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 امجلهورية اجلزا�رية اميقراطية الشعبيةة
 _ خرضة خبيت بلقامسة $نوي                                                                 مد!رية الرتبية لوالية مس�تغامن

 7هر6ئية فرع: هندسة تقين ر-يضالشعبة: 
 س<ا2دة: >ملا                                          املس�توى: س�نة $نية $نوي                                

              2018/2019   الهندسة الكهر6ئية   مادة  يف  الفرض الثاين Fلفصل اBٔول

لي الموضوع: نظام 
ٓ
 دواء وتعبئةلتحضير ا

I.:دفتر الشروط
 .قاروراتيجب على النظام وفي أقل وقت ممكن صناعة دواء وملئه في _ هدف التألية: 1
 فارغة اترقارو إلى، كما يحتاج وماء مقطر كيميائيةيحتاج النظام إلى ثالث مواد _ المواد األولية:2

 :تشغيل_ وصف ال3

لمrrاء ابمجrrرد إعطrrاء أمrrر بدايrrة التشrrغيل، يrrتم تفريrrغ توجrrد المrrواد األوليrrة فrrي خزانrrات خاصrrة بهrrا، 
فrي  المتrوفرة علrى شrكل مسrحوق Aالمrادة  وإفrراغوزن في نفس الوقت الذي يتم فيrه  20sالمقطر ولمدة

لثrاني ثrم المrزيج مrن خrالل فrتح الكهروصrمام ا إلى Bالمادة كمية محددة من إضافة  بعد ذلك يتم المازج،
 . 3sولمدة  Cالمادة  إدراجبعدها  ليتماألول، 

ج فrي المrزي إفrراغالمrازج يrتم  إلrىبعrد وصrول كrل المrواد  15sبعد انتهاء عمليrة المrزج والتrي تrدوم 
ورات القrار تrأتي ،)10sلمrدة  V2(تشrغيل الرافعrة  ، لتبدأ بعد ذلك أشrغولة مrلء القrاروراتمؤقتخزان 

 . (غير معني بالدراسة) مركز السد إلىالملء نقلها بعد يعبر البساط المتحرك والذي الفارغة 

 _ االستغالل:4

 .والصيانةعامل بسيط لتقديم القارورات الفارغة وتقني مختص للمراقبة  إلىيحتاج النظام 
 لنظام لتوقيف يومي لتنظيف المازج.يحتاج ا

 حسب االتفاقيات الدولية المعول بها._ األمن: 5

II.:األشغولة الشاملة
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دفتر الشردفتر الشروط
يجيجبف التألية:  هدف التألية: 

يحتاجيحتاج النألولية:واد األولية:

لتشغيلل ::ل
ليrrة فrrي خزاألوليrrة فrrي خزانrrات

الوقت الذينفس الوقت الذي يتم ف
الماية محددة منكمية محددة من 

C 3لمدةولمدةss.
بعrد وبعrد وصrو15s15sدوم 

(تشrغي(تشrغيلروراتء القrارورات
مركمركز اإلىإلىلملء الملء عد

 وتقني مخترغة وتقني مختص ل
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III.هيكليةالمناولة ال:

IV.انجازات تكنولوجية
:دارة التحكم في أشغولة ملء القارورات�

للrrrتحكم فrrrي عمليrrrة مrrrلء القrrrارورات بصrrrفة ذكيrrrة وبrrrدون أخطrrrاء، 
اقتrrrrrرح أحrrrrrد تالميrrrrrذ سrrrrrنة ثانيrrrrrة تقنrrrrrي رياضrrrrrي اسrrrrrتعمال دارة 

حمrrrر الضrrrوء األ إشrrrعالمنطقيrrrة، بحيrrrث تعمrrrل هrrrذه الrrrدارة علrrrى 
(S0)ةrrrrي حالrrrrى  فrrrrل علrrrrارغ دليrrrrزان فrrrrارورات والخrrrrاب القrrrrغي

غ فrrrي حالrrrة حضrrrور القrrrارورات والخrrrزان فrrrارأمrrrا توقrrrف النظrrrام، 
مrrrا فrrrي حالrrrة أ)، M4 )S1تعطrrrي أمrrrر إليقrrrاف تشrrrغيل المحrrrرك ف

يrrrتم تشrrrغيل الضrrrوء األخضrrrر  والخrrrزان ممتلrrrئغيrrrاب القrrrارورات 
(S2)  ةrrrrrي حالrrrrrارورات، وفrrrrrر القrrrrrام ينتظrrrrrى أن النظrrrrrة علrrrrrدالل

 V2الرافعrrrrة حضrrrrور القrrrrارورات والخrrrrزان ممتلrrrrئ يrrrrتم تشrrrrغيل 
).S3(لملء القارورات 

 عدد القارورات المملوءة: إظهاردارة �
، مشrrrترك صrrrعدسrrrبع قطrrrع م (Afficheur)تrrrم ملؤهrrrا اسrrrتعملنا مظهrrrر  القrrrارورات التrrrيإلظهrrrار عrrrدد 

