
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقاتوزارة التربیة الوطنیة

1:2016/2017إختبار الفصل امتحان بكالوریاالتعلیم الثانوي                              
-بوسعادة -بن شبیرة  محمد ثانویة تقني ریاضي      :الشعبة

ساعات 03:المدة)ھندسة كھربائیة(تكنولوجیا:مادةفياختبار

13من 1صفحة 

التوضیبنظام :الموضوع

.)13/13إلى  1/13(من ةصفح13یحتوي الموضوع على 
 08/13إلى1/13(العرض من الصفحة(.
13/13(ةالعمل المطلوب الصفح(.

12/13-11-10-09(تاق اإلجابة الصفحائوث(.
:دفتر الشروط

.BوAمن مادتین مصنوع منتوج لمزیج بیتوضیھدف النظام إلى :التألیةن الھدف م.1

:وصف التشغــــیل.2

.أشغوالت رئیسیة )04(أربعة :تم تجزئة النظام إلى 

BوAمزج المادتین:)2(األشغولة -BوAوزن المادتین:)1(األشغولة -

قارورات04غلق ملء و:)4(األشغولة -التسخینتفریغ المزیج و:)3(األشغولة -

ثم یتم في الخزانمزیجیفرغ الل،ثانیة90بعدھا تبدأ عملیة المزج لمدة ، BوAیتم وزن المادتین 

04وغلقملء وفي نفس الوقت یتم عدھاب،C°80الحرارة حتى درجة RCHبواسطة المقاومةتسخینھ

.لتبدأ دورة جدیدةقارورة24توضیب یتم في النھایة و،قارورات 

 التسخینتفریغ المزیج ومركز:

حتى RCHتبدأعملیة التسخین بواسطة المقاومة بعد عملیة المزج ، 
.وتنتھي العملیةa0حتى مزیجریغ اللتفEVیفتح الكھروصمام ثم ، C°80درجة الحرارة 

دلیل أنماط التشغیل و التوقفMMAGE:

.تقطع التغذیة على جمیع المنفذات RTأو تدخل المرحل الحراريAUعند الضغط على 

یضع العاملثم ،قاروراتالعامل الیسحب Reamعلىویضغط AUوبعد معالجة الخلل یحرر العامل 

إلى الوضعیة الجزء العمليرجوع جمیع منفذات یتمinitضغط علىیوAutoالمبدلة في وضعیة

.وضعیة الراحة یصبح النظام في ،CIاإلبتدائیةالشروط تحقیقوعنداألصلیة 

.)عن الدراسةةخارج(القارورات وإجالئھاقدوم :مالحظة 

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

القارورات الموضبة  إلجالء واحد دون اختصاصیستوجب حضور عاملین :االستغالل.4
.في القیادة والصیانة الدوریةواآلخر مختصة و ملء قناة السداداتفارغالالقاروراتوإحضار



13من 2صفحة 

)A-0(:مخطط النشاط:الوظیفة الشاملة .5

W:طاقة.EE:طاقة كھربائیة
EP:طاقة ھوائیة

C:الضبط  لتزاماتإ.
E: تعلیمات االستغالل.
R: تعدیالت.N:عدد القارورات

θ:درجة الحرارة

كل األشغوالتفي Cإلتزامات الضبطیجب إضافة :مالحظة 
.A0ظیفي التنازليوالتحلیل الفي 

من بین األسئلة المقترحةسؤاال فقط15أجب على :مالحظة ھامة 

A - 0

من مادتین مزیجوّضب 
Bو A

C R E W

قارورات فارغة

BوAمزیج من 

سدادات

قاروة موضبة

آلينظام

عامالن

نفایات+تقاریر



13من 3صفحة 



13من 4صفحة 

:01األشغولة متمن 

من وجھة نظر النظام متمن 

:02األشغولة متمن :المناولة الزمنیة.7

:02األشغولة متمن 

:04األشغولة متمن 

 لوحة التحكم والقیادة:



13من 5صفحة 

:تكنولوجیة إنجازات .5

 قارورات 40دارة عد:

:2Tوالمؤجلة والسجلالساعةدارة إشارة.1

:للتحكم في زمن المزج1Tدارة المؤجلة .2



13من 6صفحة 

:جدول االختیارات التكنولوجیة للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات .6

