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      الدراسة الوظيفية للمنظم اآللي

système automatisé ud Etude fonctionnelle 
Üè‚ÏiV<<<<<<<< <

حاجات اإلنسان خمتلفة ومتنوعة وهذه احلاجات إما ضرورية لبقائه أو هامة لتحسني منط عيشه ولتلبيتها يبحث عن      

  .منتوج مناسب

  ...السيارة، القطار: للتنقل بسرعة حنتاج إىل ●                        الطعام: لسد اجلوع حنتاج إىل ●

 مستقبل رقمي: اللتقاط قنوات فضائية حنتاج إىل ●       الراحة والنوم: عب حنتاج إىلعند الشعور بالت ●

I<<I<<í{{{{é‰^{{{{‰_<Ü{{{éâ^ËÚV< <
    Le besoin   :احلاجة .1

  .احلاجة هي اإلحساس باخلصاص الذي اليزول إال باستهالك منتوج مناسب     :تعريف  - أ

                                              ...التغذية، النوم، السفر  : أمثلة             

  :ميكن تصنيف احلاجات إىل أساسية و ثانوية   : ٔ�نواع احلا�ات  - ب
  ..كالسفر والترفية والرياضة: ثانويــة   ...واللباسكاألكل والشرب : أساسية           

  :احلاجات حسب درجة أمهيتها،كما يعرب اهلرم اآليت »MASLOW«ويرتب عامل النفس 

  .إال أن احلاجات ختتلف من مكان إىل آخر ومن زمان إىل آخر ومن مستعمل إىل آخر   

األخري حييلنا على املنتوج إن احلديث عن احلاجة مرتبط مبفهوم الطلب وهذا   ملحوظة

  .الذي يقع عليه الطلب

   Le produit   : املنتوج   .2

  .املنتوج هو كل شيء ملموس أو غري ملموس يليب حاجة معينة لدى املستهلك   :تعريف  -  أ

�...قلم، تلفاز، خدمة فندق  :أمثلة  �
  :يصنف املنتوج إىل  : ٔ�نواع املنتو�ات   - ب

  ...).النقل،التطبيب،. (اخلدمات بصفة عامة): اخلدمات( مادي ال ...األشياء التقنية، املواد الغذائية ):منافع(مادي 

  .خدمة الربيد العالج، األكل، كتاب، بعث رسالة، األدوية، مواد غذائية، املطالعة،  :ول احلاجة و املنتوج املناسب هلارتب يف جد: أمثلة

   Cycle de vie d’un produit :دورة حياة منتوج .3
Åæ†�¹]<ì†ÓÊV< <

حتى ,كنونهم من  واألسواق املمتازة إىل توف� جو مالئم لزيانائهم  يضطر الكث� من أصحاب املحالت التجارية     
التسوق بشكل مريح واقتناء أكرب عدد من املنتوجات، لذا فتكييف الفضاء الداخيل للسوق يعد من األولويات التي 

ولR يبقى املحل أو املتجر مكيفا يجب الحفاظ عىل غلق الباب، لذا كان التفك� يف إنجاز منظم   .ينبغي توف�ها للزبناء
  .ل أو خرج شخص من املتجرثم غلقه بعد ذلك بشكل آيل,كن من فتح الباب كلS دخ

  .الحفاظ عىل الباب مغلقا، بعد دخول أو خروج الزوار:  استنتاج احلاجة    
  .منظم فتح وغلق الباب بشكل آيل:املنتوج املناسب    
  .,ر املنتوج خالل حياته عرب عرش مراحل، هذه املراحل تكون دورة حياته :لدراسة واإلجنازا    
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II<<I<<<í{{{q^{v{Ö]<Ø{{{é{×v{iAnalyse du besoin   V 
أخذ القرار مبواصلة أو عدم مواصلة  ويتوقف على نتائجه حتليل احلاجة هو النشاط األول من دورة حياة منتوج      

    :رحبا للوقت واجلهد واملال ويتم حتليل احلاجة من خالل ثالثة مراحل كما تشري اخلطاطة التالية ،دراسة املشروع

 Ennoncer le besoin   :حتديد احلاجة .1

بعد ظهور احلاجة إىل مشروع الباب اآليل جيب التأكد من رغبة إليه اقتنائه مث البحث عن املواصفات اليت جيب أن     

 �.Questionnaireبالتسآل تكون فيه ،وتبقى أفضل وسيلة هي استعمال ما يسمى 

	��א����ل  ����Wعلى حاجات ورغبات الزبناء  هو جمموعة من األسئلة مصاغة بعناية وفق املشكل املطروح هلدف التعرف�

  .والكشف عن رأيهم جتاه املنتوج املنتظر

هناك جمموعة من الوسائل األخرى اليت ميكن استعماهلا لتحديد احلاجة منها تقارير مصلحة البيع، رسائل وشكايات      

تسآل هو األكثر استعماال ، ونظرا لسهولته وفعاليته، وكذا كلفته املنخفضة فإن ال...الزبناء، دراسات وحبوث ميدانية

 .للتعرف على رغبة وحاجة املستهلك إىل املنتوج
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 : التعبري عن احلاجة  .2

  . يف هذه املرحلة نوضح هدف الدراسة وذلك عن طريق إبراز الدوافع وبيان العالقة بني املنتوج واحلاجة

  :األسئلة التالية هويتم ذلك باستعمال ما يسمى بياين احلاجة الذي نطرح من خالل

 يقدم الخدمة؟) ملا(ملن  �

 يؤثر؟) ماذا(عىل من  �
  ألي هدف؟ �

  " Bête à cornes "وذلك عرب اخلطاطة التالية اليت تسمى بياين احلاجة 

  Valider le besoin: إقرار احلاجة .3
  :بعد حتيد احلاجة و التعبري عنها، تأيت مرحلة إقرار احلاجة كعملية ضرورية جتيب على سؤال أساسي        

  ما مدى استقرار هذه احلاجة ؟   

إذا تبني أن احلاجة للمنتوج عابرة أو ظرفية، فال جدوى من االنطالق يف الدراسة التقنية قصد إجياد احللول       

  :سؤالنيقق عرب طرح  وتتم عملية التح. التكنولوجية

  ؟ما الغاية من تواجد احلاجة إىل هذا املنتوج -1

  ما الذي ميكن أن جيعلها تتطور أو ختتفي؟ -2

  خالل اإلجابة على السؤالني؟ نم تأكد من مدى ثبات احلاجة ملنظم الباب اآليلن   

  ه الحاجة؟ذما الغاية من تواجد ه �
  لفتح وغلق املنافذ آليا

  :من منافذ املرافق العمومية ال جيب أن تبقى مفتوحة لعدة أسباب منها عدد

 تيارات اهلواء  •

  ,االقتصاد يف التدفئة أو التربيد:التبادل احلراري •

  الحاجة ؟هذه ما الذي �كن أن يساهم يف اختفاء  �
  .توظيف شخص يكلف بفتح وغلق الباب وهذا حل متجاوز ومكلف

  .احلاجة للباب اآليل قارة: خالصة��������������������
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III<<I<<ïæ‚{{{¢]<í{{{{‰]…�VEtude de faisablité   
سنقوم . األشياء التقنية احمليطة باإلنسان واخلدمات عامة هي نتاج حلاجة مت إدراكها مث التعبري عنها فإقرارها كل    

 .باالهتمام بالوظائف اخلدماتية  اليت ينجزها املنتوج من أجل حترير دفتر التحمالت الوظيفي

املستعمل من املنتوج هلدف صياغة دفتر التحمالت نعين بدراسة اجلدوى البحث عن الوظائف اخلدماتية اليت ينتظرها     

 :وتتم هذه الدراسة من خالل املراحل التالية.الوظيفي

 :تعيني الوظائف اخلدماتية -1

 :)pieuvre(بياين الوظائف يتوجب تعيني الوظائف اخلدماتية ملنتوج ما إنشاء 

واإلكراهية للمنتوج يف عالقته مع  حميط ) الرئيسية(دف بياين الوظائف إىل استكشاف الوظائف األساسية يه

  .استعماله
<<<<Ìñ^¾çÖ]<êÞ^ée<ð^ße<íÏè†�<V< <
  : ترتكز طريقة بناء بياين الوظائف على اخلطوات التالية       

� J حتديد العناصر اخلارجية املتفاعلة مع املنتوج.  

األماكن اليت يوضع أو يثبت عليها أو وهي كل العناصر اليت تنتمي للمنتوج  و تدخل يف عالقة معه مثل يد املستعمل      

  .املنتوج  و املواد اليت ميكن أن توضع داخله

� J  الوظائف األساسية الربط بني العناصر اخلارجية عرب املنتوج لتحديد(FP) 

� J الوظائف اإلكراهية ديد لربط نني العناصر اخلارجية و املنتوج لتح(FC) 

FP : Fonction Principale        
FC : Fonction de contrainte   

 .يستلزم بناء بياين الوظائف عمال مجاعيا :مالحظة
 

 
  احملفظة املدرسية: مثال 

  

  :صياغة الوظائف اخلدماتية

� J FP1 :متكني التلميذ من محل لوازمه املدرسية .  

� J FP2 :محاية اللوازم املدرسية من تأثري العوامل اخلارجية.  

                    -FC1  :أن يكون للمحفظة منظر مجيل.  

� J FC2: أن  تالئم احملفظة ظهر املستعمل و ال تشكل خطرا عليه.  

� J FC3 :أن تقاوم احملفظة العوامل اخلارجية. 

FC3 

FP1 

FC1 
FC2 FP2 

)ا�	�����(ا�رؤ��  

ا�����ذ(ا�����ل

 ا��وا�ل ا���ر	��

 ا�ــظ�ــــر

í¿Ë�] íé‰…‚¹] 

�� ا��وازم ا��در
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":                                                                     ياغة الوظائف اخلدماتيةص:             Diagramme des interactions PIEUVRE بياين الوظائف للباب اآليل  
                                                                                           

FP1  :صاحب املؤسسة من فتح وغلق   متكني

 .املدخل املخصص لألشخاص

FP2: محاية املؤسسة وما بداخلها من عوامل

  .البيئة احمليطة

FC1 :م منبع الطاقــة الكهربائيةأن يالئ. 

FC2 :انةــــــــــــة الصيـــــــسهول. 

FC3 : مجالية للباب اآليلأن يكون . 

FC4 : الباب اآليل بعوامل البيئة  عدم تأثر

  .احمليطة

FC5 :ضمان سالمة األشخاص. 

