
  
  
  )  11\ 3(  ) ،  11\ 2( : رسم تخطيطي للمبدأ وثيقة  حديد الموقع. ت 2
    . . الملف 3
  )11\ 3(  – )11\ 2( -   ) 11\ 1(الملف التقني : الوثائق  1.  3
  ) ، 11\ 9) ،(  11\ 8) ،(  11\ 7) ،(  11\ 6) ،(  11\ 5) ، (  11\ 4 (: الوثائق  اإلجاباتملف  – 2.  3
 )10 \11  )، (11 \11 (   
  . تقديم النظام . 4

النجاز المجاري. تسمح بتصنيع أربع مجاري على  ماكينة) للملف التقني 12\2( الوثيقة) على 1الشكل (يمثل 
  .واحدة تمريرهعمود اسطواني ، كل مجرى ينجز في 

  :أساساتحتوي  الماكينة
  .Mtيكون بواسطة محرك  ، قيادة الطبق° 90الطبق المقسم يسمح بدوران القطعة بخطوة زاويتھا تساوي  -

  تسمح بغلق الطبق.  2C  بعد كل خطوة ، دافعة 
. تحويل  2Mt  طاولة تعطي للقطعة حركة التقدم ، منشطة بحركة انتقالية مستقيمة في االتجاھين بمحرك   -

  صامولة . -الحركة معطى بنظام برغي
  محرك –قابض  بواسطة 1Mt  بمحرك دورا نيةفي حركة  الفريزةالمفرزة يقود  رأس -
   1Cمن الدافعة مأخوذ للرأساالنتقال العمودي  -
  الذنبة المضادة لتفادي انحناء القطع الطويلة. -
   وصف التشغيل.  5
  تشغيل النظام :  1.  5
)          3S) و (   10Iالملتقطات ( .الماكينة يجب أن توضع في المرحلة االبتدائية كي تستطيع أن تنطلق الدورة -

) غير مشغل العداد في الوضعية الصفر والمحرك متوقف . العامل يضع القطعة في   2S. الملتقط (  مشغالن
  مكانھا ويثبتھا بمفتاح.

  الضغط عل  زر السير يتحكم في نفس الوقت على :
 KAالمغناطيس إثارة -
 غلق الطبق المقسم -
   1Mtاشتغال المحرك -

  )   10Iالمعينة من الملتقط ( الوضعيةلمفرزة من ا رأس)  يؤدي إلى نزول   21Iالتأثير على الملتقط(
  )  11Iالتي تعين من الملتقط(

للطاولة.  انتقاليةوالحركة  KAيؤدي في نفس الوقت إلى رفع اإلثارة على المغناطيس )  11I(على الملتقط التأثير
  ).12) والطبق (11دوران الفريزة بواسطة التصاق عجلة االحتكاك ( إلىيؤدي  KAللمغناطيس  اإلثارةرفع 

  )  11I)   (نھاية شوط التصنيع ) يتحكم في رجوع رأس المفرزة من الوضعية(  4Sالتأثير على الملتقط ( 
  .العداد إلى الصفر وإعادة)   10I( إلى 

الفريزة ، فتح الطبق المقسم ورجوع  قت في  توقيف الدوران ويتحكم في  نفس ال )   10I(على الملتقط التأثير
  .الطاولة

  التأثير على يسمح بـ :

  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية الجمھورية 

  

  ميكانيكية ھندسة:  فرع   التكنولوجيا مادة                                                                                      رياضي تقني: الشعبة

                 دورة ماي  التجريبي  يااختبارالبكالور

11\1الصفحة

الموضوع   لمجاريماكينة انجاز ا:  ةـــدراســال -1 
 االختياري األول

ساعات 4المدة :   
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 4دورة  واخذ دورة جديدة النجاز المجاري ،إذا كان عدد األخاديد اقل من   4\ 1دوران الطبق المقسم ب  -

