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2016/2017:السنة 
-بوسعادة-بن شبیرة ثانویة 

د 30سا و40:المـــدة 

حویل

.)20/20إلى  

20(.

منتوج بصفة آلیة ومستمرة حویلملء ،غلق ، مراقبة ،عد وت

.ملء القارورة  :)2
.قارورةالمراقبة :)4(
.اتقارورالتحویل  :)6(

:

مراكزالوعند حضور القارورات في 

في مركز التجمیعقارورة12

تحویل القارورات لتوضع إلى  مركز 

1k، فإذا كانت القارورة جیدة فستقطع الخلیة 

یعود ذراع مث،d1حتىDالرافعة
M3خروج ذراع إتجاه أمام مع

-Vمع تخمیل المصاصة 

.وتنتھي العملیة   c0 حتى

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
مدیریة التربیة لوالیة المسیلةوزارة التربیة الوطنیة           

السنة )الوریا تجریبیة بك(
ثانویة ت ر ھندسة كھربائیة    

المـــدة )التكنولوجیا 

23من 1صفحة 

:الموضوع
حویلنظام الملء ،الغلق،المراقبة ، والت

إلى  1/20(من ةصفح20یحتوي الموضوع على 

.)10/20إلى1/20(العرض من الصفحة 
--18(تانالعمل المطلوب الصفح 1920/20(.

17–13-12–11(تاق اإلجابة الصفح - 16 -15 -14/

ملء ،غلق ، مراقبة ،عد وتیھدف النظام إلى 

:
.أشغوالت)06(ستة (:إلى اآللي  (

2(األشغولة -.والعدتقدیمال
(األشغولة -.غلق القارورة  

(األشغولة -.التجمیع وتقدیم صندوق  

:بعدھا C°80یتم ملء الخزان ثم تسخین المنتوج لدرجة حرارة 

وعند حضور القارورات في تبدأ عملیة ملء القارورة األولى ،لتغلق بعدھا ،ثم تراقب 

.للنظامالثالثة یبدأ التشغیل اآللي

12حضوروعند .في آن واحد ،والمراقبة الغلق 

إلى  مركز القارورات تحّول ،مع حضور صندوق

.قارورة
، فإذا كانت القارورة جیدة فستقطع الخلیة 1kحتى الملتقطM1یدور المحرك
.وتنتھي العملیة  یتوقف المحرك

الرافعةذراع یخرج ،قارورة12تجمیععند :ات
M3یدور المحرك،بعدھاd0حتى+Vمع تنشیط المصاصة 

d1حتىمرة أخرى Dیخرج ذراع الرافعة ل
D حتىمرة أخرىd0

حتى C ذراع الرافعةدخولإتجاه خلف مع  M3 یدور المحرك

وزارة التربیة الوطنیة           
(امتحان الثالثي الثالث 

ت ر ھندسة كھربائیة    :الشعبة 
(اختبار في مادة  التكنولوجیا :

یحتوي الموضوع على 
 العرض من الصفحة
العمل المطلوب الصفح
ق اإلجابة الصفحائوث

:دفتر الشروط 
:التألیةالھدف من .1

.ومنتظمة

:التشغــــیل وصف .2
اآللي تم تجزئة النظام 

ال:)1(األشغولة -
غلق القارورة  :)3(األشغولة -
التجمیع وتقدیم صندوق  :)5(األشغولة -

العمل التحضیري:

یتم ملء الخزان ثم تسخین المنتوج لدرجة حرارة 

تبدأ عملیة ملء القارورة األولى ،لتغلق بعدھا ،ثم تراقب 

الثالثة یبدأ التشغیل اآللي

التشغیل المختصر:
الغلق ،تبدأ عملیة الملء 

مع حضور صندوق4x)3(بمصفوفة 

قارورة12بـ صنادیقفي

 یدور المحرك:التقدیممركز
یتوقف المحركلتعد ، عندھا 

 اتقارورالتحویلمركز
مع تنشیط المصاصة الرافعة 
،c1حتىCالرافعة 

Dلیعود ذراع الرافعة 
یدور المحركبعدھا
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23من 2صفحة 

