
 5من  1صفحة 

 2021/  2020السنة الدراسیة :   القــل  (والیة سكیكدة) –ثانویة بونور محمــد 
   ساعة ونصفالمدة :        ت ر  3المستوى : 

 الفرض المحروس للفصل الدراسي الثاني في مادة التكنولوجیا (هندسة كهربائیة)

 نظام آلي لفرز صنادیق
 كل على حسب الوزن. 3و 2وتحویلهما إلى البساطین  1:  الهدف من هذا النظام هو فرز صنادیق من البساطالهدف 

إذا كان  3كان صغیرا ونحو البساط  إذا 2،یتم الكشف عن الوزن ، فیوجه نحوالبساط 1الصندوق عبر البساط: یصل التشغیل
 كبیرا .

. كل مركز عمل یدیره  3و 2لتدویر البساطین  ثانیة 55مدة  2Mیدور المحرك  Cو Bعودة كل من الرافعتین  :عندمالحظة
 1Dcy  ،2Dcy  ،3Dcy عامل بواسطة ثالث ضاغطات :

 :  الوظیفة الشاملة
W  طاقـــة :
E . تعلیمات االستغالل : 
R :ضبط 
C  : إعدادات  

 :  المناولة الهیكلیة

 50Hz 3×380V ;:    شبكة التغذیة

 :االختیارات التكنولوجیة
محركان غیر متزامنان ثالثي الطور .  2Mو  1M:  المنفذات

A  وB  وC . رافعات ثنائیات المفعول 

 24V~مغذى بـ   ثنائي االستقرار كهروهوائي 5/2موزع  A +(A ,-(: المنفذات المتصدرة          

 فرز صنادیق حسب الوزن

A-0 

W E R C 

صنادیق ذات

وزنین مختلفین   تقاریر

نظــام آلــــي

  مفروزة حسب الوزنصنادیق 

   عمال

3بساط  2بساط  M1

M2
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 5من  2صفحة 
 

  )-, B +(B  24ثنائي االستقرار كهروهوائي مغذى بـ   5/2موزعV~ 
  )-, C +(C  24ثنائي االستقرار كهروهوائي مغذى بـ   5/2موزعV~ 
 1KM  2وKM   بتغذیة مالمسین كهربائیین  V~40 

 Aملتقطات نهایة الشوط للرافعة  2aو  0a  ،1a:  الملتقطات         
                         0b   1وb  ملتقطي نهایة الشوط للرافعةB      ،0c   1وc  ملتقطي نهایة الشوط للرافعةC 

h  وg         .ملتقطین للكشف عن حجم الصندوقCp1 2ملتقط للكشف عن الصندوق أمام البساط 
                                                    Cp2 3ملتقط للكشف عن الصندوق أمام البساط 

 NE555تركیب بالدارة المندمجــة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  یحتوي النظام على ثالث أشغوالت :  المناولة الزمنیة
  والفرزاألشغولة األولى : اإلتیان 

 الصغیرة .األشغولة الثانیة : تحویل الصنادیق 
 األشغولة الثالثة : تحویل الصنادیق الكبیرة.

 
 متمن أشغولة اإلتیان والفرز (المركز األول) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hz 3×380 50 ;:  ذیةغالت شبكة
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   : 1محرك البساط 
ومن أجل ذلك حققنا التركیب الموضح في  PIC16F84Aباستعمال المیكرومراقب  M1لمحرك االتحكم في  اأردن   •

 اآلتي :الشكل 
 استعملنا محول أحادي الطور  1KMولتغذیة وشیعة المالمس  •

 الذي أجریت علیه التجارب التالیة : 

 أحادي الطور أجریت علیه التجارب التالیة: محول 
 80W 10=44V , P20=220V , U1N=U1U=في الفراغ : 

  10A1=5V ; I1U=في التیار المستمر : 
 20A1CC=250W , I1CC=40V , P1CCU =في حالة قصر دارة : 