 ) N <4(.  
                             )        N=4( 4=  األخاديدتوقيف الماكينة واإلعادة إلى الصفر للعداد ، إذا كان عدد  -
  دوران الفريزة التحكم في  2.  5

  .مكبح –ي يؤثر على القابض ذالKA متحكم فيه بالمغناطيس   Mt1 دوران الفريزة بالمحرك 
  .(KA =1 )أو تنفصل و تكبح    ( KA = 0)) 15) تستطيع أن تتصل بالعمود (9العجلة (

  العمل المطلوب 7
  اإلنشاءدراسة  1. 7

 )  11\ 6( ،)  11\ 5) ،(  11\ 4( الدراسة التكنولوجية وثيقة   -أ
 .) 11\ 7( الدراسة البيانية التصميمية الجزئية وثيقة   -ب
  ) ، 11\ 8( وثيقة  دراسة مقاومة المواد -جـ 

  دراسة التخضير – 2. 7
  )11\ 9(الصنع وثيقة  و طرق تكنولوجية وسائل -أ
  .)11\ 10( دراسة النظام اآللي وثيقة - ب

  .)11\ 11(وثيقة  ملف الموارد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11\2الصفحة  

 نــظــــــام اآللــــــــيــال
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  الرسم التجميعي لرأس المفرزة

  
  

  
11\3الصفحة  
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  . التحليل الوظيفي : 1
  ؟ A‐0ماھي  الوظيفة  اإلجمالية  للجھاز  – 1.  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) ، أعط الجھاز الذي يحقق كل وظيفة تقنية  12\3باالستعانة بالرسم التجميعي لرأس المفرزة الوثيقة ( – 2.  1

  أدناه مذكورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  

يانجاز مجارماكينة

11\4الصفحة

نقطة  7.2  الـدراســة التكـنـولـوجيــة–أ  

........................................................................:االسم  

......................................................................اللقب :  

......................................................................الرقم :  
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  أكمل جدول الوصالت الحركية التالي – 3.  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : لرأس المفرزة في وضعية وصلأكمل الرسم التخطيطي  – 4. 1
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الرمز  اسم الوصلة  العنصر
15/14      

30 /33      

9 /15      

11\5الصفحة

3as.ency-education.com



  تحديد األبعاد الوظيفية : – 5.  1
  .JB  و   JA  ينأنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط – 1. 5. 1
  
  

  
  

  
  .التحليل التكنولوجي 2
  )15) و (33القائمة ( األسنانحساب المسننات : اكمل جدول مميزات المتسننات االسطوانية ذات  1. 2

 K=10مع   
.  

 
 tr/mn 2000) تقدر بـ : 50) علما ان سرعة العمود المحرك (33أوجد سرعة خروج للعجلة ( 2.  2
 

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

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

  
  
  

  المميزات   
  العجالت

  m      d        z      df   da  
    

 h  b      r   a  

)9(     2    20            40  
(33)              

11\6الصفحة

3as.ency-education.com



  
  
  
  

  بالمدحرجات من نوع  )12\3للرسم التجميعي للوثيقة (  BT) نوع  29) و (28نريد تعويض المدحرجات (
BC      ) ،R1   )  و (R2(  .الممثلين في الرسم أدناه  

  ) مدحرجتين بكتامة ).R2) و  (   R1أتمم تركيب المدحرجتين ((   –)  1 
  )30لعمود () على ا33حقق الوصلة االندماجية للعجلة ( –)  2 
  ضع التوافقات المناسبة. –)  3 
  

  مالحظة : استعن بملف الموارد لرسم العناصر الموحدة وھذا حسب االحتياج.
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  الدراسة البيانية التصميمية الجزئية –ب 

1:1السلم 

نقطة  4.3  

3as.ency-education.com



  
  
  

اضعة ھي خ d، و قطرھا L = 160 mm) إلى رافدة ذات مقطع دائري مملوءة طولھا  15نشبه العمود ( 1
   نزالقتطبيقية لال ھذا العمود من الصلب ذو مقاومة . Mt = 12,8  N.m التواء بعزملاللتواء البسيط 

 2Rpg = 20 N / mm    2حيث المقاس المطاطي العرضيG = 8000 N / mm.  

