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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

لوالیة سطیف مدیریة التربیةوزارة التربیة الوطنیة               

2015/2016السنة الدراسیة :الشهیددرداربوزیدثانویة:

ساعــات ونصــف4الشعبة: تقني ریاضي                  المدة : 

)هندسة كهربائیةالتكنولوجیا(في مادةالتجریبي امتحان البكالوریا

على المترشح أن یختار أحد الموضوعین التالیین :

ابوننظام آلي لتجمیع و تغلیف قطع الصاألول :الموضوع

صــفحة.13یحتوي الموضوع على

 08،الملحق الصفحة 07صفحةال إلى 01صفحة الالعرض من.

 11إلى الصفحة09من الصفحة العمل المــطلوب.

 13صفحةالإلى 12صفحة الوثائق اإلجابة من.

I.: دفتر الشروط المبسط

:هدف النظام اآللي-1

ــة  ــن وبصف قـت ممك نـى و في أد یام  ظـام الق لى الن جب ع ی

و تغلیفهـا بواسـطة شـریط بتجمیـع قطـع صـابونمستمـرة وآلیـة
.مع أقــل تدخـــل یـد اإلنســانبالستیكي

بون وشریط بالستیكي .قطع الصاالمادة األولیة :-2

شغیل:-3 صف الت لى و حرك ا ساط المت بر الب صابون ع طع ال تأتي ق

ــز  ــن (Aالمرك ــف ع ــتم الكش ــن ی ــتقط 04أی ــطة مل ــع بواس ) قط

، بعـد تجمیـع B) لتكوین صف لیتم نقلـه الـى المركـز P(الوزن

ــن ()06( ــفوف م ــز04ص ــو المرك ــة نح ــل المجموع ــع تنق C) قط

ــم ــفوف ث ــع الص ــكیل وتجمی ــالتش ــتم نقله ــز ی ــى المرك Dال

لتغلیفها بواسطة شریط بالستیكي.

النظام لوجود عاملین :یحتاج:االستغالل-4

.عامل مختص لقیادة ومراقبة النظام والصیانة-

عامــل بــدون اختصــاص لتــوفیر المــادة األولیــة وحمــل قطــع -
.مركزا لتخزین إلىالصابون المغلفة 

حسب القوانین المعمول بها دولیا.األمن :-5
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II.تحلیل الوظیفيال:

:الوظیفة الشاملة.1

EE:طاقة كهربائیة.

EP:هوائیة طاقة.

EX: لالاالستغتعلیمات.

)1: ( أنظر ورقة االجابةالتحلیل الوظیفي التنازلي.2

 والت: ــ) أشغ04( على النظام یحتوي

.تشكیل الصفوف و أشغولة االتیان:01األشغولة -

تجمیع الصفوف .أشغولة :02األشغولة -

.Dأشغولة تحویل الصفوف الى المركز:03ولة األشغ-

البالستیك.شریطتلحیمأشغولة :04األشغولة -

صابونقطــع

مجمعة و مغلفة

n

اجمع وغـلف

قطع الصـابون
تقاریر 

عاملین نظام آلي 

شریط بالستیكي

A-0

الصابونقطــع

EE/EP EX t



III.المناولة الهیكلیة:



IV.التكنولوجیةاإلختیارات:

العناصر
اإلتیان وتشكیل 

الصـفوف 
تجمیع الصـفوف

تحویل الصـفوف الى 
Dز المرك

تلحیم شریط 
البالستیك

المنفذات 

M1: محرك التزامني ثالثي

الطور ذو اتجاه واحد 
 للـــدوران.

A: دافعةمزدوجةالمفعول

قطع الصابونتدفع

B.المركزنحو

B: دافعةمزدوجة
صفوف 06المفعول تدفع

.Cنحو المركز

C: دافعةمزدوجة المفعول

Dصفوف نحوالمركز06تدفع 

M2 :M3:تزامنیة المحركات

واحد للدورانأطواراتجاه3

M4:.محرك خطوة/خطوة

RCh:تسخین مقاومة

لتلحیم الشریط 
البالستیك.

