XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody II stopnia
Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej
Zadanie 1

Do impulsowego przeksztaªtnika DC/DC obni»aj¡cego napi¦cie przedstawionego na rys.1,
zasilanego z baterii E = 24 V, doª¡czono rezystor obci¡»enia R0 = 2 . Zakªadaj¡c, »e moc
baterii nie mo»e przekroczy¢ warto±ci maksymalnej Pmax = 20 W i sprawno±¢ przeksztaªtnika
jest równa  = 90%, obliczy¢ maksymalny wspóªczynnik wypeªnienia impulsów steruj¡cych
t
Dmax = imax
T , prostok¡tnego sygnaªu uS steruj¡cego tranzystorem Q, gdzie timax { maksymalny czas zaª¡czenia tranzystora, T { staªy okres fali napi¦cia sygnaªu steruj¡cego.
Jak¡ b¦dzie miaª warto±¢ maksymalny wspóªczynnik Dmax wypeªnienia impulsów, je±li
przeksztaªtnik jest bezstratny?
Czy w tym wypadku napi¦cie na zaciskach odbiornika b¦dzie wy»sze, czy ni»sze od warto±ci
obliczonej dla przeksztaªtnika z zadania.

Rys.1. Przeksztaªtnik DC/DC obni»aj¡cy napi¦cie
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Zadanie 2

Silnik elektryczny trójfazowy sprz¦gni¦ty zostaª z pr¡dnic¡ pr¡du staªego, do której zacisków
podª¡czono grzejnik elektryczny o rezystancji R = 77; 4 (rys.1). Wyznaczy¢ sprawno±¢ z jak¡
Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.
Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzysze« Naukowo-Technicznych NOT.
Olimpiada jest nansowana ze ±rodków MEN.
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pracuje silnik elektryczny s oraz moment siªy na jego wale Ms, je»eli zostaª on zasilony z
sieci trójfazowej o napi¦ciu Us = 400 V i pobiera z niej pr¡d Is = 6; 55 A. Silnik obraca si¦ z
pr¦dko±ci¡ ns = 1450 obr/min i ma wspóªczynnik mocy cos 's równy 0,81.

 
Charakterystyk¦ sprawno±ci pr¡dnicy w funkcji jej mocy p = f Pp przedstawiono na

rys.2.
Pomiary wykazaªy, »e na zaciskach pr¡dnicy wyst¦puje napi¦cie Up = 440 V.

Rys.1. Ukªad poª¡cze« silnika i pr¡dnicy

 
Rys.2. Charakterystyka sprawno±ci pr¡dnicy w funkcji jej mocy p = f Pp
Autor:
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Koreferent: Paweª Fabija«ski
Zadanie 3

Czy istnieje pozycyjny system liczbowy, w którym speªniona jest równo±¢:
421 + 60 + 41 + 6 = 561
Je»eli tak, to jak¡ podstaw¦ ma ten system?
Autor:
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