دلیل أنماط التشغیل و التوقفGEMMA:

تقطع التغذیة على جمیع المنفذات ƩRTأو تدخل أحد المرحالت الحراریة AUعند الضغط على 

ویضغط AUیحرر یدویا ،ثم Qیغلق العامل المقطاع وبعد معالجة الخلل ، Qیفتح العامل المقطاع 

یسحب العامل القارورة الغیرمملوؤة والغیر مغلوقة،Autoیضع المبدلة في وضعیةوReaعلى 

العملي إلى الوضعیة األصلیة ،منفذات الجزءجمیعلتعودinitضغط علىیثموالغیر مراقبة  

.یعود النظام إلى وضعیة الراحة CIوعند تحقیق الشروط اإلبتدائیة 

)خارج عن الدراسة(ارورة وقدوم الصندوققدوم الق:مالحظة 

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

القارورات الموضبة  صندوقإلجالءواحد دون اختصاصیستوجب حضور عاملین :االستغالل .4
في القیادة والصیانة واآلخر مختصو ملء قناة السداداتوالصنادیق الفارغة القاروراتوإحضار
.الدوریة

)A-0(:مخطط النشاط:الوظیفة الشاملة .5

W:طاقة.Wp:طاقة ھوائیةWe:طاقة كھربائیة
C:الضبط  لتزاماتإ.
E: تعلیمات االستغالل.
R: تعدیالت.N:عدادt:زمن التأجیل

كل األشغوالتفي Cإلتزامات الضبطیجب إضافة :ھامة مالحظة 
.A0ظیفي التنازليوالتحلیل الفي 

.سؤال فقط 25أجب على :مالحظة ھامة 

A - 0

وّضب منتوج  

C R E W

قارورات فارغة

صنادیق فارغة

منتوج 

سدادات

قارورات موضبة
في صنادیق

ϡΎѧѧѧѧψϧϲѧѧѧѧϟ

عامالن

نفایات+تقاریر 

3as.ency-education.com



23من 3صفحة 

:جدول االختیارات التكنولوجیة للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات .5

.V~24:تغذیة المنفذات المتصدرة تكون بـ-:مالحظة 
.ثنائیة اإلستقرار5/2كھروھوائیةالتحكم في الرافعات مزدوجة المفعول بموزعات -
.بقفص سنجاب الطور 3التزامنیةالمحركات -

3:شبكة التغذیةx 380 V ; 50 HZ

حویل القاروراتتتقدیم صندوقوتجمیع القارورةمراقبةالقارورةغلقملء القارورةوالعدتقدیم ال

فذ
من

ال
ت

ا

M1

محرك ال تزامني
مباشرإقالع 

EV1:كھروصمام
V~220

A:لمفعولابسیطةةرافع
M:خ /محرك خ.

E: مزدوجة
المفعول

M2

محرك ال تزامني
مثلثي-نجميإقالع 

B:مزدوجة المفعول

C،D
مزدوجة المفعول

M3:محرك ال تزامني
جاھین للدورانتإ

ت 
ذا

نف
لم

ا
رة

صد
مت

ال

KM1: مالمس
كھرومغناطیسي

K EV1

T1:مؤجلة

2/3موزع: dA
اإلستقرار1كھروھوائي 

SAA1027:الدارة 

dE-

عاذرالدخول
dE+

عاذرالخروج

KA:مؤجلمالمس

KMΔ: إقرانΔ

KMΥ: إقرانΥ
dB-dB+

عاذرودخول الخروج

أمام: KM31
تنشیط: V+

تخمیل: V-

dD- dC- dC+ dD+

عاذرالدخول جوخر
خلف: KM32

ت
طا

تق
مل

ال

h , g

الكشف عن تملتقطا
وجود قارورات

العد خلیة : k1

t1: 8زمن التأجیلs
r:وجود قارورة

f
ملتقط الكشف عن السدادة

a1

شوطالنھایة ملتقط

،e0،e1

شوطنھایةتملتقطا
cp3

قارورات4كشف 

الكشف خلیة : k

m:شوطالنھایة ملتقط
b0،b1

شوطالنھایة اتملتقط

c0،c1d0،d1

شوطالنھایة تملتقطا
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23من 4صفحة 
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23من 5صفحة 

