
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات

2015/2014:السنة الدراسیة
-بوسعادة–بن شبیرة الشریف ثانویة 

ساعات ونصف 04:المدة

الحجم

قطع متوسطة –قطع كبیرة (أنواع من قطع مختلفة السمك 
.ثم عدھا ووضعھا في علب بحجم واحد 

بسط3–بساط القطع –بساط تحویل العلب 
.مناصب لملء العلب3الطور ، منصب وصول القطع و 

.قطعة صغیرة60قطعة متوسطة أو 

.في كل منصب ملء قبل وصول القطع 
إتیان بالعلب أمام مركز الملء المالئم ، عدھا ووضعھا في علبة ، إخالء العلبة المملوءة على

.المستوى  المائل وتوفیر علبة فارغة جدیدة في منصب الملء الفارغ 

وتكشفGبصفة عشوائیة عبر قناة عمودیة أمام الرافعة 
ثم یقلع البساط ، القطعة الكبیرة تكشف عنھا

وتدفع C2القطعة المتوسطة تكشف عنھا الخلیة 
.Dوتدفع بواسطة الرافعة 

n260و=n1.
.القطع بكلما تصبح العلبة مملوءة یرن جرص برن متقطع ، لیسحب العامل العلبة  مع توقیف عملیة إتیان 

dcyوالضغط على autoووضع المبدلة في وضعیة 

.حتى تتحقق شروط التحضیر وھي وجود علبة في كل منصب للملء 
.عملیتین وھما اإلتیان بالقطع وعدھا مع اإلتیان بالعلب عند سحب العلب المملوءة 

یتواصل التشغیل حتى نھایة الدورة ثم یتوقف 
.تقطع  التغذیة على جمیع المنفذات 
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)ھندسة كھربائیة(تكنولوجیا

14من 1صفحة 

:الموضوع
الحجمفرز وتوضیب قطع في علب حسب نظام 

.)ةصفح14
.08/14إلى  01/14العرض من الصفحة   

.12/14و09/1410/1411/14اتوثائق اإلجابة الصفح
.14/14و 13/14تین العمل المطلوب الصفح

أنواع من قطع مختلفة السمك 3فرز یھدف ھذا النظام إلى 
ثم عدھا ووضعھا في علب بحجم واحد )قطع صغیرة 

بساط تحویل العلب –بساط  وصول العلب (:بساطات نقالة6یحتوي النظام على 
الطور ، منصب وصول القطع و 3یدیره محرك التزامني ، كل بساط 

قطعة متوسطة أو 40قطعة كبیرة او 20یمكن ان تحتوي كل علبة على 
.تشغیل تحضیري والتشغیل الدائم:یوجد نوعان من التشغیل 
في كل منصب ملء قبل وصول القطع ھدفھ ھو وجود علبة :التشغیل التحضیري 

إتیان بالعلب أمام مركز الملء المالئم ، عدھا ووضعھا في علبة ، إخالء العلبة المملوءة على
المستوى  المائل وتوفیر علبة فارغة جدیدة في منصب الملء الفارغ 

بصفة عشوائیة عبر قناة عمودیة أمام الرافعة تصل القطع:علب اإلتیان بالقطع ،عدھا ،وضعھا في 
ثم یقلع البساط ، القطعة الكبیرة تكشف عنھالیتم دفعھا بواسطة ھذه الرافعة فوق بساط القطع ، 

C1 وتدفع إلى العلبة بواسطة الرافعةS. القطعة المتوسطة تكشف عنھا الخلیة
وتدفع بواسطة الرافعة C3القطعة الصغیرة تكشف عنھا الخلیة 

2=40و n3=20:عدادت3بواسطة یتم عدھا في علبة

كلما تصبح العلبة مملوءة یرن جرص برن متقطع ، لیسحب العامل العلبة  مع توقیف عملیة إتیان 

:02تشغیل النظام یتطلب وجود عاملین

.للصیانة الدوریة المراقبة والتھیئة:
.ملء القناة بالقطع وسحب العلب المملوءة :عامل دون تخصص 

.حسب القوانین المعمول بھا في النظام الدولي
.دقیقة في الیوم30یجب على النظام أن ال یتوقف أكثر من 

:GEMMAدلیل أنماط التشغیل و التوقف
ووضع المبدلة في وضعیة CIعند تحقیق الشروط اإلبتدائیة 

