?
A) reglaj prin variatia tensiunii sursei de alimentare
B) reglaj prin variatia frecventei
C) variatia tensiunii la bornele circuitului rotoric prin introducerea de rezistente suplimentare în
circuitul rotoric, pastrând tensiunea retelei neschimbata
D) reglaj prin modificarea fluxului de excitatie
46. Reglarea vitezei motorului se efectuaeaza conform caracteristicilor de mai jos

Pentru ce tip de motor se aplica acest reglaj?
A) reglaj prin variatia tensiunii sursei de alimentare
B) reglaj prin variatia frecventei
C) variatia tensiunii la bornele circuitului rotoric prin introducerea de rezistente suplimentare în
circuitul rotoric, pastrând tensiunea retelei neschimbata
D) reglaj prin modificarea fluxului de excitatie
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47. Reglarea vitezei motorului se efectuaeaza conform caracteristicilor de mai jos

Care este masina pentru care se aplica acest reglaj si care este tipul acestuia?
A) reglaj prin variatia tensiunii sursei de alimentare
B) reglaj prin variatia frecventei
C) variatia tensiunii la bornele circuitului rotoric prin introducerea de rezistente suplimentare în
circuitul rotoric, pastrând tensiunea retelei neschimbata
D) reglaj prin variatia fluxului de excitatie
48. Care este pricipiul franarii din figura urmatoare

A) franare dinamica
B) franare recuperative
C) franare propriu-zisa , sarcina potentiala
D) franare propriu-zisa , sarcina reactiva
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49. Care este principiul franarii din figura urmatoare:

A) franare dinamica
B) franare recuperative
C) franare propriu-zisa , sarcina potentiala
D) franare propriu-zisa , sarcina reactiva
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