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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

فـــسطي لواليةديرية التربية م               ةوزارة التربية الوطني
2016/2017لسنة الدراسية :ا ثانوية:

ـاتــــاعــس4لمدة : ا الشعبة: تقني رياضي  

كهربائية(امتحان البكالوريا التجريبي في مادة التكنولوجيا)هندسة  

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين 
 لتوضيب اقراص صيدالنيةنظام آلي  : األولالموضوع 

(  11/ 11إلى الصفحة  1/11صفحة )  من الصفحة  11ذا الموضوع على يحتوي ه
  7/11إلى الصفحة  1/11العرض : من الصفحة 

9/11الصفحة  و 8/11: الصفحة   العمل المطلوب

 11/11و الصفحة  10/11الصفحة  اإلجابة :وثائق 
دفتر الشروط :

 صيدالنية راص تغليف أقو تعبئة  عملية،  يجب على النظام أن ينجز في أدنى وقت، و بمردودية عالية:هدف التألية  .1
.

: التشغيل  وصف  .2
 اديقصن -شريط التغليف  -شريط التشكيل  -أقراص صيدالنية لمواد األولية :ا.
  ـــــتي تســـــخين ـــــى درجـــــة حـــــرارة  شـــــريط التشـــــكيلي ـــــذ تنطلـــــق وفـــــي آن واحـــــد ،  Ɵال ـــــي التشـــــكيل و عملي عندئ ت

. (القطع –التغليف )
  التشــــكيل يــــتي بواســــطة الرافعــــةB ـــــقالــــب لــــاص لمــــدة زمني فــــو   لتشــــكيلاط يالتــــي تعــــغط علــــى شــــر ة ـــــــ

s3=3t ــــــدها ــــــتي  بع ــــــق صــــــمام  ي ــــــة   EVضــــــ  هــــــواا عــــــن طري ــــــي انتظــــــار عملي ــــــب ف ــــــفل ا القال ليســــــمح ب
السحب.

 ( تـــــالقطـــــع -التغليـــــف أشـــــغولة )تي بواســـــطة الرافعـــــة A  توى أول يســـــمح بتلحـــــيي التـــــي ينـــــزل  راعهـــــا الـــــى مســـــ
.رصـق 12  ات فيحةصع ــطيـح بتقـيسم وى ثانــزول الى مستـواصل النــت 1s2t=بعد زمن  الغ ف 

42



2 

  تي السحب بدوران المحرك  ي (القطع  -التغليف)بعد نهاية كل من التشكيل و(خ/ خPPM )  عدد معين من ـب
 . الخطوات  ثي يتوقف

  لصــــندو  اد امــــت ا موجــــودة علــــى بســــاط االلــــ ا الــــذي يتقــــدم  بعــــ  صــــناديقتســــقط  القطــــع الموضــــبة  فــــي
. صفيحة 48ب 

 نزول األقراص لارج عن الدراسة    ة :م حظ.
.ا الصناديقل إل وعامل القيادة و المراقبة إلى تقني التصاصيتحتاج عمليات : االستغ ل .3
 حسب االتفاقيات الدولية المعمول بها. األمن:  .4
المناولة الوظيفية  .5

( A-0مخطط النشاط  )الوظيفة الشاملة :  .1.5

 

W : (كهربائية وهوائية )طاقة.
R : t  ، أزمنة التأجيلƟ  ، درجة حرارة التسخينN صفائحعدد ال .
C: ) إعدادات ) برنامج .
E:  اإلستغ ل ) أوامر التشغيل (.تعليمات
( A0مخطط النشاط ) :وظيفي التنازليالالتحليل .2.5

: هي  على لمس أشغوالت عاملة يحتوي النظام 
 نـــالتسخيأشغولة. 
 تشكيـــل الأشغولة. 
 القطعو غليف التأشغولة.
 لســـحب .اأشغولة 
 اـــاالل أشغولة . 

صيدالنية قراصأوضب   

عامل             ينظام ال  

 أقراص صيدالنية

 شريط التغليف

 شريط التشكيل

صناديق 

في صناديقصفائح موضبة   

 نفايات

 تقارير

 W         R          C         E 

A-0 
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قراص صيدالنيةأنظام آلي لتوضيب  : المناولة الهيكلية .6



4 

المناولة الزمنية  .7
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3x380V, 50 Hzشبكة التغذية  :جدول اإللتيارات التكنولوجية .8

األشغوالت
الملتقطات المنفذات المتصدرة المنفذات 

عناصر القيادة واألمن 
 والتهيئة 

: م مس  KMR .تسخينالمقاومات  التسخين
24Vكهرومغناظيس 

 متناوب.

ƟR : ملتقط درجة
. حرارة التسخين 

.
Cy/Cy  تشغيل :

دورة/ دورة .
AUTO تشغيل :
 آلي
MANU تشغيل  :

يدوي .
Dcy  زر إنط :

الدورة .
Ar  زر توقف :

الدورة .
Au زر التوقف :

اإلستعجالي .
INIT زر التهيئة :
Rea زر إعادة :

 التسليح .
RT تماس المرحل :

الحراري لحماية 
. M1المحرك 

التغليف و القطع 
A  رافعة مزدوجة األثر :

للتغليف .

dA+,dA-موزع : 
ثنائي اإلستقرار 5/3 
24V . متناوب

,2a 1,a 0,a  ملتقطات:
نهاية الشوط

 .Aللرافعة 
2t ملمس مؤجل : 

: رافعة مزدوجة األثر B التشكيل
.للتشكيل

EVكهروصمام :

dB+,dB-موزع : 
ثنائي اإلستقرار 4/2  
24V . متناوب 
KEV م مس :

 24Vالكهروصمام 
  متناوب 

,1b 0,b  ملتقطات:
نهاية الشوط

 .Bللرافعة 
3t ملمس مؤجل :.

