
.عــلـى الـمـتـرشـح أن یـخـتـار أحـد الـمـوضـوعـیـن الـتـالـیـیـن

یحتوي ھذا الملف على : 

.12/24إلى الـصـفـحـة 01/24من الـصـفـحـة الموضوع األول: 

24/24إلى الـصـفـحـة 13/20من الـصـفـحـة الموضوع الثاني: 

:األولالموضوع

لتوضیب قارورات زیت المحرك لسیاراتنظام

-I-الشروط المبسط دفتر:

یھذف ھذا النظام إلى توضیب قارورات لزیت المحرك و إجالئھا في صنادیق :التألیة من الھدف.1

فارغة و زیت محضر مسبقا و سدادات و الصقات1Lو 5Lقارورات بحجمین:المادة األولیة.2

ستة أشغوالت:6یحتووي النظام على وصف التشغیل:.3

:1األشغولة ( تقدیم القارورات الفارغة)

:2األشغولة ( ملئ القارورات حسب الحجم)

:3األشغولة ( غلق القارورات)

:4األشغولة ( فرز القارورات حسب الحجم)

طبع و إخالء القرورات حسب الوزن وتجمیعھا في صنادیق):6) و (5األشغولتین (

إذا كانت cp2و cp1تم الكشف عن القارورة بواسطة الملتقطین ثم ی1یدور البساط أشغولة الملئ :

لتمأل  Ev2فقط فتتوقف أمام cp2القارورة من الحجم الصغیر یكشف عنھا الملتقط 

cp2و cp1حسب الحجم أما إذا كانت القارورة من الحجم الكبیر فیكشف عنھا الملتقطین 

.لتمأل حسب الحجمEv3فتتوقف أمام معا 

عند وصول القارورات إلى مركز الفرز یتم الكشف عن وزنھا بواسطة المیزان  :الفرزأشغولة 

3أو البساط2ثم تحویل القارورة إلى البساط Bاإللكتروني یتم خروج ذراع الرافعة 

Cحسب الوزن بواسطة الرافعة 

عمال :3یستوجب تشغیل ھذا النظام وجود اإلستغالل :.4

ادة و التھیئة و المراقبة و الصیانة الدوریةیاألول متخصص : یقوم بعملیات الق

الثاني و الثالث دون اختصاص : إلجالء القارورات في الصنادیق 

حسب القوانین المعمول بھااألمن :   .5

 24من  1الصفحة 

ة تقني ریاضي ھكلثالـقـسـم: الـثـا في مادة  ةالبكالوریا التجریبی
التكنولوجیا

-بریان-ثانویة حي قارة الطین  

ساعات 4الـمـــدة:  2014/2015الـسـنـة الـدراسـیـة :



-II-ليازالتنالوظیفيالتحلیل : 

)(A-0یاني البالنشاط:الشاملةالوظیفة-1

1على وثیقة اإلجابة التنازلي :الوظیفي التحلیل-2

24 من 2الـصـفـحـة 



24من  3الصفحة 



-IV-االختیارات التكنولوجیة:

