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معطايات النشاط  A -2للوظيفة العامة

اسئلة االمتحان
التحليل الوظيفي
مستعينا بالمعطيات في الصفحة
-0اكمل النشاط البياني  A-2على وثيقة االجابة
التحليل الزمني
 -0ارسم متمن االشغولة  0من وجهة نظر تحكم .
 -0اكمل جدول معادالت التنشيط والتخميل لالشغولة  0على وثيقة االجابة .
 -2اكمل مخطط GEMMAحسب دفتر الشروط.
 -5نريد ان نجسد المتمن في التكنولوجيا المبرمجة بواسطة الدارة :PIC16F84A
اكمل برنامج التشغيل على ورقة االجابة مع تجاهل االستقباليات  X3وX3و X501فقط الملتقط .a5

 -6قمنا بتجسيد المتمن بالمبرمج االلي  APAكما هو مبين في الشكل اكتب متمن االشغولة  0من وجهة
نظر APA
انجازات تكنولوجيا
 دارة الكشف والعد
-1اكمل رسم العداد لعد  00كأس مملوءة بالقهوة على وثيقة االجابة .
 -2اكمل البيان الزمني لعد  00كأسا على وثيقة االجابة.
 –3إقترح نوع ملتقط الجوار المستعمل  ،مع التعليل  .اعط رمزه
 -4الطابق  F7استعملنا الدارة ferV /0=0..2 ADA 422ماهو دورها؟
-5ماهي قيمة  fFV؟
-6احسب توتر الخطوة و توتر fiVل .SMV
-7احسب القيمة الرقمية من اجلfiV=0.2 f .
 دارة التحكم في درجة تسخين الماء
 -1ملتقط حراري  PT100 :الصفحة ( )2الشكل ( ) 0أحسب قيمة التوتر . V
 – 2أوجد عبارة  V1بداللة . V
R  RT
V2  3
 –3برهن على أن V1 :
R3

 – 2أحسب من أجل قيم  75 ̊ θك ٌل من  RTو . V2
 المخطط الوظيفي للتحكم في درجة تسخين المقاومة θحيث  Ub0يقبل  64قيمة للتوتر محصورة بين
 0Vو  7.75Vوهي صور للعدد  Nb0الذي يحدده العامل في محطة التحكم كما في الشكل (.)0

الشكل ()0يبين طبيعة تركيب الطابق .F6حيث  b0 , b1 , b2 , b3, b4 , b5 :هي أرقام داللة
يوفرها الطابق . F5
*دارة التحكم في المقاومة  :Rدراسة الطابق  F6أنظر الشكل ( )0الصفحة ()2
- 1ماهي طبيعة اإلشارة في مدخل الطابق  F6؟
 -2ما هي طبيعة اإلشارة في مخرج الطابق  F6؟
-3ما هي وظيفة التركيب و ما اسمه ؟
 -4أعط عبارة كل من الشدات  I4 ,I3 ,I2 ,I1 ,I0 :حيث .
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 -5أعط عبارة الشدة  ISبداللة ال ّشدات .I5, I4 ,I3 ,I2 ,I1 ,I0
 -6أعط عبارة الشدة  ISبداللة  Rو . bi
 -7أعط عبارة  USبداللة  ISثم بداللة . bi
 -8استنتج التوتر في كامل السلم  VFS :و الخطوة  qللمستبدل .
 -9إذا ادخل العامل القيمة Ub0=6V :أكمل الجدول على ورقة االجابة
 لتحكم في مرحل المقاومة استعملنا مقحل  mosfet T1اذا علمت ان استطاعة المقاومةR
هي .02 W
 -1هل المقحل المختار صالح علل؟
 في دارة مخارج الميكرومراقب استعملنا مقحلين –ماهو اسم المقحل ؟
-2اذا كان مخرج الدارة المندمجة يعطي تيار  222 μAو معامال تضخيم المقحلين االول و الثاني على
الترتيب 022و 0.2ماهو التيار المار في وشيعة الموزعd A؟
 دراسة دارة التغذية :المحول  : Tr1أحادي الطور . U20 = 6V ،
- 1أحسب نسبة التحويل . m0
 -2أحسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي  ، Rsإذا كان المحول يصب تيارا شدته ،I2n = 1A
في حمولة مقاومة  ،و أن الهبوط في التوتر للثانوي . U2 = 0,2V
 -0إستنتج الضياعات بمفعول جول في المحول .
-4في تجربة الدارة القصيرة يشير إليها جهاز األمبيرمتر في الثانوي إلى القيمة ، 1A
 -ماهي القيمة التي يشير إليها جهاز الواتمتر في األولي .
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