حتى تتحقق شروط التحضیر وھي وجود علبة في كل منصب للملء ، تحضیريفي التشغیل ال
عملیتین وھما اإلتیان بالقطع وعدھا مع اإلتیان بالعلب عند سحب العلب المملوءة فیھا 

یتواصل التشغیل حتى نھایة الدورة ثم یتوقف cy/cyأو یضع العامل المبدلة في وضعیة 
تقطع  التغذیة على جمیع المنفذات ،AUعند حدوث أي خلل أویضغط العامل على زر 

وزارة التربیة الوطنیة
باكـــــــالوریا تجریبیة 

تقني ریاضي :الشعبة

تكنولوجیا:مادةاختبار في

4(یحتوي الموضوع على  

   العرض من الصفحة
وثائق اإلجابة الصفح

العمل المطلوب الصفح

I. دفتر الشروط:

یھدف ھذا النظام إلى :الھدف من التألیة.1
قطع صغیرة 

یحتوي النظام على :وصفال.2
، كل بساط )لملء العلب

یمكن ان تحتوي كل علبة على :التشغیل .3
یوجد نوعان من التشغیل 

التشغیل التحضیري -
إتیان بالعلب أمام مركز الملء المالئم ، عدھا ووضعھا في علبة ، إخالء العلبة المملوءة على:التشغیل الدائم -

المستوى  المائل وتوفیر علبة فارغة جدیدة في منصب الملء الفارغ 

اإلتیان بالقطع ،عدھا ،وضعھا في 
لیتم دفعھا بواسطة ھذه الرافعة فوق بساط القطع ، .hيحثالبالملتقط

C1الخلیة الكھروضوئیة 

القطعة الصغیرة تكشف عنھا الخلیة .Bبواسطة الرافعة 
في علبةكلما تسقط قطعة 

كلما تصبح العلبة مملوءة یرن جرص برن متقطع ، لیسحب العامل العلبة  مع توقیف عملیة إتیان 

تشغیل النظام یتطلب وجود عاملین:اإلستغالل .4

:مختصعامل-
عامل دون تخصص -

حسب القوانین المعمول بھا في النظام الدولي:األمن.5

یجب على النظام أن ال یتوقف أكثر من :الجاھزیة .6

دلیل أنماط التشغیل و التوقف.7

عند تحقیق الشروط اإلبتدائیة :يتحضیرالتشغیل ال-
في التشغیل الیبدأ النظام 

فیھا تتم:التشغیل الدائم -
أو یضع العامل المبدلة في وضعیة acyوعند الضغط

عند حدوث أي خلل أویضغط العامل على زر التشغیل



14من 2صفحة 

II.لتحلیل الوظیفي ا:

.)A-0(مخطط النشاط :الوظیفة الشاملة .1

W)الطاقة(:EE كھربائیةطاقةEPطاقة ھوائیة.

R)الضبط(:Nحجم كبیر وحجم صغیرعدد القطع المصنعة.

E)تشغیل آلي:)اإلستغاللauto دورة/تشغیل دورةcy/cy.

C)تشغیل النظام متحكم فیھ بواسطة آلي مبرمج صناعي:)اإللتزاماتAPI

.البرنامج المخزن في ذاكرتھحالة تغییرالتشغیل یكفي تغییر في 

.)09/12الصفحة (1أنظر وثیقة اإلجابة:التحلیل الوظیفي التنازلي.2

IV. متمن إنتاج عادي2و تسھیل الصیانة تم تجزءة النظام إلى أجل دقة التشغیل من:التحلیل الزمني.

GPN1: 3(و )2(و)1(تأشغوال3یحتوي على :1متمن إنتاج عادي(.

.تقدیم علبة على بساط التحویل :)1(

.اإلتیان بالعلبة على بساط الملء المالئم :)2(

.تحویل العلبة إلى منصب الملء المالئم:)3(

GPN2: 4(یحتوي على أشغولة:2متمن إنتاج عادي. (

.والعداإلتیان بالقطع والملء:)4(

.التدرج الموجود بین المتامن:تدرج المتامن -



14من 3صفحة 



14من 4صفحة 

IV. إنجازات تكنولوجیا:

:7490بالدارات موضبة في علبةصغیرةقطعة 60دارة العداد لعد .1

:0التھیئة اآللیة و الوضع في الصفر دارة .2

:التنبیھ إلجالء العلب المملوءةدارة .3
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14من 5صفحة 

