
ثانویة )میكانیكیةھندسة(ریاضي تقني:  الشعبة

:إختر أحد الموضوعین

األولالموضوع
قارورات ماء الوردمنصبي التعبئة والغلق ل

للنظام  اآللي للتقطیر الصناعي
یحتوي ملف الدراسة على جزئین :

}5/23، 4/23، 3/23، 2/22، 1/23: الوثائق  {الملف التقني-1
}.10/23،11/23، 9/23، 8/23، 6/23،7/23:  الوثائق {ملف اإلجابة-2

ار .* الیسمح بإستعمال أي وثیقة خارجیة عن اإلختبمالحظة:

}.12/23و 10/23،11/23، 9/23، 8/23، 6/23،7/23* ترجع في آخر اإلختبار الوثائق {

:الملف التقني-1
تتم تغذیة النظام بالقارورات یداویا .:النظامسیر-1-1.

) الضغط على زر بدایة الدورةm)یؤدي إلى دوران المحرك (Mt)و بتالي تحریك البساط (T.(

ى حضور القارورة بواسطة الملقاط (الكشف علS0: یؤدي إلى (

)توقف البساطMt(  و) خروج ساق الدافعةC1ط نهایة المشوار() حتى التأثیر على الملتقL11(

في مدة زمنیة (ماء الوردملء القارورة بt =5s.(

 طالملتقالتأثیر على )L10) یؤدي إلى دوران البساط(Mt(

طالملتقالضغط على  )S1 إلى توقف البساط()یؤديMt(  قخروج ساو )الدافعةC3(

 طالملتقالضغط على )L31) یؤدي إلى نزول ساق الدافعة(C2.(

 طالملتقالضغط على )L21) یؤدي إلى رجوع ساق الدافعة(C3.(

 طالملتقالضغط على )L30) یؤدي إلى صعود ساق الدافعة(C2.(

 طالملتقالضغط على )L20) یؤدي إلى دوران البساط(Mt ( الدورة. إعادةو

:. منتج محل الدراسة1-2
الرسم التالي. كما ھو ممثل علىنقترح دراسة جھازالتخفیض لطبل البساط

:. معطیات تقنیة 1-3
Kw2.1P= ،Nm:المحرك الكھربائي = 1000tr/mn

d4=160mm)4(ةوقطر البكرmm08=dmالمحركةقطر البكرة:وسیـــورنظام بكرة 

}5،6{المتسننــات األسطوانیة ذات أسنــان قائمة

a(التباعد المحوري  =80mm( عرض السن ،(b =20mm)) 5و قطر  الترس(d5= 60mm

وزارة التربیة الوطنیة 
لوالیة سطیفدیریة التربیـــةمم

د30سا و 4:المدة2016الباكلوريا التجريبي ماي 

الجمھــوریة الجـزائـریة الدیمقــراطیة 
الشعبیــــة

1/23:الصفحة



:سیر الجھاز.1-4
}4،  ةالغیرممثلركة تنقل الحركة من المحرك إلى البساط المتحرك بواسطة بكرات و سیر{بكرة مح

فالبساط المتحرك .7} ثم العمود الخروج 6، 5و المسننات {

:العمل المطلوب.1-5

:دراسة اإلنشاء1-5-1

)ن 12()23\6(  ةقثی: أجب مباشرة على الوالدراسة التكنولوجیة -

:الدراسة البیانیــــــة -

)ن02()23\8(م الدراسة البیانیة مباشرة على الوثیقة أتم:التصمیمیةالبیـــانیةالدراسة-أ

)ن01()23\9(أتمم الدراسة البیانیة مباشرة على الوثیقة :التعریفیةالبیــانیة الدراسة-ب

