XXXIX OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody I stopnia (szkolne)

Rok szkolny 2012/2013

ZESTAW TESTÓW
Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki
Partnerami medialnymi OWT sa˛:
- Przegla˛d Techniczny,
- Przegla˛d Mechaniczny.
Sponsorem XXXIX OWT jest:
- Instytut Mechnizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
WYJAŚNIENIE
Przed przysta˛pieniem do udzielania odpowiedzi przeczytaj uważnie poniższy tekst. Zestaw
pytań obejmuje 21 zadań z zagadnień techniki. Odpowiedzi należy udzielać na zała˛czonej
karcie odpowiedzi. Tam, gdzie podane sa˛ propozycje odpowiedzi, należy zaznaczyć poprawna˛,
stawiaja˛c krzyżyk w kolumnie oznaczonej litera˛ odpowiadaja˛ca˛ wybranej odpowiedzi. Z zadań
od 16 do 21 należy wybrać trzy dowolne i wpisać odpowiedzi w postaci liczbowej pamie˛taja˛c
o dopisaniu jednostek, tam gdzie to konieczne. Należy stosować te jednostki, których użyto w
zadaniu. Pełne rozwia˛zanie tych zadań należy doła˛czyć na osobnych kartkach.

Czas rozwia˛zywania 90 minut.
1. Z tabliczki znamionowej silnika elektrycznego odczytano naste˛puja˛ce dane: Sg 112
M-2, IP 54, 380 V, ∆ , 8,2 A, 4,0 kW,
cos ϕ 0,87, 2915 obr/min, S1, 40o C, 38
kg, PN-88/E-06701. Podaj sprawność
silnika elektrycznego i wartość pra˛du
zadziałania zabezpieczenia przecia˛żeniowego:
a) η = 85%, It = 9,2 A,
b) η = 75%, It = 8,2 A,
c) η = 90%, It = 10,2 A,
d) η = 95%, It = 16,2 A.

2. W układzie ze wzmacniaczem operacyjnym przedstawionym na rysunku, napie˛cie
UWY be˛dzie miało wartość:
a) 0,5 V, b) -2 V, c) -5 V, d) 2 V.

3. Sterownik PLC zaprogramowano jak na rysunku.
Jaka˛ funkcje˛ logiczna˛ zaimplementowano? Dane:
Ła˛cznik_1 S1, Ła˛cznik_2 S2, Ła˛cznik_3 S3,
Ła˛cznik_4 S4, Przekaźnik_1 H1.
a) H1 = (S1 and S3) and (S2 and S4),
b) H1 = (S1 and S3) or (S2 and S4),
c) H1 = (S1 or S3) or (S2 or S4),
d) H1 = (S1 or S3) and (S2 or S4).
4. Wzmocnienie układu wynosi 6 dB. Jakie jest napie˛cie przyłożone do wejścia układu, jeżeli
napie˛cie wyjściowe jest równe 1 V?
a) UWE = -2 V,
b) UWE = -1,5 V,
c) UWE = 1 V,
d) UWE = -0,5 V.

5. Rysunek przedstawia tzw. tranzystor Schottky’ego, w którym zła˛cze baza
kolektor tranzystora bipolarnego jest zbocznikowane dioda˛ Schottky’ego.
Takie poła˛czenie tych dwóch elementów sprawia, że:
a) tranzystor wchodzi w stan głe˛bokiego nasycenia i wydłuża sie˛ jego czas
zała˛czania,
b) tranzystor wchodzi w głe˛bokie nasycenie i zwie˛ksza sie˛ jego odporność na zakłócenia,
c) tranzystor nie wchodzi w stan głe˛bokiego nasycenia i może pracować przy wie˛kszej
cze˛stotliwości przeła˛czania,
d) tranzystor może pracować przy wyższych napie˛ciach zasilania.
6. Rysunek przedstawia trójka˛t mocy odbiornika,
który z zacisków sieci zasilaja˛cej ma charakter:
a) pojemnościowy,
b) rezystancyjno-indukcyjny,
c) indukcyjny,
d) rezystancyjno-pojemnościowy.
7. W obwodzie przedstawionym na rysunku E = 100V,
R1 10 Ω i R2 40 Ω . Jaki jest stosunek pra˛dów I1/I2?
a) 10,
b) 5,
c) 1,
d) 0,5.
8. Jeżeli sinusoidalny sygnał wejściowy podany na stopień wzmacniaja˛cy powoduje, że
element aktywny tego wzmacniacza, np. tranzystor, jest w stanie przewodzenia przez czas
krótszy niż jeden okres T trwania sygnału steruja˛cego, ale dłuższy niż pół okresu T/2, to
taki wzmacniacz pracuje w klasie:
a) B,
b) C,
c) A,
d) AB.
9. Kawałek promieniotwórczego radu umieszczono w piecu, skutkiem czego nasta˛piło jego
stopienie. Jaki ma to wpływ na promieniowanie próbki?
a) be˛dzie promieniowała tak samo jak przed stopieniem,
b) be˛dzie promieniowała intensywniej,
c) be˛dzie promieniowała słabiej,
d) przestanie promieniować.
10. Pre˛ty stalowe w żelbetowej belce swobodnie podpartej obcia˛żonej z góry
a) skupiamy w jej górnej cze˛ści,
b) skupiamy w dolnej jej cze˛ści,
c) skupiamy w środkowej jej cze˛ści,
d) rozmieszczamy równomiernie.
11. W zależności od celu jaki chce sie˛ osia˛gna˛ć znane sa˛ różne rodzaje wyżarzania. Które z
niżej wymienionych ma na celu otrzymanie struktury cementytu kulkowego na tle
ferrytycznym?
a) wyżarzanie zupełne,
b) wyżarzanie normalizuja˛ce (normalizowanie),
c) wyżarzanie zmie˛kczaja˛ce (sferoidyzacja),
d) wyżarzanie rekrystalizuja˛ce.