  

 :حتديد مميزات الوظائف اخلدماتية -2

األهداف يف هذه املرحلة نعرب عن أقصى ما ميكن أن تقدمه الوظائف اخلدماتية للمستعمل،من منطلق 

  . املرسومة،ال من منطلق الوسائل املستعملة

  

  :مثـــــــــــــــال 
  

  

  

  

  

  .حدد خاصيات الوظائف اخلدماتية املتبقية للمحفظة:  مترين تطبيقي    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  الليــونـــة  الــــمســتـــوى  املعيــــار  الوظيفــــة اخلدماتيـــة

 FP1  : متكني التلميذ

من محل لوازمه 

  .املدرسية

 kg +-   250g 2.5  الــــوزن

    مقلمة+دفاتر3+كتب3  الكميـــة 

  ـــةـــــونـــــاللـــــــي  ـــوىــــاملســـــــــت  ـــــارالــــــمـــعـــــــيـ  الوظائف اخلدماتية

   
 FP1  

  3s +-1s  وقت التحكم

  3m  +-0.5m  املسافة بني الشخص والباب

FP2 عدم وجود منافذ للهواء بالباب   تيارات اهلواء   

FC1 220  التوتــــرV            +- 10V   

   
FC2  

العناصر املكونة للمنشف 

  وأدوات الصيانة

عناصر متوفرة يف السوق 

  وأدوات إعتيادية للصيانة

  

FC3   تالؤم مكونات الباب مع حميط   رضى املستعمل  )الشكل واللون(املظهر اخلارجي

  تواجده

  
 FC4  

  عوامل البيئة احمليطة

  )اهلواء املاء(  

عدم التأثربأي عامل 

  ...) التأكسد (

  

FC5  أقصى شروط السالمة  سالمة األشخاص    

 א�����א���

�א�����א����
���ص�� 

� א�� �
�!"�#
����א�%$�

�&�'���א�(�)
�*+�,
 א�.-

� 01א���א��*/
� א3*(

� א��4�*55

FP1 

FC1 

FC2 
FC4 

FP2 

� א��67*

FC5 

FC3 

א�%$���و���
 ,�א�9-�
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 :تصنيف وترتيب الوظائف اخلدماتية -3

  .ندف هذه املرحلة إىل تصنيف الوظائف اخلدماتية للمنتوج حسب درجة أمهيتها بالنسبة للزبو   

وذلك باستعمال جدول املقارنة وإسناد , الوظائف اخلدماتية للمنتوج باعتماد الفرز املتقاطع يتم ترتيب    

  :حسب املعيار التايل 3إىل  0  عدد تفضيلي من

  ,تفضيل متوسط: 2    ,تفضيل طفيف: 1  

  عدم التفضيل:0,      تفضيل كبري: 3  

  , ـةـــــــة وظيفــــاب حصيلة مقارنـــــة أيـحلس

  ـة ــمستقيمني متعامدين حبيث تكون نقطنرسم 

  تقاطعهما هي الوظيفة املراد حساب جممــــــــوع

  ــب ـــمث حنس, نقط مقارنتها بالوظائف األخرى 

  .احلصيلة عموديا وأفقيا كلما وجدنا رمز الوظيفة
  

 

 
  

 
      
 
  

  

  

  

   Cahier de charge fonctionnel: دفتر التحمالت الوظيفي -4

  تـعـــريـــــــــف �
دفتر التحمالت الوظيفي وثيقة يعرب فيها الطالب عن حاجته من خالل الوظائف 

  .وحتديد معايريها ، مستوياا و ليونتها  اخلدماتية للمنتوج ،

  عنارص دفرت التحمالت الوظيفي �
  :حيتوي دفتــر التحمالت الوظيفي على عنصرين أساسني مها

 ..)ـه،أهدافــــــه،امليزانية املخصصــــة له،ــنوع(ـروع ـام للمشـــــم عــتقدي       

 ).املنتوج،الوظائف اخلدماتية وخاصياااهلدف من . (التعبري الوظيفـــي عن احلاجة     
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  :للباب اآليل دفرت التحمالت الوظيفي �
 

 : تقدمي عام للمشروع •

  الباب اآليل هو منتوج ال يستعمل  بكثرة حاليا وتتطور احلاجة إليه يوما بعد يوم،

وإجنازه من طرف تالميذ يندرج هذا املشروع يف إطار برنامج السنة الثالثة إعدادي،وستتم دراسته التقنية  

  .إعدادية خيرب وأستاذ مادة التكنولوجيا حسب اإلمكانيات والوسائل املتاحة

  :التعبري الوظيفي عن احلاجة •

 من التحكم يف املنافذ... ميكن الباب اآليل أصحاب بعض املؤسسسات ،احملالت التجارية ، �

 . املخصصة لألشخاص  

 .الوظائف اخلدماتية وخاصياا �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــةــــاللـــــــيـــــــــون  ـــــــوىــــاملســـــــــت  ـــــارالــــــمـــعـــــــيـ  الوظائف اخلدماتية

FC5  أقصى شروط السالمة  سالمة األشخاص    

   
 FP1 

 

  3s +-1s  وقت التحكم

املسافة بني الشخص 

  والباب

3m  +-0.5m  

FC1 220  التوتــــرV           +- 10V   

      
FC3  الشكل ( املظهر اخلارجي

  )واللون

تالؤم مكونات الباب مع   رضى املستعمل

  حميط تواجده

  
 FC4  

  عوامل البيئة احمليطة

  )اهلواء املاء(  

عدم التأثربأي عامل 

  ...) التأكسد (

  

   
FC2  

العناصر املكونة للمنشف 

  وأدوات الصيانة

عناصر متوفرة يف 

السوق وأدوات إعتيادية 

  للصيانة

  

FP2 عدم وجود منافذ للهواء   تيارات اهلواء

 بالباب 
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í{{{{{{{{{éËéÖç{{i<à{{{{{{è…^{{{{{{³ 

àè†³1<V< <
  :الذي ,كن من إضاءة الشوارع خالل الليل" اإلضاءة الليلية"نعترب منظم   

 عرب عن الحاجة لهذا املنظم؟ .1
 قم بإقرار الحاجة لهذا املنظم؟ .2
 ما هي العنارص الخارجية املكونة ملحيط هذا املنتوج؟ .3
 أنشئ بياx الوظائف؟ .4
 قم بصياغة مختلف الوظائف الخدماتية لهذا املنتوج؟ .5
 حدد مميزات هذه الوظائف؟ .6

<àè†³2V< <
  :جاءت نتائج تصنيف وترتيب وظائف شاحن بطارية الهاتف النقال كS ييل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الهاتف النقال؟عرب عن الحاجة لشاحن بطارية  .1
 قم بإقرار الحاجة؟ .2
 لجدول مقارنة الوظائف الخدماتية؟ أحسب مجموع النقط و النسب املئوية .3
  مثل مبيانيا الوظائف الخدماتية حسب أهميتها؟ .4

<àè†³3V< <
  :لنعترب نتيجة مقارنة الوظائف الخدماتية التالية

FP   أفضل منFC1 بثالث درجات             ،      FP  أفضل منFC2 بدرجت�  
FC3   أفضل منFP        بدرجة واحدة              ،FC1 أفضل منFC3 بثالث درجات              

 FC1  ــن ــدرجت�          FC2أفضــل م ــ،           � تت  ب ــل عــىل رأي موحــد ف ــة العم ق مجموع
  .           FC3و  FC2بخصوص مقارنة 

  
  أرسم ثم إمأل جدول املقارنة ؟          .1
 أرسم مبيان املقارنة ؟  .2
 ما ذا تستنتج ؟  .3

 
 



ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð†a‡Çg@ðìãbq@òrÛbrÛa@òä�Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆbn�þa@Z‡Ûb‚@æa‡¼ 

10 

 

      للمنظم اآللي التقنيةالدراسة 

du système automatisé techniqueEtude  
Üè‚ÏiV<<<<<<< 

تعتمد الدراسة التقنية للمنظم على استغالل معطيات دفتر التحمالت الوظيفي، وذلك بتجسيد الوظائف اخلدماتية      

مع مراعاة ما حدد إلجناز املنظم  تصور واختيار احللول التكنولوجية املناسبةاألساسية واإلكراهية إىل وظائف تقنية مث 

  ..ومستوياا وليونتها  من خالل املعايري

I<<I<<í{{é{qçÖç{ß{Ó{jÖ]<Ùç{{{×{{£]<…ç{{{’iV< <
  
  :يتم استعمال إحدى األداتنياملناسبة إلجناز املنظم لتصور احللول التكنولوجية    

 التحليل الوظيفي التنازيل SADTأداة  �

 .التحليل الوظيفي للمنظم التقين FASTأداة  �

أساسية كانت أو إكراهية إىل وظائف تقنية، مث اختيار احللول  على تفكيك كل وظيفة خدماتية FASTتعتمد أداة    

  .املناسبة مراعاة ملا حدد من خالل دفتر التحمالت الوظيفي

 :التحليل الوظيفي لوظائف الباب اآللي

  

 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

متكني املستعمل من فتح وغلق 

 الباب بطريقة آلية

 فتح الباب

 غلق الباب

 تشوير ضوئي

 محرك كهربا�

 صامولة+ نظام برغي 

  سكة حديدية+ هيكل 

 تركيبة التحكم

 1فطوترانزطور

 زر نهاية الفتح

 2 فطوترانزطور

 زر نهاية الغلق

 1 مناب

 2 مناب

 مقاومة+ أحمر . ك.ثنبيل م

+ أخرض . ك.ثنبيل م
 مقاومة
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  وبنفس الطريقة يتم تفكيك باقي الوظائف اخلدماتية
  

II<<I<<Ö]{{{Ü¿ßÛ×Ö<�ÏjÖ]<ØénÛjVReprésentation technique du système   
  :بعد تصور احللول التكنولوجية للمنظم، يتم متثيله وفق التمثيل التايل     

تغذية املنظم بالطاقة 

 الالزمة الشتغاله

 تغذية الدارة الكهروبية

 تغذية احملرك

 12V مغذية بالتيار املستمر

  50Vمغذية بالتيار املستمر 

  FusibleالصهIة 

 مخفض الرسعة

أن ال يتأثر املنظم 

 بالتأثريات اخلارجية
 مقاومة التآكل

  هيكل زجاجي

  غالف مطاطي

 صباغة+ بالستيك للتعليب 

 مقاومة احلرارة والرطوبة

 مقاومة التأكسد
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  :مكونات الرشم -1
  :يتكون تركيب منظم الباب من املكونات التالية    