 للعمود لكي يقاوم بكل األمن .  dاحسب القطر األدنى   –1-1
        ................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

  للعمود النھائيينتواء للسطحين احسب الزاوية النسبية لالل –1-2
 

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

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

  
  
                  عارضة إلىنشبه القطعة المصنعة  - 2
  الناظميةمجة خاضعة للقوى دمن
  
||A=|| 500 و|| B|| =800 ن  
  ادرس تغيرات الجھود القاطعة 1 - 2

  Tثم ارسم المنحني البياني للجھود القاطعة 
  

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

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

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

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

  أدرس تغيرات عزوم االنحناء ثم ارسم  2- 2
  Mfلعزوم االنحناء  المنحني البياني

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

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

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

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

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

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

 

11\8الصفحة

  وادـــــة المــاومـــة مقــدراس-جـ

تكنولوجية وسائل وطرق الصنع–ا

نقطة  24.  

نقطة  23.  
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  ) و السرعات20) و مرحلة الصنع الخاصة بالمرحلة (21نقدم الرسم التعريفي الجزئي للغطاء (   
  ) ، الخام محصل tr/mn92   ،220  ،360  ،530  ،860  ،1400(    المخرطةفي الموجودة   
 بخط سميك على الرسم و تحقق بنھاية مباشرة .  علية بالقولبة ، كل مساحة مصنعة ممثلة  
 

 
 
حسب ثم اختر من بين السرعات الموجودة على أ،   m/min 80ان سرعة القطع المتبنية ھي        ) علما 1

  المخرطة عدد الدورات على الدقيقة للقطعة .
  ) بالنسبة لعملية االستقراب  1.  1

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

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

 ) لعملية الخرط المتزامن 2.  1
..............................................................................................................................................................................................................................................  
  

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

 20ة ) اتمم مرحلة الصنع الخاصة بالمرحل 2
 

 
 
 
 

يـــــــــام اآللــظـــنـــــــة الــــــدراس  -ب
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)  نقطتين2(   3as.ency-education.com



  
  
  الخاص بمنصب النقر. 1اتمم المخطط الوظيفي للمراحل و االنتقاالت مستوى  مستعينا بالملف التقني -1

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ملف  الموارد

11\10الصفحة
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كبح وصامولة حلقة  حلقة مرنة لألجواف
 محززة

عمدةحلقة مرنة لأل  
 الخوبرة الحرة
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 . التحليل الوظيفي : 1

 ؟ A-0ماهي  الوظيفة  اإلجمالية  للجهاز  – 1.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ، أعط الجهاز الذي يحقق كل وظيفة تقنية  12\3باالستعانة بالرسم التجميعي لرأس المفرزة الوثيقة ) – 2.  1

 أدناه مذكورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11\4الصفحة    

 الـدراســة التكـنـولـوجيــة –أ 
 

 

مجاري على عمود أسطواني عبأرتصنيع   

 

 

 

يماكينة انجاز مجار  

مجاري عليهعمود عمود بدون مجاري  

 برنامج

 عامل

 طاقة هوائية وكهربائية

 ضبط

 مزدوجة التسنن

 نابض

 نابض

 مغناطيس

 مغناطيس

 مغناطيس

 مغناطيس

البكالوريا األبيض دورة مايتــصحيــح  ذ : تااألس     

ياــــولوجـنــــكـادة : تــــــالم  

  : ثانوية

 القسم : السنة الثالثة تكنولوجيا

)فرع هندسة ميكانيكية(           

نقطة .90  

نقطة .80  

الموضوع 

 االختياري األول
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 أكمل جدول الوصالت الحركية التالي – 3.  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المفرزة في وضعية وصللرأس أكمل الرسم التخطيطي  – 4. 1