)ن03()11/23و 23\10: أجب مباشرة على الوثیقة   ( تكنولوجیة وســائل الصنع5-2-

)ن02()23\12(أجب مباشرة على الوثیقة   :لیاتدراسة اآل1-5-3

منصبي التعبئة والغلق لقارورات ماء الورد
للنظام  اآللي للتقطیر الصناعي

2/23:الصفحة
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2

تجارةM-16من النوع المتوسط  استناد حلقة221

تجارة)30×1.5(حلقة مرنة لألعمدة212

تجارة)M16)HKمــــــولة اص201

تجارةبراغي التجمیع 1912

تجارةمعني بالدراسة182

تجارةمعني بالدراسة172

16
A(E285متوازي الشكل (خابور1

تجارة

تجارةA(E285متوازي الشكل (خابور151

تجارةمطاط    كتامة141

تجارةمطاط كتامة131

EN-GJLغطاء 121 300

تجارةمدحرجة ذات صف واحد من الكریات111

تجارةجة ذات صف واحد من الكریاتمدحر101

Cu  حافةذات وسادة91 Sn 12 Pb

Cu  حافةذات وسادة81 Sn 12 Pb

C40عمود 71

42  ــــــةمسننعجلــــة  61 Cr Mo 4

C40عمود مسنن 51

Alشبــــــــھ منحرفةبكرة41 Si 10Mg

تجارةمطاطشبــــــــھ منحرفسیر31

EN-GJL300كارتر21

EN-GJL300كارتر11

المالحظـــةالمــــــــادةالتعیینـــــــــــــــــــــــاتالعددرقــم

4/23الصفحة 



ملـــف المـــــــوارد

حلقة إستنـــاد خـاصة
t = 2mm D = 30mm

t = 2.5mm D = 35mm

المـــدحــرجــــات

الخوبــــرة الحـرة

بــــــراغي التجمیـــــع

صل الكتــامة ذات شفتینافـ

  حلقة 
ح كبـــ

Wقرور 
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 ╧╒ŉ╝
▄ ▪◘╣╘♂║

  ن0.7ي :  ـــالتحليل الوظيف- أ  
للنظام األلي : A-0أتمم المخطط -1

ن0.3أتمم المخطط للوسط المحیطي  :-2

ن0.4أتمم الدورة الوظیفیة : -3

مستقبلمحرك

ن1.2أتمم جدول الوصالت الحركیة التالي :-4
الوسیلةالرمزاسم الوصلةالقطع

7/1-2
4/5
5/1-2
1/2

ن0.5:أتمم الرسم التخطیطي الحركي للجھاز-5

التحدید الوظیفي لألبعــاد :-6
أنجز سلسلة األبعاد الوظیفیة الخاصة بالشرط -6-1
سجل التوافقات في الرسم التجمیعي الجزئي .               -6-2

 ╧╒ŉ╝
▄ ▪◘╣╘♂║

التحلیل التكنولوجـــي :-ب
دراسة نقل الحركة بالبكرات و السیور:-1
ھا ؟) المستعملة ؟ برر إستعمال4ما ھو نوع البكرة(-1-1

..................................................................................البكرة : 

......................................................................................تبریر:

80mmmø،4=160mø=قطر البكرة المحركة ينعط-1-2
لنقل بین البكرات ؟أحسب نسبة ا

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

N)حیث 5سرعة العمود(أحسب-1-3 =1000tr/mn
.................................................................................

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

ھذه المادة و إشرح ،ALSi10Mgمن)4(البكرةصنعت-1-4
برر إختیارھا ؟

Mg …………..10…………….Si………….……AL.................

.....................................................................تبریر

C45حیث صنع من )5تعیین العمود(أعط -2
………………...........................……45……................…….......…...C

  ) ؟9( )8( ةأعطي إسم و وظیفة القطع-3
.....................................................الوظیفة:..............................اإلسم :

  ؟  ماذا تقترح)؟ 5)(2ھل ھي مناسبة لتحقیق الوصلة بین(
.......................................................إقتراح...............مناسبة :

  ) ؟ 18( والقطعة)71ما ھو دور البراغي(-4
)17: (.....................................

.)18: (............................................

)6(و)5القائمة(دراسة المسننات األسطوانیة ذات األسنان-5
أتمم جدول الممیزات التالي :-5-1

K=10 , d5=60 mm, b=20 , a=80mm

mzdhAr
6

80
560

  ؟جھازما ھي نسبة النقل الكیة لل-5-2

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

  ؟  Nأحسب سرعة دوران الخروج-5-3
.............................................................................

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

5

2215

41
A
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تكنولوجیةدراسة -1



7/23:الصفحة

مقاومة الموادة ـدراس-2
:

كما ھو ممثل في )L×7×8خابور متوازي الشكل() بواسطة6) و العجلة (7تنقل الحركة الدورانیة بین العمود (*1
.الشكل

  .    d=28mm  , C=30N.mنعطي:    

s=4من صلب حیث :خابور ,Reg = 60N/mm2.

:Tاستنتج الجھد المماسي للقص  -1

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

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

:Lأحسب طول الخابور(-2 (

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

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

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

Cmإلجھاد اإللتواء البسیط تحت تأثیر المزدوجة 5* یتعرض العمود 2 = C5 = 30Nm: علما أن

Gمدیول المرونة  = 80000N/mm2قاومة حد المرونة لإلنزالق ، مReg = 172N/ mm2

sمعامل األمن  = lطول و  4 = 0.3m
المطلوب : 

.5dالعموداألدني أحسب قطر-1

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

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

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

.θأحسب الزاویة األحادیة لاللتواء  -2

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

.αأحسب زاویة التشوه -3

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

L=………..

d = ……..