D: دافعةمزدوجة
الشریط لقطعالمفعول 
البالستیكي

المنفذات 
المتصدرة 

KM1:ــي ــس كهرومغناطیس مالم

ـــي  ـــتحكم ف ــــرك  لل المح

M1.

A+,A- ثنائي 5/2:موزع

اإلستقرار تحكم 

.24Vكهروهوائي 

B+,B-: 5/2موزع
ثنائي اإلستقرارتحكم 

.24Vكهروهوائي

KM2 ,KM3ین :مالمس

ن للتحكم في كهرومغناطیسی

على M2,M3ین المحـرك

.الترتیب 

C-,C+: ثنائي 5/2موزع

.24Vاإلستقرارتحكم كهروهوائي

MP: دارة التحكم في المحرك

خطوة / خطوة

D+,D- 4/2موزع

اإلستقرارتحكم ئيثنا

.24Vوائي كهروه

الملتقطات

P: 4ملتقط الوزن یكشف عن
 قطع.

a0: ملتقط نهایة الشوط
.دخول الدافعة 

a1:ملتقط نهایة الشوط.
خروج الدافعة.

b0: ملتقط نهایة
.الدافعةدخولالشوط 

b1: ملتقط نهایة
خروج الدافعة.الشوط

c0: دخولملتقط نهایة الشوط
.الدافعة

b1:خروج ملتقط نهایة الشوط
الدافعة.

d0: ملتقط نهایة
 .الدافعةدخولالشوط 

d1: ملتقط نهایة
خروجالدافعة.الشوط
t=0.5s: التلحیمزمن

التحكم واألمن 

auto:. التشغیل اآلليAu:     .زر التوقف اإلستعجاليRT1,RT2,RT3 حراریة : مرحالت

Cy/cy:دورة/دورة تشغیل     .      Dcy:لمحركاتلحمایة ازر انطالق الدورة.

3التغذیة :شبكة X380V
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V.متمن اإلنتاج العادي  :المناولة الزمنیةGPN

GSمتمن األمن 

GCIمتمن القیادة والتهیئة

اإلتیان بالقطعأشغولة متمن

وتشكیل الصفوف

أشغولة تحویل الصفوف الى 

Dالمركز
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VI. :انجازات تكتولوجیة
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VII.الملحق:

6شكل

7شكل

8شكل

380V220V
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أسئلة االمتحان:

I-: التحلیل الوظیفي

   .12 ص 1على وثیقة اإلجابة )A0(تمم النشاط البیاني أ:1س

II-: التحلیل الزمني

تلحیم الشریط البالستیكي''4شغولةاأل''

تبــدأ, ثــم Dیــتم تلحــیم الشــریط البالســتیكي بنــزول الرافعــة 
ثانیة, ثم تصعد الرافعة. 0,5تدوم عملیة التلحیم التي 

غولة من وجهة نظر جزء التحكم.أعط  متمن هذه االش:2س

 تشكیل الصفوف و االتیان''1أشغولة''

أعط جدول التنشیط و التخمیل و األوامر لهذه األشغولة .:3س

ارسم تدرج المتامن.:4س

III-:انجازات تكنولوجیة

 كیل الصفوفتش و االتیان''1أشغولة''
.12ص 1على ورقة اإلجابةأرسم المعقب الهوائي  لهذه االشغولة:5س

 صفوف . 6لعد دارة العداد

 .12ص1أكمل التصمیم المنطقي لهذا العداد على وثیقة االجابة:6س

 '' تحویل الصفوف الى المركزأشغولةD'':
حسبPic16F84Aهذه األشغولة بالدارة المندمجةفي مكنرید التح

