
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ساعات4: المدة بكالورٌا تجرٌبً تقنً رٌاضً

2017  دورة مايفرع الهندسة الكهربائٌة

اختبار في مادة التكنولوجيا

.  نظام آلً لضخ الشكالطة على واجهة بسكوت و تعلــــٌبــــها :األولالموضوع 

. صــفحات08ٌحتوي الموضوع على

  5/17 إلى الصفحة1/17العرض من الصفحة.

  6/17العمل المــطلوب الصفحة 

  8/17إلى الصفحة7/17وثائق اإلجابة من الصفحة.

I. دفتر الشروط المبسط

 فً أسرع وقت و بتكلفة أقل ما ٌمكن ٌعمل هذا النظام على ضخ الشكالطة على واجهة بسكوت و تعلٌبها:  الهدف .

  أشغوالت6ٌحتوي هذا النظام فً اإلنتاج العادي على  : الوصف :

.  مؤل خزان الشكالطة  والتسخٌن  :2شغولة اال-                 . اإلتٌان بالعلب الفارغة: 1شغولة األ -

وتبرٌده الشكالطةملئه ببسكوت والتقدٌم :  4شغولة اال-             .   الشكالطةمال المضخة ب  :3شغولة األ- 

 .ةالبسكوت  الجاهز و تصفٌفه داخل العلب عد: 6شغولة اال-              . البسكوت الجاهز دفع :   5شغولة اال- 

: كٌفٌة التشغٌل 

علبة فارغة فً مكان التعبئة فً نفس الوقت تتم عملٌة ٌنتهً بوجود (2)اإلتٌان بالعلب الفارغة ٌتم بواسطة البساط 

( 1) بواسطة البساط البسكوت ٌتقدمثم ثانٌة 0,5 لمدة بعدها تتم عملٌة مؤل المضخة.ا خزان الشكالطة و تسخٌنهمؤل

ثم تبدأ   ثوان3ً العملٌتٌنتدوم .والتبرٌد(A) بواسطة الرافعة ٌتم الضخحٌنها .  إلى مكان ضخ الشكالطةٌصلحتى 

 صوب المنحدر، ٌدفع حٌنها بخروج جاهزالالبسكوت لٌصبح  (C) بنزول الرافعة جاهزالالبسكوت عملٌة دفع 

 فً العلبة البسكوتل و نزأثناء. (C)ثم تعود إلى مكانها و تنتهً  عملٌة الدفع بصعود الرافعة   (B)الرافعة 

 ثانٌة من ذلك تتقدم العلبة بخطوة إلى األمام  عن طرٌق البساط 1ضوئٌة لٌتم عده و بعد الكهروٌكشف عنه بالخلٌة 

 و دفعه لٌنزل فً الصف الثانً من العلبة و هكذا حتى نصل ملؤه جدٌد  لٌتم بسكوتثم تعاد الدورة بتقدٌم  (3)

وفً نفس الوقت تتم تهٌئة العداد  (4)  بمعنى علبة مملوءة ، ٌتم إخالئها بواسطة البساط بسكوتات10إلى 

 .فارغة والسجل لبدأ دورة جدٌدة و ذلك بتقدٌم علبة

 .عملٌة اإلخالء خارجة عن الدراسة:مالحظة

 1/17.حسب القوانٌن المعمول بها فً المجال الصناعً   : األمن 
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II. ًالتحلٌل الوظٌف :

 :الوظٌفة الشاملة .1

EE :(1).طاقة كهربائٌة 
EP :(2).طاقة هوائٌة 
T:تأجٌالت. 
N : البسكوتعدد .
Ɵ :درجة الحرارة .
E :(3).تعلٌمات اإلستغالل 

III. التكنولوجٌة االختٌارات : 
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الملتقطـــــات المنفذات المتصدرة المنفــــذات األشغوالت

e : ملتقط نهاٌة شوط KM2 24   ;  مالمسv   M2 :  ًمحرك ال تزامنً ثالث

الطور 

 اإلتٌان بالعلب

p0 ,p1  : ملتقطات مستوى

  الخزان 

CTN : ملتقط حراري

Kev1 24 كهروصمامv~ Ev1:ًصمام كهرومغناطٌس  

~220v  

RƟمقاومة التسخٌن 

قطع ملء الخزان ب

تسخٌنها والشكالطة  

t3: 0.5ملمس مؤجلs Kev2 24 كهروصمامv~ Ev2:  صمام

 220v~كهرومغناطٌسً

 مال المضخة بالشكالطة

a0,a1 :أزرار نهاٌة شوط 

f: ملتقط حضور البسكوت

t1: 3مؤجلs زمن الضخ

والتبرٌد 

 كهروهوائ5/2ًموزع 

dA
+
,dA

-

KM1 ; 24v مالمس  

 KM5  24 مالمسv ; 