 :األسئلـــــــة
 .: ارسم متمن أشغولة تحویل الصنادیق الكبیرة (المركز الثالث) من وجهة نظر جزء التحكـــم  1س
 ؟  NE555ماهي وظیفة التركیب الموضح بالدارة المندمجة :  2س
 : أكتب العالقة الحرفیة لزمن التأجیل ثم احسب زمن التأجیل الالزم.:  3س
 )5من 4في المعلم الثاني بلونین مختلفین على ورقة اإلجابة (صفحة  SVو  CVارسم المخطط الزمني للتوترین : :  4س
 )5من  4الموجود في وثیقة اإلجابة (صفحة  1KMأكمل برنامج التحكم في المالمس : 5س
  TRISBل ج) أمأل محتوى السِّ  5من  4: على ورقة اإلجابة (صفحة  6س
 : 1KMالمالمس وشیعة دراسة  محول تغذیة  : 7س

 لفة . 520التحویل في الفراغ وعدد لفات الثانوي إذا كان عدد لفات األولي عین نسبة  -1
 عین عناصر التصمیم المكافيء المرجعة لثانوي المحول. -2
في حمولة تحریضیة عامل  100Aلیصب تیارا شدته في االبتدائي ى المحول بتوتره اإلسمي غذَّ یُ  •

 في الثانوي . 0,9استطاعتها 
 استنتج االستطاعة الفعالة المقدمة للحمولة .أوجد توتر الثانوي ، ثم  -3
 . 1Pعین االستطاعة الممتصة في األولي -4

  2Mدراسة المحرك غیر المتزامن ثالثي الطور :  8س
 تحمل لوحة بیانات المحرك المواصفات  التالیة :

; 550W 220/380V ; 50 Hz ; cosϕ=0,8 ; 2940 tr/mn 
 ما هو اإلقران المناسب للمحرك على شبكة التغذیة ؟  علل ؟  -1
  gاحسب قیمة االنزالق  -2
 uTاحسب العزم المفید  -3

 انتهت أسئلة الموضوع                                                                           

OSC 1/ CLKIN16

RB 0/ INT 6

RB1 7

RB2 8

RB3 9

RB4 10

RB5 11

RB6 12

RB7 13

RA0 17

RA1 18

RA2 1

RA3 2

RA 4/ T0CKI 3

OSC 2/ CLKOUT15

MCLR4

PIC16F84A

R
R
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KM1
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 اللقب واالسم : .........................................                  إجابـــة ترد مع الورقة المزدوجـــة ثیقةو 
   
 : إكمال البرنامج  5ج

LIST P= 16F84A 
#include "p16f84A.inc" 
__CONFIG  H'3FF9' 
ORG 0X000 
goto init  
init 
ORG 5 
          BSF  ………………………     ; 1االنتقال إلى الصفحة  
          MOVLW …………………… 
          MOVWF  TRISA                    ;   
          CLRF TRISB                           ;   
          BCF  ……………………        ;  0االنتقال إلى الصفحة   
Start  
         BCF ……………………….     ;   وشیعة المالمس غیر مغذاة 
Test  
          BTFSC PORTA,0                ;  ……………………………. 
          GOTO Allum 
          GOTO Start     
Allum 
          BSF …………………..             ;   وشیعة المالمس مغذاة     
          GOTO  Test 
 END  

  svو   cv: رسم المخططین الزمنیین لـ  4ج
 
 
 
 
 
 
                        TRISB   جل: محتوى السِّ  6ج

                                            bit7                                                             bit0       
                                                                                      

        

VCC 

t 

t 

Ve 

 كمداخل PORTAجمیع منافذ 

 كمخارج PORTBجمیع منافذ 
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 2021/  2020القـــل               السنة الدراسیة :  –ثانویة بونور محمد 

 ساعة ونصفالمدة :                    ت ر  3المستوى : 

 الثاني في مادة التكنولوجیا يللفصل الدراسالحل النموذجي للفرض المحروس 

 ن) 02(   .رسم متمن أشغولة تحویل الصنادیق الكبیرة (المركز الثالث) من وجھة نظر جزء التحكـــم :  1ج

 ن) 0.5(ھو التأجیل . NE555وظیفة التركیب الموضح بالدارة المندمجة :  2ج

 ن) 0.5(    زمن التأجیل الالزم. حسابالعالقة الحرفیة لزمن التأجیل ثم :  3ج

3.. LnCRt =

 ن) 01(          زمن التأجیل الالزم .

