TEST DE EVALUARE LA FIZICĂ , Clasa a XI-a __, Semestrul II,

Data: 21 aprilie 2020
 CAPITOLUL: CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV SINUSOIDAL

(Circuitul RLC - serie în c.a.s.)
Clasa a XI-a, semestrul II, an şcolar 2019-2020
Numele şi prenumele elevului ____________________________________Oficiu: 1,50 puncte
I.Trataţi subiectul :”Circuitul RLC serie în curent alternativ sinusoidal : schemă electrică,
diagrama fazorială Fresnel a acestuia, legile lui Ohm în mărimi efective pentru fiecare element de
circuit precizând semnificaţia mărimilor fizice ce intervin în acestea, expresia impedanţei Z,
tangenta defazajului dintre u şi i , rezonanţa circuitului”.→ (Total subiect I: 2,30 puncte)
II. Itemii 1- 4 se referă la următorul enunţ:

→ (Total subiect II: 4,20 puncte: 0,30

puncte pentru fiecare item)
Un circuit serie, alimentat la reţeaua de 220V şi frecvenţa 50 Hz, este format dintr-un rezistor
cu rezistenţă activă de 60Ω, o bobină de inductanţă de 200/π mH şi un condensator cu capacitatea
electrică de 100/π μF, se cere:
1.

impedanţa circuitului: a.) 50 Ω; b.) 22 Ω; c.) 100 Ω; d.) 60 Ω; e.) 80 Ω;

2.

intensitatea efectivă a curentului în circuit este: a.) 1,1 A ; b.) 2,2 A; c.) 4,4 A; d.) 2,5 A;

e.) 5,5 A;
3.

reactanţa inductivă a bobinei este: a.) 10 Ω; b.) 30 Ω; c.) 50 Ω; d.) 60 Ω; e.) 20 Ω;

4.

reactanţa capacitivă a condensatorului este: a.) 100 Ω; b.) 80 Ω; c.) 40 Ω; d.) 60 Ω;

e.) 50 Ω;
5. Unitatea de măsură pentru capacitatea electrică, în SI, este : a.) F m ; b.) F / m ; c.) F ; d.) H
m.
6. Intensitatea curentului efectiv care străbate un circuit RLC serie este de 3 A. Dacă rezistenţa ar fi
neglijabilă curentul ar fi de 5 A. Valoarea efectivă a intensităţii curentului la rezonanţă (obs, :
tensiunea efectivă la borne este constantă) este:

a.) 3 A ; b.) 3,5 A; c.) 3,75 A ; d.)

4 A; e.) 4,25 .
7. Unitatea de măsură pentru impedanţă, în SI, este : a.) Z ; b.) Ω ; c.) W; d.) J ; e.) F.
8.

Unitatea de măsură pentru reactanţa capacitivă, în SI, este : a.) F ; b.) H ; c.) Ω ; d.) Ω-1

9. Condiţia de rezonanţă a circuitului RLC serie este: a.) XL= XR ; b.) XC= XL c.) UL= UR ; d.)
IL= IR ;

10. Unitatea de măsură în SI pentru pulsaţia unei tensiuni alternative : a.) J ; b.) Hz;

c.) V;

d.) rad/s.
11. Un circuit serie RLC este alimentat de la un generator ce asigură o tensiune efectivă constantă,
indiferent de frecvenţa de lucru. Dacă pentru frecvenţele de 60 Hz şi 240 Hz intensitatea
curentului este aceeaşi, frecvenţa de rezonanţă are valoarea :

a.) 100 Hz ; b.) 120 Hz ;

c.) 150Hz ; d.) 180 Hz; e.) 200 Hz.
12. Într-un circuit serie RLC, în care R = 25 Ω, L = 0,1 H şi C = 100 nF, factorul de calitate este :
a.) 5 ; b) 10; c.) 20 ; d.) 25;

e.) 40; f.) 50.

13. Unitatea de măsură pentru factorul de calitate din curent alternativ, în SI, este : a.) J ; b.) J/s ;
c.) V ; d.) adimensional
14. Expresia impedanţei caracteristice Z0 a circuitului serie RLC este :
1/2

a.) (RL / C)

;

b.) (R / C)1/2 ; c.) (R / LC)1/2 ; d.) (L /C)1/2 ; e.) L /C.

III. Rezolvaţi următoarea problemă:

→ (Total subiect

III: 2 puncte)
La bornele unui circuit serie RLC de curent alternativ sinusoidal, alcătuit dintr-un rezistor cu
rezistenţa R=400 Ω, o bobină de inductanţă L= 8 / π H şi un condensator cu capacitatea electrică
C= 20 / π μF se aplică tensiunea
u(t) =350 sin (100 π t ) (V ). Determinaţi:
a.) tensiunea maximă, tensiunea efectivă, pulsaţia tensiunii, frecvenţa tensiunii, faza iniţială a
tensiunii la bornele circuitului;
b.) reactanţa inductivă a bobinei, reactanţa capacitivă a condensatorului;
c.) impedanţa circuitului, intensitatea efectivă a curentului prin cele trei elemente şi defazajul
dintre tensiunea la bornele circuitului şi intensitatea curentului care îl străbate;
d.) intensitatea efectivă a curentului la rezonanţă.
OBS. . I.  (2,3 puncte) II.  (4,2 puncte, fiecare item/problemă 0,30 puncte),III.  (2
puncte ) ( fiecare cerinţă 0,50 puncte). La II 1- 14 o singură variantă este corectă. Indicaţi-o prin
încercuire, iar apoi treceţi-o în grila de evaluare! Rezolvarea problemei

III şi a subiectului I le

veţi face pe verso-ul acestei foi.
P.S. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute; 1,50 puncte se acordă din oficiu.
Succes şi multă atenţie !!!

