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تقويه تشخيصي
املطتوى :الجالجة تقين زياضي

األضتاذة :بن تاج فتيخة

تقويه تشخيصي يف مادة :التكنولوجيا (هندضة كهسبائية)

املدة:

ضاعة

الموضوع :
حيتوي املوضوع على 8صفخات:

 العسض :من الصفحة  8/1الى الصفحة 8/6 العنل املطلوب :الصفحة 8/7 وثيقة االجابة :الصفحة . 8/8دفتر الشروط:

 )1هدف التأليه :ذٓذف ذأنٛح َظاو ٔعى عاليح ذجاسٚح عهٗ يًاح ٔذٕضٛثٓا ف ٙعهة انٗ سفع يشدٔدٚح االَراج
ٔضًاٌ ذُافغٛح انًُرٕج عُذ انرغٕٚق.
 )2وصف الكيفية:
 انمىاد األونيت :يًاح غٛش يٕعٕيح – دثش -عهة
 انطزيمت:
ذأذ ٙانًًاد ، ٙانر ٙخضعد يغثقا نعًهٛح ذهطٛف انذٕاف انذا ّدج  ،عثش يُذذس أٔل ٔتعذ ذذضٛش يخرهف
انًشاكض  ،ذُطهق ف ٙاٌ ٔادذ عًهٛرا ذذشٚش يًذاج ٔٔعى أخشٖ .ذقذو انًًذاج ارا دضشخ عهٗ انٕجّ
انصذٛخ انٗ يشكض انٕعى ٔارا دضشخ عهٗ انٕجّ غٛش انصذٛخ ذقهة ثى ذقذو انٗ يشكضانٕعى.
 ٚرى ذٕضٛة انًًاد ٙف ٙعهة تـ  9يًذاج ف ٙطثقر ٍٛثى ذجهٗ عثشيُذذس ثاٌ. )3األمن  :دغة انًقاٛٚظ انذٔنٛح انًعًٕل تٓا ف ٙاأليٍ انصُاع.ٙ
 )4االضتغالل :ذشغٛم ْزا انُظاو ٚرطهة ٔجٕد عايالٌ
 عامم مختص :نعًهٛاخ انقٛادج ٔانصٛاَح انذٔسٚح. -عامم غيز مختص نرذضٛش عًهٛح ذهطٛف انذٕاف انذادج ثى ٔضعٓا عهٗ انًُذذس األٔل.

الصفخة  1من 8

 )5التخليل الوظيفي :
1-5

الوظيفة الشاملة :خمطط نشاط ) (A-0

* :Wطالت كهزبائيت وهىائيت.
* :Eتعهيماث االستغالل.
* :Rانضبظ (عذد انمماحي في عهبت).
* :Cاالعذاداث.
 2-5التخليل الوظيفي التناشلي ( :)A0ذ ّى ذجضئح انُظاو ٔظٛفٛا انٗ  4أشغٕالخ سئٛغٛح:





األشغٕنح ( :)1ذذشٚش يًذاج.
األشغٕنح ( :)2انقهة.
األشغٕنح (:)3انرقذٚى .
األشغٕنح (:)4انٕعى .

تاإلضافح انٗ ٔظٛفح انعذ  ،انرٕضٛة ٔاالجالء.
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 )6املناولة اهليكلية:

9

الصفخة  3من 8

 )7اجناشات تكنولوجية:
دازة الكشف عن ممخاة  :انشكم 1

دازة املنبه الصوتي  :انشكم 2

تعطى:
يقأيح انجشط R1= 30 KΩ , R2=15KΩ ; RC=56 Ω ; β=50 Rch = 8Ω
; h12=0 ;h22=0 ;h21=50 ,h11=152Ω

الصفخة  4من 8

دازة عداد املناحي  :انشكم 3

 )8ملخق  :وثائك انصانع

الصفخة  5من 8

 انشكم انمكافئ نهممحم في اننظاو انذيناميكي (انتحزيكي)

انشكم4

 التغرية الكهسبائية ثالثية األطواز :3x380V , 50Hz :

انشكم5

الصفخة  6من 8

انعمم انمطهىب

س : 1أكًم يخطظ انُشاط (A0انرذهٛم انٕظٛف ٙانرُاصن ) ٙعهٗ ٔثٛقح االجاتح انصفذح .8/8
 دارة انكشف :انشكم 1انصفحت 8/4
س :2أدغة قًٛح انرٕذش ٔ V+اكًم انجذٔل انًهخص نرشغٛم داسج انكشف عهٗ ٔثٛقح االجاتح انصفذح .8/8
عهًا أٌ يشجع ثُائ ٙصُٚش BZX84B4V7 :
 دارة انمنبه انصىتي  :انشكم  2انصفحت 8/4
َغرعًم ْزِ انذاسج نرُث ّٛانعايم تإشاسج صٕذٛح ف ٙدانح انٕجّ غٛش انصذٛخ نهٕعى.
س :3يإْ دٔس انًكثفرC1,C2 ٍٛ؟
س - :4أعظ انرصًٛى انًكافئ نهذاسج ف ٙانُظاو انذُٚايٛك ٙيغرعُٛا تانشكم انًكافئ نهًقذم(انشكم 4
انصفذح)8/6
 أدغة :يقأيح انذخٕل ،يقأيح انخشٔج ،انرضخٛى ف ٙانرٕذش .س :5أكًم سعى انًخططاخ انضيُٛح نهرٕذشاخ انرانٛحVe, Vs :عهٔ ٙثٛقح اإلجاتح انصفذح .8/8
 دارة انعذاد انشكم  3انصفحت8/5
س :6يا ْٕ اعى ٔدٔس كم يٍ :انذاسج ٔ 1انذاسج2؟
س :7يإْ دٔس االقطاب  5،4 ،3ف ٙانذاسج انًُذيجح 7447؟ (يغرعُٛا تٕثٛقح انصاَع انصفذح .)8/5
 دارة انممارن :7485
س :8ف ٙأ٘ دانح يخشج انًقاسٌ ٚأخز انقًٛح 1؟دذد انقًٛح انًشجعٛح (.)B3B2B1B0
 خظ انتغذيت انشكم  5انصفحت8/6
س :9أكًم ذًثٛم فشُٚم نهرٕذشاخ انثغٛطح ٔانرٕذشاخ انًشكثح عهٗ ٔثٛقح االجاتح انصفذح .8/8
 دارة انتغذيت انمستمزة  :+5Vذٕفٛش ذغزٚح يغرقشج  +5Vنرغزٚح انذاساخ انًُذيجح
اَطالقا يٍ يُثع ذغزٚح يرُأب .220V
س :10اركش يخرهف انطٕاتق انًشكهح نٓزِ انذاسج
س :11اسعى شكم االشاسج عُذ يخشج كم طاتق

انتهى الموضوع بالتوفيق
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وثيمت االجابت تمأل وتعاد مع أوراق االجابت
ج /1مخطط النشاط :A0

ج/2

ج /5سعى انًخططاخ انضيُٛح نهرٕذشاخ :Ve,Vs

ج/9ذًثٛم فشُٚم نهرٕذشاخ انثغٛطح ٔانًشكثح:
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