3:شبكة التغذیةx 380 V ; 50 HZ

قارورات 04غلق قارورات04ملءتفریغ الو التسخینBوAمزج المادتینBوAوزن المادتین

ت
ذا
نف

لم
ا

EVA:كھروصمام
V220

EVB:ھروصمام ك
V220

M: 3محرك ال تزامني~
مباشرإقالع 

EV:كھروصمامV220
RCH:مقاومة تسخین

EVc: كھروصمام
V220
C:لمفعولابسیطةةرافع

D:مزدوجة المفعولةرافع

رة
صد

مت
 ال

ت
ذا
نف

لم
ا

K EVA:تغذیة~V24
KEVB:24~تغذیةV

KM: مالمس
V24~يكھرومغناطیس

T1:مؤجلة لزمن المزج

K EV:تغذیة~V24

24V~ تغذیة: KRCH

dC:3/2ھوائيكھروموزع
احادي اإلستقرار

K EVc:تغذیةV24

T2:مؤجلة لزمن الملء

dD: 5/2موزع   ھوائي
ثنائي اإلستقرار

خروج الذراع : dD+

دخول الذراع: dD-

ت
طا

تق
مل

ال

a0a2 a1:ت ملتقطا
وAخاصة بوزن المادتین 

B

a2: یكشف عن المادتین
AوB

في المازج

t1: 90زمن التأجیلs

a0:مستوى كشف عنی
المازج فارغ

θ:درجة الحرارةC°80

c1:نھایة شوطملتقط
Cالرافعة 

b0: یكشف عن مستوى
المنتوج

t2: 20زمن التأجیلs

k:عن الكشفملتقط
فارغةةوجود قارور

d0،d1:نھایة شوطملتقطا
Dالرافعة 

f:یكشف عن وجود  ملتقط
سدادة

h:عن ملتقط الكشف
مملوءةوجود قارورات



13من 7صفحة 

مالحق.7
حلاالمق:

hFE:100

100=β
:800mAMAXCI

0.75V:VBE
Pmax =

500mW
VCEmax= 40V

V0.3=satVCE2222N2NPN

VCEmax= 45vICmax= 1.5APMAX= 12.5 wNPNBD 135

VCEmax= 45vICmax= 1.5APMAX= 12.5 wPNPBD 134

ةالكھرومغناطیسیتالمرحال:

توتر التغذیةللتماسالتیار األقصىمقاومة الوشیعةاإلستطاعة اإلسمیة
450mW360 OHM10A12VDC

900mW600 OHM10A24VDC
900mW51 OHM10A6 VDC

900mW2.560 OHM10A48 VDC

 اللوحة اإلشاریة للمحركM:

M كرحملا

 7490الدارة:



13من 8صفحة 

7476الدارة المندمجة ملحق خاص ب:

 7474الدارة المندمجة:



13من 9صفحة 

)جابة اإلاقورأتعاد مع (:4/1وثیقة اإلجابة 

:A0مخطط النشاط /1ج 

:قارورات)04(العداد لعد المخطط المنطقي لدارة /08ج 

:قارورات)04(العداد لعد لدارة الزمني المخطط /08ج 



13من 10صفحة 

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:4/2وثیقة اإلجابة 

:وتخمیل واألفعال للمراحل جدول تنشیط/6ج

األفعالالتخمیلالتنشیطالمراحـل
40

42

44

46

48

49

)2tزمن التأجیل (:1Cالزمني لشحن المكثفة المخطط /21ج 

PCمن وجھة نظر الغلقمن أشغولة متPOوجھة نظر منالملءمتمن أشغولة /3+2ج 



13من 11صفحة 

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:4/3وثیقة اإلجابة 

:الخاصة بالخلل والتھیئةحلقة الجیما/05ج  

:Dبالقالبات المخطط المنطقي للسجل/22ج  

:Dالسجل بالقالبات لدارة الزمني المخطط /22ج 



13من 12صفحة 

)اإلجابةقاورأتعاد مع (:4/4وثیقة اإلجابة 

:كم في وزن المادتین ودارة التحMاإلستطاعة والتحكم في محرك المزجدارة /26ج 

:تنازليالعداد الب1Tالمؤجلةدارةلالمنطقيالمخطط /15ج 

:تنازليالعداد الب1Tالمؤجلةدارةالمخطط الزمني ل/15ج 



13من 13صفحة 

العمل المطلوب
I.التحلیل الوظیفي:

./14على وثیقة اإلجابة )التحلیل الوظیفي التنازلي (A0أكمل مخطط النشاط:1س
II.التحلیل الزمني:

.)05أشغولة الغلق +04أشغولة الملء(إلى أشغولتین  ھاتم تفكیك04لتبسیط متمن األشغولة

.3/4على وثیقة اإلجابة PCة نظر جزء التحكممن وجھغلقالمتمن أشغولة أنشئ:2س
.3/4على وثیقة اإلجابة POعملي جزء الالمن وجھة نظر الملءمتمن أشغولة أنشئ:3س
.الشروطوفقا لدفترPCمن وجھة نظر جزء التحكمالتسخینوالمزیجالتفریغ03متمن أشغولة أنشئ:4س
)أكمل حلقة الجیما:5س GEMMA .3/4على وثیقة اإلجابةحسب التشغیل المحدد في دفتر الشروط (
.2/4على وثیقة اإلجابة أكتب معادالت التنشیط والتخمیل واألفعال للمراحل في الجدول:6س

III.تعمل في نظام التبدیلجمیع المقاحل (:إنجازات تكنولوجیة. (

)1الشكل (إللكتروني  في التركیب ا:قارورات40عد دارة.1

؟ Aالدارة دورإسم وماھو :7س
.4/1وثیقة اإلجابة على JKالقالباتسم المخطط المنطقي والزمني لدارة العداد برأكمل :8س
QCبداللة  N، أكتب معادلة المخرج شرط نھایة العد ماھي البوابة الموافقة ل:9س QB QA؟
،المار في وشیعة المرحلالمناسب مع حساب التیار RELAISإختر المرحل وثیقة مالحق من:10س

.2التشبع ھوملاعلما أن معRBالقاعدةأحسب مقاومةماذا یمثل ھذا التیار، ثم

)3الشكل (:للتحكم في زمن المزج1Tالمؤجلة في دارة.2

.)7490مخرج الدارة (TQDأحسب الدور :11س
.S90=t1لتحقیق التأجیل Nماھي سعة العداد :12س
.t1ما ھي البوابة الموافقة لنھایة التأجیل :13س
.المار في وشیعة المرحلالمناسب ، أحسب التیار RELAISإختر المرحل من وثیقة مالحق :14س
.4/4وثیقة اإلجابة على t1لدارة المؤجلةالزمنيوالمنطقيأكمل المخطط :15س
.PRCH=400WوRCH=180Ωعلما أن Rchمن طرف مقاومة التسخینالتیار المستھلكأحسب :16س

)2الشكل (:T2و المؤجلة الساعةدارة إشارة.3

.لدارة إشارة الساعةعین دارتي الشحن والتفریغ:17س
.)Pmax(في أقصى قیمة لھاPلما تكون المقاومة المتغیرةCةسعة المكثفأحسب :18س
.في دارة التفریغDماھو دور الثنائي  :19س
tH(إشارة مربعةنرید الحصول على :20س = tL( ماھي قیمة المقاومة المتغیرة ،P.
.Pاومة المتغیرة ، ثم أحسب قیمة المقt2أكتب العبارة الحرفیة لزمن التأجیل :21س
.C1أكمل رسم المخطط الزمني لشحن المكثفة :22س
.4/3وثیقة اإلجابة على لدارة السجل والزمني ، ثم أكمل ربط المخطط المنطقي Dماھو نوع السجل بالقالبات  :23س
.عة المرحلالمار في وشیالمناسب ، أحسب التیار RELAISإختر المرحل من وثیقة مالحق :24س

.إستعن باللوحة اإلشاریة  صفحة مالحق  (:M2المحركدراسة .4 (

.ما ھو نوع اإلقران المناسب للفات المحرك ، علل إجابتك :25س
EVAوالتحكم في الكھروصماماتMأكمل ربط دارة التحكم و اإلستطاعة للمحرك :26س EVB 4/4وثیقة اإلجابة على

...............بالتوفیق وحظ سعید .........................