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز اسم الوصلة العنصر

 محورية 15/14
 

  اندماجية 33/ 30

 محورية انزالقية 15/ 9
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نقطة .90  

نقطة .80  
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 تحديد األبعاد الوظيفية : – 5.  1

 .JB  و   JA  ينأنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط – 1. 5. 1

 

 

 
 

 

 .التحليل التكنولوجي 2

 (15) و( 33القائمة ) األسنانحساب المسننات : اكمل جدول مميزات المتسننات االسطوانية ذات  1. 2

 K=10مع   
. 

 
 tr/mn 2000( تقدر بـ : 50( علما ان سرعة العمود المحرك )33أوجد سرعة خروج للعجلة ) 2.  2
 

 
 

𝑁33

𝑁9
= 𝑟  → 𝑁33 = 𝑁9 ∗ 𝑟 = 2000 ∗ 1 = 2000 𝑡𝑟/𝑚𝑛 

 

 

 

   المميزات   

 العجالت

  m     d       z     df   da  

   

 h b     r  a 

(9)    2 40 20 35 44 4,5 20    1 40 

(33) 40 20 35 44 4,5 20 

11\6الصفحة   

نقطة 0.8  

نقطة 8.1  

نقطة .60  

نقطة 0.6  
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 بالمدحرجات من نوع  (12\3للرسم التجميعي للوثيقة )  BT( نوع  29( و )28نريد تعويض المدحرجات )

BC      ( ،R1   (  و )R2)  .الممثلين في الرسم أدناه 

 ( مدحرجتين بكتامة (.R2( و  )   R1أتمم تركيب المدحرجتين ))   –(  1 

 (30( على العمود )33حقق الوصلة االندماجية للعجلة ) –(  2 

 ضع التوافقات المناسبة. –(  3 

 

 مالحظة : استعن بملف الموارد لرسم العناصر الموحدة وهذا حسب االحتياج.
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 الدراسة البيانية التصميمية الجزئية –ب 
 

1: 1السلم : تصحيح كداللة  

طانق 3.4  
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اضعة هي خ d، و قطرها L = 160 mm( إلى رافدة ذات مقطع دائري مملوءة طولها  15نشبه العمود ) 1

   نزالقتطبيقية لال هذا العمود من الصلب ذو مقاومة . Mt = 12,8  N.m بعزم التواءلاللتواء البسيط 

 2Rpg = 20 N / mm    2حيث المقاس المطاطي العرضيG = 8000 N / mm. 

 للعمود لكي يقاوم بكل األمن .  dاحسب القطر األدنى   –1-1

         
 

          
 

 للعمود النهائييناحسب الزاوية النسبية لاللتواء للسطحين  –1-2

 
 

 

                 عارضة إلىنشبه القطعة المصنعة  - 2

       

                           الناظميةمجة خاضعة للقوى دمن

 

||A=|| 500 و|| B|| =800 ن 

 ادرس تغيرات الجهود القاطعة 1 - 2

 Tثم ارسم المنحني البياني للجهود القاطعة 
 

 0≤x≤35[   ABالمنطقة ]

 

T1  = - A  = -500 N 
 62≤x≤35[   BCالمنطقة ]

T2  = - A + B = -500 +800 = 300 N 
 

 أدرس تغيرات عزوم االنحناء ثم ارسم  2- 2

 لعزوم االنحناء عز ح المنحني البياني

 0≤x≤35[   ABالمنطقة ]
  

𝑀𝑓 = 𝐵. 𝑥 → {
𝑥 = 0 → 𝑀𝑓 = 0 𝑁. 𝑚

𝑥 = 35 → 𝑚𝑓 = 17,5 𝑁. 𝑚
. 

