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

W transformatorze trójfazowym o grupie poª¡cze« Dy5 w uzwojeniach górnych wykonano
odczepy dodaj¡c i odejmuj¡c 4% od liczby zwojów wymaganych dla warunków znamionowych.
Liczba zwojów w uzwojeniach dolnego napi¦cia jest równa 48. Znamionowe górne napi¦cie
transformatora ma warto±¢ 20 kV, a dolne 400 V. Ile zwojów maj¡ uzwojenia strony górnego
napi¦cia w transformatorze i na których zwojach wykonano kolejne odczepy 4 %, 0, +4 %?
Jakie warto±ci napi¦cie dolnego b¦dzie mo»na ustawi¢ w tym transformatorze przeª¡czaj¡c
odczepy po stronie napi¦cia górnego, je»eli uzwojenia napi¦cia górnego przeª¡czono i poª¡czono
w gwiazd¦ tworz¡c grup¦ poª¡cze« Y y6. Napi¦cie górne zasilaj¡ce transformator jest w tym
wypadku, podobnie jak przy poª¡czeniu Dy5, równe 20 kV.
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Zadanie 2

Na rysunku przedstawiono dwie wersje póªprzewodnikowych ª¡czników mocy z tranzystorami bipolarnymi. Ka»dy ª¡cznik b¦dzie przewodziª pr¡d kolektorowy IC = 200 A. Zakªadaj¡c,
»e wspóªczynniki wzmocnienia pr¡dowego poszczególnych tranzystorów s¡ staªe, obliczy¢ jaki
minimalny pr¡d bazy jest potrzebny w ka»dy z tych ª¡czników, »eby wprowadzi¢ ka»dy z nich
na granic¦ stanu nasycenia. Z pomiarów wynika, »e je»eli w tranzystorach Q3 pr¡d kolektora
jest równy 100 A to pr¡d bazy ma warto±¢ 20 A, w tranzystorach Q2 dla pr¡du IC = 10 A
pr¡d bazy jest równy IB = 0; 5 A, a w tranzystorach Q1 dla IB = 10 mA pr¡d IC = 1 A.
Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.
Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzysze« Naukowo-Technicznych NOT.
Olimpiada jest nansowana ze ±rodków MEN.
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Rys.1. Póªprzewodnikowe przyrz¡dy mocy z tranzystorami bipolarnymi:
a) wersja z tranzystorami typu NPN, b) wersja z tranzystorami typu PNP i NPN
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Zadanie 3

Dane s¡ dwie liczby dziesi¦tne x = 69 i y = 58. Wykona¢ dziaªania arytmetyczne x + y,
x w o±miopozycyjnym systemie dwójkowym stosuj¡c do zapisu liczb ujemnych zapis:

x y, y

znak - uzupeªnienie do jedynki (liczba ujemna { bit znaku ÿ1").
Sprawdzi¢ uzyskane wyniki stosuj¡c zapis w systemie dziesi¦tnym.
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