 ).لغلقه RL2لفتح الباب و  RL1(من أجل الدوران يف منحي]  RL2و  RL1كهربا� يتحكم فيه مناب]  محرك �
 .املناسبة لدوران الربغيمخفض من أجل تكييف رسعة  �
 .صامولة لتحويل حركة دوران املحرك إىل حركة إزاحة مستقيمية+ نظام برغي  �
 .أربع عجالت حديدية لتحريك الباب عىل السكة �
 .، األول اللتقاط تواجد شخص أمام الباب، والثاq اللتقاط دخول الشخصIR1 و  IR2فطوترانسطورين  �
 .نهاية غلق البابالتقاط نهاية فتح و S1 و  S2زرين  �

 .تركيبة مكونة من عدة مركبات كهروبية، للتحكم يف اشتغال املنظم �
  .للتحكم يف عملية اشتغال أو عدم اشتغال املنظم m/aعلبة  �

 :مبدأ االشتغال -2
  :لتحديد اشتغال املناظم اآللية يلجأ املصممون غلى اعتماد أدوات مناسبة لذلك، ونذكر منها    

 Graphe Fonctionnel de commande Etape-Transition  GRAFCETانتقال   –املبيان الوظيفي مرحلة  �

  Organigramme أو اخلطاطة الوظيفية املبيان التنظيمي �

 «Organigramme »املبيان التنظيمي لتحديد مبدأ اشتغال الباب اآليل نستعمل     

   المبيان التنظيمي :الخطاطة الوظيفية  

من بني اخلطاطات الوظيفية اليت تساعد على وصف كيفية اشتغال  «Organigramme »يعترب املبيان التنظيمي      

فهو عبارة عن متثيل هندسي وتسلسلي ملختلف العمليات اليت ينجزها املنظم، وكذا الروابط بني هذه . املنظم اآليل

  :ية وفق ما يليفهو يعتمد على رموز منمطة تبني نوعية العمل. العمليات

  :املنمطة يف بناء املبيان التنظيمي الرموز 

  

  

  

  

  

    :للباب اآللي المبيان التنظيمي 
 املنظم يف حالة انتظار للكشف عن شخص باملدخل ؛ 1
 ؛ Détection d’une personne à l’entrée الباب كشف تواجد شخص }دخل  2
. وحا مادام الشخص � �ر للداخل، تتم عملية فتح الباب ويبقى مفتا تم الكشف عن تواجد شخص باملدخلإذ 3

  .يغلق الباب ويبقى مغلقا عندما يتم كشف الشخص بعد تجاوزه باب املدخل
 .يعود املنظم لوضعيته البدئية  4

" غالبا ما يكون األمر متعلقا مبنشط اجلزء املعتمل. "يشري هذا الرمز إىل حدث متعلق مبعاجلة عملية جيب تنفيذها   

 .مي ظياية املبيان التن أوبداية  إىليشري هذا الرمز  يشري هذا الرمز إىل عملية اختيار بني احتمالني
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III<<I<<Ü{¿{ßÛ{{×Ö<<íéñ^e†ãÓÖ]<Ì{ñ^{{¾çÖ]   
بعد حتديد احللول التكنولوجية املناسبة إلجناز املنظم واختيار احلل األنسب، يتم جتسيد املركبات الكهروبية وفق       

 Schéma électriqueتركيبة تسمى الرشم الكهرويب 

  :وبـيالرشم الكهر -1
  :مكننا من ـي وبيةلعناصر دارة كهرمنمط  هو متثيل خمطاطي     

 .رةات الداــــــالتعرف على مكون �

 .دراسة العالقات الوظيفية بني هذه املكونات �

  :اإلجمالي لتركيبة الباب اآللي وبـيالرشم الكهر 

 نعم

 البداية

 املنظم يف حالة انتظار

 يفتح الباب ويبقى مفتوحا
 يبقى الباب مغلقا

 ال

الشخص للجانب اآلخر ؟هل مر  ال  

هل مت الكشف عن تواجد 
   شخص باملدخل ؟

 تغلق الباب



ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð†a‡Çg@ðìãbq@òrÛbrÛa@òä�Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆbn�þa@Z‡Ûb‚@æa‡¼ 

14 

 

 :الوظائف التقنية للمركبات -2

  الوظيفة التقنية  التعيين  العنصر

IR1 التقاط تواجد الشخص أمام الباب  فطوترانزسطور  

IR2  التقاط دخول الشخص إىل الفضاء الداخيل  فطوترانزسطور  

S1  التقاط نهاية فتح الباب  زر دفعي  

S2  التقاط نهاية غلق الباب  زر دفعي  

RL1 جعل املحرك يدور يف منحى فتح الباب  مناب  

RL2 جعل املحرك يدور يف منحى غلق الباب  مناب  

M تحوي الطاقة الكهربائية إىل طاقة ميكانيكية  محرك  

LEDR إعالن فتح الباب  ك أحمر.م.ث  

LEDv إعالن غلق الباب  ك أخرض.م.ث  

m/a  التحكم يف تشغيل أو توقف املنظم  قاطع التيار  

  إصدار األوامر داخل املنظم  الرتكيبة الكهروبية

  تأم] الطاقة الكهربائية املال�ة لكل عنارص الرتكيبة  املغذية املستقرة

 :سيرورة اشتغال التركيبة

، وبذلك تقوم الرتكيبة الكهروبية IR1عند تواجد الشخص أما الباب يتم التقاطه بواسطة الفطوترانزسطور  �

ليقوم بدوره يف توزيع الطاقة الكهربائية إىل املحرك ليدور يف منحى  RL1بإصدار إشارة كهربائية إىل املناب 

  .LEDVتألق كهربائيا فتح الباب، فيصدر املنظم إشارة ضوئية خرضاء بواسطة الثنبيل امل

  .ليتوقف املحرك RL1، وبذلك ينقط التيار عن وشيعة املناب S1عند فتح الباب نهائيا، يضغط عىل الزر  �

، لتصدر الرتكيبة الكهروبية اإلشارة إىل املناب IR2عند دخول الشخص يتم التقاطه بواسطة الفطوترانزسطور  �

RL2  فيصدر املنظم إشارة ضوئية حمراء بواسطة )منحى غلق الباب(ليدور املحرك يف املنحى املعاكس ،

  .LEDRالثنبيل املتألق كهربائيا 

  .ليتوقف املحرك RL2، وبذلك ينقط التيار عن وشيعة املناب S2عند فتح الباب كليا، يضغط عىل الزر  �
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IV<<I<<æ†ãÓ{Ö]<í{{fé{{Ò�Ö]<‡^¨c<l^{{éßÏ{{ií{{é{{e< <
نربط بني املركبات الكهروبية بواسطة األسالك فنحصل على دارة سلكية وهي تقنية  ،للمنظمالكهروبية  ةإلجناز الدار    

غياب اجلانب  إمكانية حدوث دارة قصرية، إمكانية إتالف املركبات عند التلحيم،(بسيطة إال أن هلا عد ة سلبيات 

تثبيت املركبات بشكل جيد، سهولة ( تقنية الدارة املطبوعة ملا هلا من إجيابياتلذلك مت التفكري يف  .....).اجلمايل،

  .....).التلحيم،اجلمالية،
 :بالطريقة العصرية على عدة مراحل كما يلي Circuit impriméالدارة املطبوعة وتقوم عملية إجناز     

  

 

� 

  

أبعادها اقتناء و حتضري املركبات الكهروبية املالئمة قصد حتديد 

  .احلقيقية

  .إحضار الصفيحة النحاسية اليت تتكون من أربع طبقات

  )لواقيةوا احلساسةو النحاسيةو العازلةالطبقة (       

  

 

� 

  

  .إعداد رشم الدارة املطبوعة فوق األنسوخ

 wincircuit استعمال برنام (ميكن استعمال احلاسوب لتسهيل هذه العملية 

 )مثال 

  

 

�  

الدارة املطبوعة إىل الصفيحة النحاسية عن طريق التشميس و نقل رشم 

  .الكشف و احلفر مث التأكد من موصلية املمرات

  ) السنة الثانية.أنظر درس إجناز الدارة املطبوعة (           

    

 

�  

  

  .خرق مواضع تثبيت مرابط املركبات الكهروبية

  

  

 

�  

  

  .املركبات و التأكد من حسن اشتغال التركيبة املنجزة تلحيم

  

  

ميكن إجناز الدارة املطبوعة بالطريقة التقليدية باستعمال صفيحة عادية تتكون من  :مالحظة 

ويتم ختطيط رشم املمرات مباشرة على الوجه  ،)الطبقة العازلة والطبقة النحاسية(طبقتني فقط 

التأكد +احلفر (مث مواصلة العمليات املتبقية  النحاســــــــــي باستعمال قلم مقاوم للماء أو شريط لصوق،

  ).التلحيم+اخلرق+من سالمــــــة املمرات 
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 du système automatisé Structure     بنية المنظم اآللي
Üè‚ÏiV<<<<<<<< <

املتخصص يهتم  بالتأثري الذي   )املصمم(فالـمهندس ، للمنظم التقين إذا كان املستعمل يهتم بالوظائف اخلدماتية   

  .مادة العمل: حيدثه املنظم على احلالة البدئية للمادة اليت يشتغل عليها املنظم

I<<I<<Ì{{{{{{{{{{è…^{{{{{{ÃiV< <
    Le système technique   :املنظم التقين .4

مادة العمل  اليت تتجلى يف منح، الوظيفة اإلمجالية جمموعة من العناصر املنظمة واملتفاعلة فيما بينها من أجل حتقيق هو

  . قيمة مضافة
 

   La matière d’oeuvre   : مادة العمل   .5

            :أمثلة*                                :وهي إما. هي املادة اخلاضعة للمعاجلة من طرف املنظم

  .هي حبوب النب" مطحنة القهوة"مادة العمل بالنسبة ملنظم   -...                              خشب، فلز، سائل :مـــــادة

  .مادة العمل بالنسبة للحاسوب هو معلومات غري معاجلة -...                           نص، إشارة، وضعية :معلومة 

 الشمسيةمادة العمل بالنسبة لأللواح الشمسية هي الطاقة  -....                           حيليةكهربائية،  :طاقـــــة

 La fonction global et la valeur ajoutée:    الوظيفة اإلمجالية والقيمة املضافة .6
إىل حالة ائية قصد تلبية   الوظيفة اإلمجالية ملنظم تقين هي التأثري على مادة العمل لنقلها من حالة بدئية    

  .حاجة حمددة،ولتوضيحها نستعمل التمثيل الوظيفي للمنظم موضوع الدراسة
  التمثيل الوظيفي لـمنظم آلة الغسيل:مثال                                               الـتمثــــيــــــل الوظــــــيــفـــــي            

  

  

  

  

  

.                                                                              نظيفة حتويل املالبس املتسخة إىل مالبس=القيمة املضافة      .القيمة املضافة هي التحول الذي خضعت له مادة العمل 

  

