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10من 1صفحة 

لفرز قطع حسب الحجمنظام آلي

.)10/10إلى  1/10(من تاصفح10یحتوي الموضوع على 
 7/10إلى1/10(العرض من الصفحة(.
8/10(ةالعمل المطلوب الصفح(.

10/10و 9/10(تینق اإلجابة الصفحائوث(.
:دفتر الشروط 

اتفرز قطع حسب الحجم في صنادیق بمجموعھدف النظام إلى ی:التألیةالھدف من .1
.بصفة منتظمة60، 40، 20كل صندوقفي

:وصف التشغــــیل .2
:تم تجزئة النظام إلى 

GPN1أشغوالت رئیسیة )03(ثالثةیحتوي.

:1(األشغولة  :2(األشغولة -.رة كبیفرز القطع ال) .فرز القطع المتوسطة)

:3(األشغولة  .فرز القطع الكبیرة )

GPN2دوران البساط :)5(واحدة أشغولة ةأشغولیحتوي.

1نحو الصندوق Aبواسطة الرافعة تدفع لcp1عند حضور القطع الكبیرة التي یكشف عنھا الملتقط 

أما إذا 2نحو الصندوقBتدفع بواسطة الرافعة لcp2ند حضور القطع المتوسطة التي یكشف عنھا وع

.3نحو الصندوق Cلتدفع بواسطة الرافعة cp3فیكشف عنھا الملتقط كانت القطعة صغیرة 

التي یكشف عنھا متوسطةقطعةعند حضور :متوسطةفرز القطع الcp2 ،ذراع الرافعة یخرجB

.عود الذراع وتنتھي العملیة ثم ی2صندوقنحو اللتدفع

دلیل أنماط التشغیل و التوقفGEMMA:

یشتغل النظام حسب متمن اإلنتاج العادي، autoوالمبدلة في وضعیة Dcyعند الضغط على 

.)حالة الراحة (بعدھا إلى یعودل، یتواصل التشغیل حتى نھایة الدورة Acyالضغط علىوعند

)خارج عن الدراسة(قدوم القطع :مالحظة 

.حسب القوانین المعمول بھا دولیا فیما یخص أمن األشخاص والعتاد  :األمن.3

وإحضارالصنادیق المملوؤة یستوجب حضور عاملین واحد دون اختصاص إلجالء :االستغالل .4
.مختص في القیادة والصیانة الدوریةواآلخرةفارغالالصنادیق



10من 2صفحة 

)A-0(:مخطط النشاط:الوظیفة الشاملة .5

W:طاقة.
C: الضبط.
E: تعلیمات االستغالل.
R:ت تعدیال.

:جدول االختیارات التكنولوجیة للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات .5
3:شبكة التغذیةx 380 V ; 50 HZ

فرز القطع الصغیرةفرز القطع المتوسطةفرز القطع الكبیرة
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dA:   ھوائي كھروموزع
24اإلستقرارثنائي 5/2 v~

dA- dA+

dB:   5/2ھوائي كھروموزع
24اإلستقرارثنائي  v~

dB- dB+

dC:   ھوائي كھروموزع
24اإلستقرارثنائي 5/2 v~

dC- dC+
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ملتقط یكشف عن    :gال
وجودصندوق

a0،a1:نھایة ملتقطا
Aشوط الرافعة  

cp1:ملتقط حثي،N1عداد

m:    ملتقط یكشف عن
وجودصندوق

b0،b1:نھایة شوطملتقطا
Bالرافعة 

cp2:ملتقط حثي،N2عداد

p:یكشف عن وجود   ملتقط
صندوق

c0،c1:نھایة شوطملتقطا
Cالرافعة 

cp3:ملتقط حثي،N3عداد

A - 0

حسب الحجم رز قطعإف

C R E W

قطع بأحجام 

مختلفة

قطع مفرزة حسب
الحجم

آلينظام

عامالن

تقاریر



10من 3صفحة 



10من 4صفحة 

:GPN2اإلنتاج العاديمتمن 

:)1GPN(متمن اإلنتاج العادي:المناولة الزمنیة.6

:)GCI(متمن القیادة و التھیئة

:متمن أشغولة فرز القطع الكبیرة



10من 5صفحة 

:تكنولوجیة إنجازات .7

 كبیرةالقطعالفرزلعداد اآلحاد دارة:

 وإشارة الساعةالمنبھدارة:

 الحمولة للتحكم فيالمیكرومراقب وبجسر مختلطالمقومدارة:



10من 6صفحة 

.مالحق .10

: حلاالمق

hFE:100

100=β
:800mACSATI

75V0.:VBE
Pmax = 500mWVCEmax=

40V2N2222NPN

)A(ID)Ω(RDS)V(VDS

MOSFET 4800B A9VGS = 10v 0.0185

30v
A7VGS =4. 5v 0.035

IH = 50mA

IL = 70mA

IGT

50mA

ITRMS

10A
VDRM

400V

BTA10-400B
TRIAC

0hFE:100IB = 0.1AIC = 5AVCE = 100v
DARLINGTON

TIP 122

:ةالكھرومغناطیسیتالمرحال

توتر التغذیةالتیار األقصىمقاومة الوشیعةاإلستطاعة اإلسمیة
450mW360 OHM10A12VDC

900mW600 OHM
10A24VDC

900mW51 OHM10A6 VDC

900mW2.560 OHM
10A48 VDC

SN74LS47الدارة المندمجةقطع                                                   7المرقن 