الملتقطاتالمنفذات المتصدرةالمنفذاتاالشغولة

التقدیم

M1: 3محرك التزامني
~50Hz, 220/380V

 بمكبح  إقالع مباشر
كھربائي

1KM: مالمس كھربائي
~24V

  لءالم

Ev1،Ev2:
كھروصمام لمأل  

القارورات الصغیرة

Ev3:  كھروصمام لمأل
القارورات الكبیرة

KEv1،KEv2:24مالمسV
KEv3:24مالمسVك

T1 مؤجل     للقارورات :
T2مؤجل     الصغیرة :
T لمأل القارورات  : مؤجل3

الكبیرة 

Cp1: سیعي  ملتقط
Cp2: سیعي  ملتقط

t1= t2 = 5s
t 3 = 20s

الغلق

A: رافعة مزدوجة
المفعول

: محرك 1خ/محرك خ
خطوة-خطوة

dA:5/2ھوائيموزع كھرو
24V~ثنائي االستقرار تغذیة 

dA+ , dA-

t لمراقبة الغلق  : مؤجل4
74LS194سجل إزاحة 

a1،a2،a3:ملتقطات
Aللرافعة نھایة الشوط

t4=5s

الفرز

B:رافعة ثنائیة المفعول

C:رافعة ثنائیة المفعول

dB: 5/2موزع كھروھوائي
24V~ثنائي االستقرار تغذیة 

dB+ , dB-

Dc2, Dc1:ینموزع
24V~تغذیة 3/2نكھروھوائی

أحادیة اإلستقرار

b0،1b:ملتقطات
bللرافعة نھایة الشوط

c1،c 2،c ملتقطات:3
Cللرافعة نھایة الشوط

sp1:P= 5kg
sp2:P<5kg

الطبع و 
اإلجالء

1

E: مزدوجةرافعة
المفعول

M3: 3محرك التزامني~

50Hz, 220/380V
مزود بمكبح كھربائي

dE: 5/2موزع كھرو ھوائي
24V~االستقرار تغذیة  ثنائي

dE+ , dE-

KM3: مالمس كھربائي تغذیة
~24V

e0،1e: ملتقط نھایة
.Eللرافعة الشوط

k2 الكشف عن :
القارورة مملوءة

الطبع و 
اإلجالء

2

D: مزدوجةرافعة
المفعول

M2: 3محرك التزامني~

50Hz, 220/380V
مزود بمكبح كھربائي

dD: 5/2موزع كھرو ھوائي
24V~االستقرار تغذیة  ثنائي

dD+ , dD-

KM2: مالمس كھربائي تغذیة
~24V

d0،1d: ملتقط نھایة
.Dالشوط للرافعة 

K1 الكشف عن :
القارورة مملوءة

  24من  4الصفحة 



24/  5الصفحة 



01الشكل  02الشكل 

24/  6الصفحة 



04الشكل 

03الشكل 

24/  7الصفحة 

05الشكل 



عند وضع النظام تحت التوتر أو بعد انقطاع كھربائي ، ھذه الدارة تقوم  : 0دارة التھیئة اآللیة و الوضع لـ 
 θھیئة المعقبات بطریقة آلیة . یختفي األمر بعد التھیئة بعد مدة  تب

24/  8الصفحة 

06الشكل 

07الشكل 



2N MOTOROLA: مقحل التبدیل     الصانع  2222
التضخیم في التكنولوجیا 

التیار
التواتر 
األقصى

VCE maxIC max اإلستطاعة مع
ϴ

اإلشباعالقیم في 

NPN
سلیسیوم

=100β
أدنى قیمة:

β ≥ 35

400 Hz40 V800 mA500 mw
=لـ  25°ϴ

VCEsat<0,3
=ICلـ   150 mA

IBsat>0,5Ma
=VBEsatلـ  0,6 V

برنامج تھیئة المداخل و المخارج:
BSF STATUS,RP0 ; ………………………………………….
MOVLW Ox03 ; ……….. ………………………….....
MOVWF TRISA ; …… , …… برمجة المداخل   

; RA2, ……. , …… المخارج 
………………………... ; OxF0 شحن سجل العمل  بالقیمة
MOVWF TRISB ; ……. , RB5 برمجة المداخل    

; RB3, …… , …… ,…… المخارج 
…………………………… ; 0 الرجوع  إلى البنك      

24/  9الصفحة 

08الشكل 



االمتحانأسئلة
-I-الوظیفيالتحلیل:

   1ة ابجاإلعلى ورقة (A-0)لبیانيانشاطل الأكم:01س

-II-الزمنيالتحلیل:
.الموافق لدفتر المعطیاتمن وجھة نظر جزء التحكمالملءأشغولةأوجد متمن :02س
1ة ابجاإلأكمل جدول معادالت التنشیط و التخمیل على ورقة :03س
/F(10,20,30,40,50,60فسر األوامر التالیة ::04س GPN : /Iو  ) GPN : (1)

JKالعداد المستعمل لعد القارورات ھو عداد التزامني باستعمال القالبات  
1أكمل رسم دارة العداد على ورقة اإلجابة :05س
GS)أنجز تدرج المتمن:06س – GCI – GPN )