  التمثيل الوظيفي للباب اآليل
  

  

  

  

  

  
  
  

)ا�����(  
 

  

)الوظيفة اإلجمالية(  

)��	
)ط�� ا��  

+��دة ا����(  
)ا���� ا�����  

)��دة ا����(  

�� وا���ا�� �� ا�����( �  �����ت ا��

 آ� ا�	!��

 
��ـ	���� ا��  
 

�#�$�%� ا�&�� ا�

'��( )$*� +!�� )$*� 

        )0عا���ء وا��1$0ن،  ض�,
،ا��	, 7�6 زر (ا��*$          

 ا���ء
 ��ء ا��!����

íÊ^–¹]<íÛéÏÖ]<^éÖa<h^fÖ]<Ð×Ææ<xjÊ<íé×ÛÂ<êâ 
 

 ا���ب ا��8

��ـــ� و��ــ� ا�ــ��ا�ــــــ� 
  آ���

������� ا�!� � ا��

 ا����� &%�� �$� ��#"
 

 ا����� &%�� 
 

ا�0��1طو,.د ,+* �( &)�ل   
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II<<I<<Ü{{{{{{¾^{{ß{{{{¹]<…ç{{{{{Ş{{{{iV 
تليب حاجاته باعتماد قوته العضلية،فالعقل يعطي تعليمات التحكم  كان اإلنسان قديـما يصنع وينتج منتوجات    

وقد أدى التطور العلمي .متثل اجلزء املنجز للعمليات) اليدين( فواملراقبة و العضالت توفر الطاقة الالزمة لإلجناز واألطرا

يف صناعات كثرية مثل صناعة والتكنولوجي إىل التخفيف من تدخل اإلنسان وذلك بسبب تألية وسائل اإلنتاج كما يالحظ 

   .السيارات

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  خالصـــــــــــة                                                اآلليةالتعبI عن الحاجة للمناظم        
  

اآللية أمهية قصوى يف الرفع من جودة  إن للمناظم

،وتأمني السالمة والعمل )املنافع واخلدمات(اإلنتاج 

،فما هي .املريح  ،وتقليص اليد العاملة غري املؤهلة

الـمناظم اآللية ؟ وما هي مكوناا ؟و ما هي 

خاصيات اشتغالـها؟ سنجيب عن هذه األسئلة خالل 

لتطرق لبعض دراسة بنية ومكونات املنظم اآللـي وا

  . نـماذج الـمناظم اآللية
  

  

78�؟)&5(3�4 &�ذا	  
........................ 

؟��5 	�0م ��&�  
 

 
?ي ھ>ف؟    

 ا=>+�ن،
 ا���0و1ت ا�<����4

.&�ة ،و,.دة ا=>��ج  
 	��� ا=>+�ن

 ا����ظ� 
 ا��8

 ا������C 5& D ا=>��ج و	B��0 &�ة ا=>��ج،
�E� 	F&�5 ا�$�� ا��

)س'توجب احلضور ا"امئ لٕال�سان 
 ،وتتطلب اجلهد العضيل

  درا�ة هوائية -
  امل8شار اليدوي -

  إال�سان هو مصدر أ�وامر و التعل9ت
  ...)JهرIئية ح=لية،(اعEد املنظم Bىل طاقة <ارج=ة 

 .جمفف الشعراملوجود "ى احلالق -
 . الس=ـــــــــــــــــــــــــارة -

و تعطي أ�وامر دون تد<ل إال�سان  )س'تقTل التعل9ت
aش'تغل املنظم بطاقة بدي_ عن .يف سريورة Zش'تغال

�سان لالش'تغال Bىل مادة العملZ طاقة . 
 

  .مfظم �ٓيل لضخ املdاء -
 .مصعد العمــــــــــارة  -

<í{é{Öæù]<Ü{¾^ß¹]<
Systèmes élémentaires

í{{ßßÓ{Û¹]<Ü{{{¾^ß¹]<  
Systèmes mécanisés 

í{éÖû]<Ü{¾^ß¹] 
Systèmes automatisés 

 ا����� ا?و��

�Gا�.ظ� 
ا=,�����   

 ط��

+&�دة ا�$��  
���Iا����0 ا�� 

&�دة 
 ا�$��

 أوا�ــ�

ا�����Cا�����   

�Gا�.ظ� 
ا=,�����   

 C7 ط�� اD)!�ن �E<$ ط��
)*F� �#�$�%G(  

+&�دة ا�$��  
���Iا����0 ا�� 

&�دة 
 ا�$��

 أوا�ـ�

ا��8ا�����   

  C7 ط�� اD)!�ن ط���E<$
)*F� �#�$�%G(  

+&�دة ا�$��  
���Iا����0 ا�� 
 

&�دة 
 ا�$��
 

+ �����ت  
 �����0ت

�Gا�.ظ� 
ا=,�����   

يـاآلل الباب   الباب الـممكنن  الباب اليدوي 
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III<<I<<ê{{{{{{{{Öû]<Ü¿{{{{{ß¹]V 

  :تعريف - 5

يكُونُ املَنظَم آليا  حينما تنتقل سريورة اشتغاله من وضع بدئي إىل وضع ائي  دون تدخل اإلنسان لغرض حتقيق قيمة 
مضافة على مادة العمل اليت يشتغل عليها باستغالل طاقة خارجية ، و تعاد هـذه السريورة كُلَّما حتققت  الشروط اليت 

  . ضع البدئي تميز و تحدد الو
  ...  الباب اآليل لسوق ممتاز، الشباك األوتوماتيكي،: أمثلة  

 :بنية املنظم اآليل -6

 :يتكون كل منظم آلـي من جزأين متصلني بينهما 

األوامر الضرورية لالشتغال على مادة بإصدار اجلزء اآلمر يقوم :   Partie Commandeاجلــزء اآلمــــر   

، كما يعطي إشارات تشوير للمستعمل  البيانات الواردة من اجلزء املعتملومعاجلة تعليمات املستعمل بعد  العمل

 .عادة ما يكون حاسوب أو دارة كهربائية أو كهروبية.تبني حالة جزئه املعتمل 

ق مباشرة على مادة العمل لغرض حتقي اجلزء املعتمليشتغل :  Partie Opérativeــزء الـمــعتمــل  اجل 

 .القيمة املضافة املطلوبة تنفيذا لألوامر الواردة من اجلزء اآلمر 

 

 وميكن متثيل املنظم اآليل على الشكل التايل 

،   Pupitre de commandeوميكن للمستعمل التحكم يف سريورة اشتغال املنظم من خالل قمطر التحكم  

   :ويلخص النموذج التايل البنية اهليكلية للمنظم اآليل 
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 :الفرعية للمنظم اآليلالوظائف  -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� l^{{{{{Úç×Ã¹]<í×Š×‰<<<VChaine d’information< <

لكي يشتغل املنظم اآليل وحيقق الوظيفة اإلمجالية ال بد أن يتعرف علي حالة جزئه املعتمل وحالة مادة العمل        

  .ويف بعض احلاالت وضعية حميطه

نالحظ أن وحدات االستقبال املعاجلة والتبليغ تشتغل على معلومات لذلك مسيت هذه الوحدات يف جمملها سلسلة         

  .املعلومات

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÎ^ŞÖ]<í×Š×‰ Chaine d’énergie <

<í×Š×‰l^Úç×Ã¹]  Chaine d’information <

ةـجلامع  
Traiter  

 

 تبليــــغ
 Communiquer 

 
 

 استقبــال
Acquérir  
 
 

مادة العمل +القيمة 

 مادة العمل 

 تـحويل
Convertir 

يلـــتوص  
Transmettre 

 
� ــا�'�  

) ��HI�ا�(  
Action 

 تغذيــة
Alimenter 

 تــوزيع
Distribuer 

 �����0ت 
 أو �����ت

 �C ا��!����
consignes 

 �#�EJ�� �Eد��� 
)$��)�ت(  

Compte-rendu 

�E0
  
messages 

 أوا�ـ�
Ordres

ة ـطاق

 الدخلة



ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð†a‡Çg@ðìãbq@òrÛbrÛa@òä�Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ˆbn�þa@Z‡Ûb‚@æa‡¼ 

20 

 

 ملتقط الرياح

يتجلى اهلدف من سلسلة املعلومات بالـمنظم يف إرسال األوامر إىل سلسلة الطاقة والتحكم يف سريورة االشتغال          

مات املستعمل من جهة ،والبيانات الواردة من سلسلة الطاقة أو الـمعلومات الواردة ،وذلك بعد استقباهلا ومعالـجتها لتعلي

  .عن طريق الـملتقطات  من الـمحيط اخلارجي

� í{{{{{{{{Î^ŞÖ]<í×Š×‰<<VChaine d’énergie< <

شتغال يتجلى اهلدف من سلسلة الطاقة بالـمنظم يف تأمني الطاقة الضرورية حسب الطبيعة الـمرغوب فيها لال        

  .على مادة العمل، بعد أن تتلقى األوامر من سلسلة املعلومات 

 :دراسة الوظائف الفرعية بسلسلة املعلومات -8

    Acquerir : وظيفة Zلتقاط  -  �ٔ 
نعين بوظيفة االستقبال العمليات املرتبطة بإدخال التعليمات أو التقاط بعض الظواهر       

من العناصر اليت من خالهلا ندخل التعليمات  وبالتايل فوحدة االستقبال تتكون...) احلرارة،الضوء،احلركة،(الفيزيائية

 .من جهة أخرى من جهة، والـملتقطات)Pupitre de commandeقمطر التحكم (

 
 
 
 
 

Ù^fÏj‰÷]<ì‚uæ<l^ÞçÓÚ<˜Ãe  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

�#�$�%G رات�K��0ت إ�6 إ�ا��� �E0�  
 

3�4 �&.�$& 
 )��EJ�� �0ار&   ��L  

 

 ��L 3�4 �&.�$& 
 �������C رة�Lإ 

 ا�����,
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Les circuits intégrésا��ارات ا���&)� 
Le microcontrôleur

ا��ارة ا���&)� 

وحتويله إىل ...) ملتقط احلرارة ، مقاومة ضوئية ، كاشف احلركة 

ومات والتعليمات مث تولد إشارات األوامر املناسبة واليت يتم 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 لالستعمال مثال

عند ارتفاع مستوى 

املاء يف اإلناء 

تضغط  القطعة 

 .اخلشبية على الزر فيتوهج املصباح

عند ارتفاع درجة احلرارة 

تضعف املقاومة فيمر 

التيار الكهربائي إىل 

 .املروحة

ميكن استعمال الرشم 

داخل خزنة، عند فتح 

اخلزنة تسلط األشعة 

عل املقاومة الضوئية 

 .فتضعف مقاومتها ومير التيار إىل املصباح 

 