:)GPN(متمن اإلنتاج العادي:المناولة الزمنیة.7

:)GCI(متمن القیادة و التھیئة

:)GS(متمن األمن

:متمن أشغولة ملء القارورة

:أشغولة التجمیع وتقدیم صندوق
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23من 6صفحة 

:تكنولوجیة إنجازات .8

 قارورة12دارة الكشف وعد:

 مراقبة خزان المنتوجدارة:

 دارة المؤجلةTالمنتوج في الخزاندرجة حرارة التحكم في و:
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23من 7صفحة 

خ/دارة التحكم في المحرك خ)pas a pas(:

مراقبة درجة حرارة المنتوج في الخزان

 الكودمراقبةcode barre:
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23من 8صفحة 

 التغذیة المثبتةدارة:

.مالحق.10
المقاحل:

hFE:100
100=β

:800mAMAXCI
0.75V:VBE

Pmax =
500mW

VCEmax= 40V
V0.3=satVCE2N2222NPN

)A(ID)Ω(RDS)V(VDS

MOSFET 4800B
A9VGS = 10v

0.0185
30v

A7
VGS = 5v

0.035

IH = 50mA

IL = 70mA

IGT

50mA

ITRMS

10A
VDRM

400V

BTA10-400B
TRIAC

0hFE:100
IB = 0.1A

VBE = 1.4V
IC = 5AVCE = 100v

DARLINGTON
TIP 122

VCEmax= 45vICmax= 1.5APMAX= 12.5 wNPNBD 135
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23من 9صفحة 

VCEmax= 45vICmax= 1.5APMAX= 12.5 wPNPBD 134

:ةالكھرومغناطیسیتالمرحال

توتر التغذیةالتیار األقصىمقاومة الوشیعةاإلستطاعة اإلسمیة
450mW360 OHM10A12VDC

900mW600 OHM10A24VDC
900mW51 OHM10A6 VDC

900mW2.560 OHM10A48 VDC

 المحوالت الكھربائیةخصائص)transformateurs: (

TS40/12 220v / 12v S = 40 VA I2= 3.33A

TSZSW30.002M 220v / 24v S = 30 VA I2= 1.25A

TS40-022 220v / 9v S = 40 VA I2= 4.44A

TSZZM160-48V 220v / 24v S = 100 VA I2= 3.3A

خصائص المقاحل)transistors: (

2N2222A NPN VCEmax= 75 v ICmax= 0.8 A PMAX= 0.5 w

BD 135 NPN VCEmax= 45v ICmax= 1.5A PMAX= 12.5 w

BD 134 PNP VCEmax= 45v ICmax= 1.5A PMAX= 12.5 w

BD681S Darlington VCEmax= 100 v ICmax= 4 A PMAX= 40 w

BT138-800 triac Vmax= 800 v 12A 35mA تیار التحكم    

IRF7341 MOSFET – N- VDSmax= 55 v IDmax= 4.7 A PMAX= 2 w

خصائص المرحل الكھرومغناطیسي)relais: (

G5NB-1A-12DC 12 v 270 Ω   مقاومة الوشیعة 16.7 mA تیار الوشیعة   3A تیار التماس

G2R-1-T-12DC 12 v 275 Ω  مقاومة الوشیعة 43.6 mA    تیار الوشیعة 10A تیار
التماس    خصائص المستبدالت)les convertisseurs: (

