
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUȚIILE TEHNOLOGIILOR INFORMATICE LA 
ECONOMIA DE TIMP ŞI DOZAREA EFORTULUI  

ÎN FORMAREA ŞI ACTIVITATEA 
ELECTROTEHNICIENILOR 

 
Dorin Scânteie 

 
 

COMPUTER TECHNOLOGIES CONTRIBUTIONS TO THE 
DETERMINATION OF TIME AND EFFORT ECONOMY ON THE 

TRAINING ACTIVITY OF ELECTRICAL TEHNICIANS 
 
 This paper wants a pro bono advocacy, for the use discernment in the 
field of information technologies (IT). In the approach that I will take still trying 
to prove that the gaps in the basic and lack of professionalism cannot be 
compensated by IT, on the other hand serious training coupled with the use of 
software performance, lead to the some notable performances, especially in the 
technical field. 
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1. Introducere 
 
Lucrarea de faţă se vrea o pledoarie pro bono în favoarea 

utilizării cu discernământ a tehnologiilor din domeniul informatic (IT). În 
demersul pe care-l voi întreprinde în continuare încerc să demonstrez 
că lacunele în pregătirea de bază şi lipsa de profesionalism nu poate fi 
compensată de IT. Pe de altă parte o pregătire serioasă, dublată de 
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utilizarea unor soft-uri performant-profesionale, duce la realizarea unor 
performanţe notabile, mai ales în domeniul electrotehnic. 

De asemenea, timpul, dozarea efortului şi preţul de cost sunt 
factori primordiali, mai ales că în economie există o presiune puternică 
pentru reducerea timpilor de dezvoltare a noilor produse în condiţiile 
realizării de produse inovative.  

Acest lucru este esenţial într-o piaţă globală şi se aplică în 
particular industriilor din categoria high-tech sau „înaltă tehnologie”: 
auto, aerospaţială, comunicaţii, maşini-unelte cu comandă numerică. 

2.Circuite electrice. Transfigurarea stea – triunghi și invers 
În rețelele electrice complicate apar situații în care este necesar 

să se efectueze transformarea din configurația triunghi în configurația 
stea și invers. 

         a               b 
Fig.1  Transfigurarea stea – triunghi și invers 

Transformările se pot realiza numai dacă cele două circuite 
sunt echivalente, adică intensitățile curenților din exteriorul 
configurațiilor sunt egale atunci când la bornele lor se aplică aceeași 
tensiune ca în figura 1, b. 

Dacă circuitele sunt echivalente, atunci rezistența echivalentă între 
două puncte este aceeași. 

Triunghi – stea 

         (1) 

Stea – triunghi  

  (2) 
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      2.1. Exemple  
 
 
 
 
     
 
 
 

 
        

 
Fig. 2  Transformări în circuite 

 
 Rezolvările se pot efectua doar în urma transformărilor stea – 
triunghi sau invers. 

  De la rezolvarea unei probleme relativ simple, clasică, prin 
schiţare succesivă şi calcul, până la rezolvarea aceleiaşi probleme (de 
clasa a X-a), utilizând un soft specializat pentru modelare-simulare-
calcul, sunt nişte paşi de urmat şi se pot trage unele concluzii. 
  
 2.2 Etapele rezolvării clasice („ortodoxe”) 
 
 Concret se pune problema aflării rezistenţei echivalente la 
bornele unui circuit cu rezistoare legate într-o configuraţie mixtă, ca în 
schemele următoare. 
 Pentru aceasta vom transforma una din configurațiile de 
triunghi acd sau bcd în configurație stea. 
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a.                                                      b. 
Fig. 3  Transformarea triunghi – stea  

  
 Așa cum rezultă din figura 1, b și din relațiile (1) și cunoscând 
valoarea rezistențelor configurației ce formează triunghiul cu vârfurile 
b,c și d, se pot calcula valorile rezistențelor R1, R2, și R3 a rezistorilor ce 
formează configurația stea. 
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 În același mod se calculează R2, și R3 și se observă că cele trei 
rezistențe sunt egale: 
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 Acum rezistența echivalentă a rețelei se calculează ușor, deoa-
rece rezistorii sunt grupați în serie și paralel ca în figura 3, b. Pentru 
clarificare vezi figura 4. 

a.  b. 
Fig.4  Rezistorii grupați în serie (a) și paralel (b) 

 
 Calculele pentru grupările serie Rs, respectiv gruparea paralel 
Rp, decurg ca în relațiile (5) și (6). 
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 Schema finală rezultată cu rezistoare serie, este în figura 5. 

 
Fig. 5  Circuit rezultat (final) cu rezistoare serie 

 
 Rezistența echivalentă rezultă în urma calculelor (7). 
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 În cazul unei valori concrete pentru rezistențele R, de exemplu 
10 Ω rezultă  

Re = 2·10 = 20 Ω. 
 

2.3 Rezolvarea problemei cu soft de modelare-simulare şi   
      calcul în domeniul „electro” 
 
Realizarea schemei trebuie să se facă ținându-se cont cu 

rigurozitate de schema circuitului inițial. 

 
Fig. 6  Circuit cu rezistoare (R = 10 Ω) 
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Componentele schemei se introduc din bara de instrumente, 
pictogramele Basic și Instruments (figura 7, a) cu mausul prin metoda 
„Dragg & Drop” iar valorile acestora pot fi modificate (figura 7, b). 

 a. 

b. 
Fig. 7  Pictograme a., modificarea proprietăților b. (1 kΩ =>10 Ω) 
 
După această etapă urmează introducerea pictogramei simbol a 

aparatului de măsură. Așa cum se observă aparatul de măsură este de 
tip multimetru și-l voi configura din Voltmetru, stânga într-un ohmmetru 
dreapta, figura 8. 

 
Fig. 8  Configurarea multimetrului ca ohmetru 

  
Dacă schema nu este realizată în mod riguros și corect se poate 

afișa pe ecranul virtual al ohmmetrului un rezultat eronat (diferit de cel 
reieșit din calculele anterioare Re = 20 Ω), figura 9. 
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Este deci necesară reconfigurarea cu atenție a schemei. 

 
Fig. 9  Schema nu este realizată în mod riguros și corect 

(se afișează un rezultat diferit de cel reieșit din calcule 15≠20) 
 

După realizarea corectă a schemei electrice se execută legarea 
ohmmetrului și cuplarea circuitului de la întreruptorul virtual, (dreapta 
sus), aparatul afișează quasi instantaneu valoarea rezistenței 
echivalente (figura 10).  

 
Fig. 10  Rezultatul modelării și calculului 20 Ω afișat instantaneu pe ecran 

 
 Se poate observa că cea de-a doua abordare creează facilităţi 

imense în ceea ce priveşte timpul şi efortul depus şi anume: 
- realizarea schemelor circuitelor electro; 
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- efectuarea rapidă calculelor (afișate instantaneu). 
Dar cine ştie să rezolve problema prin prima metodă, înţelege 

fenomenul în esenţă, adică are cunoştinţe de bază şi chiar experienţă 
în domeniul electrotehnicii. Cu un minim „training” oricine ar putea 
aplica cu succes programul, dar... asta nu înseamnă că este 
electrotehnician sau electronist. 

3. Concluzii

■ Se poate afirma cu certitudine că un adevărat specialist
trebuie să cunoască mai întâi bazele tehnicii, pentru a putea performa 
în orice domeniu al acesteia. 
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