-III-انجازات التكنولوجیة:
لكي تنتھي التھیئة اآللیة   Cأحسب قیمة المكثفة )06(الشكل 0في تركیب التھیئة اآللیة و الوضع لـ 07س

θ= 10 msبعد مدة 
  (مثالي) LM 741في نفس التركیب أحسب التوتر المطبق في المدخل العاكس للمضخم العملي :08س
D2و D1ھو دور كل من الثنائیتین دائما في نفس التركیب : ما:09س

)7/24الصفحة 02(الشكل  في F1ما ھو دور التركیب :10س
)02(الشكل  في  Rو معادلة QDو QCوQBو QAبداللة  Nلـ   المعادلة المنطقیةأكتب:11س
)7/24الصفحة 03(الشكل في   F3و F2ما ھو دور التركیبین:12س
Hفي نفس الشكل أحسب تواتر اإلشارة :13س
Aالمعقب الكھربائي ألشغولة الفرز مع تمثیل دارة التحكم و االستطاعة للرافعة أكمل رسم:14س

  2ة ابجاإلعلى ورقة مع دارة الكشف عن الخلل M1والمحرك 
)8/24الصفحة 07(الشكلفي المحرك خ/خ التحكم:15س

74LS194ونوع السجل المستعمل ما ھو نوع المحرك - Trو المقاحل .
6/24الصفحة 2و شكل  1شكل لتحقیق الوزن استعملنا التركیبین  -

)2و شكل  1شكل ما ھو دور كل منھا (:16س
)1( الشكل : اشرح باختصار عمل الدارة17س
:المیكرومراقب-
)2من ( الشكل أذكر المرابط التي تم برمجتھا كمداخل وكمخارج :18س
)9/24الصفحة (برنامج تھیئة المداخل و المخارج أكمل:19س

-IV- المحركM1:: لھ الخصائص التالیة

=ߟ 0.80 , الصفحة cos߮ = 0.85 , ܲ = ݓ736 , ݊= ݉/ݎݐ1425 ݅݊ ,
ܷ = 220/380ܸ�

rمقاومة لف واحد للساكن ھي   = 1Ω وPm =80w( الضیاعات المیكانیكیة )
ولماذا ؟ ؟ حركملھذا الالساكنللفائف ما ھو التكتیل المناسب:20س

أوجد أقطاب المحرك ثم استنتج االنزالق 
اإلستطاعة الممتصة من طرف المحرك ثم استنتج تیار الخطأحسب :21س
الضیاع بمفعول جول في الساكنأحسب:22س
Pcعلما أن الضیاع الثابت مرسلة أحسب اإلستطاعة ال:23س = 128 w

10/24الـصـفـحـة 



.........................................................................:اإلسم واللقب               تمأل وتسلم ھذه الوثیقة مع ورقة اإلجابة

: جدول معادالت التنشیط و التخمیل لبعض مراحل أشغولة الملء

24/  11الـصـفـحـة 



:  المعقب الكھربائي ألشغولة الفرز13س

12/24الـصـفـحـة 

Aدارة التحكم و االستطاعة لرافعة  M1دارة التحكم و االستطاعة للمحرك 



B13البوتان غاز قـارورات لملء آلي نظامالثاني: الموضوع
:دفتر الشروط

الوقت. ح: یقوم ھذا النظام بملء قارورات غاز البوتان الصغیرة في شكل سلسلة تضمن ربالھدف.1
: قدوم القارورات الفارغة یكون عبر منحدر خاص. یتم تقدیم قارورة إلى مركز الملء وصف الكیفیة.2

ثم تلیھا عملیة الوزن، ،)P(بواسطة تدویر الصحن، حیث تُمأل القارورة إلى مستوى معین من الضغط 
ینة تكون فإذا بلغ وزنھا المعیار المحدد تدفع بواسطة رافعة، أما إذا كان العكس یرن جرس لمدة زمنیة مع

القارورة یدویا. تُدفع القارورة إلى بساط متحرك حیث تعبر عبر حوض ماء لمراقبة تسّرب إلنزالكافیة 
(یمكن تعدیل العدد) 8الغاز حیث تُزال القارورات التي فیھا تسّرب یدویا، فإذا بلغ عدد القارورات العدد 