ADC0804LCN-NOPB Resolution : 8bits DAC0800LCN Resolution : 8bits

 المرحالت الحراریةخصائص)relais thermiques: (

3RB2016-1SB0 النوع تیار الضبط 3A …..
12A

NO + NC 5.5 kW    إستطاعة التبدیل

3RB2016-1PB0 النوع تیار الضبط 1A ….. 4A NO + NC 1.5 kW   إستطاعة التبدیل

 المقداحBTW69)thyristor SCR: (
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Dirrection conditoinsR

R=H
Q2Q1T
HL0
LH1
LH2
HL3
HL4

1:4MUXمنتخب المعلومات 

23من 10صفحة 

جدول التشغیل:SAA1027خصائص الدارة المندمجة

rigger conditionTSet conditionsSDirrection conditoins
S=H

R=L
Q2Q1TQ4Q3
HL0HL
HL1HL
LH2LH
LH3LH
HL4HL

ADC0804: منتخب المعلومات

DACالدارة المندمجة  0800:

خصائص الدارة المندمجة

rigger condition

Q4Q3Q2
HLH
LHH
LHL
HLL
HLH

ADC0804الدارة المندمجة .1

الدارة المندمجة جدول تشغیل .2
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)جابة 

23من 11صفحة 

VOUT
(V)

+5 v

 يلثامتلا يمقرلا  لدبتسملا ةیصاخ
CNA

:1Mاللوحة اإلشاریة للمحرك 

جابة اإلاقورأتعاد مع (:7/1وثیقة اإلجابة 

11111111

 يلثامتلا يمقرلا  لدبتسملا ةیصاخ

اللوحة اإلشاریة للمحرك .3

:A0مخطط النشاط /ج  
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23من 12صفحة 

:القارورةملء)20(ألشغولة المعقب الكھربائي/ج  

:المؤحلة بعداد تنازليالمخطط المنطقي لدارة /ج  

:القارورةملء)20(الھوائي لألشغولة المعقب 
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23من 13صفحة 

األفعالالتخمیلالتنشیطالمراحـل
50
51
52
53
54
55
56
57

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:7/2وثیقة اإلجابة 

:الخلل والتھیئةبالتشغیل األلي الخاصة حلقة الجیما/ج   

:05لألشغولةجدول تنشیط وتخمیل واألفعال للمراحل /ج

:02لألشغولة جدول تنشیط وتخمیل واألفعال للمراحل /ج

األفعالالتخمیلالتنشیطالمراحـل
20
21
22
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23من 14صفحة 

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:7/3وثیقة اإلجابة 

:خ/التحكم في المحرك خجدول التشغیل لدارة /ج   

R = S = H

L4L3L2L1Tالتحكم

الوضعیة1
الوضعیة 2
الوضعیة 3
الوضعیة4

جدول تشغیل دارة الكشف عن القارورة : ج  /

حالة العداد /Q /S /R Tr VS k

حضور القارورة
غیاب القارورة

:PORTBوPORTAتعلیمات تھیئة المرافئ /ج

:البرنامج الرئیسيتعلیمات /ج

Test btfss BP ; …………………………………………………

Goto OFF ; ………………………………………………..
Call ......... ; …………………………………………………
..... Test ; ……………………………………………….

OFF bcf LED ; ………………………………………………..
Goto Test ;…………………………………………………
End ; …………………………………………………

:)حلقة واحدة (البرنامج الفرعي للتأجیلتعلیمات /ج
TOMPO

bsf LED ; …………………………………………………
boucle3 decfsz compteur3,f ; …………………………………………………

goto boucle3 ; …………………………………………………

BSF STATUS , 5 ;……………………............................................................………

MOVLW 0xff ;……………………............................................................………

................ TRISB ;……………………............................................................………

................. 0x00 ;……………………............................................................………

MOVWF TRISA ;……………………............................................................………

........... STATUS , 5 ;…………………… ............................................................ ………

CLRF PORTA ;……………………............................................................………
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23من 15صفحة 

