
ھكرت2س القسم :: إبن خلدونثانویة
المادة : تكنولوجیا

الثاني                  المدة : ساعتانلفصل إختبار ا:الموضوع

یلي :الماء حیث یكون التشغیل كمابالتحكم في مضخة لملء خزان نرید*-
الشوطأي ملتقط نھایةaمحرك المضخة یدور إذا و فقط إذا كان كاشف  مستوى الماء عند النقطة 

           مفعل . )a( الملتقط 
P = : المضخة تشتغل .1
P = : المضخة متوقفة .0

* ھذه المضخة لھا محرك ثالثي الطور ال متزامن .-
.2الشكل(* المناولة الھیكلیة كما یمثل- (
)3* الدارة اإللكترونیة كما یمثل الشكل (-

.
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أسئلة اإلمتحان 
راسة الدارة اإللكترونیة :د-1

ودور كل طابق من الطوابق األربعة  .ماھو 1-1
ابق من الطوابق األربعة .أذكر إسم كل ط1-2
.)3الصفحة (1/2على وثیقة اإلجابة بعةررسم الطوابق األٍ كمل أ1-3
.VA(t) ،VB(t) ،VC(t)الطوابق األربعة كل طابق من عند مخرج ةرسم اإلشاركمل أ1-4

،VD(t) وVE(t)3الصفحة (1/2اإلجابة على وثیقة. (
التضخیم في التیار . βأوجد قیمة 1-5
.Reأوجد قیمة المقاومة 1-6
حالة تشغیل المقحل .إستنتج 1-7
.ھوماھو إسمDماھو دور الصمام 1-8
  ة :المناولة الزمنی-2
أوجد المعادلة المنطقیة الموافقة  .أرسم جدول الحقیقة  و2-1
.)3الصفحة ( 1/2على وثیقة اإلجابةرسم الدارة المنطقیة المناسبة كمل أ2-2
وظیفة اإلستطاعة :-3

.0,04.و اإلنزالق 230/380V50Hzشبكة التغذیة ھي إذاكانت -
إذا علمت أن التیار الممتص من ضخة أم ال ) ھي لمحرك الم2ھل لوحة تعلیمات الشكل (3-1

3,84A ،Cos(φ) = 0,78  ،nھو : طرف المحرك  = 1440tr/min ،rd = 76%
لك أحسب مایلي :من أجل ذ

عین نوع إقران محرك المضخة .3-1-1
.)4الصفحة (2/2على وثیقة اإلجابةرسم مخطط حصیلة اإلستطاعة للمحرك كمل أ3-1-2
.Paأحسب اإلستطاعة الممتصة 3-1-3
.Puأحسب اإلستطاعة المفیدة 3-1-4
)1من النتائج المحصل علیھا إستنتج إن كانت لوحة تعلیمات المحرك ( الشكل(3-1-5 (

ھي لوحة تعلیمات محرك المضخة .
على وثیقة للمحرك إذا كان اإلقالع مباشرو دارة التحكم رسم دارة اإلستطاعة كمل أ3-4

.)4الصفحة (2/2اإلجابة
لدیك وثیقة الصانع التالیة .أجھزة الحمایة :-4

.المستعمل مع ھذا المحرك نوع المنصھر 1-4 كل من:   * عین-
مجال ضبط المرحل الحراري .4-2
.حل الحراري الذي یمكنك إستعمالھ مع محرك المضخةالمر4-3
معیار ھذا المنصھر.4-4



1/2وثیقة اإلجابة 
ت ر ھـ كـ2اإلسم : .......................      اللقب : .........................                      القسم : س
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2/2وثیقة اإلجابة 
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حل اإلختبار

راسة الدارة اإللكترونیة :د--1
سم ودور كل طابق من الطوابق األربعة  .إ1-1

الطابق األول : تخفیض التوتر .
.الطابق الثاني :  تقویم اإلشارة 

الطابق الثالث  : ترشیح اإلشارة .
الطابق الرابع : تنمضیم التوتر .

أذكر إسم كل طابق من الطوابق األربعة .1-2
الطابق األول : محول كھربائي  .

الطابق الثاني :  مقوم ثنائي النوبة ( جسر غرایتز) .
الطابق الثالث  : مرشح   .

.7812الطابق الرابع : منضم بالدارة 

.3الصفحة (1/2رسم الطوابق اٍألربعة على وثیقة اإلجابة  تكملت 1-3                (

.VA(t) ،VB(t) ،VC(t)رسم اإلشارة عند مخرج كل طابق من الطوابق األربعة   تكملت 4- 1        
،VD(t) وVE(t) 3الصفحة (1/2على وثیقة اإلجابة. (



التضخیم في التیار . βقیمة حساب 1-5
                      Β = ICSat /IBSat = 116.10-3/1,16.10-3 = 100

.Reقیمة المقاومة حساب 1-6
                    = 100Ω    Re = ( E – VCESat )/ ICSat = ( 12 – 0,4)/ 116.10-3

ج حالة تشغیل المقحل .اإستنت1-7
المقحل یشتغل في حالة تبدیل .

حمایة المقحل . وھDدور الصمام 1-8
.العجلة الحرة إسمھو

المناولة الزمنیة :-2
المعادلة المنطقیة الموافقة  .-جدول الحقیقة 2-1

).3الصفحة ( 1/2ة اإلجابة الدارة المنطقیة المناسبة على وثیق2-2

وظیفة اإلستطاعة :-3
.0,04.و اإلنزالق 230/380V50Hzإذاكانت شبكة التغذیة ھي -
  ن ) ھي لمحرك المضخة أم ال إذا علمت أن التیار الممتص م2ھل لوحة تعلیمات الشكل (3-1

3,84A ،Cos(φ) = 0,78  ،nطرف المحرك ھو :  = 1440tr/min ،rd = 76%
من أجل ذلك أحسب مایلي :

نوع إقران محرك المضخة .3-1-1
إقران نجمي .

).4الصفحة (2/2مخطط حصیلة اإلستطاعة للمحرك على وثیقة اإلجابة 3-1-2



.Paب اإلستطاعة الممتصة احس  3- 3-1 
                        Pa = U.I.√3 Cos(φ) = 380.3,84 . 1,73 .0,78 = 1969,04W               

.Puطاعة المفیدة ب اإلستاحس 4- 3-1             
Pu = rd.Pa = 0,76.1969,04 = 1,496 kW

)1ن لوحة تعلیمات المحرك ( الشكل(نستنتج أمن النتائج المحصل علیھا 3-1-5 (
ھي لوحة تعلیمات محرك المضخة .

مل رسم دارة اإلستطاعة  و دارة التحكم للمحرك إذا كان اإلقالع مباشر على وثیقة أك3-4
.4الصفحة (2/2اإلجابة  (

أجھزة الحمایة : لدیك وثیقة الصانع التالیة .-4
  كل من:   * تعیین-

aM:نوع المنصھر المستعمل مع ھذا المحرك 4-1
2,5A]ھو مجال ضبط المرحل الحراري 4-2 - 4 A].
LR2:ھوالمرحل الحراري الذي یمكنك إستعمالھ مع محرك المضخة4-3 D13 08.
.6Aھو :معیار ھذا المنصھر4-4