��� M%�ز ا��
Télé commande 

 M%�ز ا���'�ز
television 

�N ا����اء  �Kأ 
Rayons infrarouges 

O7ا��� 

 ا��!����

�و��� وا���!��0 �ا��ارات ا��
 ������� وا��
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�(&�N�� ���  لO�+&  
Automate Programmable Industrielle

(API) 

Les circuits intégrés
Le microcontrôleurا���ا P ا�� (

 NE555ا��ارة ا���&)� 
 

<<<¼Ïj×¹]<<<VLe capteur 
ملتقط احلرارة ، مقاومة ضوئية ، كاشف احلركة (هو كل عنصر قادر على التقاط مقدار فيزيائي معني 

<l^ŞÏj×¹]<Å]çÞ_<<˜ÃeV <

 Traiter: وظيفة املعاجلة
ومات والتعليمات مث تولد إشارات األوامر املناسبة واليت يتم لوحدة املعاجلة من جمموع العناصر اليت تعاجل املع

ír{Ö^ÃÛ{Ö]<ì‚uæ<l^ÞçÓÚ<˜Ãe< <

 وظيفته

عند ارتفاع مستوى 

املاء يف اإلناء 

تضغط  القطعة 

اخلشبية على الزر فيتوهج املصباح

هو عبارة عن زر دفعي يكشف اية مسار عنصر 

 .معني يف حركة دوران أو إزاحة

 تنقص قيمة املقاومة عند ارتفاع درجة احلرارة

فتضعف مقاومتها ومير التيار إىل املصباح 

تنقص قيمة املقاومة عندما نسلط عليها أشعة 

 ضوئية

  

  
 

عند مرور تيار كهربائي يف الثنبيل  يصدر أشعة 

 رالفوط وترانزستوحتت احلمراء إىل قاعدة 

فيسمح مبرور التيار الكهربائي بني امع 

عند وجود حاجز بني املستقبل والباعث .والباعث

  .يصبح الترانزستور مرجتا

   ����!�   

ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa

�EJC� (UC)ا�.�Qة ا��
�Rب و��.T�#�� 

 Le micro-processeur 
Programmable Industrielle

هو كل عنصر قادر على التقاط مقدار فيزيائي معني 

  . ةإشارة كهربائي

وظيفة املعاجلة  - ب
وحدة املعاجلة من جمموع العناصر اليت تعاجل املع تتكون   

  . تبليغها إىل اجلزء املعتمل

  

 امللتقط رمزه

 

 سارزر اية امل

 

املقاومة 

 احلرارية

 
 
 

املقاومة 

 الضوئية

  ملتقط

حتت " 

  "احلمراء

 ����!�

Emetteur - 
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B

C 

E 

 Communiquer: وظيفة التبليغ  - ت
  .التوزيع على مستوى سلسلة الطاقة وحدة املعاجلة إىل وحدةالتبليغ هو عملية إيصال األوامر اليت تصدرها 

  
Èé×fjÖ]<ì‚uæ<l^ÞçÓÚ<˜Ãe< <

  عادة ما نستعمل ترانزستور من أجل تبليغ األوامر من الوحدة املعاجلة إىل الـمناب 

  

يف حالة كانت وحدة املعاجلة على شكل حاسوب فإن الـمنافذ وما 

  .اليت تؤدي وظيفة التبليغيتعلق ا هي 

  

 :دراسة الوظائف الفرعية بسلسلة الطاقة -9

  Alimenter: وظيفة التغذية  . �ٔ 
.التغذية هي تأمني الطاقة الضرورية وحسب الطبيعة املرغوب فيها لالشتغال على مادة العمل   

 بعض مكونات وظيفة التغذية
  La prise du courant électriqueمأخذ التيار الكهربائـــي •

   La batterieالبطـــاريــــــة  •

 Compresseur (Source d’énergie pneumatique) )منبع الطاقة النفجية (الضاغط  •

  منبع آخـــــر •

 Distribuer:  وظيفة التوزيع  . ب
 قبل الـمنشطاتهذه العملية متكن املنشطات من الطاقة الضرورية حسب الطبيعة املرغوب فيها لذلك مسيت مبا        

Pré-actionneur 
¼�ß¹]<ØfÎ<^Ú <<Le pré-actionneur< <

  .ويعترب الـمناب من أكثر هذه العناصر استعماال يقوم بدور توزيع الطاقة الضرورية للمنشط حسب الطبيعة املرغوب فيها

  Relaisمناب ـال •
 هو مركب كهرويب يتكون من وشيعة و قواطع التيار، 

حتث تأثري توتر كهربائي  ةعندما تكون الو شيع

فتغلق القواطع اليت كانت مفتوحة يف وضعية ).خلق جمال مغناطيسي (يتمغنط الـمناب 

  .الراحة،وتفتح القواطع اليت كانت مغلقة يف وضعية الراحة
                                                Äè‡çjÖ]<ì‚uæ<l^ÞçÓÚ<˜Ãe  

  Relais         الـمنـاب                      

 Contacteur أزرار التماس                       

 Distributeur Pneumatique الـموزع النفجي
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 ا��#�ك

 ا��<�Nح

�ارة،Q،���.W،����<���&(...

من الطاقة الضرورية حسب الطبيعة املرغوب فيه 

   بالـمنشطات

احملرك حيول الطاقة (هو كل عنصر من اجلزء املعتمل قادر على حتويل الطاقة اليت يستقبلها من حالة إىل أخرى 

املقاومة الكهربائية حتول الطاقة إىل حرارة ، مكرب الصوت حيول الطاقة إىل ذبذبات صوتية ، املصباح 

  .توجد عدة أنواع من املنشطات وامللتقطات  حبسب الظواهر الفيزيائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،شتغال مباشرة على مادة العملمن الطاقة الضرورية لال

Øé‘çjÖ]<ì‚uæ<l^ÞçÓÚ 

  . Effecteurيعطي اجلدول التايل بعض املناظم اليت ميكن استعماهلا لتوصيل احلركة بني املنشط واملؤثر

 الرمز

 

يتكون الدوشك من دوالبني مسننني، ميكن من توصيل حركة 

إىل جزء 

 

لتوصيل حركة 

 

 
 .حتويل حركة الدوران إىل حركة إزاحة مستقيمية
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,
 ا���

 تحويل الطاقة
Convertir l’énergie    

 

 C�  ط��
"ب" )0ع  

 (...
�ارة،(Q،���.W،����<���&  

   Convertir :وظيفة التحويل
من الطاقة الضرورية حسب الطبيعة املرغوب فيه  )Effecteur(ثر لطاقة هو نشاط مرتبط بتمكني الـمؤ

بالـمنشطاتالعمل ،العناصر اليت تقوم بوظيفة التحويل تسمى 

¼�ß¹] <<L’actionneur  
هو كل عنصر من اجلزء املعتمل قادر على حتويل الطاقة اليت يستقبلها من حالة إىل أخرى 

املقاومة الكهربائية حتول الطاقة إىل حرارة ، مكرب الصوت حيول الطاقة إىل ذبذبات صوتية ، املصباح 

  ...الكهربائي حيول الطاقة إىل ضوء 
  ...احملرك، منهضة نفجية،مقاومة مسخنة،مصباح،

توجد عدة أنواع من املنشطات وامللتقطات  حبسب الظواهر الفيزيائية 

  Transmettre: وظيفة التوصيل
من الطاقة الضرورية لال)    Effecteur(بتمكني املؤثر  توصيل الطاقة نشاط مرتبط

  .إيواليات الفعلبتسمى  التوصيل
˜Ãe Øé‘çjÖ]<ì‚uæ<l^ÞçÓÚ

يعطي اجلدول التايل بعض املناظم اليت ميكن استعماهلا لتوصيل احلركة بني املنشط واملؤثر

 املبدأ

يتكون الدوشك من دوالبني مسننني، ميكن من توصيل حركة 

إىل جزء ) احملرك(الدوران بدون انزالق من جزء حمرك 

 عن طريق التسانن)  العارضة(مستقبل 

لتوصيل حركة  تربط البكرات فيما بينها بواسطة مسطة

 .الدوران من البكرة احملركة إىل البكرة املستقبلة

حتويل حركة الدوران إىل حركة إزاحة مستقيمية

ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa

 ا���Jاز

C�   ط��
 "أ" )0ع 

 )،��(G<،�������C(...  

وظيفة التحويل   . ت
لطاقة هو نشاط مرتبط بتمكني الـمؤحتويل ا      

العمل ،العناصر اليت تقوم بوظيفة التحويل تسمى لالشتغال على مادة 

هو كل عنصر من اجلزء املعتمل قادر على حتويل الطاقة اليت يستقبلها من حالة إىل أخرى       

املقاومة الكهربائية حتول الطاقة إىل حرارة ، مكرب الصوت حيول الطاقة إىل ذبذبات صوتية ، املصباح  إىل حركة ،

الكهربائي حيول الطاقة إىل ضوء 

احملرك، منهضة نفجية،مقاومة مسخنة،مصباح،:أمثلة

توجد عدة أنواع من املنشطات وامللتقطات  حبسب الظواهر الفيزيائية  :مالحظة

وظيفة التوصيل  . ث
توصيل الطاقة نشاط مرتبط      

التوصيلالعناصر اليت تقوم بوظيفة 

يعطي اجلدول التايل بعض املناظم اليت ميكن استعماهلا لتوصيل احلركة بني املنشط واملؤثر   

 اإليوالية

  الدواشك
ENGRENAGES 

 البكرات والسمطة
POULIES - 
COURROIE 

جتهيزة مسننة 

 مفرضة
ROUE CREMALLIERE 
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    Effecteur ):أو املفعل(املؤثر    -10

  .، من أجل مدها بقيمة مضافةهو اجلزء الذي يؤثر مباشرة على مادة العمل        

             

  :أمثلة  

 .العارضة بالنسبة للحاجز اآليل �

 .الباب الزجاجي بالنسبة للباب اآليل �

  األيادياملروحة بالنسبة فف  �

  

  

 :البنية اهليكلية للمنظم اآليل -11

  :من خالل الوظائف الفرعية للمنظم اآليل نستنج هيكلت املادية، وجنسدها كما يلي
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

êÖû]<h^f×Ö<íè�^¹]<íéßfÖ]< <
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املفعل

 )املؤثر(

ØÛÃÖ]<ì�^Ú 

ØÛÃÖ]<ì�^Ú<<GíÊ^–¹]<íÛéÏÖ] 

فعـتوتر مرت توتر منخفض  

ك  ثنبيل م

 أخضر

 المدخل مغلق

مغلق بعد فتحه المدخل  

 بيانات

  تواجد شخص أوامـر
 
 
 

