الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ثانوية
المستوى  3 :ت ر -هندسة كهربائية

اختبار الفصل الثاني

مديرية التربية لوالية مستغانم
المادة  :تكنولوجيا  -هندسة كهربائية
التاريخ2018/02/27:

الموضوع :نظام آلي لتثبيت ملصقات على صناديق وغلقها
يحتوي الموضوع على 10صــفحات.
العرض من الصفحة  10/01إلى الصفحة.10/07
العمل المــطلوب الصفحة 10/08
وثائق اإلجابة من الصفحة 10/09إلى الصفحة.10/10
دفتر الشروط
)1الهدف :يعمل هذا النظام على تصنيع قطع حديدية بعمليتين في آن واحد وبأسرع وقت و أقل تكلفة.
)2الوصف :يحتوي هذا النظام في اإلنتاج العادي على  6أشغوالت:
األشغولة  : 1التقديم.

األشغولة  : 2التثبيت .

األشغولة  :3الثقب.

األشغولة  :4التفريز

األشغولة  : 5فك التثبيت .

األشغولة  :6العد و التجميع.

 بعد التشغيل التحضيري الذي يعد خارج عن الدراسة يضغط العامل على زر بداية الدورة  dcyفيتقدم البساط وعندالكشف عن القطعتين تبدأ عمليتي التصنيع ( الثقب و التفريز) في آن واحد ،عند نهاية التصنيع يفك التثبيت وتجمع
القطع المصنّعة في صناديق يحتوي كل صندوق على  12قطعة مصنّعة.
مالحظةةةة:يررررن جررررا زمرررن التأجيرررل  tعنرررد العررردد  N=10لتنبيرررل العامرررل علرررى قررررد اكتمرررا العررردد  12إلحضرررار
صندوق جديدD.
 -أشغولة التثبيت :تثبيت القطعتين يتم بواسطة خروج ذراع الرافعتين  Dو  Eفي آن واحد.

 )3االستغالل :تشغيل النظام يتطلب وجود عاملين
 عامل مختص  :للصيانة الدورية و المراقبة و التهيئة. -عامل غير مختص  :إلحضار القطع غير المصنّعة وإخالء الصناديق الجاهزة.

 )4األمن :حسب القوانين المعمو بها في المجا الصناعي.
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 )5التحليل الوظيفي :الوظيفة الشاملة ( مخطط النشاط ) A-0
R

قطع غير مصنّعة

قطع مصنّعة

 : Wطاقة

تقارير

:Eتعليمات االستغالل .

C

E

W

صنّع قطع حديدية
A-0

 :Rضبط  Nعدد القطع المصنعة.
 :Cتعليمات ( تشغيل النظام بواسطة مبرمج آلي صناعي .API

عامالن

نظام آلي

 )6المناولة الهيكلية:
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صناديق فارغة

 )7االختيارات التكنولوجية:
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 )8المناولة الزمنية:

6
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 )9اإلنجازات التكنولوجية:
 – 1دارة الكشف والعد لعد  10أو  12قطعة .

Tr1
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: وثائق الصانع-3

10  من6 صفحة
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ملحق الميكرومراقب :
 .سجل االعدادات المادية  GONFIGللميكرومراقب
CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP PWRTE WDTE FOSC1 FOSC0

 .جدول اختيارنوع المذبذب

-

نوع المذبذب

FOSC0

FOSC1

RC

1

1

HS

0

1

XT

1

0

LP

0

0

 : FOSC1 ,FOSC0اختيار نوع المذبذب ( الجدول اعاله )
 : WDTEتفعيل المؤقتة ( WDTمؤقتة الحراسة )
 WDTE : 0غير مفعل
 WDTE : 1مفعل
 : PWRTEتفعيل تاجيل التغذية
 : 0التاجيل مفعل
 : 1التاجيل غير مفعل
 : CPحماية شفرة البرنامج المخزن في الذاكرة من القراءة : 0حماية المفعل

 : 1حماية غير مفعل
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اسئلة االمتحان
-Iالتحليل الوظيفي
ا -1أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على وثيقة االجابة

 -IIالتحليل الزمني

ا -2ارسم متمن اشغولة التثبيت من وجهة نظر جزء التحكم
ا -3ما هو دور المرحلة  X105في متمن القيادة و التهيئة ودور المرحلتين  X3-5و  X4-5في متمن االنتاج العادي و
المرحلة X201
ا -4فسر األوامرالتالية  F/GPN : (10.20.30.40.50) :و ) F/GCI :(100و)I/GPN :(1
 -IIIانجازات التكنولوجية :
ا -5اكمل رسم العداد الالتزامني من اجل عد  10او  12قطعة معدنية
ا -6اكمل رسم دارة المعقب الكهربائي الشغولة العد والتجميع مع ربط دارة المخارج.
ا – 7على وثيقة االجابة أكمل جدو تشغيل دارة الكشف و العد لعد  10أو  12قطعة
ا – 8ما هو دور الدارة  Mفي الدارة االلكترونية لتحقيق عد  12قطعة مصنعة ( ص )5
ا – 9أحسب سيعة المكثفة  Cفي الدارة التوقيتية ( ص ) 5اذا كان  Ra=Rb =10kΩ:و P=47kΩ
ا -10في دارة المؤجلة ( ص )5أحسب قيمة التأجيل  tإذا كان دور إشارة الساعة T=4s
 نريد تعويض دارة المؤجلة لتأجيل الزمن الالزم لرن الجرا بمؤجلة باستخدام ميكرومراقب .
يحتوي سجل االعدادات المادية  _GONFIGعلى المعلومة التالية )(3FF9
ا-11على وثيقة اإلجابة حو المعلومة إلى الثنائي و أتمم التوجيل معتمدا على الملحق ( ص ) 7
 -IVوظيفة التغذية  :المحو الكهربائي المستعمل لتغذية وشائع المالمسات الكهرومغناطيسية كتبت
على لوحة تعليماتل  50Hz 220/24Vو أجريت عليل التجارد التالية :
 تجربة في الفراغ أعطت القيم التالية P10=4W , U20=26,4V :
 قياا مقاومة كل لف بالطريقة الفولت أمير مترية في التيار المستمر أعطت النتائج التالية :
V1=10V , I1=9,34A , V2=1V ,I2=7,46
ا -12أحسب نسبة التحويل في الفراغ .
ا -13استنتج الضياع في الحديد.
ا -14أحسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي RS
يغذي هذا المحو حمولة مقاومية بتيار شدتل 16 A
ا- 15أحسب الضياع بمفعو جو .
ا -16أحسب الهبوط في التوتر .∆U2
ا -17استنتج قيمة التوتر  V2في ثانوي المحو .
ا -18أحسب مردود هذا المحو .
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وثيقة اإلجابة ()1
ج :)1النشاط البياني التنازلي : A-0

ج :)5المخطط المنطقي لعداد  12قطعة مصنّعة:
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ج :)6دارة المعقب الكهربائي ألشغولة العد و التجميع :

ج :)3المخطط المنطقي لعداد  12قطعة مصنّعة:
الحالة
غياب القطعة
حضور القطعة
ج- :) 7

المقحلTr1

VS

المقحلTr

S

R
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التحويل الى الثنائي

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP PWRTE WDTE FOSC1 FOSC0

Bit
-

التوجيه
_GONFIG _CP_......&_.....OSC & _PWRTE_.....&_WDT_.....
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