stت ع  :   551,11051010 66 =××××= − 

      في المعلم  SVو  CV: ارسم المخطط الزمني للتوترین :  4ج

 ن) 02(  .الثاني بلونین مختلفین

 ن) 03(  الموجود في وثیقة اإلجابة 1KM: : إكمال برنامج التحكم في المالمس  5ج

LIST P= 16F84A 
#include "p16f84A.inc" 
__CONFIG  H'3FF9' 
ORG 0X000 
goto init  
init 
ORG 5 
          BSF  ………………………     ; 1االنتقال إلى الصفحة  
          MOVLW …………………… 
          MOVWF  TRISA ;  
          CLRF TRISB ;  
          BCF  ……………………        ;  0االنتقال إلى الصفحة   
Start 

 BCF ……………………….     ;   وشیعة المالمس غیر مغذاة 
Test 

 BTFSC PORTA,0   ;  …………………… 
  GOTO Allum 
  GOTO Start     

Allum 
  BSF …………………..     ;   وشیعة المالمس مغذاة    
  GOTO  Test 
  END 

 ن) 01(         على وثیقة اإلجابة  TRISB: إمالء محتوى السجل  6ج

0 0 0 0 0 0 0 0 
bit0           bit7 

 كمداخل PORTAجمیع منافذ 
 كمخارج PORTBجمیع منافذ 
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 2من  2صفحة 

  : 1KMالمالمس وشیعة دراسة  محول تغذیة :  7ج

2,0حساب نسبة التحویل في الفراغ وعدد لفات الثانوي :  -1
220
44

1

20
0 ===

U
U

m و

spiresNmN 1045202,0. 102  ن) 01(       ==×=
      تعیین عناصر التصمیم المكافيء المرجعة للثانوي : -2

2لدینا : 
21 ).( CCSCC IRP الدارة القصیرة :  تجربةولدینا في حالة    =

0

1
2

2

1
0 m

I
I

I
I

m CC
CC

CC

CC =⇒= 

==×=Ωوعلیھ :  025,0
)20(

250)2,0(
)(

. 2
2

2
1

12
0

CC

CC
S I

P
mR   ,Ω= 025,0SR )01 (ن 

الممانعة المرجعة للثانوي : 
CC

CC
S I

Um
Z

2

10 .
==Ωأي أن :     = 080,0.

1

12
0

CC

CC
S I

U
mZ   ,   Ω= 080,0SZ   )01 (ن 

22ولینا : 
SSS RZX =Ωتطبیق عددي نجد :   =− 076,0SX         )01 (ن 

 إیجاد توتر الثانوي ثم استنتاج االستطاعة الفعالة المقدمة للحمولة : -3

2202 UUU VIXRUحیث :    =−∆ sS 50,5)sin.cos.( 2222 =+=∆ ϕϕ         )10 (ن 

VUومنھ :  5,382 = 

WPاالستطاعة الفعالة المقدمة للحمولة :  34652 =,      WIUP 34659,01005,38cos.. 2222 =××== ϕ    )01 (ن 

WPاالستطاعة الممتصة في األولي : -4 37951 =,     WPPPP JF 379525080346521  ن) 01(  =++=++=

 2Mدراسة المحرك غیر المتزامن ثالثي الطور :  8ج 

ن) 0.5(                      اإلقران المناسب للمحرك على شبكة التغذیة : نجمي  -1
  ن) 220V       )0.5ه : قدر التعلیل : كل ملف من ملفات المحرك یتحمل توترا

حساب االنزالق :  -2
 𝑔𝑔 = 𝑛𝑛𝑠𝑠−𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑠𝑠
nsحیث سرعة التزامن تعطى بالعالقة :    snحساب سرعة التزامن       = f.60

P
 ن) 01(         

وعلیھ     tr/min  sn 3000 =نجد  P=1من أجل 

  g = 3000−2940
3000

= gاالنزالق      0,02 = 2%  

ن) 01(                       حساب العزم المفید  -3
PUلدینا :  = TU.Ω = TU(2πn) ⟹ TU = PU

2πn
TU      تطبیق عددي نجد :  = 1,78 N. m 

3 2 1 P 
1000 1500 3000 (tr/mn) sn 

 األستاذ : بوحبل رابح
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