 ا�)Jء ا��$���

 
�ــــــــــا�)Jء ا[&  

�و���(�C �N�C�	(  

 الـــمناب

نهاية ملتقط 

.المحرك  الباب 

 التغذية بالطاقة

 

 المستعمل

فعـتوتر مرت توتر منخفض  

 التشوير

 مادة العمل

القيمة المضافة+مادة العمل   

 بيانات

  التعليمات أوامـر
 
 
 

�ــــ�$��ـJء ا�ـــا�)  

 
 

ا�)Jء 
�ــــــــــا[&  

 ماقبل الـمنشط

ملتقطاتال  

 Effecteur الـمنشط

 التغذية بالطاقة

 قمطر التحكم
Pupitre 

de 
commande 
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÎ^ŞÖ]<í×Š×‰ Chaine d’énergie <

l^Úç×Ã¹]<í×Š×‰ Chaine d’information <

ةـجلامع  
Traiter  
الدارة 

 ةاملدجم
NE555 

 

 تبليــــغ
 Communiquer 

 
  ستورنزتراال

 استقبــال
Acquérir  
ملتقط  

األشعة حتت 

 احلمراء
 

 الفتح الباب مغلق بعد

 الباب مغلق

 تـحويل
Convertir  

 احملرك

يلـــتوص  
Transmettre 

+ الدواشك 

 مسننة مفرضة

 
 Q�Rو S��

 ا���ب
) ��HI�ا�(  

Action 

 تغذيــة
Alimenter  

  منبع التيار
220V 

 

 تــوزيع
Distribuer 

  

  املناب

 �����0ت 
 أو �����ت

 �C ا��!����
Consignes 

واجد شخص ت

 الشخصدخول 

 �#�EJ�� �Eد��� 
)$��)�ت(  

]]^é×Ò<|çjËÚ<h^fÖ
^é×Ò<Ð×ÇÚ<h^fÖ]< <

�E0
  
Messages 

 ك.م.ث

 أوا�ـ�
Ordres 

ة ـطاق

 الدخلة
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IV<<I<<í{{{{é×Â^Ëi<àè…^{{{{³V 
<Ù^nÚ1  <VêÖû]<…çfß’Ö]    

  
  

  

  

  

          ما طبيعة املنظم؟  - 1
      وما طبيعتها؟ما هي مادة العمل التي يشتغل عليها املنظم؟  - 2
 ه املضافة؟متوما قي؟ أنشئ التمثيل الوظيفي لهذا املنظم - 3

     :املناسبةت مغلقا، حدد مبدأ اشتغال املنظم، }أل الجدول بالعبارا Kباعتبار القاطع  - 4
  حالة الصنبور  حالة املناب  حالة الرتانزستور  مجال االلتقاط

        عدم تواجد األيادي
        تواجد األيادي

     :2}ا يقابله يف املجموعة  1صل بسهم كل عنرص من املجموعة  - 5
  2املجموعة                                                                      1ملجموعة ا

    Electrovanne   ●                                                             ●    :                  امللتقط

  RL املناب   ●                                                              ●        املنشط القبيل      

     LDRاملقاومة الضوئية   ●                                                             ●          املنشط             

  LED ●                                                             ●           املفعل             

  الصنبور ●                                                             ●         عنرص التشوير     
      يف الخانة الناسبة؟) X(ضع عالمة  - 6

  املركب
  الوظيفة

LDR  LED  Electrovanne   املناب RL  الصنبور 
منبع التيار 

220V  

              بالطاقة الكهربائيةتغذية املنظم 
              اكتشاف تواجد األيادي يف مجال االلتقاط

              تحويل الطاقة الكهربائية إىل طاقة ميكانيكية
              Electrovanneتوزيع الطاقة الكهربائية عىل 

              التشوير الضو�
              الس¨ح }رور أو عدم مرور املاء

        ):صل بسهم(املجموعت] ماذا ªثل، يف الشكل، كل من  - 7

  الجزء اآلمر  ●                          ●        Aاملجموعة                          

 الجزء املعتمل  ●                           ●        Bاملجموعة                          
     :  أªم البنية املادية للصنبور اآليل؟ -8

< <


	���، ��ر     � ���$ ا#" ��!�  ا����� و���دي ������ إ�� ��ك ا����

 ���%�� "�	
� ���
ٓ
�� ا���)��ة 

ٔ
ص�ح2 �%ع1 �ع/.- ,+� ا*

.�دي ��8ل ا�	��5�6 
ٔ
ا�<���=��، ح�> �س�: ��ور ا���ء ��  �/ا#  ا*

.�دي
ٔ
.�G" ا�
<" #�EFه، ا��!1 ا�<��وC        .و���A ��  سح2 ا*

C�
ٓ
 :����E/ر ا*

 

..........

. 

 

  
 A 

B 
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<Ù^nÚ2<V<ë�^èù]<ÌË¥V 
�ثل الشكل الرشم الكهربا� ملجفف األيادي    .  
عند تواجد األيادي }جال االلتقاط يصدر املجفف     

تيارا هوائيا ساخنا لتجفيف أيادي املستعمل من 
البلل، ويتوقف من االشتغال عند سحب األيادي أو 

  C°70عند ارتفاع درجة الحرارة عن 
ك¨ يصدر املنظم إشارة ضوئية خرضاء عندما يكون  

  مشتغال

      وما طبيعتها؟ما هي مادة العمل التي يشتغل عليها املنظم؟  .1
 ه املضافة؟متوما قي؟ أنشئ التمثيل الوظيفي لهذا املنظم .2
يف الخانة ) ×(وذلك بوضع عالمة أªم الجدول التايل الذي يصف مبدأ اشتغال مجفف األيادي، .3

 ..املناسبة

هل تتواجد 
اليد يف مجال 

  االلتقاط

درجة الحرارة داخل 
  املجفف

  CTNقيمة 
  التوتر يف خرجة

 NE555املركب 
  ك. م.ث  حالة املجفف  حالة املناب  حالة الرتانزستور

T>70°C T<70°C  
قيمة 
  ضعيفة

قيمة 
  عالية

  موجود
غ� 

  موجود
  ممغنط  مشبع  مرتج

غ� 
  ممغنط

  يشتغل
ال 

  يشتغل
  منطفئ  متوهج

                          ×    ال

  نعم
  ×                          

×                            

 أªم التمثيل املادي ملجفف األيادي؟ .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 أªم خطاطة الوظائف الفرعية ملجفف األيادي .5

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

 

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

  

........  

........... 

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

 بيانات

  .......... أوامـر
 
 
 

 ا�)Jء ا��$���

 
ا�)Jء 

�ــــــــــا[&  
.............. 

.......... 

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

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

 التغذية بالطاقة

 

 المستعمل

 

 

......... 

 

....... 

 

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

 

 

. 

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

 ........ 
 

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

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

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

...... 
messages

..........

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

.................... 
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Ù^nÚ<3<Vl÷çÛ£]<íÃÊ]…< <
كلغ من األسفل نحو  80تستعمل الرافعة لرفع الحموالت التي تقل كثلتها عن 

األعىل وتتكون من هيكل لوضع الحموالت املرتبط بخيط معدq الذي يلتف حول 

  .األسطوانة التي تدور بدوران املحرك

 .تغال املنظم وفق املعطيات التاليةشتنظم علبة التحكم عملية ا     

 .محررين وال يدور املحرك bو  aد عدم وجود أي حمولة يكون الزران عن - 

محررا، يجب  bمضغوطا و  aكلغ يكون  80عند وجود حمولة تقل عن  - 

 .ويتوهج املصباح األخرض أن يدور املحرك

مضغوط] وال  bو  aكلغ يكون الزران  80عند وجود حمولة تزيد عن  - 

 .ويتوهج املصباح األحمر يجب أن يدور املحرك

 فيتوقف املحرك dعند وصول الهيكل إىل األعىل يضغط عىل الزر  - 

 .ويتوهج املصباح األحمر

  

      ؟أنشئ التمثيل الوظيفي للرافعة .1
 أªم التمثيل املادي للرافعة؟ .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 للرافعة اآلليةأªم خطاطة الوظائف الفرعية  .3

 
< <

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

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

  

........  

........... 

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

 بيانات

  .......... أوامـر
 
 
 

 ا�)Jء ا��$���

 
ا�)Jء 

�ــــــــــا[&  
.............. 

.......... 

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

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

 التغذية بالطاقة

 

 الحمولة

 

 

......... 

 

....... 

 

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

 

 

. 

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

 ........ 
 

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

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

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

...... 
messages

..........

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

.................... 
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Ù^nÚ<4<V<l]…^éŠ×Ö<êÖû]<ˆq^£]< <
يقوم سائق السيارة بإدخال التذكرة لجهاز املعاينة، إذا كانت 
هذه التذكرة صالحة أو تم إدخالها للجهاز بالخطأ، يتوهج 

ال يشتغل (، وتبقى العارضة مغلقة LRاملصباح األحمر 
وإذا كانت التذكرة صالحة وتم إدخالها للجهاز يف ). املحرك

 LVاالتجاه الصحيح  يتوهج الضوء األخرض 
، عند وصول هذه األخIة إىل الوضعية األفقية وتفتح العارضة

إذا � ªر السيارة إىل  .فيتوقف املحرك Fmتضغط عىل الزر 
االتجاه اآلخر تبقى العارضة مفتوحة، وعندما ªر يتم إرجاع 

ليعود املنظم ) يدور املحرك يف املنحى املعاكس(العارضة 
لتوقف  Fd عىل الزر لوضعه البد�، حتى تضغط العارضة

  .املحرك
     حالتذكرة صالحة وتم إدخالها يف االتجاه الصحي:      b:           نعطي

                                                  S        :  ملتقط وجود السيارة يف االتجاه اآلخر 
 ما طبيعة املنظم؟ ملاذا؟ .1
 ه املضافة؟متوما قي؟ أنشئ التمثيل الوظيفي لهذا املنظم .2
 يف الخانة املناسبة؟) ×(أªم الجدول التايل بوضع العالمة  .3

  الحالة
  املصباح األخرض  العارضة  املحرك  Sامللتقط  Fdالزر    Fm الزر   bامللتقط 

 يلتقط 
ال 

  يلتقط
 يلتقط   مضغوط  محرر  مضغوط  محرر

ال 
  يلتقط

  يشتغل
ال 

  يشتغل
  منطفئ  متوهج  تنزل  ترفع  عمودية  أفقية

عدم تواجد 
  السيارة

                                

تواجد السيارة 
  والتذكرة صالحة

                                

السيارة يف 
  االتجاه اآلخر

                                