10من 7صفحة 

العمل المطلوب

I.التحلیل الوظیفي:
./12اإلجابةعلى وثیقةA0أكمل مخطط النشاط:1س

II.التحلیل الزمني:
.من وجھة نظر جزء التحكمالمتوسطةفرز العلب متمن أشغولة أنشئ:2س
.فرز القطع الكبیرةأكتب على شكل جدول معادالت تنشیط و تخمیل مراحل أشغولة :3س
.مع تفسیر التعیینات على وثیقة اإلجابة  أرسم تدرج المتامن:4س
)أكمل حلقة الجیما :5س GEMMA .2/2حسب التشغیل المحدد في دفتر الشروط على وثیقة اإلجابة (

III.القطع الكبیرةعدادلحاداآلفي دارة:إنجازات تكنولوجیة:

).VCESAT=0معالمقحل یعمل في نظام التبدیل(1الشكلأنجزنا التركیب اإللكتروني 
R/القالب (ماھو دور:6س /S( ؟
QBبداللة N، أكتب معادلة المخرج شرط نھایة العد ماھي بوابة :7س QD؟
RBالمقاومة المناسبة ثم أحسب، Icالمناسب مع حساب التیار RELAISإختر المرحل :8س

.2/1اإلجابة على وثیقة)BCDالعد (JKالقالباتلدارة العداد بوالزمنيسم المخطط المنطقيرأكمل :9س
.نوع المرقن الذي إخترت مع التعلیل ھو، مادارة الترقین لآلحادأكمل ربط :10س
مع تمثیل دارة التغذیة دوران البساطGPN2لمتمن اإلنتاج العادي أكمل رسم دارة المعقب الكھربائي :11س

.2/1اإلجابةعلى وثیقة )دورة بـ دورة/التشغیل آلي (مبینا 

 المقحل (:وإشارة الساعةوالمضخمالمنبھدارةTr2الشكل ()یعمل في التبدیل(

.مدة زمنیةمع إشارة ضوئیة متقطعة یرن جرس ملء أي صندوقعند إنتھاء 
fشارة ھواإلإذا كان تردد لدارة إشارة الساعةCأحسب سعة المكثفة :12س = 0.5 Hz
.للحصول على  نفس الترددالممكنةCإستنتج القیمة القصوى للمكثفة :13س
.VRالتوترو IDالتیار ، ثم إستنتجRالمقاومة وLأحسب التیارات المارة في كل من المصباح:14س

.على وثیقة اإلجابةمع تحدید نوعھ Trأحسب اإلستطاعة المستھلكة من طرف المقحل :15س

Vcc:لھ الخصائص :Bمضخم إستطاعة صنفاسة در =15v Vchmax = 13vلتغذیةHP.

واإلستطاعة المقدمة من طرف التغذیة  HPمكبر الصوت أحسب اإلستطاعة الممتصة من طرف :16س

maxηاألعظمي رنھ مع المردودقا.ηالمبددة من طرف المقاحل ،  ثم  إستنتج   المردود اعةطاإلستو

لتغذیة المنفذات المتصدرة إستعملنا محول:وظیفة تحویل الطاقة/ 24v220v150VA.

P10:التجربة في فراغ  = 5w التجربة في قصر:Pcc = 7.5w) 3الشكل(
.m0أحسب نسبة التحویل :17س
لحمولة مقاومیةηالمردود اإلسمي وI1N ،I2Nالتیارات اإلسمیة لألولي والثانويكل من أحسب قیم :18س

 3الشكل (والمیكرومراقبمراقب بجسر مختلطوالمقوم الالمحولدارة(

t0قدرهتأخیرزمن مع تمت تغذیة المقوم بالمحول السابق  = 5msمقاومیةلتغذیة حمولةR =10 Ω 

.vch(t)توتر الحمولةi(t)تیار التغذیةvth(t)مقداحتوتر الاكمل رسم شكل إشارة كل من :19س
Vchاإلستطاعة المستھلكة من طرف الحمولة إذاكان و.Vchmoyأحسب التوتر المتوسط:20س = 13 v

.فسر تعیینات البرنامج الجزئي عل وثیقة اإلجابةماھي المرابط المبرمجة كمدخل وكمخرج ، ثم :21س
)دارتي التھیئة والمدخل في(.Rو المقاومتین Initماھو دور الضاغطة :22س
إذاكانت الحمولةIch، أحسب التیار الفعال في دارة اإلستطاعة لتغذیة الحمولةBTA10العنصرما نوع :23س

Pchعبارة عن مقاومة ذات إستطاعة فعالة  = 1000W.



10من 8صفحة 

)جابة اإلتعاد مع ورقة (:2/1وثیقة اإلجابة 

:A0مخطط النشاط /1ج 

:ن البساطادورGPN2لمتمن المعقب الكھربائي/11ج 

:القطع الكبیرةعداد آحاد لدارة والزمني المخطط المنطقي /9ج 



10من 9صفحة 

)اإلجابةتعاد مع ورقة(:2/2وثیقة اإلجابة 

:حلقة الجیما/5ج  

برنامج المكرومراقبتعلیمات جزء من/21ج:للتقویم المراقبالمخططات الزمنیة /19ج  

:...................................................................................................... F/ GPN1 )10.20.30(:
......................................................................................................

:............................................................................................................... I/ GPN1 )400(:
................................................................................................................

BCF STATUS , 5 ;……………………………

BSF STATUS , 5 ;………………………………

BTFSS BP ;………………………………..

MOVLW 0xff ;………………………………….

GO TO TEST ;………………………………..

:تدرج المتامن /4ج



10من 10صفحة 

األفعالالتخمیلالتنشیطالمراحـل
10

11

12

13

:كبیرة قطعالدارة ترقین آحاد عداد /10ج

:فرز القطع الكبیرة أشغولة جدول تنشیط وتخمیل /3ج

...................................................................................................................................../.....17ج
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
................................................................................................................................../........18ج

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................../20ج

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................../22ج

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

مخارج العداد


