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 لثــــالثــي األولاختبــــــار ا
  2018 – 2017: السنة الدراسية 

 راحــــــم أمينـــــــة: االستــــاذة 
 ســــاعـــــــات 3: المـــــدة 

 

 نظام آلي لغلق و تحويل و عد قارورات زيت نباتي
I- دفتر الشروط المبسط : 
 .مركز للمزج و التفريغ –مركز لإلتيان باألقراص  –السائلة مركز لوزن المواد : يحتوي النظام على :  وصف الكيفية .1

 

 9ثم تفريغهما في الخالط و في نفس الوقت االتيان بــ  Bو المادة  Aعند انطالق الدورة يتم وزن المادة : التشغيل  مبدأ .2
عند االنتهاء . استمرار التسخين دقيقة مع 2 تدوم ثانية، بعدها تنطلق عملية الخلط التي 60أقراص ثم تبدأ عملية التسخين لمدة 

ثم يفرغ الخليط في القارورة ) دورة 50خ /دوران المحرك خ(لتقديم قارورة فارغة لمركز الملء  2من العمليتين يدور البساط 
 .ثانية و تنتهي الدورة لتبدأ دورة جديدة 20في مدة زمنية قدرها 

 

 :أنماط التشغيل و التوقف  .3
 يتم تحضير اآللة بوضع القارورات الفارغة على البساط و ملء الخزان  لتشغيلبدء اعند :  تشغيل التحضيرB 

 .Aبالمادة  Aو ملء الخزان  Bبالمادة 
  تنطلق دورة االنتاج بالضغط على  :التشغيل العاديDcy  و يكون التشغيل حسب وضعية المبدلةAuto  أوC/C. 
  لى الزر عند طلب التوقف العادي يضغط العامل ع :التوقف العاديAr  يواصل النظام التشغيل حتى نهاية الدورة

 .ثم يتوقف
  المحركات أو الضغط على التوقف االستعجالي يتم أحد في حالة حدوث خلل في  :أساليب العجز و اعادة التشغيل

 .و سحب القارورات يدويا قطع التغذية آليا على اآللةتوقف النظام و 
التشغيل و ذلك بالتنظيف و ارجاع الضغط، بعد ذلك يضغط العامل على زر  بعد زوال الخلل يتم التحضير العادة

يمكن لدورة جديدة أن  CIلوضع الجزء المنفذ في الوضعية االبتدائية، و عند تحقق الشروط االبتدائية  Initالتهيئة 
 .تنطلق

 

II-  النشاط البياني : الوظيفة الشاملة)A-0( 
E    :طاقة كهربائية. 

EX  :ستغاللتعليمات اال. 
N    :عدد األقراص. 
T    :زمن التأجيل. 

 

 :أشغوالت عاملة  5تجزئة النظام الى  يمكن
 االتيان باألقراص:  2األشغولة  - Bو  Aوزن المادتين :  1األشغولة  -
 الخلط و التسخين:  4األشغولة  - افراغ الوازن في الخالط:  3األشغولة  -
  ملء القارورات و اخالئها:  5األشغولة  -

 
III-  المناولة الهيكلية: 
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IV- ةالزمني المناولة : 
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V-  3: شبكة التغذية  :االختيار التكنولوجي للمنفذات و المنفذات المتصدرة و الملتقطاتx380V~ , 50Hz  
 الملتقطات المنفذات المتصدرة المنفذات األشغوالت

أشغولة وزن 
 Bو  Aالمادتين 

EVA ،EVB  صمامات كهربائية ~
220V  مالمساتKA، KB   ~24V c, b  : نهاية شوط لمراقبة عملية وزن

 على التوالي Bو  Aالمادتين 

االتيان 
 باألقراص

MYΔ  : 3محرك ال تزامني  ~
 لتدوير البساط

2880Tr/min  380/660V 

 للخلط KMYΔ ~24Vمالمس 
 للنجمي KMY ~24Vمالمس 
 للمثلثي KMΔ  ~24Vمالمس 

n  : كاشف ضوئي يكشف عن مرور
 قرص

افراغ الوازن في 
 نهاية شوط للكشف عن تفريغ الوازن:  24V  a ~تغذية   KCمالمس 220V~ صمام كهربائي :  EVC الخالط

 التسخين و الخلط
M1  : 3محرك ال تزامني  ~

 %85، 0.82لتدوير الخالط 
1425tr/min,  220/380V 

 .مالمس تأجيل لمراقبة التسخين : KM1  ~24V t1مالمس 
t2  :مالمس تأجيل لمراقبة الخلط. 

   KR ~ 24Vمالمس  مقاومات مسخنة

 KD  ~24Vمالمس  24V~ صمام كهربائي :  EVD مالمس تأجيل لتحديد مدة الملء:  SN 74LS74 t3سجل ازاحة  خ لالخالء/محرك خ:  MP/P الملء و االخالء 
- P0, P1  :هيز تكنولوجي يسمح بترقين المستوى للمادة ملتقطات لتجA  و المادةB. 
- S0  :ملتقط حضور قارورة فارغة على البساط. 
 3x380V    ͠   , 50Hz: شبكة التغذية  -

 
VI-  انجازات تكنولوجية: 

 :التحكم في المحرك دارة  •

 
 

لتفريغ الخليط في ) RCمؤجلة بالخلية ( T3المؤجلة  •
 :    القارورة 

 

اقالع مباشر اتجاه واحد ( M1تحكم للمحرك دارة ال •
 ) :للدوران

 
 

                          