35   (BC)   منطقة ≤ 𝑥 ≤ 62 

 .𝑀𝑓 = 𝐵. 𝑥 − 𝑐 (𝑥 − 35 ) 

 𝑥 = 62 → 𝑀𝑓 = 9,4  𝑁. 𝑚  
 
 مقطع العارضة حسب الشكل المقابل 3 –2

 احسب العزم التربيعي بالنسبة للمحور مر ص

IGZ = 
22∗183

12
−

10∗183

12
=

18(22−10)3

12
= 5832 𝑚𝑚 2          
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 وادـــــة المــاومـــة مقــدراس -جـ 
 

A 

A 

B C 

T 

x 

نقطة .60  

نقطة .60  

نقطة .60  

نقطة .60  

نقطة .60  

نقطة .60  

نقطة .60  
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 ات( و السرع20( و مرحلة الصنع الخاصة بالمرحلة )21الرسم التعريفي الجزئي للغطاء ) نقدم   

 ( ، الخام محصل tr/mn92   ،220  ،360  ،530  ،860  ،1400)    المخرطةفي الموجودة   

 علية بالقولبة ، كل مساحة مصنعة ممثلة  بخط سميك على الرسم و تحقق بنهاية مباشرة .  
 

 
 
حسب ثم اختر من بين السرعات الموجودة على أ،   m/min 80ان سرعة القطع المتبنية هي        ( علما 1

 المخرطة عدد الدورات على الدقيقة للقطعة .

 ( بالنسبة لعملية االستقراب  1.  1

 
 

 ( لعملية الخرط المتزامن 2.  1
 

 

 20بالمرحلة ( اتمم مرحلة الصنع الخاصة  2
 

 
 

 

 

تكنولوجية وسائل وطرق الصنع –ا   

11\9الصفحة   
( نقطتين2)  

نقطة .60  

نقطة .60  
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 نصب النقر.الخاص بم 1اتمم المخطط الوظيفي للمراحل و االنتقاالت مستوى  مستعينا بالملف التقني -1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يـــــــــام اآللــظـــنـــــــة الـــــــ  دراسب   
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( نقطتين2)  
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)12\3() ، 12\2(: رسم تخطیطي للمبدأ وثیقة تحدید الموقع.2
.. الملف3
)12\3(–)12\2(-)12\1(الملف التقني : الوثائق 3.1
) ،12\9) ،( 12\8) ،( 12\7) ،( 12\6) ،( 12\5) ، ( 12\4(: الوثائق اإلجاباتملف  – 3.2
)10\12(
النظام .. تقدیم4

  ) من :12\2یتكون أساسا  أنظر الوثیقة (النظام 
بالعلب للتعلیبیأتيبساط متحرك -
P1المزوجة بلوحة أفقیة C1دافعة-

صفوف، العلب في الصندوق.3تستعمل للدفع  بقالب من  P2مزودة بلوحة عمودیةC2دافعة-
تحولھ إلىC3الصندوق ، الدافعة الصنادیق أثناء الشحن ، عندما یمتلئ  بقىتبان  تسمح C3دافعة-

.الناقل ذو دحاریج
.بالتخلص من الصنادیق المملوءةالنواقل ذات الدحاریج تسمح-

. تحویل العلب5
.Dcy(العامل یضع صدوق فارغ على اآللة ویقوم بتشغیل الدورة بعد التأثیر على زر انطالق الدورة  (

یؤدي إلى تحویل صف من العلب  بواسطة الدافعةV1، تأثیر العلب على الملتقط C1العلب تصل إلى اللوحة األفقیة للدافعة
C1. جانب الدافعة إلىھذا الصف عندما یرتفع یكدسC2على حامل مطاطي.

.C2التي تسمح بإبقاء العلب إلى جانب الدافعة ھذا الحامل یتكون من اثنان نصال نوابض

الصندوقشحن القالب داخل إلىیؤدي V2صفوف ، التأثیر على الملتقط 3من قالب  ىھذه العملیة تعاد حتى الحصول عل
الى تحویل C3یتأثر عن طریق الوزن الذي یؤدي بواسطة الدافعة V3. بعد الشحن الثاني ، الملتقط C2بواسطة الدافعة 

