
:یحتوي الموضوع على ملفین
)6/31، 5/31، 4/31، 3/13، 13،2/13/ 1الوثائق (الملف التقني:- 

)13/13، 9/31،10/31،11/31،12/31، 7/31،8/31الوثائق (ملف اإلجابة: - 

الملف التقني:-1
تقدیم النظام :1-1

2الوثیقة یسمح النظام اآللي الممثل بالرسم التخطیطي لتحدید الموقع :
) بإنتاج علب أسطوانیة من الصفائح لتعلیب المصبرات(طماطم ، معجون ،....

وحدة تحضیر جانبیة العلبة، : وحدة  تحضیر قاعدة العلبة على التواليوحدات 3من اآلليیتكون النظام
عدة + الجانبیة )وحدة تركیب العلبة ( القا

نكتفي بدراسة وحدة تحضیر جانبیة العلبة.
2الوثیقةاشتغال النظام:1-2

صناعة جانبیة علب المصبرات تتم على ثالثة مراحل : تقطیع  ، تقویس و تلحیم.
: الجانبیةتقطیع-1

.ت بأبعاد محددةیتم انتقال الصفائح نحو مركز تحضیر الجانبیة الذي یسمح بتقطیع الصفائح الى مستطیال
.، یسمح بوصول الصفیحة بواسطة بساط  متحركDcyبدایة الدورة بالضغط على الزر -
) في نفس الوقت.3C) و(2Cیتم تثبیتھا بواسطة الدافعتین (11Lضغط الصفیحة على الملتقط -
.C)4(یتم نزول رأس التقطیع بواسطة الدافعة 31Lو 21Lضغط الملتقطین -
یؤدي الى صعود رأس التقطیع.41Lلى الملتقط الضغط ع-
).3C) و(2Cیتحكم في تفكیك الصفیحة برجوع الدافعتین (40Lالملتقط -
یؤدي الى:30L، و 20Lضغط الملتقطین -

تم تحریر الصفیحة.نھایة الدورة اذا-أ
)1Cموصولتین بساق الدافعة ()3C) و(2Cین (في ھذه الحالة الدافعت) ، اذا لم تحرر الصفیحة.1Cرجوع الدافعة (-ب

یؤدي الى تثبیت الصفحیة من جدید. .نتقالاالنھایة 10Lممایسمح بانتقالھما، الضغط على الملتقط 
) و بالتالي تقدم الصفیحة. 1Cیتحكمان في حركة خروج ساق الدافعة (31Lو 21Lالملتقطین 

الصفیحة و الدورة تعاد حتى تحریر الصفیحة.یؤدي الى تقطیع 11Lالضغط على الملتقط 
تقویس الجانبیة:-2

الجانبیة المقطوعة تنتقل الى الطاولة المنزلقة بواسطة بساط متحرك و ناقل باألسطوانات، 
) حتى تتم عملیة التقویس.5Cبعدھا یتم تقدم الصفیحة بین أسطوانات التقویس بواسطة الطاولة المنزلقة والدافعة(

م الجانبیة:تلحی-3
. الجانبیة المقوسة تنقل الى مركز التلحیم

الجانبیة الملحمة تخزن  نحو مركز التجمیع.
تحدید الملتقطات و المنفدات:1-3

11L)1: یكشف عن خروج ساق الدافعةC وحضور الصفیحة (
oLیكشف عن تحریر الصفیحة :
oL، صفیحة محررة :oLصفیحة غیر محررة :

لجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
وزارة التربیة الوطنیة
بكالوریا التعلیم الثانوي

ساعات4الشعبة : تقني ریاضي                           فرع : ھندسة میكانیكیة                                  المدة : 
في مادة التكنولوجیاالفصل األولاختبار

نظام صنع علب المصبراتالموضوع : 

