
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2020/2021          ابن الهيثم ثانوية 

فرع : هندسة  3المستوى:  سا 301: كهربائية          المدة :تقني  رياضي 

الفرض األول لثالثي األول  

دراسة نظام آلي لمأل وتصريف القنينات
 : دفتر الشروط 

هذا النظام وحدة آلية لمأل القنينات بماء معطر وتصريفها في وقت ادنى ممكن وبصفة مستمرة .يمثل الهدف :  .1
التشغيل : .2

 )انظر للشكل( .حالة الراحة 
تٌميف pملتقط ٌكشفعنهاي نٌةي،عندحضورالقن1Mبواسطةالمحرك 1 يدورالبساطdcyزر االنطالق عند الضغط على  -
 . 30sلمدة EV ةٌ يثمتنزألداةالمألبعدهاتفتحالصمامةالكهربائDتٌهابواسطةينٌةالىمركزالمألثمتثبينقاللقن -
2ٌدورالبساطيةٌفيهااالبتدائيتضعو Aوتعودالرافعة 2 نٌةنحوالبساطيتٌثمتدفعالقنيبعدالمألتصعداداةالمألوفٌكالتثب -

الخالئها وتنتهي الدورة .20sلمدة 
المناولة الهيكلية : .3

. KM2و  KM1متحكم فيهما بمالمسين كهربائيين  M2و  M1الطور  3يديرهما محركان التزمني  2و  1البساطان 
 هذا النظام يتطلب عاملين : االستغالل :  .4

. نٌاتيقٌالقنيٌضعاشرطةعلىصنادي قٌومي طٌ يعاملبس -يقوم بالقيادة و المراقبة و الصيانة .           ص صختعامل م -
ي .المجااللصناع  ينٌالمعمولبهافيحسبالقوان:األمن .5
 : ة  يف  يالمناولةالوظ .6

:ةلماالوظيفةالش

W الكهربائية + الهوائية( ةطاق: ال(
E :ٌماتاالستغالليتعل 

: T1 T2لٌومدةالمأليزمنالتأج

     220/380Vشبكة التغذية :
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 الملتقطات المنفذات المتصدرة المنفذات الفعل

 

 قدوم القنينات

M1 محركالتزامني:
3~50Hz220/380V 

 اقالع مباشر

KM1 مالمس المحرك:M1 تغذية
24v~ 

 
P ملتقط ضوئي يكشف القنينة : 

نقل القنينة 
الى مركز 
 المال 

 
A رافعة ثنائية المفعول : 

-dA+dA  موزع ثنائي االستقرار
 V24Bar6~تغذية 4/2كهروهوائي 

0a  1وa  ملتقطات نهاية :
 Aالشوط للرافعة 

 و فك تثبيت
 القنينة

D رافعة ثنائية المفعول : -dD+dD  4/2موزع كهروهوائي 
 6Bar24V~تغذية 

0d  1وd  ملتقطات نهاية :
 Dالشوط للرافعة 

 

 مأل القنينة

 
B رافعة ثنائية المفعول : 

EV صمام كهربائي : 

-dB +dB  4/2موزع كهروهوائي 
 V24Bar6~تغذية 

KEV   ،  مالمس :T  مؤجلة بعداد : 

0b  1وb  ملتقطات نهاية :
 Bالشوط للرافعة 

1t مؤجل بعداد :
 s30=1tالتزامني

 

 اخالء القنينة

M2 3:محركالتزامني 
~50Hz220/380V 

 اقالع مباشر

KM2 مالمس المحرك:M2  تغذية
24v~ 

2T مؤجلة بعداد : 

 

0s2=2t 

 اإلنجازات التكنولوجية : .7
  تركيب المؤجلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عد القنينات 

  

 

 

 

 

 

 األسئلة

n=5 
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I. : التحيل الوظيفي 
 وثيقة اإلجابة .اكمل التحليل الوظيفي التنازلي على  .1

 
II. : التحليل الزمني 

 اكمل متمن من وجهة نظر النظام طبقا لدفتر الشروط على وثيقة اإلجابة . .2
 ( لتشغيل النظام .2أنشئ متمن من وجهة نظر التحكم )مستوى  .3
 اكتب على شكل جدول معادالت تنشيط وتخميل المراحل واالفعال لمتمن من وجهة نظر التحكم . .4

 
III.  التكنولوجية :اإلنجازات 

 : دراسة المؤجلة بعداد 
ذات تحكم  JKقالبات لمأل القنينة نستعمل مؤجلة بعداد ال تزامني تنازلي باستعمال  30sللحصول على مدة التأجيل  .5

 بالجبهة النازلة .
  اذا كان دور إشارة الساعةT=5s  وزمن التأجيل هوt= 30s  أحسب ترديد العداد ثم استنتج عدد القالبات للعداد . 
 . اكمل ربط العداد الموافق للتأجيل على ورقة اإلجابة 
 . اكمل المخطط الزمني لهذا العداد على ورقة اإلجابة 

 . NE555في تركيب المقاتية بالدارة المندمجة من نوع  .6
  أحسب قيمة المقاومةR1 . 

 ني )خارج النظام المدروس( لوضعها في الصناديق الخاصة .قنينات استعملنا نظام تق 5لعد  .7
  ما هو دور الطابقF2 . 

 
  محرك البساط  دراسةM1 : 

 50HZ  ;  0,75KW   ;  1480tr/min  ;  Cosφ=0,77  ;   220/380Vيحمل المحرك المواصفات التالية :  .8
 . كيف يتم اقران المحرك عل شبكة التغذية المستعملة 
  1500 =  اذا كانت سرعة التزامنtr/min SN   ما هو عدد ازواج األقطابP . 
  احسب االنزالقg . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               1وثيقة االجـــــــــــــــــــــــــابة                                      

 االسم   و  اللقب : ................

 التحليل الوظيفي التنازلي : .1
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 المتمن من وجهة نظر النظام : .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2وثيقة االجابــــــــــــة 
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