.الصندوق المملوء بعد دورانھ إلى طریق  النواقل ذات الدحاریج

لوبالعمل المط6
اإلنشاءدراسة 6.1

)12\6) ،( 12\5) ،( 12\4(الدراسة التكنولوجیة وثیقة -أ
.)12\7(الدراسة البیانیة التصمیمیة الجزئیة وثیقة -ب
) ،12\8(دراسة مقاومة المواد وثیقة  -جـ 

دراسة التخضیر–6.2
)12\9(الصنع وثیقة و طرق تكنولوجیة وسائل -أ

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة 

السواقــــــــيثانویة 

میكانیكیةھندسة:فرعالتكنولوجیا  مادةریاضي تقني: الشعبة

دورة ماي لتجریبي اختبارالبكالوریا ا

12\1الصفحة 

نظام التعلیب:ةـــدراســال-1

وصول العلب

تحویل
الصف

علب 3من   

صفوف 3شحن قالب من 

تحویل 
الصندوق

التخلص من الصنادیق وعدھا

الموضوع 
الثانياالختیاري

ساعات4المدة : 

3as.ency-education.com



.)12\10(لنظام اآللي وثیقة دراسة ا-ب 
)12\12و ()12\11(وثیقة ملف الموارد

12\2الصفحة 

نــظـــــــــــــام اآللــــــــــــــــيــال

3as.ency-education.com



12\3الصفحة 
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. التحلیل الوظیفي :1
  ؟ A-0ماھي  الوظیفة  اإلجمالیة  للجھاز –1.1

بالرسم التجمیعي أعط الجھاز الذي یحقق كل وظیفة تقنیة مذكورة أدناه باالستعانة – 1.2

12\4الصفحة 

الـدراســة التكـنـولـوجیــة–أ 

تحضیر
الصف

تحویل الطاقة الكھربائیة إلى
الطاقة المیكانیكیة

ركتقود طبل المح

إحضار العلب

تحضیر
القالب

علب 3رفع الصف من   
مرات )3(

ن تبقى العلبأ

شحن العلب في 
الصندوق

علب 3إحضار قالب من 
)(مرتین

تحویل الصنادیق 
اقل ذات النوإلى 

الدحاریج 

الصنادیقیزحزح

........................................................................:االسم

......................................................................اللقب :

......................................................................الرقم :

نقطة7.2
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أكمل جدول الوصالت الحركیة التالي–1.3

أكمل الرسم التخطیطي الحركي التالي :–1.4

الرمزاسم الوصلةالعنصر
27/10

1/3

22/14

12\5الصفحة 
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تحدید األبعاد الوظیفیة :–1.5
)Bأنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط (–1.5.1

A≤   0.2≥   0.5:علما أن A9أحسب قیمة البعد  –1.5.2
............................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

.

.التحلیل التكنولوجي2.
)12\3لتكن المعطیات التالیة الخاصة بالمخفض لطبل المحرك الممثل في الوثیقة ( حساب المسننات:2.1

M1(Nmسرعة الدوران للعمود المحرك ( = 1500tr/mn،) 20قطر الطبل(D=220 mm
:20بین العمود المحرك  والطبل (أحسب معامل نقل الحركة - (

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

:)20(الطبلاحسب سرعة دوران -

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

أحسب سرعة انتقال العلب المنقولة بالبساط المتحرك-

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

12\6الصفحة 
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  ) للملف12\3الممثل على الوثیقة (الطبل المحرك
التقني مثبت بحاملین .