:دارة المستبدالت و اآللي المبرمج الصناعي.4

:الطور مع دارات التحویل لتغذیة المنفذات المتصدرة 3شبكة التغذیة -5

:لملء قناة القطعJKبالعدادات بإستعمال القالباتة المؤجلةدار.5



14من 6صفحة 

:)GS(األمـــــــنمتمن 

V. متمن اإلنتاج العادي :المناولة الزمنیةGPN2



14من 7صفحة 

:مستند تقني لوثائق الصانع 
 المقاحل:

2N2222A NPN VCEmax= 75 v ICmax= 0.8 A PMAX= 0.5 w β=100 VBE =0.6v

C122D Tyristor VAKmax= 600 v Imax= 5 A Ig= 30mA

BD681S Darlington VCEmax= 100 v ICmax= 4 A PMAX= 40 w VBE = 1.4v

 المرحالت الكھرومغناطیسةRelais

LDN-12F 12 v 80 Ω      مقاومة الوشیعة 150 mA تیار الوشیعة   3A تیار التماس

A0214676 12 v 90 Ω      مقاومة الوشیعة 133 mA    تیار الوشیعة 10A  تیار التماس

المرحالت الحراریة

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

TTL:الدارة  SN74F14 للتشغیل مع جدول مختصر9074:الدارة:
VIH 1.6V

VIL 0.8V

VOH 3.4V

VOL 0.3V



14من 8صفحة 

VI.للمنفذات و المنفذات المتصدرة و الملتقطاتإختیارات تكنولوجیة:

اإلتیان بالقطع والعد والملءالمالئمتحویل العلبة نحو منصب الملءإتیان بالعلبة على بساط الملءتقدیم علبة على بساط التحویل

L: المفعولبسیطةرافعة

M5: إقالع ~3محرك ال تزامني
مباشر

M6: 3محرك ال تزامني~
)ثلثي م-نجمي إقالع (

380v/660v 980tr/min Pu=4.5kw
η=76% cosφ=0.86

M2  وM3 وM4:
ات إقالع~3ةال تزامنیاتمحرك

)مباشرة (
EوF وH:

المفعولمزدوجةرافعات 

G:رافعة مزدوجة المفعول
S  وB وD:
المفعولبسیطة اترافع

M1:مباشرإقالع~3محرك ال تزامني

dL:  ثنائي اإلستقرار2/5موزع

KM5: كھرومغناطیسيمالمس

KMΔوKMYوKA

KM6: كھرومغناطیسيمالمس
ةكھرومغناطیسیاتمالمس

)KAمالمس بمؤجل(

dE،dH،dF:

اإلستقرارةثنائی2/5اتموزع

KM4 KM2 KM3

ةكھرومغناطیسیاتمالمس

dG:  ستقراراإلثنائي 2/5موزع

dD dSdB:

اإلستقرارأحادیة 2/3اتموزع

l: نھایة الشوطملتقط
Lللرافعة 

k: العلبللكشف عن  ملتقط

m1 . m2 . m3:

سعویة تكشفملتقطات 
لدفعھا نحو منصب عن حضور علبة

الملء المالئم

a1،a2،a3:
علبةعن حضورسعویة تكشفملتقطات 

منصب الملء المالئمفي

e0،e1f0،f1h0،h1:
للرافعاتنھایة الشوطملتقطات 

C1: علب الكبیرةللضوئيملتقط
C2: لمتوسطةاعلب للضوئيملتقط
C3: علب الصغیرةللضوئيملتقط

d b s:

اتلرافعلنھایة الشوط اتملتقط

24~تغذیة المنفذات المتصدرة تكون بتوتر منخفض :مالحظة  v220~:المحول المستعملv / 24v



14من 9صفحة 

:1وثیقة اإلجابة............................................................:اإلسم واللقب

A01:التحلیل الوظیفي التنازلي/01ج 

بلعلا ءلمإ

ةمدقم بلع

B ةعفارلا
M6 كرحم

C

6

6

A016:ریراقت

1

2

3

ةیتأم بلع

EE EEP

6

:من جدید  بعد فرز القطعة األخیرةقناة القطعلملء JKدارة المؤجلة بالقالبات /08ج 

:12sللمؤجلة بعداد لتحقیق تأجیل البیان الزمني /09ج



14من 10صفحة 

األفعالالتخمیلالتنشیطالمراحـل
100

101

32

33

34

:2وثیقة اإلجابة......................................................:اإلسم واللقب
:المراحل لبض التخمیلوجدول معادالت التنشیط/3ج 