یتم تحویلھا بواسطة رافعة إلى قفص التخزین.
: ھي عبارة عن قارورات غاز صغیرة فارغة وغاز البوتان جاھز في خزان.یةالمادة األول.3

معالجة القارورات غیر المملوءة تماما والتي بھا تسّرب یتم بكیفیة غیر مدروسة في ھذا النظام.   مالحظة:   
زالة یحتاج النظام إلى تقني خاص بالقیادة والمراقبة وعمال لشحن القارورات الفارغة إاالستغالل:.4

لقارورات غیر كاملة الملء.ا
.لقیادة والتھیئةام.ت.م.ن و ألمنام.ت.م.ن نتحكم في ھذا النظام بـ الطریقة المختارة:.5

(X200)نشاط المرحلة )AU(أالستعجاليأو عند طلب التوقف (D∑): عند حدوث خللم.ت.م.ن األمن
(Réa)بعد تصلیح الخلل یمكن إعادة التسلیح ،تخمیل باقي المراحلیؤدي إلى تنشیط المراحل االبتدائیة و

).X201(للعودة إلى اإلنتاج العادي )Int(والتھیئة 
لم.ت.م.ن )X4-3(و)X1(: عند التھیئة األولیة للنظام وتنشیط المراحل الرأسیة م.ت.م.ن القیادة والتھیئة

أو النمط دورة بعد دورة )Aut(التشغیل العادي للنظام في النمط اآللي تنسیق األشغوالت یمكن اختیار
)Cy/Cy.(

: حسب القوانین المعمول بھا.ألمنا.6

:التحلیل الوظیفي.1

:A-0النشاط البیانيالوظیفة الشاملة للنظام

13/24الصفحة 



)1(أنظر وثیقة اإلجابة رقم الوظیفي التنازلي:التحلیل.1
باإلضافة إلى التوضیحات الواردة في الطریقة المختارة، یمكن طلب أنماط التشغیل والتوقف:.2

).Ar(التوقف العادي في نھایة الدورة بالضغط على الزر 

:التحلیل الزمني

14/24الـصـفـحـة 



المناولة الھیكلیة :(ھیكلة الجزء المنفذ)

15/24الصفحة 



:إنجازات تكولوجیة
تصمیم دارة المؤجلة في أشغولة الوزن والدفع:.1

.ثواني نستعمل مؤجلة بعداد10من أجل تحقیق تأجیل قدره 

(أشغولة العّد والتحویل)دراسة خلیة التحكم في عدد القارورات:.2

 مضخم مستبدل,تستعمل األجھزة التالیة: عداد، مقارن,

:التصمیم الوظیفي

16/24الصفحة 



:التصمیم المبدئي إلنجاز الوظائف

العد والتحویلم.ت.م.ن اشغولة:

17/24الـصـفـحـة  



.االختیارات التكنولوجیة-2-
نظام التغذیة.

ألجھزة الھوائیة:ا

ائیة:ربھكاألجھزة ال

18/24الـصـفـحـة  

االستعمالالخصائصالتحكمالنوعالجھاز
R رافعة ثنائیة

المفعول
ثنائي االستقرار4/2موزع 

~R-/R+(24vكھروھوائي (
تدویر الصحن بار20

L رافعة ثنائیة
المفعول

االستقرارثنائي  4/2موزع 
~L-/L+(24vكھروھوائي (

رفع وإنزال كبسولة الملءبار12

T رافعة ثنائیة
المفعول

ثنائي االستقرار4/2موزع 
~T-/T+(24vكھروھوائي (

دفع القارورات المملوءةبار12

B رافعة ثنائیة
المفعول

ثنائي االستقرار4/2موزع 
~B-/B+(24vكھروھوائي (

القارورات عند نھایة العدّ حجز   بار12

E رافعة ثنائیة
المفعول

ثنائي االستقرار4/2موزع 
~E-/E+(24vكھروھوائي (

تحویل القارورات إلى قفص التخزینبار20

التحكمالنوعالجھاز

Mمالمسات محرك التزامنيKM, KM, KM24 v~

V24كھروصمام أحادي االستقرار v~P1



الملتقطات:

 الدارةSN74LS107:

المقارن:SN74LS85

19/24الـصـفـحـة  

االستعمالالنوعالعنصر

r0 , r1تكشف وضعیتي الرافعة ملتقطات نھایة الشوط كھربائیةR
l0 , l1تكشف وضعیتي الرافعة ملتقطات نھایة الشوط كھربائیةL
t0 , t1تكشف وضعیتي الرافعة ملتقطات نھایة الشوط كھربائیةT
b0 , b1تكشف وضعیتي الرافعة ملتقطات نھایة الشوط كھربائیةB
e0 , e1تكشف وضعیتي الرافعة ملتقطات نھایة الشوط كھربائیةE

mیكشف الملءملتقط نھایة الشوط كھربائي
hیكشف وجود قارورةملتقط نھایة الشوط كھربائي
cمرور القاروراتیكشف عن ملتقط كھروضوئي
Pیكشف عن الضغط الالزم  ضغط  ملتقط



 المؤجل الشاملNE 555:

  الدارةSN74LS90:

20/24الـصـفـحـة  



  ـةــلــئـاألس

التحلیل الوظیفي
).1(التحلیل الوظیفي التنازلي على ورقة اإلجابة رقمأكمل:01س

التحلیل الزمني
في م.ت.م.ن األمن؟)X201(ما ھو دور المرحلة :02س
في م.ت.م.ن القیادة والتھیئة وعند التھیئة األولیة للنظام ما ھي الشروط األولیة التي یجب توفرھا؟:03س
.في م.ت.م.ن القیادة والتھیئة)X102فسر األمر المرفق بالمرحلة (:40س

الصحن)أشغولة التقدیم (تدویر.
.أنشئ متمن ھذه األشغولة من وجھة نظر جزء التحكم وفقا االشتغال المنتظر:05س
.أكتب معادالت التنشیط و التخمیل و األوامر لھذه األشغولة:06س

 انجازات تكنولوجیة
عالجةوظیفة الم.

tللحصول على تأجیل قدره 10في دارة المؤجلة نستعمل عداد التزامني معاملھ  =10 Sec:
.استنتج دور إشارة الساعة:07س
.أحسب سعة المكثفة:08س
).1(أكمل المخطط الزمني الشتغال دورة العداد على ورقة اإلجابة رقم:09س
.المنطقیة المناسبة لھا ةالتوفیقیأعط)R01,R02,R91,R92(ماھي وظیفة المداخل :10س

 العّد والتحویلأشغولة.
أكمل المعقب الكھربائي لھذه األشغولة مع رسم دارة االستطاعة والتحكم)2(اإلجابةعلى ورقة:11س

.للرافعات
.Mللمحرك أكمل رسم دارة االستطاعة )3(اإلجابةعلى ورقة:12س

د تعویض العدادینرSN74LS90راتاتوفرت لدینا في المخبر الدSN74LS107.
.الالزمة لتصمیم عداد عشريSN74LS107كم عدد الدارات :13س
).3(أكمل تصمیم العداد على ورقة اإلجابة رقم:14س
المنطقیة التي یجب تطبیقھا  ةالتوفیقیقارورات إلى قفص التخزین، ما ھي 8من أجل ضبط مرور :15س

).a,b,c,d(في المداخل  

ستطاعةوظیفة اال.  
بساطمحرك ال)M(یحمل الخصائص التالیة:

50توترتحت مغذى  Hz ;380V ملفات الساكن مربوطة على شكل مثلثي، في حالة العمل یدور
PUبادال على محوره استطاعة tr/min570المحرك بسرعة  = 2500 W95بمردود و%

.إذا أھملنا كل الضیاعات ماعدا الضیاع بمفعول جول في الدوار،0,8و معامل استطاعة 
.و الشدة في الملفاتأحسب شدة تیار خط التغذیة:16س
.واالنزالقأحسب سرعة التزامن:17س
.أحسب الضیاع بمفعول جول في الدوار:18س
.عزم المفیدأحسب ال:19س