 حدد امللتقطات املستعملة يف املنظم وحدد وظيفتها داخله؟ .4
 ع] يف الشكل املنشط واملفعل؟ .5
 ؟نجاز وظيفتي توزيع وتوصيل الطاقةالعنارص التي �كن استع¨لها يف املنظم إل  حدد بعض .6
 أªم التمثيل املادي لهذا املنظم؟ .7
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F 

N 
L 

a 

Fonctions logiques de base 

الذي   Algèbre de Boole جبرب بولالبد من معرفة  أدوات ما يسمى 

V< <

صحيح أو خطأ،حاضر أو ( ـنيــيطلق اسم ثنائي على كل مــتغيـر ال يتخـذ إال وضـــعيتيــــــن اثنتيـن متتامت

a = 1   ونقرأa  شرطة(a bar=1)  

a = 0   ونقرأa شرطة(a bar=0)  

    .دالة منطقيةو العالقة بينهما تسمى 

í{{{é{{{{{‰^{{{{‰ù]V 
الرشم ويتم تعريفها بواسطة . )ou :وأ

                                                                                      : 

  :نلخص دلك يف جدول يسمى جبدول احلقيقة

املعادلة 

  املنطقي التايل، ويرمز هلا يف جرب بول بالرمز 

L  a 
0  0  
1  1  

<tæ†¤]æ<Ùç}‚Ö]<l]�ÇjÚ<°e<¼e†i<�Ö]<íÎøÃÖ]<êâJ< <

êÏŞß¹]<Ý^¿ßÖ]<áçÓjè<<°ÛÎ…<àÚ1<<æ0< <
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Fonctions logiques de baseالدوال المنطقية األساسية      

البد من معرفة  أدوات ما يسمى  التقنيةاملناظم بعض 

  .املناظم للمنطق
I<<I<<Ùç{{{{{e<†{{{{f{{{q<l]æ�_V

   La variable binaire   

  :            نعترب الدارة الكهربائية التالية

  ؟ aكم  من حالة ميكن أن يكون عليها الزر

 ؟ Lكم  من حالة ميكن أن يكون عليها املصباح
يطلق اسم ثنائي على كل مــتغيـر ال يتخـذ إال وضـــعيتيــــــن اثنتيـن متتامت

 1.أو 0ـز هلما ب  ـويـرم

  ).0( مغلق أو) 1

  )0(أو ال يشتغل  )1

Le complément    

 a = 1فإن متممه سيكون   a = 0إذا كان :  1احلالة 

 a = 0فإن متممه سيكون   a = 1إذا كان :  2احلالة 

 
و العالقة بينهما تسمى  متغري اخلروجميثل  Lواملصباح  

II<<I<<<í{{éÏ{{{Şß{{{¹]<Ù]æ‚{{{Ö]í{{{é{{{{{‰^{{{{‰ù]
أ(، )et :و(، )non :ال (، )oui:نعم: (الدوال املنطقية األساسية أربعة وهي

  .رمزها املنطقي، أما متثيلها فيكون بواسطة 

 ):oui: نعم (الدالة املنطقية 

:                                                                                      نعترب الرشم الكهربائي التايل

   Lتطابقا حاليت متغري اخلروج  aنالحظ أن حاليت متغري الدخول 

  . L=0منطفئ 

نلخص دلك يف جدول يسمى جبدول احلقيقة      . L=1مشتعل 

املعادلة   ونستنتج.  Lتطابقا حاليت متغري اخلروج  aنالحظ أن حاليت متغري الدخول 

، ويرمز هلا يف جرب بول بالرمز  )oui:نعم(ونسميها بالدالة 

íéÏŞß¹]<íÖ]‚Ö]<V<tæ†¤]æ<Ùç}‚Ö]<l]�ÇjÚ<°e<¼e†i<�Ö]<íÎøÃÖ]<êâ

êÏŞß¹]<Ý^¿ßÖ]<áçÓjè

L

a 

 
E 

ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa

الدوال المنطقية األساسية      
Üè‚ÏiV<<<<<<<< <

بعض الستكشاف كيفية عمل    

املناظم للمنطقهذه خيضع طريقة اشتغال 

 :املتغري الثنائي .7
 

نعترب الدارة الكهربائية التالية

كم  من حالة ميكن أن يكون عليها الزر �

كم  من حالة ميكن أن يكون عليها املصباح �

يطلق اسم ثنائي على كل مــتغيـر ال يتخـذ إال وضـــعيتيــــــن اثنتيـن متتامت    

ـويـرم...) غائب،الكل أو الشي

1( الباب مفتوح    :أمثلة       

1(التلفاز يشتغل                   

Le complémentاملتممة      .8

احلالة 
 

احلالة 

 
  متغري الدخولميثل a   الزر  
  
  
  

II
الدوال املنطقية األساسية أربعة وهي    

، أما متثيلها فيكون بواسطة جدول احلقيقةأو  الكهربائي

الدالة املنطقية  -12
نعترب الرشم الكهربائي التايل                 

نالحظ أن حاليت متغري الدخول 

*  a  مفتوحa=0  املصباحL  منطفئ

*   a  مغلقa=1  املصباحL  مشتعل

نالحظ أن حاليت متغري الدخول 

ونسميها بالدالة      L = aاملنطقية

  

íéÏŞß¹]<íÖ]‚Ö]
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PH 
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a 

b 

PH 

F 

N
L 
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  : ، ونستنتج املعادلة التالية

  بالرمز املنطقي التايل

  4=22 إذن عدد أسطر جدول احلقيقة هو
معا يف   bو  aخالل جدول احلقيقة  نالحظ أن املصباح ال يتوهج إال إذا أغلقنا الزرين الدفعيني 

 نعترب الرشم الكهربائي التايل                                                                             

 

 

 

Schéma logique 
  .الرشم املنطقي هو رشم يتكون من الرموز املنطقية للدوال املنطقية األساسية

  L  a 
1  0  
0  1  

L  b  a  
0  0  0  
0  1  0  
0  0  1  
1  1  1  

L  b  a  
0  0  0  
1  1  0  
1  0  1  
1  1  1  

NON OU ET 

L  =  a   +  b.c 
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N 

N 

N 

 ):non: ال (الدالة املنطقية 

 :  نعترب الرشم الكهربائي التايل

 aيف هذه احلالة، الزر الدفعي يكون مغلقا يف وضع الراحة، لذلك نسميه 

  ).0(واملصباح ينطفئ ، )1(عند الضغط على الزر الدفعي، فإنه يفتح 

  ).1(، فإن املصباح يكون متوهجا )0(عندما يكون الزر الدفعي مغلقا 

، ونستنتج املعادلة التالية)a(يأخذ عكس قيمة متغري الدخول ) 

بالرمز املنطقي التايل، ويرمز هلا يف جرب بول )non: ال (ونسميها بالدالة 

 ):et: وَ (الدالة املنطقية 

  :      نعترب الرشم الكهربائي التايل
عدد اإلمكانيات التي ,كن أن تأخذها متغ�ات الدخول هي عدد اسطر جدول الحقيقة  ونحصل 

N عدد األسطر و nعدد متغ�ات الدخول.  

إذن عدد أسطر جدول احلقيقة هو 2لدينا عدد متغريات الدخول هو 

خالل جدول احلقيقة  نالحظ أن املصباح ال يتوهج إال إذا أغلقنا الزرين الدفعيني 

   L=a.b:آن واحد، و بالتايل نكتب املعادلة املنطقية على الشكل التايل

  ويرمز هلا يف جرب بول بالرمز املنطقي التايل

 ):ou: أو (الدالة املنطقية 

نعترب الرشم الكهربائي التايل                                                                             

اعتمادا على جدول احلقيقة نالحظ أن املصباح يتوهج كلما ضغطنا على 

: نستنتج املعادلة املنطقية التاليةو .أو مها معا

ويرمز هلا يف جرب بول بالرمز  .bأو  aتساوي 

I<II<I<<{{{Ö]ê{{{{ÏŞß¹]<Ü�†V<<ma logique
الرشم املنطقي هو رشم يتكون من الرموز املنطقية للدوال املنطقية األساسية

        : هو  الرشم املنطقي للمعادلة

   
L 

ñ†bß@Z@@@@@@@@@òîÇbä—Ûa@bîuìÛìäØnÛa

الدالة املنطقية  -13
نعترب الرشم الكهربائي التايل 

يف هذه احلالة، الزر الدفعي يكون مغلقا يف وضع الراحة، لذلك نسميه   

  .شرطة

عند الضغط على الزر الدفعي، فإنه يفتح  �

عندما يكون الزر الدفعي مغلقا  �

  جدول احلقيقة ونلخص يف 

) L(نالحظ أن متغري اخلروج  

    L = a   ونسميها بالدالة
  

الدالة املنطقية  -14
نعترب الرشم الكهربائي التايل    
عدد اإلمكانيات التي ,كن أن تأخذها متغ�ات الدخول هي عدد اسطر جدول الحقيقة  ونحصل  

N حيث N=2n :عليه بالعالقة التالية

لدينا عدد متغريات الدخول هو " و"بالنسبة للدالة    

خالل جدول احلقيقة  نالحظ أن املصباح ال يتوهج إال إذا أغلقنا الزرين الدفعيني من   

آن واحد، و بالتايل نكتب املعادلة املنطقية على الشكل التايل

ويرمز هلا يف جرب بول بالرمز املنطقي التايل .bو  aتساوي  L: وتقرأ  
  

الدالة املنطقية  -15
نعترب الرشم الكهربائي التايل                                                                             

اعتمادا على جدول احلقيقة نالحظ أن املصباح يتوهج كلما ضغطنا على    

أو مها معا bأو  aالزر الدفعي 

L=a+b و تقرأ :L  تساوي

  املنطقي التايل

I
الرشم املنطقي هو رشم يتكون من الرموز املنطقية للدوال املنطقية األساسية

  

الرشم املنطقي للمعادلة   : مثال
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F 
PH N 

IV<<I<<í{{{{{{{{éÏ{{{{{Şß¹]<l^{{{{fÒ†{{{{{{{{{¹]<Composants logiques  

 الدارة املدجمة املنطقية                                                  

و ميكن تغذيتها بتوتر ينتمي .إلجناز الرشم املنطقي ميكن استعمال دارات مدجمة تضم  عدد من املعتمالت املنطقية 

  ). V  . 5 V 18(للمجال    

  

  

  

  

 CDالدارة املدجمة املنطقية  

4081 
 CD 4049الدارة املدجمة املنطقية   CD 4071الدارة املدجمة املنطقية  

   

  

V<<I<<{{{Ö]íéßÏjÖ]<Ü¾^ßÛ×Ö<íéÏŞß¹]<í‰]…‚<<VEtude logique des systèmes techniques< <

  :جيب إتباع اخلطوات التاليةملنظم تقين للقيام بالدراسة املنطقية     

o حتديد متغريات الـدخول واخلـروج.  

o إنشـــاء جـــدول احلقـيـقـة.  

o استخــراج املعادلة املنطــقـيـة.  

o إنـشـاء الرشـــم املـنطقـــي . 