لطاولة الماكنةTالمجریین على شكل حرف -
ظر الرسم المقابل )تسمح بارتخاء البساط المتحرك ( أن

:1:2اتمم على الرسم التالي و(بسلم  (
) مع الحامل15الوصلة االندماجیة للعمود ()1
الوصلة االندماجیة للحامل مع طاولة الماكنة ، )2
ھذه الوصلة تسمح بضبط توتر البساط المتحرك.)3

: الختیار العناصر الموحدة  مالحظة
)12\12و12\11استعن بملف الموارد (الصفخة

12\7الصفحة 

الدراسة البیانیة التصمیمیة الجزئیة–ب 

طبل المحرك
غیر ممثل

نقطة3.4

3as.ency-education.com



dنعتبره كعارضة اسطوانیة مملوءة ذات قطر المحركحامل الطبل 15الشكل األسفل یمثل المحور  =
10 mm: و متوازن تحت تأثیر فعل الحموالت التالیة .FA , FB, FD

FB = 500 N
Aفي المرتكزات أحسب ردود األفعال- , D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ارسم المخطط البیاني لعزوم االنحناء5.1
.........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

قیمة اإلجھاد الناظمي األقصى . احسب 5.2

 لالنحناء

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

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

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

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

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

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

وادـــــة المــاومـــة مقــدراس-جـ 

12\8الصفحة 

نقطة4

3as.ency-education.com



) الممثل في الشكل التالي یتطرق الى مرحلة الخراطة27الترس المنحوت في العمود (
2Fتشطیب  -
3Fو1Fتشطیب -

على الرسم التالي:-
مثل الوضعیة اإلزوستاتیة  -1
CF1ضع أبعاد الصنع -2 , CF2 , CF3

CF1احسب –3 , CF2 , CF3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12\9الصفحة 

نقطة3.4تكــنولــوجــیة وســـائــل و طرق الصـــنــع-أ
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الخاص بمنصب النقر.1اتمم المخطط الوظیفي للمراحل و االنتقاالت مستوى مستعینا بالملف التقني-1

)  نقطتین2(يـــــــــام اآللــظـــنـــــــة الـــــــ  دراسب 

12\10الصفحة 
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12\11الصفحة 
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12\12الصفحة 
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:. التحلیل الوظیفي1
  ؟ A-0ماھي  الوظیفة  اإلجمالیة  للجھاز –1.1

.باالستعانة بالرسم التجمیعي أعط الجھاز الذي یحقق كل وظیفة تقنیة مذكورة أدناه –1.2

12\4الصفحة 

أ  الـدراســة التكـنـولـوجیــة

تحضیر
الصف

تحویل الطاقة الكھربائیة إلى
الطاقة المیكانیكیة

M1محرك

تقود طبل المحرك

بساط متحركإحضار العلب

سلسلة عجالت مسننة

تحضیر
القالب

علب 3رفع الصف من   
مرات )3(

C1دافعة

نصال  نوابضن تبقى العلبأ

شحن العلب في 
الصندوق

علب 3إحضار قالب من 
)(مرتین

C2دافعة

تحویل الصنادیق 
اقل ذات النوإلى 

الدحاریج 

C2دافعةالصنادیقیزحزح

:ثانویة
القسم : السنة الثالثة تكنولوجیا
(فرع ھندسة میكانیكیة)

بوسالمةذ : تااألسالبكالوریا األبیض دورة مايتــصحیــح   
یاــــولوجـنــــكـادة : تــــــالم

مأل العلب في الصنادیق

نظام التعلیب

علب في صنادیقإحضار العلب

برنامج

عامل

وكھربائیةطاقة ھوائیة 

ضبط

نقطة0.9

نقطة0.7

الموضوع 
الثانياالختیاري 
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أكمل جدول الوصالت الحركیة التالي –1.3

أكمل الرسم التخطیطي الحركي التالي : –1.4

الرمزاسم الوصلةالعنصر
اندماجیة27/10

اندماجیة1/3

محوریة22/14

12\5الصفحة 

نقطة0.9

نقطة0.9
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تحدید األبعاد الوظیفیة : –1.5
)Bأنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط ( –1.5.1

A≤   0.2≥   0.5:   علما أن A9أحسب قیمة البعد   –1.5.2

.التحلیل التكنولوجي 2
)12\3لتكن المعطیات التالیة الخاصة بالمخفض لطبل المحرك الممثل في الوثیقة (    حساب المسننات: 2.1

M1(Nmسرعة الدوران للعمود المحرك ( = 1500tr/mn،) 20قطر الطبل(D=220 mm
:20الحركة بین العمود المحرك  والطبل ( أحسب معامل نقل- (

:)20( الطبلاحسب سرعة دوران -

أحسب سرعة انتقال العلب المنقولة بالبساط المتحرك-

نقطة0.8

نقطة0.8

. نقطة1

نقطة0.6

نقطة0.6
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) للملف12\3الممثل على الوثیقة ( الطبل المحرك     
التقني مثبت بحاملین . 

