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Srednja elektro Sola in tehni5ka gimnazlja

Zadeva: Razpis drZavnega tekmovanja elektro

Datum: 14. december 2018

in raiunalni5kih

5ol

SpoStovani!

Vabimo Vas, da se do 15. januarja 2019 prijavite na27. drZavno tekmovanje elektro 5ol in 9.
tekmovanje radunalni5kih 5ol, ki ga bomo organizirali na Solskem centru Novo mesto 19.
marca 2019.

Kot vsako leto bo tudi tokrat tekmovanje v Stirih kategorijah:
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elektrikar
elektrotehnik
radunalnikar
tehnik radunalniStva

V vsaki kategoriji tekmujeta po dva dijaka.
Prijavite se preko spletnega obrazca, ki je objavljen na spletni strani http:l/er.sc-nm.si/
Tu bodo tudi vse dodatne informacije.

Elektronski naslov za tekmovanje je: er:2019(dsc-nm.si
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Sestanek mentorjev bo predvidoma

v sredo, 23. januarja2}Ig. Vabilo bo naknadno poslalo.

14

Zelimo Vum sreino, uspeYno in zadovoljno novo leto 2019.
Za organrzacijski

r tekmovanja

Breda Tomc

(Tel: 07 3932 Ws)

Priloga:

o

Teme tekmovanja

.telefon: +386 (0)7 39 32 100

.

telefaks: +386 (0)7 39 32 124 o e-po5ta:info@sc-nm.si o www.sc-rrr.si

. www.sc-rrr.corn
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Teme tekmovanja: -

Elektrikar: izdelava

etaLne razdelilne omarice v

elektriinih inStalacijah

Naloga bo zahtevala:

o
.
o
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povezovanje po elektridni shemi v razdelilni omancl;
uporabo vodnikov in kablov;
pov€zavo dovodnega kabla, merilnika elektridne energije, RDC stikala, in5talacijskih
odklopnikov, tipk, dasovnega releja in vtidnic;
nastavitev delovanja dasovnega releja kot impulznega stikala;
preverjanje delovanja Stevca elektridne energije.

Pred zahtevo za priklop na elektridno omreZje, je potrebno z univerzalnim instrumentom
ohmsko preveriti pravilnost povezav in5talacij (morebitni kratki stiki).

delovanje sestavnih delov naprav v elektridnih
in5talacijah, smiselno povezati naprave po elektridni shemi, pravilno izbrati vodnike in kable,
na vodnike in kable pritrjevati votlice, skrbeti za estetski vrdez in urejenost delovnega
je zihtevano poznavanje in upo5tevanje predpisov, zakonov, standardov in
prostora.
-dolodil Pri delu
varstva pri delu. Izdelek je kondan, ko so povezani vsi elementi po nadrtu in preizkusu

Tekmovalci morajo poznati uporabo

in

delovanja.

Elektrotehnik: izdelava aplikacije z mikrokrmilnikom STM32L476 Nucleo-64
Naloga bo zahtevala:

o

poz112rvanje

in uporabo tranzistorjev (tudi MOSFET), optidnih spojnikov, NTK

(NTC) uporov;

. izradunustreznih preduporov na osnovi podatkovnih listov;
. spajkanje elementov na testno plo5dico;
. piogr*iranje mikrokrmilnika v okolju SW4STM32 in STM32CubeMX z uporabo
jezika C++.
Tekmovalci morajo poznati uporabo digitalnih in analognih vhodov (merjenje napetosti),
digitalnih izhodov tFWfUl tei komunikacijo UART. V programu je predvidena uporaba
dasovnih zakasnitev, krmilnih stavkov, zank, standardnih C++ knjiZnic in pretvorba med
razlidnimi podatkovnimi tipi spremenlj ivk.

Raiunalnikar:
Poklic radunalnikarja zahteva znanla s podrodja postavitve in vzdrLev anja radunalni5kih
ter name5danj e
omreL}, poznavanje sestave radunalnikov, njihovo vzdrLevanje in servisiranj e
in posodabljatrje operacijskih sistemov in programske opreme.

Izhodisde za tekmovanje je poznavanje omenjenih podrodij
specifidnih nalog in povezovanju le teh v celovit, delujod sistem.

s

poudarkom na re5evanju

Od tekmovalcev pridakuj emo sleded a znarfia"
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odkrivanje in odpravljanje napake v delovanju radunalnika ob zagonu;
priprava namestitvenega medija in namestitev dveh operacijskih sistemov na istem
radunalniku;
za
dodajanje in konfiguracija novega SOHO usmerjevalnika ter nastavitev radunalnika
delo v radunalni5kem omreZju.

Shema omreLja:
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Poiarni zid
Delovna
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lnternet

SOHO usmerjevalnik

Tehnik raiunalniStva:
lnternet stvari (loT)
(RPi) spremlja dolodene parametre
Dijak s pomodjo uporabe mikroradunalnika Raspberry Pi 3 B+
(npr. temperaturo) v svoji sobi.

podatkovno bazo v lokalnem radunalniSkem
Na RPi je povezan digitalni senzor, podatki se posiljajo na

podatkov' Preko pametnega
omrezju. Na RPi tede spletna aplikacija, ki prikazuje analizo zajetih
telefona lahko spremljamo podatke spletne aplikacije'

podatkov, na RPi omogodita zajem
Naloga dijakov je, da na strezniku postavita bazo za zajem
bo ustrezno prikazovala
podatkov in poiljanje v podatkovno bazo ter postavita spletno aplikacijo, ki
napravah'
podatke iz podatkovne baze. Aplikacija mora biti prilagojena prikazu na mobilnih
postavitije potrebno tudi lokalno omreZje na napravi MikroTik RouterBoard hAP, ki bo omogodalo
potrebno tudi ustrezno zavarovati'
povezovanje naprav v Zidnem in brezzidnem omrezju. omrezje bo
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