:العلبتحویل ألشغولةئيواھلالمعقب ا/10ج 

:M6للمحركدارة التحكم واإلستطاعة /20ج 

:للتوترات البسیطة و المركبة تمثیل فرینل /3ج 



14من 11صفحة 

:3وثیقة اإلجابة......................................................:اإلسم واللقب
:دلیل أنماط التشغیل والتوقف المختصر /12ج 

:قطعة صغیرة موضبة60لعد العداد دارةلتركیب/13ج 

:وحساب التوترا ت المتوسطة vLوv2منحنى التوترات /3ج 



14من 12صفحة 

:4وثیقة اإلجابة......................................................:اإلسم واللقب

:تحوبل العلب نحو منصب الملء 3دارة المعقب الكھربائي ألشغولة/3ج 

:Eالتحكم واإلستطاعة للرافعة دارة /3ج 

PICبرنامج تھیئة المرافئ للمكرومراقب /3ج  16F84A:
Bsf STATUS,RP0 ;……………………………………………………………………………………….……………

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

movwf TRISA ; ……………………………………………………………………………..……………………

................................... ; كمخرج A برمجة المرفأ
movwf TRISB ; ……………………………………………………………………………………………………

...................................... ; 0الذھاب إلى البنك 



14من 13صفحة 

اإلمتحانأسئلة
I.التحلیل الوظیفي:

.09/14صفحة(1وثیقة اإلجابةعلى 1A0لتنازلياظیفيوالتحلیل الأكمل :1س- (

II. الزمنيالتحلیل:
.وفقا لدفتر الشروط جزء التحكممن وجھة نظر GPN2:لـ)4أشغولة(أرسم متمن:2س-
.الجزء العمليمن وجھة نظر GPN1:لـ)1أشغولة(رسم متمنعد أ:3س-
APIالمبرمج الصناعي من وجھة نظر اآللي GPN2:لـ)1أشغولة(أرسم متمن:4س-

.O:وتمثیل المخارج بـI:مع تمثیل المداخل بـ 

.)10/14صفحة (2وثیقة اإلجابةعلى و األفعال أكمل جدول معادالت التنشیط والتخمیل :5س-
.مع توضیح األوامر  أرسم التدرج الموجود بین المتامن :6س-
.F/GPN1:(10,20,30)،I/GPN2:(4):مرالتالیة وافسر األ:7س-
.)11/14صفحة (3وثیقة اإلجابةعلى وفقا لدفتر الشروط دلیل أنماط التشغیل والتوقفإملء :8س-
.GSومتمن اآلمن,GCIإشرح بإختصار مبدأ تشغیل متمن القیادة والتھیئة :9س-

الشرطوماذا یمثل ھذا GPN1تمن اإلنتاج العاديفي مa1.a2.a3ماھو دور القابلیة :10س-
.)09/14صفحة(1وثیقة اإلجابةعلىJKتبالقالباةلالمؤجرة اأكمل البیان الزمني لد:11س-

III.نجازات تكنولوجیة:

على إكمال رسم  دارة التغذیةمع 3لألشغولة أكمل رسم دارة المعقب الكھربائي:12س-
.)12/14صفحة (4اإلجابةوثیقة

.)10/14صفحة (2اإلجابةوثیقةعلى 1لألشغولة ئي ھواأكمل رسم دارة المعقب ال:13س-
على المرقنونوع مفك الترمیزمع تحدید نوع دارة 7490بالدارة أكمل رسم دارة العداد ::14س-

.)11/14صفحة (3اإلجابةوثیقة 
.1اإلجابةوثیقةعلى s12للحصول على تأجیل JKالمؤجلة بالعداد أكمل رسم دارة ::15س-

:تحلیل الدارات اإللكترونیة 

یةلكي تنتھي التھیئة اآللCأحسب سعة المكثفة )الوضع في الصفر(في تركیب دارة التھیئة :16س-
Uc(علما أن .ms=10t0بعد مدة = VIH = 1.6v. (