12. Najwie˛ksze napre˛żenia gna˛ce w belce przedstawionej poniżej
wyste˛puja˛, jeżeli belka ma przekrój:
a) dwuteownika Ι 80,
b) teownika ⊥ 80,
c) ceownika 80,
d) zetownika 80.
13. Na którym rysunku napre˛żenia tna˛ce be˛da˛ najwie˛ksze?
a) przy wykrawaniu z taśmy o grubości g = 5 mm kra˛żków o średnicy d = 20 mm,
jak na Rys.1,
b) w poła˛czeniu nitowanym przedstawionym na Rys.2,
c) w poła˛czeniu nitowanym przedstawionym na Rys.3,
d) be˛da˛ takie same.
Rys.1.
Rys.2.
Rys.3.
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14. Który z wykresów przedstawionych poniżej przedstawia teoretyczny cykl pracy silnika
czterosuwowego z zapłonem iskrowym?
a) rysunek a,
b) rysunek b,
c) rysunek c,
d) żaden z rysunków.
Rys.a.
Rys.b.
Rys.c.
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15. W którym z wielokra˛żków należy użyć
najmniejszej sił, aby podnieść cie˛żar?
a) na wielokra˛żku przedstawionym na
rysunku a,
b) na wielokra˛żku przedstawionym na
rysunku b,
c) na wielokra˛żku przedstawionym na
rysunku c,
d) we wszystkich wielokra˛żkach należy
użyć jednakowej siły.
16. Na aluminiowym liniale wykonano dokładna˛ podziałke˛ w temperaturze t1 0° C. Za pomoca˛ tego liniału zmierzono w temperaturze t2 20° C długość pre˛ta żelaznego i uzyskano
wynik l = 150 cm. Obliczyć długość tego pre˛ta w temperaturze t1, jeżeli współczynniki
rozszerzalności linowej sa˛ równe:
dla aluminium αAl 23 10

6

1/K, dla żelaza αFe 11,7 10

6

1/K.

17. W wierzchołkach trójka˛ta ABC leża˛ masy punktowe: m1 = 70 g, m2 = 30 g, m3 = 40 g.
Znaleźć środek tych mas, wiedza˛c, że AB = 1 m, BC = 0,8 m, AC = 0,6 m.

18. Na płycie leży deska o masie m1 = 1 kg, na desce ciało o masie m2 = 2 kg. Jaka˛ siła˛ F
należy zadziałać na deske˛, żeby wysuna˛ć ja˛ spod ciała, jeżeli współczynnik tarcia
pomie˛dzy ciałem i deska µ1 0,25 , zaś mie˛dzy deska˛ i płyta˛ µ2 0,5 .

19. Układ wzmacniacza przedstawiony na
rysunku jest wysterowany napie˛ciem
przemiennym sinusoidalnym o zmiennej
cze˛stotliwości. Jaka˛ zależnościa˛ jest opisane wzmocnienie układu przy założeniu, że
wzmacniacz operacyjny jest idealny.
Obliczyć w dB wzmocnienie układu dla
cze˛stotliwości:
f = 0 Hz, 10 Hz i 100 kHz.
Dane: R1 10 kΩ , R2 100 kΩ , R3 91 kΩ ,
C2 100 nF.

20. Układ pomiarowy jak na rysunku może
służyć do wyznaczenia metoda˛ techniczna˛
indukcyjności cewki indukcyjnej. Wiedza˛c,
że wskazania przyrza˛dów pomiarowych sa˛
naste˛puja˛ce: U = 15 V, I = 150 mA,
f = 50 Hz wyznaczyć indukcyjność L
dławika bezrdzeniowego. W obliczeniach
należy uwzgle˛dnić rezystancje˛ uzwojenia,
RL = 80 Ω , zmierzona˛ omomierzem.

21. Dla zadanych sygnałów wejściowych przerzutnika D wyzwalanego zboczem narastaja˛cym
i dwutaktowego przerzutnika JK narysować przebiegi sygnałów wyjściowych Q oraz Q
tych przerzutników.
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