 .6ص 2شكلال
  .13ص 2كمل جدول تعیینات المداخل والمخارج على وثیقة اإلجابةأ :7س
بالكلمة  الموافقةعلى TRISAو   TRISBأكتب محتوى  السجلین :8س

.13ص 2وثیقة اإلجابة

؟ D1و الثنائي 2و الطابق1ما دور الطابق :9س

ب؟؟ وما هي وظیفته في التركیIRL530ما اسم المقحل  :10س

2دارة التحكم في المحركینM  3وM6ص 2شكل 
؟T4و   T3ما اسم التركیب المكون من الترانزستورین  :11س 
VCEsatمن أجل  Lالطور في Iأحسب التیار :12س  = 0v. الوشعةL

rلها مقاومة  = 240Ω.

.المقحل له خصائص هي:Rbأحسب قیمة المقاومة :13س

; VBE = 1.2v)(β = 5000.
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7ص 3شكلدارة ملتقط الكشف عن عدد الصفوف. 

؟R Sما هو دور القالب  :14س 

).1.5V،10mAهي ( D1علما أن خصائص R1أحسب قیمة المقاومة :15س 

بالنسبة لدارة مراقبة درجة الحرارة لمقاومة التسخین

150(عند  C°( 6ص  1شكل 

.مانوع المقاومة الحراریة –1   : 16س 

 ؟ AOPما وضیفة الدارة -2
,وضح دورهماBTA800و MOC3021ماذا یمثل العنصرین -3

 .في الدارة        

,ماذا یمثل ؟+Vاحسب التوتر-4
قیمة, استخرجCTN الــمستعینا بممیزة-5

T=130من اجل Rθالمقاومة C° ثمT=160 C°.

الدارة التالي:تشغیلأكمل جدول-6

RchBTA800MOC3021TVs(V)V-(V)V+(V)RθT(C°)

160متوقف

130ممرر

 بالـالتأجیلدارةNE555:

.لتحقیق التأجیل المطلوبCاحسب سعة المكثفة : 17س

III-2-معالجة جزء االستطاعة:

6ص 2دارة التحكم في محرك خطوة بخطوة شكل. 

 13ص 2 اإلجابة على ورقة RB5 و RB4تمم المخطط الزمني لــ أ:18س
لحالة الدوران في اتجاه عقارب الساعة.

لمحركاM1اإلتیان:المستعمل في أشغولة

220/380V,Pu=550W,745 tr/min.

PBاعطت : ،طریقة الواطمترین = 143 W,PA = 547 W

ما نوع االقران ؟ - 1 :19س  
، االستطاعة الردیة ثم االستطاعةالفعالةأحسب االستطاعة -2

الظاهریة. 
أحسب معامل االستطاعة. -3
الحمایةأجهزةول اختیار المحرك , اختر دانطالقا من ج-4

المناسبة لهذا المحرك.
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.13ص 2 اإلجابة على ورقة اكمل دارة االستطاعة-5

ظهار الوزن:الدارة الرقمیة إل 

RP: الوزن.مقاومة متغیرة خطیا مع 

C1  مضخم عملي بتركیب تابع :Ve=Vin.

 : 20س

 ؟ C2: ماذا تمثل الدارة 1

شارة الدخول .الqv: احسب خطوة2

ما هي القیمة العددیة للمعلومة:3

N=(B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 عشربالسداسيي ثمبالعشري ثم بالثنائ(
Vinتوافق التي = 1.5V،التي تم وزنها. استنتج عدد القطع
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01ــابة وثیقة اإلجــ

:A0النشاط البیاني 

التصمیم المنطقي للعداد

الھوائيالمعقب 
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M
1
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T

K
M

1

Q

L
1

L
2

L
3

02وثیقة اإلجــــــــابة 

المخطط الزمني:

:TRISBو TRISAمحتوى السجلین 

جدول التعیینات:

دارة االستطاعة:

RB5

t

RB4

t
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رفة واجهة ـــنوان وزخــبع عـــنظام آلي لطالموضوع الثاني :
 .هاــــیبــــب و تعلــكت

صــفحات.09یحتوي الموضوع على

 18إلى الصفحة14العرض من الصفحة.

