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النقطة :

نونبر 2012

المدة  40:د
مادة  :التكنولوجيا الصناعية
االسم الكامل ....................................................................... :القسم 3:إع............الرقم.......:

@@

/ 20

........................

أسئلة الفھم :
 -1أذكر ثالث أمثلة من المناظم التقنية اآللية :
أ.....................................................-
2

ب.......................................-

ج..............................................-

– ما ھو اسم العنصر الذي يجعل الثنبيالت المتألقة ُتومض في تركيبة الوامض الكھروبي ؟...............................

تمرين :1

مـجفـف األيادي (
)َمـْنـظـَم ُ
مجفف األيادي

طريقة إشتغال المنظم:

بعد ربطه بمصدر الطاقة الكھربائية يشتغل مجفف األيادي

تواجدت يدا المستعمل في مجال اإللتقاط، ،ويتوقف تلقائيا بعد مدة معينة أوعند سحب اليدين .
تلقائيا كلما
َ

 -1ماھي مادة العمل التي يشتغل عليھا المنظم ؟ .......................................................................
مـجفـف األيادي ؟ .......................................................................................
 -2ماھي الوظيفة الخدماتية التي يحقـقھا ُ
 -3ماھي طبيعة ھذا المنظم ؟ .....................لماذا؟......................................................................................... ....

تمرين :2
لمشاھدة قنوات فضائية متعددة دون عناء البد من توجيه الصحن الھوائي )من وضعية "أ " إلى وضعية "ب"(نحو
أقمار اصطناعية مختلفة .ولھذا الغرض تم التفكير في استعمال منظم تقني يسمى موجه الصحن الھوائي .
أتمم التمثيل الوظيفي لھذا المنظم ؟
.........................

مادة العمل
..................
..................

تمرين
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 .1ماھي الوظيفة التقنية للعنصر  CTN؟
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 .2عند ارتفاع درجة الحرارة  ،ماھي حالة:
 
  المحرك

...............................
...............................
.

.......................................

عند ارتفاع الحرارة يمر التيار الكھربائي نحو المحرك  KM
فيقوم ھذا األخير بتحريك مروحة التبريد.
 

مادة العمل+القيمة المضافة

....................................
....................................

موجه الصحن الھوائي
روَحة
):3منظم التبريد ِ
بالم َ

...................................
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  الترانزستور

E

T؟................................................

الرشم البنيوي لتركيبة منظم التبريد بالمروحة

  . 3ما نوع ھذا المنظم ؟..............................لماذا ؟................
:CTNمقاومة حرارية 
...................................................................................
   : Mمحرك كھربائي متصل بمروحة

www.mbenaissa.net
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الفھم :
 -1ثالث أمثلة من المناظم التقنية اآللية :
أ -حاجز آلي

ج -آلة تصبين

ب -صنبور آلي

 –2اسم العنصر الذي يجعل الثنبيالت المتألقة ُتومض في تركيبة الوامض الكھروبي :المؤقت .NE555
مجفف األيادي

تمرين :1

مـجفـف األيادي(
)َمـْنـظـَم ُ

 -1مادة العمل التي يشتغل عليھا المنظم  :آيادي مبللة.

مـجفـف األيادي  :تجفيف اآليادي دون عناء عن طريق تيار ھوائي ساخن
 -2الوظيفة الخدماتية التي يحقـقھا ُ
المجفف يشتغل تلقائيا كلما تواجدت أيدي المستعمل في مجال اإللتقاط .
 -3طبيعة ھذا المنظم  :آلي  ،ألن ُ

تمرين :2

التمثيل الوظيفي لمنظم )موجه الصحن الھوائي (:
زر التحكم
مادة العمل

الصحن الھوائي
في الوضعية" أ"
موجه الصحن الھوائي

تمرين

روَحة
):3منظم التبريد ِ
بالم َ

توجيه الصحن الھوائي
لمشاھدة عدة قنوات فضائية
دون عناء

مادة العمل+القيمة المضافة

الصحن الھوائي
في الوضعية" ب"

موجه الصحن الھوائي
( 
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  -1الوظيفة التقنية للعنصر  : CTNإلتقاط درجة الحرارة
 

الطاقة الكھربائية
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 -2عند ارتفاع درجة الحرارة  ،فإن حالة:
 

  المحرك  :Mيشتغل )ُيدير المروحة (

.
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  الترانزستور  :Tمارة )حالة مشبعة(

.

 

 . 3نوع ھذا المنظم  :آلي الن المروحة تشتغل تلقائيا
كلما ارتفعت درجة حرارة محيط المنظم .
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الرشم البنيوي لتركيبة منظم التبريد بالمروحة


www.mbenaissa.net