المحركات
ملتقطات

خروج الدافعات
الساق

دخول الساق 

Mt1 L11 L10 C1
Mt2 L21 L20 C2
Mt3 L31 L30 C3
Mt4 L41 L40 C4

L51 L50 C5
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راس ألة القص
C2

ةالصفیح
األداة

الفك الثابث

الجانبیة

البساط المتحرك

اتبساط ناقل باالسطوان
آ لة التقویس

الطاولة
المنزلقة

الجانبیة

انطالق الدورة

برغي

محرك

نظام صنع علب المصبرات
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:منتج محل الدراسة1-2
.أسطوانات التقویسنحوتقدیم الجانبیةالتي تستعمل في طاولة منزلقةنقترح دراسة جھاز

المعطیات التقنیة:

 1500محرك كھربائي سرعتھ tr/ min

 3(–) 10(ن قائمةالمتسننات االسطوانیة ذات اسنامخفض السرعة مكون من(

2.5m =،=1610Z ،=723Zمدیول 

p= 2 mm) بلولب واحد خطوتھ 2برغي التشغیل (

)5و 4انظر الوثائق  (: جھازالـ سیر 3.1

) 15بواسطة القارنة())3(-)10((المخفضىینقل الحركة  ال)9(المحرك الكھربائي

.صامولة)–برغي(بواسطة نظام )16ثم تحول الحركة الى الطاولة(

:ـ الموارد4.1
). 4( وثیقة للجھازـ رسم تجمیعي 

) .5ـ جدول التعیینات ( وثیقة 
).6ـ جداول قیاسات المكونات المیكانیكیة  ( وثیقة

العمل المطلوب:-2
نقطة)12أ ـ دراسة  اإلنشاء (

:. التحلیل الوظیفي1
تحدید الوظائف-

تـ نمذجة الوصال
ـ حساب ممیزات عناصر النقل

.حساب المقاومة-

. التحلیل البنیوي2
ـ تجسید حلول إنشائیة

ـ إتمام رسم تعریفي

نقاط)08ب ـ دراسة التحضیر (
. تحضیر الصنع1
. اآللیات2
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حامل الدافعة191
C5ساق الدافعة 181
C 55صامولة171
C 55منزلقة161
قارنة جسیئة151
Cu Sn 9 Pوسادة141
EN-GJL-250ھیكل131
صامولة ذات حزوز121
Cu Sn 9 Pوسادة111
36NiCr16ترس 101
محرك91
Cu Sn 9 Pوسادة81
EN-GJL-250ھیكل71
Cr 6 100دحاریج مخروطیةذاتمدحرجة61
Cr 6 100دحاریج مخروطیةمدحرجة ذات51
EN-GJL-250حامل41
36NiCr16عجلة مسننة31
C45برغي تشغیل21
EN-GJL-250قاعدة11

مالحظةمادةتعییناتعددرقم

AR
االسم:

طاولة منزلقة
14:السلم:

Eطریقة التاریخ:
الرقم:
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قیاسات المكونات المیكانیكیة

جوافحلقات مرنة لألحلقات مرنة لألعمدة
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دراسة اإلنشاء- أ

:. التحلیل الوظیفي1
للنظام:A0ـ أتمم علبة الوظیفة اإلجمالیة1.1

لصناعة علب المصبرات ھناك ثالثة وظائف رئیسیة ماھي:ـ 2.1

FASTعلى المخطط FT3التقنیةةفیأذكر الحلول التكنولوجیة التي تحقق الوظـ 3.1

..

.

): ........................................................................15ماھي وظیفة القارنة (- 1-4

............................................:في األنتقال)16الطاولة (توجیھ بماذا تم -

: ماھو نوع التركیب ، و لماذا؟KB) بمدحرجتبن 2یتم توجیھ العمود (-

لتركیب :.................     ، التبریر: ........................................................ا

تقویس الجانبیة:
FT3

تقدیم الجانبیة

تثبیت الجانبیة

تحضیر الجانبیة

تقویس الجانبیة

صیاغة الوظائفرمز الوظیفة
FP1....................................................