21/24الـصـفـحـة  



22/24الصفحة 



23/24الصفحة 



24/24الصفحة 

يرشعلا دادعلا ميمصت

)3( مقر ةباجإلا ةقرو

J0

K0

Q0

Clr Clr Clr Clr
Q3

Q3J3

K3

Q2J2

K2 Q2Q1Q0 K1

J1 Q1

Ck Ck Ck Ck

كرحملل ةعاطتسالا ةراد مسر



موضوع  البكالوریا  التجریبي  ھندسة كھربائیة2014/2015السنة الدراسیة 
محاور 

عناصر اإلجابة الموضوع األولالموضوع
العالمة

كاملة  مجزأة
:1ج
:2ج

3ج
4ج

5ج

6ج

1على وثیقة اإلجابة (A-0)النشاط البیاني 
من وجھة نظر جزء التحكم المليءمتمن أشغولة 

1على وثیقة اإلجابة معادالت التنشیط و التخمیل 
/F(10,20,30,40,50,60تفسیر األوامر: GPN : (

أمر إرغام من متمن األمن إلى متمن اإلنتاج العادي بتنشیط المراحل 
) وتخمیل باقي 6و 5و 4و 3و 2و 1اإلبتدائیة  لألشغوالت ( 

المفعول حتى زوال الخللالمراحل ویبقى ساري
I/ GPN : و التھیئة إلى متمن القیادةالتھیئة من متمن أمر :(1)

1اإلنتاج العادي على تھیئة األشغولة 
2رسم العداد على ورقة اإلجابة 

تدرج المتمن :

6*0,25

7*0,25

0,125*14

0, 5*2

0,25*4

0,125*6

1,5

1,75

1,75

1

1

0,75



7ج

8ج

9ج

10ج
11ج

21ج

13ج

14ج

15ج

التكنولوجیة :إنجازات 
 04(الشكل 0في تركیب التھیئة اآللیة و الوضع لـ(

θ= 10 msلكي تنتھي التھیئة اآللیة   بعد مدة Cحساب قیمة المكثفة 

ܸ = �ܸ  ൬1 − �݁
ି
ഇ

ೃ൰�

݁ି
ഇ

ೃ =
ି



=Vcنضع : VIH

−
ఏ

ோ
= lnቀ

ିಹ


ቁ= lnቀ

ହିଵ,

ହ
ቁ= −0,38

ܥ =
ఏ

,ଷ଼�.ସ,.ଵయ
=

ଵ

,ଷ଼�.ସ,
. 10ି = ܨߤ�5,51

LMحساب التوتر المطبق في المدخل العاكس للمضخم العملي    (مثالي) 741

ோܸమ =
�.ோమ

ோభାோమ
=

ହ∗ହ,ଶ

,଼ାହ,ଶ
= 2,16�ܸ

:D2و D1دور كل من الثنائیتین 
C: التفریغ السریع للمكثفة D1دور الثنائي 
من القوة المحركة الكھربائیة العكسیة Tحمایة المقحل ھو :D2دور الثنائي 

.الناتجة في الوشیعة عند قطع التیار

: دارة ضد اإلرتداد الناتج عن التماس المیكانیكي  للمرحلF1دور التركیب 
QAبداللة Nمعادلة  , QB ,QC

  
:Rمعادلة 

ହ
F3و F2دور التركیبین

F2تولید إشارة الساعة :
F3: عداد الحصول على مدة التأجیلt
:Hب تواتر اإلشارة احس

ܶ = ( ܴ + ܴ).ܥ. ݊ܮ �
ܶ = 20 ∗ 10ଷ ∗ 100 ∗ 10ି ∗ 0.7 = 1.4�ܵ

݂=
ଵ

்
= 0 .71 Hz

2وثیقة اإلجابة المعقب الكھربائي ألشغولة الفرز 
مغناطیس دائمالمحرك خ/خ ذو 

ھو سجل إزاحة عالمي74LS194السجل
مقاحل استطاعة دار لینتنTrالمقاحل 

1

0,5

0,25
0,25

0,25

0,125*2

0,25*2

1

0,25*8
+ 0,5*3

0.25*3

1

0,5

0,5

0,25

0,25

0, 5

1

3,5

0.75



16ج

17ج

18ج

91ج

20ج

21ج

22ج

23ج

:2و الشكل 1دور التركیبین الشكل 
CANتماثلي رقمي  : یمثل مستبدل 1الشكل 
تسمح بتنظیم عملیة الترقین أي PIC16F84: دارة قابلة للبرمجة  2الشكل 