θ= …………...

α = ………



الجانب اإلقتصادي ةلتحسین السیر الحسن وتحقیق التشغیل بصفة جیدة مع المراعا
للقطع  نضطر إلى إدخـال بعض التغییرات على الجھــاز  .لذلك نطلب ر(الكلفة...قابلیة    التغیی

 قم بإنجاز الوصلة )23) إلى قطعتین (عمود ومسنن (5ییر العمود المسنن (تغ ، (
االندماجیة

).A()24خابور متوازي الشكل  (استعمالمع   )23(و )5(بین 
و برغي بحل آخر (تركیب حلقة)5() و العمود4دماجیة بین البكرة (تغییر الوصلة االن

على طرف العمود).
بمدحرجات ذات صف واحد )2(و)1(و  الكارترین )5(وصلة المتمحورة بین إنجاز ال

ن ـم
.9(و)8(ذات یاقةالكریات بتماس نصف قطري (عوض الوسادات (

)25Ø×47×12()9والمدحرجة ()25Ø×52×15()8(بمدحرجة
 تحقیق كتامة الجھـــاز
سجل توافقات التركیب (المدحرجات و الكتامة(

9 23 24 8 25

5

السرعةضــــمخف

8/23:الصفحة
:الرقـم00

اللقب:

المقیــاس:اإلسـم:

:ةالدراســـة البیـــانیة التصمیمیة الجزئی3-



موضحا كل  التفاصیل البیانیة.)5(للعمـــــود المسنن  يأتمم الرســـم التعریفي الجزئ
مع خصیات السن تحدبد األ قطــار الوظیفیة
م.وضح السمحات الھندسیة بدون قی 
.ضع على الرسم حاالت السطوح

الرقـم:00

اللقب:

1:1المقیــاس:اإلسـم:

المــادة:

5ــن  العمــود المسنــ

C40

9/23:الصفحة

:الدراســة البیانیة التعریفیة-4



دراسة اإلنتـــــــــــــــــــــــــــاج-5

10/23:الصفحة

:العمل المطلوب-
ما ھي اآللة التي تراھا مالئمة لتصنیع ھذه القطعة ؟-1

التثقیب الخراطة التفریز

ھذه السطوح  وتعیین كر أسماءذأ-2
األداة المناسبة(رقم األداة)

رقم 

السطح
ةرقم األداالعملیة

دراسة التحضیر-1

)8(دةنقترح دراسة تصنیع الوسا

في إطار عمل    بسلسلة متوسطة. 

=VCنعطي سرعة القطع

40m/min

fسرعة التغذیة  = 0.4 mm/tr
السطوح المرقمة ھي السطوح التي 

نرید إنجازھا

*  تكنولوجیا الصنع2

إلنجاز السطح ) في وضعیة إیزوستاتیة 8ضع القطعة (-1
وأبعاد الصنعمع تمثیل األداة )1(

Nأحسب سرعة الدوران -2

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

Vfأحسب سرعة التغذیة *-3
...................................................

N= …..

Vf = …..

5



:التحكم العددي-3

  40Ф×92الخام : ي ذو البرنامج الموضح .نرید صنع العمود التالي بواسطة التحكم العدد

المطلوب : 

ماذا تمثل لك الرموز التالیة-1
OM................................................................ :
OP.......................... :......................................
OPO................................................................ :

مثل ضبط شروط القطع ت تيالاألسطرأرقاماذكر-2
.................................................................

ماذا تمثل ھذه التعلیمة-3
N60 G00 X17.5 Z2

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

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

1.6الخشونة:ر على المحو  ينرید إنجاز تسویة و خرط طول,0.05ومجال السماح: C40المادة: 
Z=20و X=25األداة على بعد  ¸ مم 2.5عمق التمریرة للخرط :  ¸مم 2عمق التمریرة للتسویة: 

¸

X

60

90

∅
40 ∅
30

OM

OP

OPo

Z

N10 G54
N20 T02 D1
N30 G95 G96 S250 F100 M04
N40 G00 X21Z0
N50 G01 X-2
N60 G00 X17.5 Z2
N70 G01 Z-60
N80 G01 X21
N 90 G00 X 17.5 Z 2
N100 G00 X 15
N110 G01 Z-60
N 120 G01 X 21
N130 G00 X 25Z 20
N140 M30