.أحسب التوتر المطبق على المدخل العاكس للمضخم العملي المثالي :تركیب الفي نفس :17س-
.D2وD1ماھو دور الثنائیات :تركیب الفي نفس :18س-
.المناسبRelaisثم إختر المرحل ICثم إستنتج التیار IBالتیار أحسب :تركیب النفسفي:19س-
.Rlaisمع تحدید نوع المرحل .IBلتحدید التیار RBأحسب المقاومة :تركیب دارة العد :20س-

.Relaisثم إختر المرحلIBأحسب التیار، مانوع المقحل المستعمل:في دارة المؤجلة:21س-

:بالثنائیات المقومات المستعملة ثنائیة النوبة :الطور 3الشبكة 
المصباحطرفي بین vLو,v2لتغذیة المنفذات المتصدرةأرسم شكل إشارة التوتر للمقوم:22س-

.3اإلجابةوثیقةعلى

.3اإلجابةوثیقةعلى V2moyو  VLmoyأحسب القیمة المتوسطة:23س-

.3اإلجابةوثیقةتمثیل فرینل للتوترات البسیطة و المركبة على أرسم :22س-

.3اإلجابةوثیقةالعالقات الریاضیة للتوترات البسیطة والمركبة على أكتب:24س-

.ماھي قیمة المردود لكي یشتغل التركیب في القیم القصوى ,دفع وجذبماھو دور التركیب :25س-
.3الشكلR2و R1للمضخم العملي بداللةAVأحسب التضخیم في التوتر:26س-



14من 14صفحة 

.3الشكل Bالدارة .XوT2وT1بداللة S2وS1أكتب المعادالت المنطقیة لكل من :27س-

.NE555:بـ في دارة إشارة الساعة f=500HZللحصول على Rbأحسب المقاومة :28س-

0.8cosφمن :نرید تحسین معامل إستطاعة 0.93cosφإلى  = Pمع = = 5kw.
.ماھو العنصر الكھربائي الذي نضیفھ مع الشبكة  :29س-

.الجدیدةSاإلستطاعة الضاھریة أرسم ملث اإلستطاعات مبینا :30س-
.للحصول على معامل اإلستطاعة الجدید Cأحسب سعة المكثفة :31س-

:الصناعي اآللي المبرمجالمستبدالت و دارة 
)5/14الصفحة (:الرقمي دراسة المستبدل التماثلي 

,rو التباینqأحسب الخطوة:32س-
.ve=2.5vالموافقة لتوتر الدخول nإستنتج القیمة الرقمیة ثم:33س-

)5/14الصفحة (:التماثلي الرقمي دراسة المستبدل 

,rو التباینqأحسب الخطوة:34س-

.)10000000(الموافقة vsتماثلیةإستنتج القیمة الثم:35س-

:Eو الرافعة 6Mالمحرك ة دار
.3وثیقة اإلجابةعلى للمحرك و التحكماإلستطاعة أكمل رسم دارة :36س-

.4وثیقة اإلجابةعلى للرافعة و التحكماإلستطاعة أكمل رسم دارة :37س-

.إختر نوع المرحل الحراري لحمایة المحرك:38س-
:أحسب مایلي  ,مستعینا بخصائص المحرك في جدول اإلختیارات التكنولوجیة :39س-

.nsسرعة التزامن .1
.Paاإلستطاعة الممتصة .2
pjs)أحسب جمیع الضیاعات .3 pfs pjr pm pfs(و ماذا تمثل الضیاعات ( + pm. (
.إستنتج المردود .4

v:الخصائص المحول لھ :دارة المحول لتغذیة المنفذات المتصدرة / 25v220

S = 120VA= 24vU2Nمقاومات األولي والثانويὩR1=40.1Ὡ =R2.

.m0نسبة التحویل أحسب :40س-
.المقاومة المرجعة إلى الثانوي أحسب :41س-
.pjثم إستنتج الضیاع بمفعول جول ,أحسب التیار الثانوي اإلسمي :42س-

=أعطت القیمة :على المحول تجربة في فراغ حیث أجریت  7.5wP10

.إستنتج مردود المحول :43س-

.لوحده M2نرید برمجة دارة التحكم في المحرك16F84A:دارة المیكرومراقب 
.4وثیقة اإلجابةعلى بلغة المجمع للمداخل و المخارج برنامج التھیئةتعیینات فسر:44س-

TRISA:ماھو دور السجالت التالیة :45س- ,PORTA,STATUS.
.STATUS:RP0الخامس للسجلالبیتما ھو دور :46س-

.......2015دة الباكالوریا سعیدة موفقون في شھاعطلة .....