 20فحةإلى الص19العمل المــطلوب من الصفحة.

 22إلى الصفحة21وثائق اإلجابة من الصفحة.

I.دفتر الشروط المبسط

یعمل هذا النظام على طبع العنوان على الكتب وزخرفة الهدف :
واجهتها في أسرع وقت و بتكلفة أقل ما یمكن.

 أشغوالت:6: یحتوي هذا النظام في اإلنتاج العادي على  الوصف

مأل خزان الحبر :2أشغولة.غةاإلتیان بالعلب الفار:1أشغولة 

تقدیم الكتب و :4أشغولة .ضخ الحبر:3أشغولة .تسخین الو

عد الكتب و :6أشغولة .الكتب المطبوعةدفع:5أشغولة .طبعها

.تصفیفها داخل العلب 

كیفیة التشغیل:

) ینتهـي بوجـود 2اإلتیان بالعلـب الفارغـة یـتم بواسـطة البسـاط (

بة  مأل عل یة  تتم عمل قت  فس الو في ن ئة  كان التعب في م غة  فار
بعــدها تــتم عملیــة ضــخ الحبــرثم تتقــدم خــزان الحبــر و تســخینه.

حینهــا .) حتــى تصــل إلــى مكــان الطبــع1الكتــب بواســطة البســاط (

3)، تــدوم عملیــة الطبــعAتنــزل آلــة الطبــع بواســطة الرافعــة (

نزو.ثواني عة ب تب المطبو فع الك یة د بدأ عمل عة ثم ت ل الراف
)C لیصــبح الكتــاب المطبــوع صــوب المنحــدر، یــدفع حینهــا بخــروج (

ــة ( ــدفع Bالرافع ــة ال ــي  عملی ــا و تنته ــى مكانه ــود إل ــم تع )  ث
عة ( صعود الراف نه .)Cب شف ع بة یك في العل تاب  نزل الك ندما ی ع

ــده و بعــد ــتم ع ــوئیة لی ــدم 1بالخلیــة الض ــك تتق ــن ذل ــة م ثانی

ــن طر ــام  ع ــى األم ــوة إل ــة بخط ــاط (العلب ــق البس ــاد 3ی ــم تع ) ث

صف  في ال نزل  عه لی عه و دف یتم طب ید  ل تاب جد قدیم ك لدورة بت ا

كتـب  بمعنـى 10الثاني من العلبة و هكذا حتـى نصـل إلـى عـدد   

وفـي نفـس الوقـت )4یتم إخالئهـا بواسـطة البسـاط (،مملوءةعلبة 

تــتم تهیئــة العــداد و الســجل لبــدأ دورة جدیــدة و ذلــك بتقــدیم 
رغة.فاعلبة 

حسب القوانین المعمول بها في المجال الصناعي .:األمن
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II. :التحلیل الوظیفي

:الوظیفة الشاملة.1

EE.طاقة كهربائیة:
EP هوائیة:طاقة.
T:تأجیالت.
N:عدد الكتب.
Ɵ:درجة الحرارة.

.تعلیمات اإلستغالل:ت إ

III.: اإلختیارات التكنولوجیة

الملتقطـــــات المنفذات 
متصدرةال

المنفــــذات األشغوالت

e ملتقط نهایة :

شوط 

KM2 , 24Vمالمس M2 محرك ال تزامني :

ثالثي الطور 

اإلتیان 
بالعلب

p0 ,p1 أزرار :

نهایة شوط 

CTNملتقط حراري :

KPmمالمس Mm محرك ال تزامني

ثالثي الطور  

R                     مقاومة التسخین

ملء 

الخزان 
ر و بالحب

تسخینه

t3 0.5:ملمس مؤجلs Kev كهروصمام

24v~

Evصمام كهرومغناطیسي:

220V ~

ضخ الحبر

a0,a1 أزرار نهایة :

شوط

t1 3:مؤجلs

5/2موزع 

-dA+,dAكهروهوائي 

KM1 , 24Vمالمس

A رافعة مزدوجة:

المفعول 

M1 محرك ال تزامني :

)3~(

تقدیم 

الكتب و 
طبعها 

c0,c1 أزرار نهایة :

شوط

b0,b1 أزرار نهایة :

شوط

5/2موزع 

كهروهوائي 

dC+,dC-

5/2موزع 

-dB+,dBكهروهوائي 

C رافعة مزدوجة:

المفعول 

B رافعة مزدوجة:

المفعول 

دفع الكتب 

المطبوعة 

يملتقط كهر وضوئ SN7496 سجل

خانات5إزاحة 

M3محرك خطوة بخطوة : عد الكتب 

وتصفیفها

θ
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A
المناولة الھیكلیة

Tr1

D1
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أشغولة التقدیم والطبع

40

42

f

X4.X104

41 KM1

a1

dA
+

dA
-

a0

44

t1/43/3s

X4

T1

45

43
4

X45

أشغولة التقدیم والطبع

أشغولة ضـخ الحبر

الملء و التسخینأشغولة 

بوابة 

منطقیة

.دارة العد و التصفیف-3–شكل 

X10

.واجھة اآللي المبرمج-2–شكل 
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دارة مراقبة درجة الحرارة :

CTNمنحنى تغیرات -5-شكل 

Rθ (KΩ)

x10

74LS96جدول عمل السجل -8–شكل 

.دارة التحكم في المحرك خ/خ–7–شكل 
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أسئلة االمتحان:

التحلیل الوظیفي: 

.21ص 01ابةــــــــــعلى ورقة اإلج0Aأكمل النشاط البیاني :1س 

:التحلیل الزمني

من وجهة نظر جزء التحكم.الكتب المطبوعة دفعأوجدمتمن أشغولة:2س 

كل جدول ألشغولة المأل و أكتب معادالت التنشیط و التخمیل على ش3س 

.التسخین

/GPN/F ،I)20,10......0.6لتالیة :(ا رفسر األوام:4س  GPN (1 ,2)

:انجازات تكنولوجیة

 17صفحة -3-ن بواسطة التركیب شكلیكوعد الكتبوظیفة تجسید.

أكمل المخطط المنطقي للعداد على ورقة اإلجابة مع تحدیدنوع :5س 

 ؟.المناسبة ةالبواب

 ₁لحصول على المؤجلTالمستعمل في أشغولة التقدیم و الطبع

.17صفحة-1-تركیب شكلنستعمل

.)t1=3sطلوبة (التأجیل المللحصول على مدةCة كثفالمأحسب قیمة:6س

 ليـــــع ئيواـــهأكمل رسم المعقب ال’المأل والتسخینأشغولة:7س

.21ص  01اإلجابةورقة      

 في التكنولوجیا17صفحةمن أجل تجسید أشغولة التقدیم و الطبع

.17صفحة-2-) شكلAPIبإستعمال اآللي المبرمج  (المبرمجة

؟)APIغولة مداخل و مخارج اآللي المبرمج (عین حسب األش:8س

 .؟ )APIأرسم متمن من وجهة نظر اآللي المبرمج (:9س

التركیب حسبیتم بواسطة مقاومة حراریةالحبرمراقبة درجة حرارة

.18صفحة–6-شكل

عین نوع المستبدل المستعمل  ؟:10س

)1θ=15˚درجة الحرارة ( الموافقة لRθقیمة المقاومة أستخرج:11س

18ص –5-) من الشكل1θدرجة الحرارة (من اجلVinقیمة أحسب:12س 

.R=0.2kΩأن علما

)احسب الخطوة:13س quantum) qv ؟استنتج القیمة الرقمیة للتوترثم.