........... ; ………………………………………………

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:7/4وثیقة اإلجابة 

: دارة المدّرج ) دارة مراقبة درجة الحرارة (

 شكل إشارةVch

 تعویض التریاك بالعنصر المقترح:
L1 L2 L3 L1 L2 L3

: دارة التغذیة المستقرة

:vcوv1شكل إشارة التوترین:v2شكل إشارة التوتر
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23من 16صفحة 

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:7/5وثیقة اإلجابة 

:M2للمحرك دارة التحكم واإلستطاعة 

:Bدارة التحكم واإلستطاعة للرافعة :1Mاإلستطاعة للمحرك دارة
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23من 17صفحة 

:Dبالقالبات بسجل)Mpp(خ /في المحرك خدارة التحكم 

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:7/6وثیقة اإلجابة 

:تقدیم الصندوقالتجمیع و)05(ألشغولة المعقب الكھربائي/ج  
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23من 18صفحة 

:تقدیم الصندوق التجمیع و)05(ألشغولة الھوائيالمعقب /ج  

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:7/7وثیقة اإلجابة 

:قارورة12عد لالمخطط المنطقي لدارة العداد /ج  
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23من 19صفحة 

:قارورة12لعد لدارة اآلحادالمخطط الزمني /ج  

:=8stتأجیل لتحقیقتنازليالعداد البTارة المؤجلةدلالمخطط الزمني /ج 

األسئلة
I. التحلیل الوظیفي:
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23من 20صفحة 

./17على وثیقة اإلجابة A0أكمل مخطط النشاط:1س
II.التحلیل الزمني:

.من وجھة نظر جزء التحكم والعدالتقدیم)1(أنشئ متمن األشغولة :2س
.من وجھة نظر جزء التحكم تحویل القارورات)6(أنشئ متمن األشغولة :3س
.7/2على وثیقة اإلجابة )5(مراحل األشغولة و األفعال لتخمیل ،معادالت تنشیط إمأل جدول:4س
.7/2على وثیقة اإلجابة )2(األشغولة لمراحلالتخمیل واألفعال ،دالت التنشیط معاإمأل جدول :5س
)أكمل حلقة الجیما :6س GEMMA .7/2حسب التشغیل المحدد في دفتر الشروط على وثیقة اإلجابة (
.)ال تبرمج Tو XYالمراحل  (APIموجھ ملء القارورة)2(األشغولة أنشئ متمن :7س
X2-1وماھو دور المراحل ،أرسم تدرج المتامن :8س X4-1 X3-1 في المتمنGPN.

.F/GCI):100(و  F/GPN):40.50.60.10.20.30(:فسر التعیینات التالیة :9س

.CIالشروط اإلبتدائیة ماھي القابلیة التي تحقق:9س

III.إنجازات تكنولوجیة:

.7/1على وثیقة اإلجابة )2(ةلألشغولوالھوائيالكھربائيأكمل ربط دارة المعقب :10س
.7/6على وثیقة اإلجابة )5(ةلألشغولالھوائيوالكھربائي أكمل ربط دارة المعقب :11س

.)عمل في نظام التبدیلتحل االمق()1الشكل (:ةقارور12وعد دارة الكشف.1

R/القالب (ماھو دور :12س /S( المقحل نوعھوما؟TIP 122.
.)N=12(شرط نھایة العد ماھي البوابة الموافقة ل:13س
TIPللمقحل Icsatالمجمع حساب تیار ثم،المناسبRELAISإختر المرحل :14س 122.
.RB1أحسب المقاومة المناسبة :15س
2N2222للمقحل Icsatالمجمع المناسب مع حساب تیار RELAISإختر المرحل :16س

.2التشبع ھوملاعلما أن معRBماذا یمثل ھذا التیار، ثم أحسب المقاومة المناسبة 
.7/7على وثیقة اإلجابة 7490بالدارة لدارة العدادسم المخطط المنطقي رأكمل :17س
.7/7على وثیقة اإلجابة 7490بالدارة عدادللاآلحاد لدارة الزمنيسم المخطط رأكمل :18س
.7/3وثیقة اإلجابة إمأل جدول تشغیل دارة الكشف عن القارورة على  :19س