  أمثلة
<Ù^nÚ1    
  :نعترب الدارة الكهربائية جانبه       

  
  

 .حدد متغIات الدخول ومتغIات الخروج - 1
 .اكتب املعادلة املنطقية لهذا الرشم الكهربا� - 2
 .املء جدول الحقيقة  - 3
  .أنجز الرشم املنطقي للمعادلة املحصل عليها - 4

< <

 

 ا96ارات  ا78956(  ا23456-( ا0/.-,د*(
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<Ù^nÚ2<Víqøn×Ö<ê×}]‚Ö]<ð^–ËÖ]<ìð^•cV 
عندما يكون باب الثالجة مغلقا يكون الزر  .يتحكم فيه بفتح وغلق الباب  aوزر دفعي Lيستعمل يف اإلضاءة الداخلية للثالجة مصباح 

فيشتعل ) يف وضع الراحة( a ،عند فتح باب الثالجة يتحرر الزر الدفعي.منطفئا  Lواملصباح) يف وضع االشتغال(مضغوطا  aالدفعي  
  . Lاملصباح

1 - Iالخروج لهذا املنظمحدد متغ Iالدخول ومتغ . 
 .أرسم ثم أمأل جدول الحقيقة لهذا املنظم - 2
 .استنتج املعادلة املنطقية من خالل جدول الحقيقة - 3
 ما هي الدالة املنطقية املطبقة يف هذا املنظم؟ - 4
 .أعط الرشم الكهربا� ثم املنطقي للمعادلة املنطقية املحصل عليها - 5

<Ù^nÚ3<V}]‚Ö]<ð^–ËÖ]<ìð^•cì…^éŠ×Ö<ê×V 
أو فتح  )gامللتقط (�كن التحكم فيه عن طريق فتح الباب األيرس للسيارة   Lتتم إضاءة الفضاء الداخيل لسيارة بواسطة مصباح  

  .املوجود يف سقف السيارة)  i(أو بتغيI حالة قاطع التيار )  dامللتقط (الباب األ�ن 
 .الدخول ومتغIات الخروج لهذا املنظم حدد متغIات .6
 .أرسم ثم أمأل جدول الحقيقة لهذا املنظم .7
 .من خالل جدول الحقيقة  L استنتج املعادلة املنطقية ل .8
 .أعط الرشم املنطقي ثم الكهربا� للمعادلة املنطقية املحصل عليها  .9

Ù^nÚ<4<Vl÷çÛ£]<íÃÊ]…< <
كلغ من األسفل نحو األعىل  80تستعمل الرافعة لرفع الحموالت التي تقل كثلتها عن 

وتتكون من هيكل لوضع الحموالت املرتبط بخيط معدq الذي يلتف حول األسطوانة التي 

  .تدور بدوران املحرك

 .من طرف املستعمل cال يشتغل املنظم إال عند الضغط عىل الزر  - 

 .محررين وال يدور املحرك bو  aعدم وجود أي حمولة يكون الزران  عند - 

محررا، يجب أن يدور  bمضغوطا و  aكلغ يكون  80عند وجود حمولة تقل عن  - 

 .املحرك

مضغوط] وال يجب أن  bو  aكلغ يكون الزران  80عند وجود حمولة تزيد عن  - 

 .يدور املحرك

  .فيتوقف املحرك dعند وصول الهيكل إىل األعىل يضغط عىل الزر  - 

Ù^nÚ<5<V<l]…^éŠ×Ö<êÖû]<ˆq^£]< <
يقوم سائق السيارة بإدخال التذكرة لجهاز املعاينة، إذا كانت هذه 
التذكرة صالحة أو تم إدخالها للجهاز بالخطأ، يتوهج املصباح األحمر 

LR وإذا كانت التذكرة ). ال يشتغل املحرك(، وتبقى العارضة مغلقة
صالحة وتم إدخالها للجهاز يف االتجاه الصحيح  يتوهج الضوء 

 LVاألخرض 
، عند وصول هذه األخIة إىل الوضعية األفقية تضغط وتفتح العارضة

إذا � ªر السيارة إىل االتجاه اآلخر  .فيتوقف املحرك Fmعىل الزر 
يدور (تبقى العارضة مفتوحة، وعندما ªر يتم إرجاع العارضة 

ليعود املنظم لوضعه البد�، حتى ) املحرك يف املنحى املعاكس
  .لتوقف املحرك Fd عىل الزر تضغط العارضة

 ملتقط وجود السيارة يف االتجاه اآلخر  :       S          حالتذكرة صالحة وتم إدخالها يف االتجاه الصحي:      b:           نعطي
Mav  :املحرك يدور يف منحى رفع العارضة                       Mar   :املحرك يدور يف منحى إنزال العارضة 
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 الدراسة التجارية للمنتوج     

 Etude commerciale du produit 
Üè‚ÏiV<<< <

عد دراسة املنتوج وظيفيا وتقنيا، مث تصنيعه تأيت دراسته التجارية، واليت دف إىل تسويق املنتوج وإثارة اهتمام ب   

  . املستهلكني وحثهم على االقتناء، لذلك ترتكز هذه املقاربة على عمليتني أساسيتني مها التلفيف واإلشهار
    < <

I<<I<<Ì{{é{{{{{{{{{Ë×j{{{Ö] Emballage V< <

 تعريف .9

  .التلفيف وسيلة لتعبئة املنتوج و احملافظة عليه منذ مرحلة إنتاجه إىل حني استهالكه أو استعماله

 :معايري التلفيف .10

  : املال�ة 	

مبا أن التلفيف حيتوي على املنتوج فمن الالزم أن يالئم طبيعة هذا األخري و الذي قد يكون سائال أو صلبا أو غازيا أو    

  :التلفيف بو يتميز ... مسحوقا

  ...قنينة، علبة، غالف ورقي: شكله اخلاص  •

  ...ورق، زجاج، خشب، بالستيك:   مادة صنعه  •

 ...وزن، سعة: كمية املنتوج اليت ميكن احتواؤها  •

  .جيب مراعاة معايري الصحة و السالمة عند اختيار مادة صنع التلفيف: مالحظة

  : الح¨ية 	

واحلرارة  الضوءلتأثريات اخلارجية مثل الصدمات والغبار والرطوبة ومن امعيار احلماية يهدف لوقاية املنتوج    

  ...الربودةو

  : اإلثـارة 	

  .تتم إثارة و جذب املستهلك عرب التصميم اجليد للتلفيف شكال و ألوانا   

  :سهولة االستع¨ل  	

  .اخلازنيراعى يف تصميم التلفيف سهولة استعمال املنتوج بالنسبة للمستهلك و البائع و    

  :االستعادة  	

  .  أصبح التفكري حاليا يف مواد تلفيف يسهل إعادة استعماهلا   
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    :الوظائف األساسية للتلفيف  -3


 <íéßÏjÖ]<Ìñ^¾çÖ]V< <

  .تتمثل هذه الوظائف يف ضمان محاية املنتوج و تيسري إرساله و توزيعه و استعماله   


 <íè…^rjÖ]<Ìñ^¾çÖ]V< <

  .إعطاء الزبون أو املستهلك معلومات حول املنتوج و العمل على جذبه يهدف من خالل هذه الوظائف   


 <íéÂ^ß’Ö]<Ìñ^¾çÖ]V< <

  تتجسد هذه الوظائف يف قابلية املادة األولية املستعملة يف إنتاج التلفيف و أن يكون يسري اإلجناز بكميات كبرية  

  .و بأقل كلفة و أفضل جودة

II<<I<<�ý]{{{{{{ã{{{…^<<<La publicitéV 

 :تعريف -16

يتمثل اإلشهار يف عدة وسائل دف  مجيعها و. التجاري بني املنتج و الزبناءيعترب اإلشهار من بني أهم طرق التواصل    

  .إىل إثارة االنتباه و إخبار املتلقي  و إقناعه باقتناء سلعة أو خدمة

 :التعبري عن احلاجة إىل اإلشهار -17
  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مكونات عملية اإلشهار -18
� <ë…^ã�ý]<h^Ş¤]<V< <

قصد  ملخاطبة الزبون املستهدف... كل ما توظفه املقاولة من نص و صورة و رسم و فيديو يسمى خطابا إشهاريا    

  .مترير فكرة معينة و تثبيتها لديه

  :من املقاييس أمهها يراعى يف صياغة اخلطاب اإلشهاري جمموعة    

  قدرة اخلطاب على لفت انتباه الزبون للمنتوج -

 قدرته على جلب اهتمام الزبون باملنتوج -

 ته على إيقاظ الرغبة لدى الزبون يف اقتناء املنتوجقدر -

 قدرته على إقناع الزبون بشراء املنتوج -

  املقاولة، املستهلك
 

  املستهلك
  ...الحركة االقتصادية

  .التعريف  باملقاولة و باملنتوج و إثارة املستهلك و حثه على الشراء
 

…^{ã{�ý] 
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� <…^ã�ý]<¼ñ^‰æ<V< <
 إليصال اخلطاب اإلشهاري إىل أكرب عدد من املتلقني، تلجأ املقاولة إىل عدة وسائط منها التقليدية و احلديثة، نذكر    

  :منها

  التلفزة، اإلذاعة -

 االتامللصقات، الصحف و  -

 األنترنيت و الرسائل اإللكترونية -

 ...الفيديو و األقراص املضغوطة -

  :يدخل يف اختيار الوسائط عدة عوامل  :مالحظة  

  قيمة امليزانية املخصصة لإلشهار -

 املدة و الفترة املربجمة -

 طبيعة اخلطاب -

 ...الفئة املستهدفة -
� <íè…^ã�ý]<í×Û£]<V< <

  :عرب عدة مراحل متر عملية تنظيم محلة إشهارية   

 اإلعداد القبلي للحملة بتحديد األهداف و الفئة املستهدفة و مدة اإلشهار و االتصال مع املعلن -

 )...إجناز امللصق أو تصوير اللقطة اإلشهارية (إنتاج اخلطاب اإلشهاري  -

 التجريب األويل للحملة اإلشهارية و رصد تأثريها على عينة حمدودة -

  إجناز الوصلة اإلشهارية -

  .تقييم نتائج اإلشهار بتحليل تاثريه على املبيعات -
 

  
 
  

 