A:  رافعة مزدوجة المفعول

M1 :  ً( ~3)محرك ال تزامن

M5 :  ً( ~3)محرك ال تزامن

البسكوت ملئه تقدٌم 

وتبرٌده بالشكالطة  

c0,c1 : أزرار نهاٌة شوط

b0,b1 :شوط أزرار نهاٌة 

 كهروهوائ5/2ًموزع 

dC
+
,dC

-
    ;

 
24v

 كهروهوائ5/2ًموزع 

dB
+
,dB

- 
; 

  
24v

C:  رافعة مزدوجة المفعول

B:  رافعة مزدوجة المفعول

  الجاهز البسكوت دفع  

ملتقط كهر وضوئً

t2: 1 ملمس مؤجلs 

SN74194 سجل إزاحة 

 حلقً

M3 : محرك خطوة بخطوة 

 ذو مغناطٌس دائم

البسكوت   عد

تصفٌفهو  

 علب مملوءة
ضخ الشكالطة على   

بسكوت و  الواجهة

 تعلــــٌبــــها
 علب فارغة

 الشكالطة

بسكوتال  

EE    Ep     E   T   θ    N 

(4)تقارٌر

4

 نظام آلً

A-0 
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A 

A 
المناولة الهٌكلٌة

Tr1

D1

EV1 

EV2 

 مركز التقدٌم والضخ 

ch 

A 

M5

مركز التبرٌد

∑RT 

∑RT 



 

 

TSX17-20 
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 أشغولة ضـخ الحبر

 أشغولة الملء و التسخٌن

EV1 

بوابة 

منطقٌة

.دارة العد و التصفٌف- 3 –شكل   

X10 

 بسكوت

 ملء المضخة

 نهاٌة الملء

 نهاٌة الضخ

 ضخ الشكوالطة

 نهاٌة الدفع

 دفع البٌسكوت

 بسكوتات مصفوفة بعدد غٌر كامل 

 بسكوتات مصفوفة بعدد كامل 

 العد و التصفٌف

 اإلتٌان بالعلب  الملءو التسخٌن

 نهاٌة اإلتٌان بالعلب  نهاٌة الملءو التسخٌن

1 2 

3 

4 

5 

6 

2-3  3-1  

 GPNمخطط اإلنتاج العادي

 أشغولة ملء المضخة 

EV2 T3

 
t3/31/0.5s 

31 

32 

30 

X3 X104

3 

X3 

X32
 جواب

 نداء

- 2–شكل   TSX27 -2430 واجهة اآللً المبرمج 

H 

أشغولة التقدٌم والضخ والتبرٌد

4 
X45 

 40 

 42 

f 

X4.X104

41  KM1 

a1 

 dA+ K M5

dA-

a0 

 44 

t1/43/3s 

X4 

T1 

 45 
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:دارة مراقبة درجة الحرارة  
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CTNمنحنى تغٌرات - 5-شكل 

Rθ (KΩ) 

خ/دارة التحكم فً المحرك خ – 7– شكل 74LS194جدول عمل السجل  - 8– شكل 



 :أسئلة االمتحان

 1 على ورقة اإلجــــــــــابة0Aأكمل الىشاط البياوي : 1 س  :لتحلٌل الوظٌفًا 

     .التحكم جزء نظر وجهة من الجاهزة البسكوتات دفع أشغولة متمن أوجد: 2 س    :التحلٌل الزمنً 

 .على شكل جدول ألشغولة المؤل و التسخٌنوالمخارج  التخمٌل , أكتب معادالت التنشٌط : 3 س       

   I/ GPN (1 ,2)  ، ( 10F/NPG, 20......0.6 :)التالٌة األوامر فسر : 4 س

 4/17ص - 3- عد البسكوتات  ٌكون بواسطة التركٌب شكلوظٌفة  تجسٌد *  : تكنولوجٌة انجازات 

. المناسبة؟ البوابة نوع تحدٌد مع 01اإلجابة ورقة على للعداد المنطقً المخطط أكمل: 5 س       