 هارهrrrrاإظقطrrrrع باسrrrrتعمال البوابrrrrات المنطقيrrrrة، واعتبrrrrار الحrrrrاالت التrrrrي ال يمكrrrrن  7ومفكrrrrك الترميrrrrز 
 نطقيrrrةالمعrrrادالت الم) وذلrrrك باسrrrتعمال جrrrدول كrrrارنوغ لتبسrrrيط Xحrrrاالت غيrrrر معرفrrrة (عrrrدم التعيrrrين 

  وفق الشكل التالي 
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ملء القارورلة ملء القارورات
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 التصميم المنطقي للجامع�

 
RRس�ئTٔ انVWمX 

 ؟Tٔمكل cىل ورقة إال^ابة التVليل الوظيفي التنازيل..1

 قطع. Tٔ7مكل cىل ورقة إال^ابة ^دول احلقiقة Fلمفكك الرتمزي ..2

د املع..3  .eو a  6س�تعامل ^دول اكرنوغ Fلقطعدالت املoسطة ااTٔ̂و

 ها.وخصائص  ها، وحض امس اليت اقرت{ا التلميذ Fلتحمك يف Tٔشغوx ملء القاروراتاارة  اcد رمس ..4

�رية، واس�ت�Wج املعادالت املنطقiة..5Bٔقة لهذه اiني ^دول احلقc  عطمثTٔ الرمس املنطقي لها. 

س�تخرج �س�تعمل جزء التحمك ^امع م�طقي Fلقiام بعملية امجلع، من �الل التصممي املنطقي Fل�امع، ا..6

 Rnو  Anاملعدالت املنطقiة �لك من  

 =     Tٔثoت العالقة التالية ..7

فقط مث 6س�تعامل  6NANDس�تعامل بوابة Tٔعط التصممي املنطقي ا�ي ميكن من احلصول cىل..8
NOR   فقطط 

!ىهــــــــــــــــــــــــــــتــــــان
 

 
 
 
 
 

 .والفنتِ  مِ ة الظاللكَ يف حِ        العاقــل   بِ ــلــنـور ق الــعلـــمُ 
 .نِ ــَـ حغوا طريق املِ تَ وابْـ       وا جرُ هَ  للعلمِ  ايل أرى أ`ساً مَ 
 .نٍ ـن جِ ـم سٌ ــمَ ه قالوا بِ             شــــداً رُ  ـمْ ـهُ ــــح َلـــنصَ ن تَ إ
 .مِ ـلِ عَ ملُ ا مَ عْ م نِ هُ ندَ فأنت عِ       ضاللتهم  نـهـم يف ــعاوِ ن تُ إو 
 .منِ ؤ مُ  بدٍ عَ  بَ ـلـقَ  لَ ـظِ ـمُ             ــــــوماً جعـلنـي يَ ــــي ال تَـ بِ رَ 

 .نِ ـتـالف نــناس مال لمِ pلعِ        ــذُ نـقِ أُ  ل عامٍ يف كُ واجعــلين 

2as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m

ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ة بةبةبب/ اا/ ̂^ا^ا^ا̂̂̂^/ /ٕٕ الال/ /eاا/eةة/eةققةققةةةقققةةقققةةةقق/eرقرر/eوووررووررووeىلىلexcىلcىلcىل مكxل

ل mولو mدد m^̂̂̂̂دد̂̂^دد̂̂^ددد^̂̂mةةm/بةبةببm/ااm/^̂̂̂ا^ا^اا^̂m/ٕٕmالالm/ااm/رقر/ةقةقةقةقةق/ةة/ رو ىل

^mاmملoململomoسooسmoسطسطسmططةةطططةةةططomةة لل oامام oعععامامعععامامامععoتتععتتتoت�oسسسس�سسom66omيف حمكحمكحمك cتتححتتتحتت cلللتتللللل cFFللFF cذذcoيذيذييcoمميمميمميممcoلللمملللللcoتتللتتتcoلللتتللcoااoااo}ا{ا}oرت{رت

دالت nا nععاعاعع nملململععملململعععملململململ nااnججnWجWجWجWn��W�n cت�ت�تn c�nسسس�سس.cا.cواو. ةريcة،
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nقiقiقinاiاniiاnمnبببععبببعععبببببonععمععععonململممonلللييللليييللonيييةةيييةةةييييonةةioااioمجلمجلععمجلععمجلمجلعععمجلعععمجلمجلععمجلمجل FلFلقل
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 ن أستاذ املادة: محدي شريفع                                                               Fلجميع 6لتوفiق

 اإلجابةة ـــورق
 .......... واللقب:االسم 
 التحليل الوظيفي التنازيل:�

 
 
 
 
 

قطع: 7جدول الحقيقة لمفكك الترميز �
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