دارةPIC 18 ص -6-الشكل.
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:جلینـــــالسماهي التعلیمة التي تسمح لنا بالمرور إلى:41س

TRISA ; TRISB؟

TRISAالت التوجیهـــــین محتوى سجعـــ :15س ; TRISB؟ 18 ص -6-شكلحسب ال

التغذیة:

قب ـــمن بین العناصر المستعملة في تركیب دارة تغذیة المع
محول یحمل المواصفات التالیة:على  االختیارالكهربائي وقع 

220V/24V ; 50Hz ; 60VA

Vعلما أن الهبوط في التوتر  ؟ لفة 60وعدد لفات الثانوي 2,4

االبتدائي؟    عدد لفات  استنتجأحسب توتر الثانوي بدون حمولة ثم :16 س

 ؟ االسمیةأحسب شدة التیار الثانوي في الحالة :17س 

االستطاعة:
 ةیارهاإلشحمل لوحته تمحرك ال تزامني ثالثي الطور1Mالمحرك *

220:المعلومات التالیة v / 380v،0.25kw،0.6A 730trs/min،cosφ=0.75

 ؟)HZ50 ،V3803x(كیف یتم إقران هذا المحرك على الشبكة  :18س 

م احسب االنزالقعدد أزواج األقطاب ثـاستنتج سرعة التزامن:19س 

؟   ةفي الحالة االسمی

حالةالممتصة ثم مردود هذا المحرك فياالستطاعةأحسب -20س 

االسمي  ؟التشغیل

 ₃المحركM خطوة/خطوةمحرك

؟  أحسب عدد الوضعیات و استنتج الخطوة الزاویة-21س   

 التحكم في تغذیة المحركM3  یتم بواسطة سجل إزاحةSN 74LS96
.18ص  – 7–شكل 

22ص  02ةـــالزمنیة للسجل  علي ورقة اإلجابأكمل البیانات -22س 

 ؟ 18ص  8و  7بالشكلین مستعینا



21

10وثیقة اإلجــــــــابة 

 ..........اللفب :............................األسم :.....

:1ج

:5ج

:8ج
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02بة وثیقة اإلجــــــــا

 ..........اللفب :............................األسم :.....



اإلجابة النموذجیة وسلم التنقیط 

2016إمتحان البكالوریا التجریبي دورة ماي 

الشعبة : تقني ریاضي                                                          المادة : تكنولوجیا هندسة كهربائیة          

العالمة
: الموضوع األولعناصر اإلجابة 

مجموع

1.5

1.5

1.25

:النشاط البیاني التنازلي: 1ج

:متمن أشغولة التلحیم : 2ج

:1جدول التنشیط والتخمیل و األوامر لألشغولة : 3ج

A- X12.a1 X13

A+
X11.p X12

KM1 X12 + X200
X11

n = 0 X11
X10

المخارج التخمیل التنشیط المراحل

X12 + X200

X11 + X14 + X200

X10 + X200 X13.a0 . n= 6 X14

X10.X1.X105 + X13.n

X14X1 + X200



تدرج المتامن::4ج

:المعقب الهوائي:5ج

التصمیم المنطقي للعداد::6ج

:جدول التعیینات:7ج

0.5

1.5

1.5

0.5



محتوى السجلین:: 8ج

.الساعةدارة :1دور الطابق -1:9ج

.دارة التهیئةلحظة التغذیة واسمها  PICتهیئة الـ :2دور الطابق -2

.تسریع تفریغ المكثفة:D1دور الثنائي -3

IRL530:Nاسم المقحل   :10ج MOSFET  التبدیلیشتغل في.

T4التركیب المكون من المقحلین إسم:  11ج ,T3 : تضخیم التیار ه دور و  تركیب دارلنطن 

:Lفي الطور Iحساب التیار  -:12ج

IC =( VCC - VCesat)/r = (24 – 0)/240 = 0.1A

:Rbقیمة المقاومة حساب -:13ج

V – RbIb -VBE = 0 Rb = (V-VBE)/Ib = β. (V – VBE)/IC = 5000. (5-1.2)/0.1 =
19.104Ω  

Rb =190KΩ .  