FP2....................................................

FP3....................................................

ةــــــــــــــــــــف األجوبــــــــمل-2
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:نمذجة الوصالت1-5
:وظیفیة للطاولة المنزلقة أنجز الدورة ال-

9المحرك

مل جدول الوصالت التالي :أك-
رمزالالوصلةتسمیةالقطع

2 /13
3 /2
2 /17
1 /16

للجھازاكمل الرسم التحطیطي الحركي-

التحدید الوظیفي لألبعاد: -6- 1
):Jأنجزسلسلة األبعاد لبعد الشرط (-

8/13
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21علما أن :6g7H28Ø:ھو)3) و (2التوافق بین (-
0

20
0 2872828728    HH     ،

أحسب ھذا التوافق:
maxJ……………………………………………………=خلوص أقصى

Jmin=…………………………………………………… خلوص أدنى

ما نوع ھذا التوافق؟ .....................................

Cu Sn 9 P):  8مادة صنع الوسادة (: اختیار المواد- 1-7
ماھي ممیزات ھذه المادة: ..........................................................................................

Cu:                                (تعیینالإشرح Sn 9 P        (

:)3(–) 10(دراسة المسننات األسطوانیة ذات األسنان القائمة -1-8
أكمل الجدول التالي :-

r a h d Z m العناصر

العالقات

16
2,5

(10)

72 (3)

min=1500 trmN/؟ علما أن : 2Nلخروج أحسب سرعة ا-
………………………………………………………………………………

= ……….2N

و بلولب واحد:p= 2 mmخطوتھ ) علما أن2أحسب سرعة إنتقال البرغي(-

V2 = ……………. ,
V2 = …………mm / min

4الوثیقة ) مستعینا بالرسم التجمیعي 16استنتج المشواراألقصى إلنتقال الطاولة(-
C = ………. mm

7
2028628 

 g
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مقاومة المواد: -1-9
البسیطتحت ثاثیر االلتواءمن الصلب ،)mmd 25=( ات قطرذعارضة اسطوانیة )2(العمود نعتبر

N.m=tM 60: بحیث عزم االلتواء

10/13

:علما أنθأحسب زاویة  الوحدة لإللتواء -أ
4= 38350 mmoI و

2N/mm4
G = 8 × 10

θ = …………….

θ =  …………… rd / mm

بالدرجاتαأحسب زاویة األلتواء - ب
L = 340 mmاذا كان طول العارضة

α =  …………..

α =  ………….. °

و tMأرسم منحنیات عزم األلتواء -جـ 
Lبداللة الطول αالزاویة 

maxτأحسب األجھاد المماسي األقصى -د

= …………..maxτ

2N / mm= …………..maxτ

Mt

Mt

L = 340 mm

α



الدراسة البنیویة: -2
الدراسة التصمیمیة: مستعینا بجدول القیاسات المیكانیكیة 1-2

.BCتینبمدحرج)10نقترح توجیھ العمود (
المناسبة.مع تحقیق الكتامة ووضع التوافقات تینجاكمل تركیب المدحر

) مع وضع األبعاد الوظیفیة ، السماحات الھندسیة و الخشونة،17(للصامولةأكمل الرسم التعریفي 2-1
A-Aو أكمل المقطع 

11/31:الدراسة التحضیریة-ب

1: 1مقیاس :  

1: 1مقیاس :  



ا ،قطعة شھری100) بسلسلة متوسطة ، 10(رست-العمود نقترح دراسة صنع طرق الصنع:تكنولوجیا-1
.حدادة القالب، الخام Ni Cr 16 36المادة: ،  mm 2للتشغیل اإلضافيالسمك 

.......................................................................................................................إشرح مبدأ حدادة القالب:-أ
السیر المنطقي للصنعأكمل -ب

المنصبالعملیاتالمرحلة
100
200)1)، (2)،(3(
300)4) ، (5) ، (6 (
تفریز)7(400
500

):3)، (2) ، (1لتشغیل السطوح (200المرحلة دأنجز عق-جـ 
حدد الوسائل المستعملة:-

اآللة: ..................
2: شكل عیة السكونیة (األزوستاتیة)الوض

أبعاد الصنع
المراقبةو القطعأدوات

حساب شروط القطع 

N = ……………….                         Vf = …………..