N = 50 

R1 = 10KΩ  -  R2 = 5KΩ 

VC 

VS 
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 :العمل المطلوب 
 :التحليل الوظيفي التنازلي  .1

 .5على وثيقة االجابة صفحة  )A.0(أكمل النشاط البياني  -1س
 

 :التحليل الزمني  .2
 .من وجهة نظر جزء التحكم )افراغ الوازن في الخالط( 3شغولة األمتمن  أنشئ -2س

 

لمتمن  X10لمتمن القيادة و التهيئة و  X102 ،X104للمراحل  5على وثيقة االجابة صفحة معادالت التنشيط و التخميل  أكمل -3س
 .1األشغولة 

 

 ؟) 2صفحة ( تنسيق األشغوالتفي متمن  X3-4و  X2-4، و المراحل )2صفحة (في متمن القيادة و التهيئة  X104ما هو دور  -4س
 

 ).GS-GCI-GPN(أرسم مخطط تدرج المتامن  -5س
 

 .F/GCI (100)و  F/GPN (10, 20, 30, 40, 50): فسر األوامر  -6س
 

 .1وفق أنماط التشغيل و التوقف على الصفحة  5أكمل مخطط الجيما على وثيقة االجابة صفحة  -7س
 

 :انجازات تكنولوجية  .3
 :دارة التحكم في المحرك  •

 .6 على وثيقة االجابة صفحة 7490باستعمال الدارة المندمجة  خطوة للمحرك 50لعد  العداد ركيبتكمل أ -8س
 

، علما أنه يشحن 6على وثيقة االجابة صفحة  7474المنطقي للسجل الحلقي باستعمال الدارات المندمجة المخطط أكمل  -9س
 ).CLR – PRمال مداخل االرغام استع( Initبواسطة االشارة ) Q3Q2Q1Q0) (0001(ابتدائيا بالحالة 

 

 .6على وثيقة االجابة صفحة  4أكمل رسم دارة المعقب الهوائي لألشغولة  -10س
 

 :  3صفحة  1للطابق  NE555في الدارة المندمجة 
 الموجود في هذا الطابق ؟ D1و العنصر  1ما هو دور كل من الطابق  -11س

 

 .C1المكثفة  عين دارتي شحن و تفريغ -12س
 

 .T = 4s: ، علما أن C1أحسب قيمة المكثفة  -13س
 

 .2/3VCCو  1/3VCC: ، علما أن عتبتا االنقالب لتركيب هما VSو  VC: ارسم المخططات الزمنية لـ  -14س
 

 : 3 صفحة T3دارة المؤجلة  •
 .عند شحن المكثفة UCأحسب قيمة التوتر  -15س

 

 .R, UC, E, C: بداللة  tأوجد عبارة الزمن  -16س
 

 ؟ R المقاومة المتغيرة ما هو دور -17س
 

 .t = 20sللحصول على زمن التأجيل  Rأحسب قيمة المقاومة  -18س
 

 :مؤجلة بعداد تنازلي  •
 و تواتر اشارة الساعة هو  t3 = 20sبمؤجلة بعداد تنازلي حيث مدة التأجيل هي  )RC )T3نريد استبدال دارة المؤجلة بالخلية 

T = 4s. 
 ذا العداد ؟ما هو ترديد ه -19س
 .يمثل أمر االرغام في الحالة االبتدائية INITأكمل تركيب العداد حيث  7على وثيقة االجابة صفحة  -20س

 

 :دارة التغذية  •
 .سم كل طابق من دارة تغذية العداد ،7على وثيقة االجابة صفحة  -21س

 

 :المبرمج اآللي  •
 :عمال المبرمج اآللي بالتكنولوجيا المبرمجة باست 1نرغب في تجسيد األشغولة 

 .7عين المداخل و المخارج للمبرمج على وثيقة االجابة صفحة  -22س
 

 .من وجهة نظر المبرمج اآللي 1انشئ المتمن الموافق لألشغولة  -23س
 

 .7ربط الملتقطات و المنفذات المتصدرة بالمبرمج اآللي على وثيقة االجابة صفحة  أكمل -24س
 

 .، مع تعيين المداخل و المخارج3صفحة  M2ناسب بلغة المالمس لدارة التحكم للمحرك ما هو البرنامج الم -25س
 

3as.ency-education.com



 كهربائية هندسة  – تقني رياضي 3السنة               المــديــة                                     –متقــــــن الشهيـــــد محمـــــود بـــــاشــن  5

 : ...............................................................................االسم و اللقب  تمأل و تسلم هذه الوثيقة مع ورقة االجابة
 

 :التحليل الوظيفي التنازلي  •
 : A.0لبياني التنازلي النشاط ا:  1ج

 
 

 :التحليل الزمني  •
 :جدول معادالت التنشيط و التخميل :  3ج

 
 

 :مخطط الجيما :  7ج

 
 
 
 

X102 

X104 

X10 
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 :انجازات تكنولوجية  •
 : خطوة للمحرك 50لعد  تركيب العداد:  8ج

 
 

 : المخطط المنطقي للسجل الحلقي:  9ج
 

 
 

 : 4المعقب الهوائي لألشغولة :  10ج
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 : t3 = 20sتنازلي للحصول على تأجيل  عدادب المؤجلةدارة :  20ج
 

 
 

 :دارة تغذية العداد :  21ج

 
 

 ) :1(مداخل و مخارج المبرمج لألشغولة :  22ج
 المخارج APIمخارج  المداخل APIمداخل 
   

 

   
 

 
 :ربط الملتقطات و المنفذات المتصدرة بالمبرمج اآللي :  24ج
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