  .4/17ص-  1-شكل تركٌب نستعمل  و التبرٌدالضخ , التقدٌم أشغولة فً المستعملT ₁ ليجتاال على الحصول 

  (.t1=3s )المطلوبة التأجٌل مدة على للحصولC  المكثفة قٌمة أحسب:6س 

 01أشغولة المؤل والتسخٌن أكمل رسم المعقب الهـــوائً عـــــلً ورقةاإلجابة: 7س 

4/17ص- 2- شكل( API )المبرمج اآللً بإستعمال المبرمجة التكنولوجٌا فً 4 شغولةاأل تجسٌد     * 

 المبرمج اآللً مخارج و مداخل عنونة األشغولة حسب عٌن: 8س 

  (API)أرسم متمه مه وجهة وظز اآللي المبزمج  : 9س 

 5/17ص – 6- شكل   التركٌب حسب حرارٌة مقاومة بواسطة ٌتم الشكالطة حرارة درجة مراقبة*

 عٌن نوع المستبدل المستعمل  ؟ : 10  س

θ( 1 =15 ) ˚الحرارة لدرجة الموافقة Rθ المقاومة قٌمة أستخرج: 11س

 R=0.2kΩ علما أن 5/17ص– 5-الشكل منθ( 1) درجة الحرارة  من اجلVinأحسب قٌمة  :12س 
.للتوتر؟ الرقمٌة القٌمة استنتج ثم   qv (quantum )الخطوة احسب: 13س 

 .5/17ص- 6- الشكل   PIC  دارة*
 كمخرج؟ TRISA كمدخل و  TRISB : ببرمجةماهً التعلٌمة التً تسمح لنا : 41   س   

؟- 6- حسب الشكل TRISA ; TRISB عـــٌن محتوى سجـــــالت التوجٌه :15س 

االختٌار لمعـــقب الكهربائً وقع لمن بٌن العناصر المستعملة فً تركٌب دارة تغذٌة  :التغذٌة * 
  التالٌة المواصفات ذي محول    على

220v/24v ; 50Hz ; 60VA   ,      علما أن الهبوط فً التوترv 2,4 لفة ؟ 60  وعدد لفات الثانوي
أحسب توتر الثانوي بدون حمولة ثم استنتج عدد لفات االبتدائً؟ :16س  
 أحسب شدة التٌار الثانوي فً الحالة االسمٌة ؟  :17س  

 : محرك ال تزامنً ثالثً الطور تحمل لوحته اإلشهارٌة المعلومات التالٌة1Mالمحرك  *  :الستطاعةا 
 220v/ 380v      ;  0,25kw   ; 0.6A ;  730trs/min  ;  cosφ=0.75    

 ؟( HZ  50، V  380 3x  )الشبكة على المحرك هذا إقران ٌتم كٌف: 18 س      
 ؟   االسمٌة الحالة فً االنزالق احسب ثـم األقطاب أزواج عدد, التزامن سرعة استنتج : 19 س   

؟  االسمً التشغٌل حالة فً المحرك هذا مردود ثم الممتصة االستطاعة أحسب - 20 س 

  خطوة / خطوة   محركM  ₃ المحرك   *

  و استنتج الخطوة الزاوٌة  ؟ عند التشغٌل المتناظر أحسب عدد الوضعٌات-21س  

 . 5/17ص –  7 – شكل   SN 74LS194  إزاحة سجل بواسطة ٌتم M3 المحرك تغذٌة فً التحكم *

 02 على وثٌقة اإلجابة للسجل الموافق خطوة خطوة المحرك عمل جدول امآل-22 س        

؟ 8 و 7مستعٌنا بالشكلٌن   02أكمل البٌانات الزمنٌة للسجل علً ورقة اإلجابـــة - 23س 
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01وثٌقة اإلجــــــــابة 

:....................... اللفب :....................األسم 

:1ج

:5ج

:8ج
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X10

1 

1 

EV2 B ;…. 

 عدد البسكوتات غٌر مكتمل

 علب مملوءة

…

.
…

.



02وثٌقة اإلجــــــــابة 

:....................... اللفب :....................األسم 

: خطوة –تكملة  جدول التشغٌل للمحرك خطوة : 22ج

 وشائع المحرك مخارج السجل

QA QB QC QD LA LB LC LD

1 0 0 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

 : أكمل المخطط الزمنً التالـــــً   X=0من اجل 
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E 

CLR 

H 

QA 

QB 

QC 

QD 




