XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody III stopnia
Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej
Zadanie 1

Narysowa¢ synchronicznie z zadanym przebiegiem napi¦cia wej±ciowego u1 (t) wyskalowany
przebieg napi¦cia wyj±ciowego u2 (t) oraz charakterystyk¦ u2 = f (u1) ukªadu jak na rys.1.
Aproksymowane charakterystyki zastosowanych w ukªadzie diod Zenera przedstawiono na rys.2.
Wiadomo, »e idealny wzmacniacz operacyjny jest zasilany napi¦ciem symetrycznym  15V.
Do oblicze« przyj¡¢, »e napi¦cia nasycenia wzmacniacza operacyjnego: (dodatnie) UNP
i (ujemne) UNN ró»ni¡ si¦ o 1 V od napi¦¢ zasilania.
Podstawowe parametry diod Zenera:

DZ1 : UD01 = 0; 7 V, UZ 01 = 3; 3 V, PZ 1 = 250 mW, IFMAX = 300 mA,

DZ2 : UD02 = 0; 7 V, UZ 02 = 5; 1 V, PZ 2 = 250 mW, IFMAX = 300 mA.

Rezystory R1 = 1 k , R2 = 4; 7k .

Rys.1. Fragment ukªadu pomiarowego ze wzmacniaczem operacyjnym
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.2. Charakterystyki zastosowanych w ukªadzie diod Zenera
Autor:
Paweª Fabija«ski
Koreferent: Piotr Fabija«ski
Zadanie 2

Na rys.1 przedstawiono schemat ukªadu przerywacza pr¡du staªego. Ukªad skªada si¦ z tranzystora Q, sterowanego prostok¡tnym sygnaªem napi¦ciowym uG(t) jak na rys.2, idealnej diody
prostowniczej D, idealnego dªawika o indukcyjno±ci L i kondensatora o pojemno±ci C0 stanowi¡cego idealny ltr t¦tnie« napi¦cia na odbiorniku (caªkowicie eliminuje skªadow¡ przemienn¡
tego napi¦cia).
Ukªad przerywacza jest zasilany ze ¹ródªa napi¦cia staªego E = 500V i obci¡»ony rezystancj¡
R0. Tranzystor Q pracuje dwustanowo jak idealny ª¡cznik, tzn. ma zerowe czasy przeª¡czania
i nie wyst¦puj¡ w nim jakiekolwiek straty energii. Kiedy uG(t) = 0 tranzystor jest wyª¡czony
i stanowi idealn¡ przerw¦ w obwodzie, a je±li uG(t) > 0 jest zaª¡czony, mo»e przewodzi¢ dowolny
pr¡d, a spadek napi¦cia kolektor-emiter jest równy uCES = 0.
Wiedz¡c, »e L = 1 mH, R0 = 10 , C0 = 100 F, czas zaª¡czenia tranzystora tp = 80 s
i cz¦stotliwo±¢ sygnaªu steruj¡cego tranzystor f = 10 kHz, chwilowy minimalny pr¡d dªawika
iLMIN speªnia zale»no±¢ iLMIN > 0:
1. narysowa¢ w stanie pracy ustalonej ukªadu przerywacza, synchronicznie z sygnaªem uG(t)
wyskalowane przebiegi uD (t), iL(t), uL(t),
2

2. obliczy¢ warto±¢ ±redni¡ napi¦cia wyj±ciowego U0 ,
3. obliczy¢ warto±ci chwilowe: maksymaln¡ uLMAX i minimaln¡ uLMIN napi¦cia na dªawiku,
4. obliczy¢ warto±ci ±redni¡ IL oraz warto±ci chwilowe: maksymaln¡ iLMAX i minimaln¡
iLMIN pr¡du dªawika.
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Rys.1. Schemat przerywacza pr¡du staªego

Rys.2. Przebieg napi¦cia uG(t) steruj¡cego tranzystor Q
Autor:
Tadeusz Pªatek
Koreferent: Paweª Fabija«ski
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Zadanie 3

Rys.1. Schemat ukªadu steruj¡cego diodami LED

Rys.2. Dwie ró»ne sekwencje ±wiecenia diod LED
Cztery diody LED s¡ zaª¡czane w ukªadzie sekwencyjnym przez wysoki stan logiczny na
równolegªych wyj±ciach d0, d1, d2, d3 rejestru szeregowego (1 { dioda ±wieci, 0 { dioda nie
±wieci). Uzyskanie odpowiedniej sekwencji ±wiecenia diod wymaga zastosowania ukªadu kombinacyjnego jak pokazano na rys.1.
Maj¡c do dyspozycji proste bramki logiczne typu NAND lub NOR zaprojektowa¢ minimalny
ukªad kombinacyjny dla dwóch podanych na rys.2 sekwencji ±wiecenia diod.
Autor:
Andrzej Olszewski
Koreferent: Paweª Fabija«ski
4