قطع7كمفكك ترمیز إلى 
:)1( الشكل باختصار عمل الدارةشرح 

CNAللمستبدل الرقمي التماثلي Vsالعداد في البدایة في الصفر ومنھ التوتر 

مخرج المقارن في المستوى العالي Vs<Vxمعدوم ، 
Vs>Vxالساعة یبدأ العداد في العد حتى عند حضور القارورة و إشارة

مخرج المقارن في المستوى المنخفض فیتوقف العداد مشیرا إلى القیمة 
.Vxالعددیة المكافئة للتوتر 

)2من ( الشكل المرابط التي تم برمجتھا كمداخل وكمخارج 
RB6المداخل :  ,RB5 , RA1 , RA0
RB3المخارج : , RB2 , RB1, RB0,RA2, RA3 ,RA4

برنامج تھیئة المداخل و المخارج:
BSF STATUS,RP0 ; 1الذھاب إلى البنك   
MOVLW OX03 ; OX03 شحن سجل العمل  بالقیمة
MOVWF TRISA ; RA1 , RA0برمجة المداخل

; RA2, RA3 ,RA4المخارج
MOVLW 0XF0 ; OXF0 سجل العمل  بالقیمةشحن
MOVWF TRISB ; RB6 , RB5برمجة المداخل

; RB3, RB2, RB1 ,RB0المخارج
BCF STATUS,RP0 ; الرجوع  إلى البنك   0

التكتیل المناسب ھو النجمي 
) یساوي التوتر األكبر الشتغال المحرك 380Vألن التوتر المركب للتغذیة (

.220Vتوتر بسیط وكل ملف للمحرك یتحمل
:وعدد األقطابقحساب االنزال

n = ݉/�ݐ�1425 ݅݊ ⇒ �݊ ௦ = ݉�/ݐ�1500 ݅݊ �

nୱ = 60.



⟹ ܲ = 60.

ହ

ଵହ
= 2 ⟹ 2.ܲ = 4

g =
ೄି

ೄ
=

ଵହିଵସଶହ

ଵହ
= 0,05= 5%

الممتصة من طرف المحركحساب اإلستطاعة 

η =



⇒ Pୟ =




=

ଷ

.଼
= 920W

حساب تیار الخط

Pୟ = √3. U. I cosφ ⇒ I =
ଽଶ

√ଷ.ଷ଼.,଼ହ
= 1,64A

حساب الضیاع بمفعول جول في الساكن
Pୗ = 3. r. Iଶ = 3.1. (1,64)ଶ = 8,06W

حساب اإلستطاعة المرسلة 
Pେ = P୫ + Pୗ⇒ Pୗ = Pେ − P୫ = 128 − 80 = 48W

Pୖ = Pୟ− ൫Pୗ + Pୗ൯= 920 − (8,06 + 80) = 863,94W

0.25*2

0.5

0.25*2

0.125*6

0 .25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0,25

0.5

0.5

0.5

0 .75

1.75



التحلیل الوظیفي التنازلي :

جدول معادالت التنشیط والتخمیل لبعض مراحل أشغولة الملء
األفعالالتخمیلالتنشیطالمراحل

