
 تقني رياضي هندسة كهربائية3 :             الشعبة                                   .............................ثانوية 
 ساعات3الوال في مادة :التكنولوجياا                 المدة :الثلثي ختبار ال                      2017/2018

للقماش صباغ لتحضير آلي نظام دراسة               
: المبسط المعطيات دفتر -1     

التألية: ف  هد1- 1         

 وابصفة واقأت أدنى في  واالقأراص)P3,P2,P1( المواد من للقماش، صباغ لتحضير ماالنظ يهدف          

.  معتبرة وامردوادية مستمرة           
  + القأراص)P3,P2,P1(   المواد:الوالية * المواد          

: الكيفية  وصف 1-2                 
واالقأراص الثلثة المواد ،لتمزج بالمازج  قأرص12 تقدم مع تفريغها  ثم)P3,P2,P1( المواد بعايرة الدوارة تبدأ                  

أخر مركز الى بالخليط المملاااااوء الوعااااااء يخلي النهاية الوعااااااء. في في النهاااااائي الخليط تفريغ ثمة  وامنt=60s  لمااااادة
بالدراسة. معني رغي

:     مراكز5 على النظام يحتوي                 
المواد مركزمعايرة )P3,P2,P1(.
 المعّيرة المواد مركزتفريغ .
القأراص. مركزتقديم
 واالتفريغ. المزج مركز
مركزالخلء.ا

:)P3,P2,P1( المواد معايرة مركز تشغيل كيفية  واصف-2            
. الوقأت نفس  في)P3,P2,P1( المواد بعايرة الشأغولة تنطلق         

* اٍلستغللا:          
واالّصيانة.ا واالّتوقأيف للّتشغيل عاملين إلى النظام يحتاج           
بها. المعمول القوانيين حسب* المأن:            

الوظيفية:: المناولة-3
).A-0( بياني الشاملة: نشاط * الوظيفة         

: هي وا رئيسية أشأغولت خمس الى النظام تجزئة يمكننا          
.  )P3,P2,P1( المواد معايرة  أشأغولة  -1    

.   المعّيرة المواد تفريغ - أشأغولة2        
.   القأراص تقديم - أشأغولة3
. واالتفريغ المزج - أشأغولة4
.   الواعية (اٍلجلء) اٍلخلء - أشأغولة5

متعاملنظام آلي

................................................

 

A-0

1
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 جدول االختيارات التكنولوجية :            

 :دارة التحكم في مقاومة التسخين فى المازج 

 
  

 
  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عناصر القيادة  الملتقطات المنفذات المتصدرة المنفذات تاألشغوال
 والحماية

معايرة المواد  
P3,P2,P1 

    3A,K A2,KA1K :
 220vكهروصمامات~

 A2, KE  A1KE

A3KE,  مالمسات
الكهروصمامات 

 24vتحكم ~

1,S 2, S4S 
 ملتقطات الوزن.

1,RT2RT,   تماسات
 المرحالت الحرارية

 .,M2 M,1للمحركات
Au  زر توقيف:

 استعجالي.
Rea  زر إعادة :

 التسليح.

Auto/Cy/Cyمبدلةا:
 ختيار نمط التشغيل.

RAZ  ارجاع يدوي :
 للعداد .

 
Init تهيئة  : 

تفريغ المواد  
 المعيّرة

A5,KA4K :    
  220vكهروصمامان ~

 A5, KE  A4KE 
مالمسان 

الكهروصمامان 
 24vتحكم ~

3,S0S ملتقطان :
 الوزن.

اإلتيان باألقراص 
 إلى المازج

Mp/p محرك خطوة :
 .Tلتدوير البساط  ةخطو/

التحكم في المحرك 
 دارة مندمجةب

1CPكاشف : 
   كهروضوئي يكشف

مرور األقراص عن 
(N=12.) 

 المزج والتفريغ

1M محرك التزامني :

3.220/380v. 
  A6K :كهروصمامة 

 .220vتحكم~

1KM مالمس :
التحكم في المحرك 

~ A624v KE.   
ملمس 

الكهروصمامة تحكم 
~24v 

t مؤجلة للتحكم في :
مدة المزج 

(t=60s.) 

6,S5S  ملتقطان
 الوزن.