Rالدارة دور :14ج S على حالة: دارة ضد االرتداد إلزالة االرتدادات الناتجة عن تماس المرحل للحصول

مستقرة للتحكم في مرحل العداد.

:R1حساب :15ج
VD1لدینا:                            = 1.5v, ID1 = 10mA

Vcc = R1.ID1 + VD1 R1 = (Vcc – VD1)/ID1 = (5 – 1.5)/10.10-3 = 350Ω   

: دارة  ضبط الحرارة:16ج

و العكس  Rθ(حسب الممیزة كلما زادت درجة الحرارة نقصت :CTNالمقاومة حراریة من نوع الـ .1

صحیح).

2.AOP : یقارن  تماثليمضخم عملي یعمل كمقارنV+  ٍ معV-.

.: تریاكBTA800: تریاك ضوئي و العنصر Moc3021العنصر .3

االستطاعة عن دارة التحكم.دورهما في الدارة: دارة ترابط  تعمل مثل المرحل أي ، عزل دارة 

:+vحساب .4

V+ = [R3 /( R3 + R2)]×Vcc = [10 /( 10 + 14)]×12 = یمثل توترمرجعي .  5

Tلما *من الممیزة :    .5 = 130°C  :لدیناRθ = 9KΩ   و منهV- = 6.75v.

Tلما *                      = 160°C  :لدیناRθ = 4KΩ   و منهV- = 4.36v.

V-:تحسب بالعالقةV- = [Rθ /( Rθ + R1)]×Vcc

.جدول التشغیل :6

RchBTA800MOC3021TVs(V)
V-

(V)
V+(V)RθT(C°)

124.3654KΩ160+مشبعمتوقفمتوقف0

06.7559KΩ130مانعیمرریمرر1

ـــ11111

11000000

TRISA

TRISB

0.5

0.75

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2



:NE555دارة التأجیل بالـ: 17ج

T = R×C×ln(3) C = T/(R×ln(3) C = 0.5/(1.1×4.7×103)
C = 96.7µF C = 100 µF

خطوة-: دارة التحكم في المحرك خطوة18ج

المخطط الزمني:

.M1المحرك  *

:19ج

نوع اإلقران: إقران نجمي. -1

حساب اإلستطاعات: -2

الفعالة: اإلستطاعة *

Pa = PA + PB = 547 + 143 = 690w

االستطاعة الردیة: *

Q = √3(PA - PB) = √3(547 - 143) = 700VAR     

الظاهریة: اإلستطاعة *

S =√[Pa
2 + Q2] = 983 VA

:حساب معامل االستطاعة -3

Cos(Φ) = P/S = 690/983 = 0.7                        

حساب تیار الخط-4

Pa = √3.U.I.Cos(Φ)         I = Pa /(√3.U.Cos(Φ) = 690/(√3.380.0,7) = 1.6A          

:دارة االستطاعة  -5
اختیار أجھزة الحمایة والتحكم : -6

1KM:LC1-D09مرجع المالمس *                    

1RT:LR2-D1306مرجع المرحل *                    

:/20ج

بیتات. 8: مستبدل تماثلي رقمي بـ  C2الدارة  . 1

.qvحساب خطوة إشارة الدخول  . 2

Uref = 2×2,56 = 5,12v
qv = Uref /28 = 5,12/256 = 0,02v

:Nحساب العدد .3

VIN = qV.N N = VIN /qV = 1.5/0,02 = (75)10 = (01001011)2 = (4B)hex

 حسب المعطیات هذا الرقم یوافق الوزن(P = 750g)  ٍ  قطع صابون. 03أي

ة)أو موحدننةـ(قیمة مق
0.5

1

2.5

1.5
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