X30X38.X3 + X200X31

X32X31.a2X33+X35+X200T

X33X32.a2.t/X32/5sX34+X20074LS194

X35X32. .a2X35+X200dA+

X37X36.NtX38+X200dA-

JKقارورات بالقالبات 6عداد التزامني لعد 



~

~

+

-

~
2

4

~220

KM1

 نع فشكلا
للخلا

X34 X37 X31 X36

X21

95

96

97

98

X200

X200

X200

X4.X104

b0

b0sp1

C1

C2

C3 b1+24V

+24V

+24V



محاور 
الثانيعناصر اإلجابة الموضوع الموضوع

العالمة

  كاملة  مجزأة
:1ج

:2ج

:3ج

:4ج

:5ج

:06ج

:7ج

:8ج

:9ج

).1(التحلیل الوظیفي التنازلي على ورقة اإلجابة رقم 

في متمن األمن: التشغیل العادي للنظام.X201دور المرحلة 

الشروط األولیة التي یجب توفرھا:
CI= b0.e0.l0.r0.t0

إلى(GCI)ھو تھیئة من :(GCI)في X102تفسیر األمر المرفق بالمرحلة 
(GPN)یسیةئالرلتنشیط المراحل.( X1 . X4-3 )

.متمن أشغولة التقدیم (تدویر الصحن)

.معادالت التنشیط و التخمیل و األوامر
األوامر التخمیل التنشیط المراحل

--- X11 X13.X1+X200+Int X10

R+ X12 + X200 X10.X1.(X104+X105) X11

R- X13 + X200 X11.r1 X12

--- X10 + X200 X12.r0 X13

.ج دور إشارة الساعةااستنت

ுܶ =
௧

ே
=

ଵ

ଵ
= ݏ1

.المكثفةحساب سعة

ுܶ = ݊ܮ 2. (ܴଵ + 2.ܴଶ).ܥ
ಹ்

ଶ.(ோభାଶ.ோమ)

ଵ

,.(ଵାଶ.ଵ).ଵయ

C = 6,8 µF
).1(المخطط الزمني الشتغال دورة العداد على ورقة اإلجابة رقم

16*0,125

0,25

0 .5

0,25*2

5*0.5

0. 25*4

0.25

0.5

0.25*4

2

0.25

0.5

0,5

2.5

1

0.25

0. 5

1



:10ج

:11ج

:12ج

:13ج
:14ج

:15ج

:16ج

:17ج

:18ج

:19ج

)R01,R02,R91,R92(وظیفة المداخل
)R01,R02:( 0وضع العداد في)0000(.
)R91,R92:( 9وضع العداد في)0011(.

0000ھيلعمل العدادالمنطقیة المناسبة ةالتوفیقی

مع رسم دارة االستطاعة العّد والتحویلالمعقب الكھربائي ألشغولة 
).2(اإلجابةعلى ورقةللرافعات والتحكم

.)3(اإلجابةعلى ورقةMللمحركرسم دارة االستطاعة 

2ھو: الالزمة لتصمیم عداد عشريSN74LS107عدد الدارات 
).3(تصمیم العداد على ورقة اإلجابة رقم

).dcba=1000(في المداخلالمنطقیة التي یجب تطبیقھا ةالتوفیقی

.ب شدة تیار خط التغذیةاحس

=ߟ
ೠ

ೌ
⇒ ܲ =

ೠ

ఎ
= .ܫ.ܷ.3√ cos߮ ⇒ =ܫ

ೆ

ఎ.√ଷ. .ୡ୭ୱఝ

=ܫ
ଶହ

,ଽହ�.√ଷ.��ଷ଼�.,଼
= ܣ5

.في الملفاتب شدة تیاراحس-*-

=ܬ
ூ

√ଷ
=

ହ

√ଷ
= ܣ2,88

.ب سرعة التزامناحس
nS =600tr/min <= n =570tr/min بما أن

.االنزالقب احس - *-
γ =( nS - n)/nS

γ = (600-570)/600=0,05 => γ = 5%
.حساب الضیاع بمفعول جول في الدوار

Pu= Pa - ( Pjs + Pfs + Pjr+ Pm)
=> Pu = Pa - Pjr => Pjr=Pa - Pu
=> Pjr=2631,6 - 2500
=> Pjr=131,6 W

.ب العزم المفیداحس
Ω =2.π.n/60 => Ω =2.π.570/60 

=> Ω =59,7 rd/s 
Cu=Pu/Ω=> Cu=2500/59,7

=> Cu=41,876 N.m

0.25*3

6*0.5
0,25*3

0,25
1

0,25
0,25*4+
0,25*4+

0,75

0,25

0,5

0,25

0,25

0, 5

0, 5

0,5

0.75

4

1

3

0,25

2,5
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