 إخالء الوعاء
2M محرك التزامني :

3.220/380v 
 

2KM مالمس :
التحكم في المحرك 

~  .24v 

2CP كاشف :
يكشف  كهروضوئي
 عن الوعاء 

3 

R3=30KΩ , R2=20KΩ , R1=60KΩ 

Rθ- 

 مقاومات التسخين

LR 

+15v 

BR 

R1 R2 

R3 

Tr 

D 

Rc

h 

Vcc=+12v 

Vs 

A 

B 

BV AV 

220v~ 

12v 

Rθ(KΩ) 

120 

50 100 

50 

75 

100 

θ ◦c 
70 
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 العمل المطلوب: 

 

    : الجزء األول  
   

 على ورقة االجابة . لنظام الهذ A-0: أكمل النشاط البياني 1س

 معايرة المواد من وجهة نظر جزء التحكم. (1انشىء متمن  االشغولة ):   2س
 

  ( تفريغ المواد في المازج :2شغولة )أمتمن 
 

 . (2)والتخميل المراحل واالفعال لشغولة :اكتب على شكل جدول معادالت التنشيط  3س

 تصدرةمات المع اظهار المنفذ( إخالء الوعاء5شغولة )أل: ارسم  المعقب الكهربائي  4س           
 .على ورقة اإلجابة                   

 F/GPN :(10,20,30,40 ,50)و. I/GPN :(1),(7):فسر األمر5س
متمن االنتاج و  GCIو التهيئة  ومتمن القيادة GSاالمن متمن العالقة بين المتامن  أكمل :6س

 .على ورقة اإلجابة GPNالعادي 

 الجزء الثاني :        

 

 قراص :األ اددارة عد 

   , F1 F2ماهي وظيفة الطوابق  : 7س
 جابة.على ورقة اإل 7490قرص باستعمال دارة المندمجة 12: اكمل المخطط المنطقي لعد 8س
 .على ورقة اإلجابة   30Xو Nو  A,QB,QC,QDQ:ارسم مخطط الزمني للمخارج العداد  9س
 

 التسخين المازج : اتدارة التحكم في مقاوم 
 . 3التحكم صفحة عن طريق دارة Rch التسخين اتمقاوم التحكم في الخليط بواسطةيتم 

 :وثائق الصانع يحمل الخصائص rT  مثالي، والمقحل 741Aµالمضخم العملي
 ؟التركيب في θR-و المقاومة   Dو الثنائيالمضخم العملي دور ماهو:  10س
 وماذا يمثل في التركيب؟ AVثم أحسب التوتر  : 11س
 ؟ C5°0. عند درجة الحرارة BV:احسب التوتر 21س

 ؟C 100° عند درجة الحرارة BV: احسب التوتر 31س

  Vsمع رسم اشارة   جدول دارة التحكم في مقاومات التسخين المازج.  اكمل:  14س

 . BR أحسب قيمة المقاومة : 51س
  وثيقة الصانع للثنائيةD  للمقحلوTr  : في حالة تشغيل 

 

 : وثيقة الصانع لمقاومة المرحل الكهرومغناطيسي 

 

Diode Type VINVmax IDmax Vo 

1N4007 1000V 1A 0.7V 

Transistor Type VCEmax VBEo Icmax VCEsat ß  
2N2222NPN                               40V 0.7V 800mA 0.3V 100 

 RL 12V 2A 500Ωمقاومة الوشيعة 
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 تمأل وتسلم هذه  الوثيقة مع ورقة اإلجابة

 :( إخالء الوعاءمع اظهار المنفذات المتصدرة5ألشغولة )المعقب الكهربائي ( 4ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمل الجدول دارة التحكم في مقاومات التسخين المازج.  (أ 14ج

 

أكمل التدرج في المتامن :   (6ج  

 vs   حالةTr حالة الملمس وشيعة المرحل 

VA  < VB               

VA  >  VB          

 متمن األمن

GS 

متمن االنتاج العادي  

    GPN 
القيادة  متمن   

      GCI والتهيئة

.............................. 
.............................. 

.............................. 

2جابة اإلة قور  

P 

N 

50 

E1 

F1 F3 

E4 

F2 
Z 

A 

C 
51 

E1 

F1 F3 

E4 

F2 
Z 

A 

C 
52 

E1 

F1 F1 

E4 

F2 

X200 

24~ 

X200 

24 
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