السحب 
PPM : محرك

لطوة / لطوة 
لسحب الشريط 
 الب ستيكي

مقاحل  8
MOSFET

CP1  ملتقط :
 سيعي

للكشف عن شريط
.التشكيل

اإلل ا

M1:  محرك بساط
اإلل ا .
50H ,  

380/660V  

KM1   م مس :
24Vكهرومغناظيس 

 متناوب.

CP2   ملتقط :
 كهروضوئي

للكشف عن حعور 
.العلب
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:التكنولوجية اإلنجازات  .9
  (1) شكل    7490بفستعمال الدارة المندمجة  صفيحة  48دارة عـد

  2دارة المؤجلةT  (2)شكل  والقطع ()أشغولة التغليف

  (3) شكل  التحكي في المحرك لطوة/لطوة دارة

  (4) شكل  ترقين درجة حرارة التسخين دارة

t2=1S 

Vbe= 0.7V 

C=10uF 

VZ= 5.1V 

0 < P < 200KΩ 
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: ملحقال .10
7490جدول تشغيل الدارة المندمجة                                7490الدارة المندمجة         

   ADC0804 للمستبدل دارة الساعة  ADC0804الدارة المندمجة 

االمتحان:أسئلة   

𝐕𝐨𝐮𝐭 = 𝐕𝐫𝐞𝐟(
𝐌𝐒

𝟏𝟔
+

𝐋𝐒

𝟐𝟓𝟔
) 
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 .؟( 10)صفحة 1على ورقة اإلجابة( A0شاط مخطط الن)أكمل التحليل الوظيفي التنازلي :1س

.؟(10)صفحة 1اإلجابة ورقة على:  إعتمادا على المناولة الزمنية للنظام أكمل بيان أنماط التشغيل والتوقف 2س

.؟أنجز متمن "أشغولة التغليف والقطع " من وجهة نظر جزا التحكي    3س

 1ةة اإلجابى ورقعلالمعقب الكهربائي لمتمن "أشغولة التشكيل " مع ربط دارة المخارج  : أكمل رسي4س
.(10)صفحة

  1شكل  (صفيحة  48دارة عد(:
 ؟.            مادور الق ب :5س

.(11)صفحة 2على ورقة اإلجابة: أكمل التصميي المنطقي للعداد  6س

 مؤجلة دارة الT2  " 2شكل  (" أشغولة التفليف والقطع(:
 .؟ Pوالمقاومة  :ما دور ثنائي زينر ؟7س

؟. 1S2t=للحصول على مدة تأجيل قدرها  P:أحسب قيمة المقاومة  8س

 3شكل  (دارة التحكي في المحرك لطوة / لطوة( :
 ؟. R,D,C,Bpالعناصر : :مادو ر الدارة المكونة من  9س

 .(11)صفحة 2على ورقة اإلجابة TRISA,TRISB: أكمل محتوى السجلين  10س

.(11)صفحة 2على ورقة اإلجابة: أكمل جدول تشغيل المحرك لطوة / لطوة على 11س

, ومقاومة Ω6.6=ARه , إ ا علمت أن مقاومتلطوة / لطوة قيمة التيار المار في طور المحرك   حسبا:  21س
 ؟. Ω (ON)=1.5DSRفي حالة التشبع هي  المقحل 

  4شكل  (دارة ترقين درجة الحرارة(:
( ؟. ADC0804مستبدل التماثلي / الرقمي ) الدارة المندمجة إشارة الساعة  للحسب تردد ا:  13س

 ؟.للمستبدل  qحسب الكوانتوم ا :14س

 ة في مخرجــلمة الثنائيــــــــــــــــــــــــــــأوجد الك 1.28Ve V=درجة حرارة التسخين هو ــــإ ا علمت أن التوتر الموافق لل:51س
 المستبدل ؟.

  R  S 
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؟.  (80)16  من أجل الكلمة  eV  حسب قيمة التوتر التماثليا :61س

 محرك بساط اإلل اM1 :   مل الخصائص التالية :يح
 380/660 V ,  50Hz  ,  720tr/mn   , 650W 

 ماهو اإلقران المناسب للمحرك ؟ علل ؟  :17س

 ؟. .(11)صفحة 2على ورقة اإلجابة: أكمل ربط لوحة المرابط للمحرك 18س

 .للتجربة ؟ ب المناس لكهربائيأرسي التركيب ا ,)طريقة الواطمترين ( تجربة الحمولة : أجريت على هذا المحرك 19س

 ؟.اإلنزال  ؟ و  للساكن  عدد األقطاب المغناطيسية حسبا:20س

 العزم المفيد ؟.حسب ا :21س
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.....................ب :....ق.........اللاإلسي :................                        1جابة وثيقة اإل

:( A0شاط مخطط الن)التحليل الوظيفي التنازلي  :1ج

:  بيان أنماط التشغيل والتوقف: 2ج

: المعقب الكهربائي لمتمن "أشغولة التشكيل " :4ج
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قب :..................................اللاإلسي :................                                     1وثيقة اإلجابة 

: التصميي المنطقي للعداد : 6ج

: TRISA,TRISBمحتوى السجلين  :10ج

: جدول تشغيل المحرك لطوة / لطوة :11ج

M1: لوحة المرابط للمحرك 18ج

الخطوة
وضعية 

لدوارا

جهة التيارقيمة و 

 Bالطور 

جهة التيارقيمة و 

َ Aالطور 

المقاحل

المشبعة

PORTBمحتوى السجل 

  RB0.............RB7

1 0 X   Y T2-T0 00000101

2 U         V X   Y T6-T4-T2-T0 01010101

3

4

5

6

7

8