لطاولة الماكنة Tالمجریین على شكل حرف  -
تسمح بارتخاء البساط المتحرك ( أنظر الرسم المقابل ) 

:1:2اتمم على الرسم التالي و(بسلم  (
) مع الحامل15الوصلة االندماجیة للعمود ()1
اولة الماكنة ، الوصلة االندماجیة للحامل مع ط)2

ھذه الوصلة تسمح بضبط توتر البساط المتحرك.
: الختیار العناصر الموحدة  مالحظة

)12\12 و12\11استعن بملف الموارد (الصفخة

12\7الصفحة 

الدراسة البیانیة التصمیمیة الجزئیة –ب 

طانق3.4
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نعتبره كعارضة اسطوانیة مملوءة ذات قطر المحركحامل الطبل  15الشكل األسفل یمثل المحور
d = 10 mm: و متوازن تحت تأثیر فعل الحموالت التالیة .FA , FB, FD

FB = 500 N
Aفي المرتكزات  أحسب ردود األفعال- , D

المحور تطبیق مبدأ التوازن على
∑ M / A (fext)   =  0   → 

║F A║. 0 - ║F B ║.0,08 + ║FD ║ .0,18 = 0

║FD ║ = (║FB ║.0,08 )/ 0,18  → 

║F D ║= 500.0,08/0,18 = 222,22N

∑  fext/oy   =  0  → ║F A ║ = ║ FB ║- ║F D║

║F A ║ = 500- 222,22=277.78 N

278=نفترض أن . 5.1 NF A 222=و NFD

ارسم المخطط البیاني لعزوم االنحناء
)1N.m → 2 mm السلم (

 AB[0≤x≤80المنطقة [

Mf= FA .x  → ൜ ൌݔ Ͳ�՜ ݂ܯ ൌ Ͳ�ܰ Ǥ݉
ݔ ൌ ͺ Ͳ ՜ ݂݉ ൌ ʹʹ ǡʹ Ͷ�ܰ Ǥ݉

ͺ(BD)منطقة Ͳ  ݔ ͳͅ Ͳ

Mf= FA .x - FB (x -80)
ൌݔ ͳͅ Ͳ՜ ݂ܯ ൌ Ͳ��ܰ Ǥ݉

 قیمة اإلجھاد الناظمي األقصى لالنحناء. احسب  5.2

وادـــــة المــاومـــة مقــدراس-جـ 

12\8الصفحة 

نقطة0.8

نقطة0.8

نقطة0.6

نقطة0.6

نقطة0.6

نقطة0.6
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) الممثل في الشكل التالي یتطرق الى مرحلة الخراطة27الترس المنحوت في العمود (
2Fتشطیب   -
3Fو1Fتشطیب  -

على الرسم التالي:
 اإلزوستاتیة مثل الوضعیة  -1
CF1أبعاد الصنع  ضع -2 , CF2 , CF3

CF1احسب  –3 , CF2 , CF3

12\9الصفحة 

الصـــنــع و طرق تكــنولــوجــیة وســـائــل  -أ

نقطة1

نقطة0.6

نقطة0.6

نقطة0.6

نقطة0.6
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الخاص بمنصب النقر. 1اتمم المخطط الوظیفي للمراحل و االنتقاالت مستوى  مستعینا بالملف التقني -1

12\11الصفحة 

يـــــــــام اآللــظـــنـــــــة الــــــجـ  دراس

12\10الصفحة 

12\12الصفحة 

) نقطتین2(
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