11/23:الصفحة



إتمم ما یلي : 2/22من خالل وصف سیر النظام و التشغیل علي الوثسقة 
.)2المستوى ((غرافسات )إتمم م . و . ت . م . ن -1

دراسة الدافعات –2

التي تقترحھا لتشغیل المرحلة ؟C2نوع الدافعة أ*ما 

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

ب* مانوع الموزع  الذي تقترحھ ؟ 

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

:ج* أكمل التركیبة الھوائیة التالیة

:ـاتـــلیاآلدراسة -6

12/23:الصفحة
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 ╧╒ŉ╝
▄ ▪◘╣╘♂║

آثار من المغنزیوم نسبتھ سلیسیوم الومنیوم

بكرة ذات عنق شبھ منحرف الشكل

  التحليل الوظيفـــي :  - أ  
للنظام األلي : A-0أتمم المخطط -1

أتمم المخطط للوسط المحیطي  :-2

أتمم الدورة الوظیفیة :  -3

أتمم جدول الوصالت الحركیة التالي :-4
الوسیلةالرمزاسم الوصلةالقطع

7/1-2
متمحورة

BCمدحرجات 

سند+خابور+صامولةإندماجیة4/5

وسادات ذات یاقةمتمحورة5/1-2

CHCبراغي إندماجیة1/2

:یطي الحركي للجھازأتمم الرسم التخط-5

التحدید الوظیفي لألبعــاد :-6
أنجز سلسلة األبعاد الوظیفیة الخاصة بالشرط -6-1
سجل التوافقات في الرسم التجمیعي الجزئي .                                                                                -6-2

التحليل التكنولوجـــي :- ب
دراسة نقل الحركة بالبكرات و السیور:-1
) المستعملة ؟ برر إستعمالھا ؟4ما ھو نوع البكرة(-1-1

..................................................................................البكرة : 

.........حركة الدورانیة من المحرك الى المخفض بدون انزالقنقل ال..........تبریر:

80mmø،4=160mmø=نعط قطر البكرة المحركة-1-2
أحسب نسبة النقل بین البكرات ؟

r =dpm/ dp4=80/160=1/2

N)حیث 5سرعة العمود(أحسب-1-3 =1000tr/mn

r = N5/ Nm => N5 = r x Nm

N5 = ½ x 1000 = 500 tr / mn

،قم بتعیین ھذه المادة و ALSi10Mgمن)4(البكرةصنعت-1-4
برر إختیارھا ؟

Mg …………..10…………….Si………….……AL.................

....مادة خفیفة و مقاومة للتأكسد....تبریر
C45حیث صنع من )5تعیین العمود(أعط -2

نسبة الكربون 0.45%: : رمز الصلب غیر ممزوج 45 C
  ) ؟9( )8أعطي إسم و وظیفة القطع (-3

تحقیق توجیھ دوراني باإلنزالقالوظیفة : .حافة وسادات ذاتاإلسم :
  ؟  ماذا تقترح)؟ 5)(2ھل ھي مناسبة لتحقیق الوصلة بین(

استعمال توجیھ دوراني بالتدحرج:إقتراحالمناسبة :

  ) ؟ 18( والقطعة)71ما ھو دور البراغي(-4
)17: سدادة مأل)
.)18: تحقیق كتامة سكونیة طحفاصل مس)

)6(و)5القائمة(دراسة المسننات األسطوانیة ذات األسنان-5
أتمم جدول الممیزات التالي :-5-1

K=10 , d5=60 mm, b=20 , a=80mm

mzdhar
6

2
50100

4.5805/3
53060

ما ھي نسبة النقل الكیة للمحرك؟ -5-2

rG = r5/6 X rm/4 = 1/2 x 3/5 = 3/10
؟  Nأحسب سرعة دوران الخروج-5-3

rG = N7 / Nm => N7 = rG x Nm = 3/10 x 1000
= 300 tr / mn

6/23:الصفحة

We+Wpتحكمضبطبرمجة

قارورات ف 

سدادات + 
ماء الورد

قارورات معبئة

د و مغلقةبماء ور

تعبئة و غلق 
قارورات ماء الورد

نظام اآللي

البساطمحرك

الوسط 
الخارجي

الحامل

مخفض السرعة

FP

FC 1FC 1

بساط34567محرك

5

2215

41
A

5

2215

41
A

H
7
g 6

H
7
m

6
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32
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2/75.43
4