)2الشكل (:دارة مرقبة خزان المنتوج.2

.علل.لمراقبة مستوى الخزان cp2و  cp1ما نوع الملتقطات :20س

 دراسة  المستبدلADC0804:
.qأحسب خطوة المستبدل :21س
.بالنسبة المئویة ، و بعدد األبیات Rأحسب التباین :22س
Ve:المكافئة لكل من القیم التماثلیة التالیة (N)16أحسب القیم الرقمیة :23س =0.039V،Ve = 2.5V

 16دراسة  المیكرومراقبF84A:
.المخارج  عین المداخل و :24س
.7/3على وثیقة اإلجابة برنامج الأكمل تفسیر تعلیمات :25س

)3الشكل (:درجة حرارة المنتوج في الخزانالتحكم في وTدارة المؤجلة .3

.T1=1s،علما أن دور إشارة الساعة 8s=tماھو عدد القالبات الالزمة لتحقیق التأجیل :26س
.R=100kعلما أن CMOSلدارة إشارة الساعة بالبوابات Cأحسب سعة المكثفة :27س
.tما ھي البوابة الموافقة لنھایة التأجیل :28س
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.7/7على وثیقة اإلجابة tأكمل المخطط الزمني لتحقیق التأجیل :29س
.7/1على وثیقة اإلجابة tلتحقیق التأجیل منطقيأكمل المخطط ال:30س
MOSFETمن نوعTr3المقحل :31س 4800B ،و اإلستطاعةأحسب التیار المار في المرحل

.Tr3المستھلكة من طرف المقحل

.وھل یمكن تعویضھ بعنصرإلكتروني آخر أذكر نوعھ ، 2N5572أذكر إسم العنصر اإللكتروني:32س
.7/4على وثیقة اإلجابة مبینا العنصر المقترحثم أكمل الرسم

Vch=192VوR=100Ωعلما أن Pchأحسب اإلستطاعة المستھلكة من طرف مقاومة التسخین:33س
.ثم إستنتج اإلستطاعة المستھلكة من طرف المقاومات الثالثة 

.7/4وثیقة اإلجابة على  Vchأكمل رسم المنحنى لإلشارة بین طرفي الحمولة :34س

pas(خ/دارة التحكم في المحرك خ.4 a pas(:) 4الشكل(

.)Mpp(خ /ماھو نوع المحرك خ:35س
.)معامل التبدیل (k2=1علما أن α، ثم إستنتج الخطوة الزاویة Np/tفي الدورة الخطواتأحسب عدد :36س
Rالمرابط ماھو دور كل من :37س S T للدارةSAA127.) من وثیقة مالحق(
.5/7على وثیقة اإلجابة التحكم أكمل ربط الدارة حلقي SIPOنوع بسجل SAA1027تم تعویض الدارة :38س

AUTOفي التشغیل

=:بحیث T2،أحسب الدور NE555نوع التركیب بالدارة ھوما:39س 10uFP=50k Ra =Rb= 4k7 C3
tH(نرید الحصول على إشارة مربعة :40س = tL( إقترح حال مناسبا لذلك ،.

MANUفي التشغیل

=:بحیثt2زمن التأجیل،أحسب NE555ما نوع التركیب بالدارة :41س 10uFP1=100k R1 = 4k7 C1

)5الشكل (:مراقبة درجة حرارة المنتوج في الخزان.5

AOP1:المضخمات العملیةكل منھو دورما :42س AOP2 AOP3.
.V4،P،R2،R3بداللة كل منV1أكتب معادلة :43س
الذي یحمل الخصائص اإلستطاعة المستھلكة من طرف المصباحإستنتج، MOC2031ماھو إسم الدارة :44س

