
الفرض الثالث في مادة الھندسة بریان الشیخ عامرثانویة : حي 
الكھربائیة

كھتقني ریاضي انیة ـثـال م:ـسـقالـ
المدة : ساعتان 2015/  2014السنة الدراسیة : 

نظام آلي لفرز الصنادیق
I.: دفتر الشروط المبسط

المطلوب من ھذا النظام ھو فرز الصنادیق المتشابھة شكال و المختلفة وزنا ، وتجمیعھا في  الھدف :
مجموعات قصد االستعمال .

أشغوالت رئیسیة : 4یحتوي على  نظامالالتشغیل : 
اإلتیان بالصنادیق األشغولة األولى :
.2kgوثقیلة ذات وزن  1kgإلى خفیفة ذات وزن فرز الصنادیق  األشغولة الثانیة :
إخالء الصندوق الثقیل األشغولة الثالثة :
إخالء الصندوق الخفیف األشغولة الرابعة :

متحكم فیھ بواسطة مالمس  ، Mاإلتیان بالصنادیق یتم بفضل البساط الذي یدیره المحرك 
خفیف ، إذا كان الصندوق  h. الكشف عن الصنادیق یكون بواسطة الملتقط  kMكھرومغناطیسي 

إذا كان الصندوق ثقیل . gو  hوبواسطة الملتقطین 
وصف أشغولة الفرز :

ثنائي  5/2(تحكم كھر وھوائي بموزع  Aلوحده ، تخرج ساق الرافعة  hإذا ضغط على الملتقط -
معا ، تخرج  hو  gوفي حالة الضغط على  2) لوضع الصندوق بجانب المنحدر dAاإلستقرار

.1لوضع الصندوق بجانب المنحدر  Aساق الرافعة 
تعود ساق الرافعة إلى وضعھا األصلي .في كلتا الحالتین -

(تحكم  Bبواسطة الدفعة  1تتم عملیة إخالء الصنادیق الثقیلة نحو المنحدر  أشغولتي اإلخالء :
Cلدافعة ا 2و الصنادیق الخفیفة نحو المنحدر بواسطة  )dBثنائي اإلستقرار 4/2كھروھوائي بموزع 

.)dCثنائي اإلستقرار 4/2(تحكم كھروھوائي بموزع 
مالحظة :

توجد خلیة كھروضوئیة عند كل منحدر ، تلتقط مرور الصنادیق قصد تعبئتھا على شكل مجموعات -
صنادیق ، بحیث عند اكتمال العدد المطلوب ، ینطلق منبھ صوتي لمدة زمنیة قدرھا   10ذات 

t = 20 ms.

1/3الصفحة 

EE طاقة كھربائیة :

EP طاقة ھوائیة :

E تعلیمات اإلستغالل :

n عدد الصنادیق :



العمل المطلوب:
التحلیل الوظیفي :-1

على ورقة اإلجابة  لھذا النظام A0أكمل النشاط البیاني : 1س
؟  hو  gما ھو دور الملتقطات: 2س        

؟  a2و  a1ما ھو دور الملتقطات: 3س
: أكمل جدول األجھزة المستعملة 4س

دارة الخلیة الكھروضوئیة :-2
: أشرح مبدأ تشغیل الدارة مستعینا بالجدول 5س

الموجود على ورقة اإلجابة
التي تسمح بتشبع RB: أحسب قیمة المقاومة  6س

علما أن : Tr2الترانزستور  
Vcc= 12V  ،VBE SAT = 0.6 V  ،= 100β

ICتیار قدح المرحل  = 1mA
Tr1و الترانزستور   D1ما ھو دور كل من الثنائي : 7س

D2: ما ھو دور الثنائي 8س

 : المنبھ الصوتي دارة -3
Ruمقاومة الجرس  = 8ΩRB=10 KΩ ; RC=56 Ω ;

RE =100 Ω ; β=50,VBE = 0.6V
h11=152 Ω ; h12=0 ;h22=0 ;h21=50

: أرسم التصمیم المكافئ في الحالة الدینامیكیة9س
: أحسب ما یلي :10س

التضخیم في التوتر -
مقاومة الدخول -
مقاومة الخروج-

2/3الصفحة 



ورقة اإلجابة 
A0: مخطط النشاط  1ج

: جدول األجھزة المستعملة : 4ج
الملتقطاتالمتصدرة المفنداتالمنفذات 

اإلتیان بالصنادیق

فرز الصنادیق

إخالء الصنادیق الثقیلة

إخالء الصنادیق الخفیفة

: مبدأ تشغیل الخلیة الكھروضوئیة  5ج

حالة مماس المرحلوشیعة المرحلTr2حالة Tr1حالة 
غیاب الصندوق

حضور الصندوق

3/3الصفحة 



تصحیح الفرض الثالث في مادة ثانویة : حي الشیخ عامر بریان
الھندسة الكھربائیة

كھتقني ریاضي انیة ـثـال م:ـسـقالـ
المدة : ساعتان 2015/  2014السنة الدراسیة : 

A0: مخطط النشاط  1ج

تكشف عن الصنادیق   hو gیكشف عن الصنادیق الخفیفة ،    h:الملتقط   hو  gدور الملتقطات :2ج
الثقیلة

a2و  a1: دور الملتقطات 3ج

a1 ملتقط وضعیة یكشف عن نھایة خروج ساق الرافعة :A 1لوضع الصندوق الثقیل بجانب المنحدر
a2: ملتقط وضعیة یكشف عن نھایة خروج ساق الرافعةA 2بجانب المنحدر لوضع الصندوق الخفیف
: جدول األجھزة المستعملة : 4ج

الملتقطاتالمفندات المتصدرةالمنفذات 

Mمحرك كھربائي اإلتیان بالصنادیق
مالمس كھرومغناطیسي 

kM
hو  gالملتقطات

Aالرافعة فرز الصنادیق
dA ثنائي  5/2: بموزع

اإلستقرار
a2وa1و  a0الملتقطات

الصنادیق الثقیلة إخالء
ثنائي  4/2: بموزع BdBالرافعة 

اإلستقرار
b1و  b0الملتقطات

cp1و

إخالء الصنادیق الخفیفة
ثنائي  4/2: بموزع DdDالرافعة 

اإلستقرار
d1و  d0الملتقطات

cp2و

: مبدأ تشغیل الخلیة الكھروضوئیة  5ج

مماس المرحلحالة وشیعة المرحلTr2حالة Tr1حالة 
مفتوحغیر ممغنطةمحصور مشبعغیاب الصندوق

مغلقممغنطةمشبعمحصورحضور الصندوق
Tr2التي تسمح بتشبع الترانزستور   RBب قیمة المقاومة احس : 6ج
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Tr1و الترانزستور   D1: دور كل من الثنائي 7ج

صنادیق غیر 

مفروزة
إتي بالصنادیق أفرز بالصنادیق

أخلي صنادیق 

خفیفة 

أخلي صنادیق 

ثقیلة

صنادیق خفیفة 

مخالة 

ثقیلة  صنادیق

مخالة

تقاریر 

Mمحرك البساط صنادیق مأتیة
Aرافعة  

Cرافعة 

Bرافعة 
صنادیق ثقیلة

صنادیق خفیفة
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D1باعث ضوئي :
Tr1مستقبل ضوئي :

حمایة الترانزیستور من القوة الكھربائیة العكسیة الناتج عن الوشیعة.D2: دور الثنائي 8ج

ضع الترسیمة المكافئة في الحالة الدینامیكیة:9ج

أحسب ما یلي ::10ج
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مقاومة الخروج-
ܴௌ = ܴ = 56Ω