175Re
mmN

s

g
Rpg 

القص*1

T:Tاستنتج الجھد المماسي للقص  -1 = 2 C / d

T = 2 X 30 / 28 X 10-3 = 2014 N

:Lأحسب طول الخابور(-2   ≥ Rpg τنكتب شرط المقاومة :)

T / S ≤ Rpg

حساب المقاومة التطبیقیة لإلنزالق

Rpg = Reg / s

Rpg = 60 / 4 = 15 N / mm2

T / a x L ≤ Rpg => L ≥ T / a x Rpg

L ≥ 2140 / 8 x 15

L ≥ 17.82 mm

) الذي تم إختیاره مناسب؟ برر ؟Lھل الطول (-3

τ = T / S = 2140 / 8x17.82 = 15 N / mm2 :  حساب اإلجھاد المماسي

مناسب ألن شرط المقاومة محققLالطول 

األلتواء-2
dأحسب قطر العمود -1

شرط المقاومة.

  مع  

.θأحسب الزاویة األحادیة لاللتواء  -2

.αأحسب زاویة التشوه -3

  ة :ـمیكانیكیة ـدراس-2

/723:الصفحة

max 
Mt


V

 Rpg

mmd
Rpg

Mt
dRpg

d

Mt
153494

75.4314.3

1000301616

16

333

3











mmRd
G

Mt
/0000457.0

5.819580000

100030













Radl
l

0137.03000000457.0  
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:ــــــــــــــــاجدراسة اإلنتـــــــــــ-5

/1023:الصفحة

:العمل المطلوب-
ما ھي اآللة التي تراھا مالئمة لتصنیع ھذه القطعة ؟-1

التثقیب الخراطة التفریز
x

كر أسماء  ھذه السطوح  وتعیین ذأ-2
األداة المناسبة(رقم األداة)

رقم 

السطح
ةرقم األداالعملیة

1تجویف1

3خراطة طولیة4و2

  2  شطف  3

2تسویة5

دراسة التحضیر-1

) في 8( نقترح دراسة تصنیع الوسادة

إطار عمل    بسلسلة متوسطة. نعطي

=VCسرعة القطع 40m/min

fسرعة التغذیة  = 0.2 mm/tr
السطوح المرقمة ھي السطوح التي 

نرید إنجازھا

5

* تكنولوجیا الصنع2

إلنجاز السطح ) في وضعیة إیزوستاتیة8ضع القطعة (-1
مع تمثیل األداة وأبعاد الصنع)1(

Nأحسب سرعة الدوران -2

N = 1000 VC / ∏ X D =   364   tr / mn 

Vf*أحسب سرعة التغذیة -3

Vf= N X f = 73 mm / mn

4
2

M c

M p

M a

1

2

3
2

5
2

2
cf



* التحكم العددي3

المطلوب : 

ماذا تمثل لك الرموز التالیة-1
OM: مرجع األلة)machineorigine(
OP: مرجع قطعة)pieceorigine(
OPO: حامل األداةمرجع)Origine porte outil(

أرقام  األسطر التي تمثل ضبط شروط القطع اذكر-2

N10( ضبط طریقة الحساب ) ,N20 ( إختیار األداة ) , N30 ( ضبط السرعات )

ماذا تمثل ھذه التعلیمة-3
N60 G00 X17.5 Z2

سطر لبرنامج یحتوي علي :
رقم السطر -
وظیفة -
إحداثیات تمثل وضع األداة -

X

60

90

∅
40 ∅
30

OM

OP

OPo

Z

N10 G54
N20 T02 D1
N30 G95 G96 S250 F100 M04
N40 G00 X21Z0
N50 G01 X-2
N60 G00 X17.5 Z2
N70 G01 Z-60
N80 G01 X21
N 90 G00 X 17.5 Z 2
N100 G00 X 15
N110 G01 Z-60
N 120 G01 X 21
N130 G00 X 25Z 20
N140 M30
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دراسة الدافعات –2

التي تقترحھا لتشغیل المرحلة ؟C2أ*ما نوع الدافعة 

.مزدوجة المفعولدافعة 

الموزع  الذي تقترحھ ؟ ب* مانوع

ثنائي اإلستقرار5/2موزع 

ج* أكمل التركیبة الھوائیة التالیة : 

:ـاتـــلیاآلدراسة -6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mt=1

c1
-

Mt=0 c3
+

c3
-

C2
-

Mt=1

C2
+

Mt=1

Mt=0 c1
+

m

S0

L11

L10

S1

L31

L21

L30

L20

S0
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