220V:التالیة  150W:L ، أحسب التیار المار في المصباح ثم ، علل إجابتكIL.

codeالكودمراقبة .6 barre:) 2الشكل(

Vcc:إذاكانηأحسب مردود مضخم اإلستطاعة:45س = 15V Vs = 12V RHP = 4Ω 
.في مكبر الصوتIsالتیار أحسب :46س
.maxηمع المردود األعظمي  ηمردود المضخم قارن:47س
.، ثم أحسب ما یليDAC0800ماھو دور الدارة :48س

.qخطوة المستبدل -
.بالنسب المئویة وبالفولط  Rالتباین -
.AOPدور المضخم ماھو-

.)100100010011101010000(قم بتحویل القیم الرقمیة التالیة إلى قیم تماثلیة مكافئة لھا :49س

:دارة التغذیة المثبتة.7

.4/7على وثیقة اإلجابة v1(t)vc(t):أكمل رسم كل من التوترات التالیة:50س
.4/7على وثیقة اإلجابة t0=5msعلما أن زمن التأخیر ،v2(t)التوترأكمل رسم :51س
v1maxعلما أن v2moyأحسب التوتر :52س = 24.√ ثم أحسب ،Imoy علما أنR=10k.

3as.ency-education.com



23من 22صفحة 

:دراسة دارة المحول لتغذیة المنفذات المتصدرة .8

/:إستعملنا محول لھ الخصائص   24V220V160VA.

:أجریت علیھ التجارب التالیة 

24VU20P10=:التجربة في فراغ  = 5w
I2CCالتجربة في القصر  = I2N P1CC =7W

.m0أحسب نسبة التحویل :53س
.P10وP1ccاتاإلستطاعكل منماذا تمثل:54س
.=300N1إذاكان عدد لفات األولي  N2ماھو عدد لفات الثانوي :55س
.I1N ،I2Nأحسب قیم كل من التیارات اإلسمیة لألولي والثانوي:56س
0.52ΩRsفي حمولة مقاومیة علما أن  4Aاإذاكان المحول یصب تیارΔU2أحسب قیمة :57س =.
.ηأحسب مردود  للمحول ، ثم P2أحسب اإلستطاعة:58س
.maxηللمحول مردود األعظميالأحسب :59س

:وظیفة اإلستطاعة

 الرافعة دراسةB:

.5/7على وثیقة اإلجابة Bللرافعة أكمل ربط دارة التحكم و اإلستطاعة :60س

دراسة المحركM2:

.5/7على وثیقة اإلجابة أكمل ربط دارة التحكم و اإلستطاعة للمحرك :61س
دراسة المحركM1:

.صفحة مالحق  فيإستعن باللوحة اإلشاریة (خصائص المحرك (

.5/7على وثیقة اإلجابة أكمل ربط دارة التحكم و اإلستطاعة للمحرك :62س
.ما ھو نوع اإلقران المناسب للفات المحرك ، علل إجابتك :63س
.، علل )المثلثي–النجمي (ھل یمكن للمحرك اإلقالع باألسلوب :64س
.gو اإلنزالق pثم أحسب كل من عدد أزواج األقطاب ، nsإستنتج سرعة التزامن :65س
Paأحسب اإلستطاعة الممتصة :66س
rإذاكنتPjsأحسب الضیاع بمفعول جول في الساكن  :67س = 1Ω) مقاومة لف واحد(.
=pcإذاكات الضیاعات الثابتة Ptrأحسب اإلستطاعة المرسلة :68س 100w والضیاع المیكانیكيpm=60w.
.pjrأحسب الضیاع بمفعول جول في الدوار :69س
.Tuوالعزم المفید Temأحسب العزم الكھرومغناطیسي :70س
.ηأحسب مردود المحرك :71س

.................................2017بالتوفیق في شھادة البكالوریا وحظ سعید .........................

3as.ency-education.com



.......سالم  

23من 23صفحة 

3as.ency-education.com