عملیاترقم
عناصرأدوات

التمریرةالقطعالمراقبةالقطع
VcNfVf

)1تسویة (201
Cf1 =800.2

)3، ()2خراطة (202
Cf2 =                   , Cf3 =800.2

12/13

2شكل 



ألنظمة اآللیة: اتكنولوجیا -2
بتحكم یدوي و األرجاع بنابض2/ 3ھو موزع ھوائي Dcyبدایة الدورة زر-أ
....................: .................................................................................2/ 3معنى أشرح-

3/2أكمل رمز الموزع -

.ع الجانبیةیقطتللنظام اآللي لجزئیةنقوم بدراسة) 2و 1إستنادا على إشتغال النظام (الوثیقتین -ب
GRAFCETن  .م.ت.و.مأكمل المخطط

0

1

2

3

4

انتظار

Mt1

5

6

7

8

L0

L0

0

1

2

3

4

انتظار

یحةتوصیل الصف

5 م یقدتثبیت و ت
الصفیحة

صفیحة
محررة

ر صفیحة غی
ةمحرر

تة صفیحة مثب
ومقدمة

2مستوى ن.م.ت.و.م1مستوى ن.م.ت.و.م
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تصحیح + سلم التنقیط
ن12دراسة اإلنشاء- أ

ن8:. التحلیل الوظیفي1
ن0.6للنظام:A0ـ أتمم علبة الوظیفة اإلجمالیة1.1

تحكم              برنامج         ضبط     طاقة (كھربائیة + ھوائیة)

أسطوانیةصفائح                                                     علب 

نظام صنع علب المصبرات

ن0.5لصناعة علب المصبرات ھناك ثالثة وظائف رئیسیة ماھي:ـ 2.1

نFAST0.4لى المخطط عFT3التقنیةةفیأذكر الحلول التكنولوجیة التي تحقق الوظـ 3.1

بساط متحرك + ناقل بإسطوانات
..

.

C5الدافعة 

منزلقة- + طاولة t3Mمحرك 

أسطوانات التقویس

ن0.5).10) الى عمود المخفض(9نقل الحركة من المحرك (): 15ماھي وظیفة القارنة (- 1-4

)Vمقطع موشوري (شكل ) في األنتقال: 16بماذا تم  توجیھ الطاولة (-

ما نوع التركیب ، و لماذا؟:KB) بمدحرجتبن 2یتم توجیھ العمود (-

) 2لتفادي تشوه البرغي (، التبریر: Oشكل التركیب :

إنتاج علب المصبرات

تقویس الجانبیة:
FT3

تقدیم الجانبیة

تثبیت الجانبیة

تحضیر الجانبیة

یس الجانبیةتقو

صیاغة الوظائفرمز الوظیفة
FP1صناعة قاعدة العلبة

FP2صناعة جانبیة العلبة

FP3(قاعدة + جانبیة) تركیب العلبة
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ن1.25:    نمذجة الوصالت1-5
أنجز الدورة الوظیفیة للطاولة المنزلقة  :-

9المحرك 

ول الوصالت التالي :                                                        أكمل جد-
رمزالالوصلةتسمیةالقطع

وصلة متمحورة13/ 2
وصلة اندماجیة2/ 3
وصلة حلزونیة17/ 2

وصلة انزالقیة16/ 1

للجھازاكمل الرسم التحطیطي الحركي-

ن1التحدید الوظیفي لألبعاد: -6- 1
): Jأنجزسلسلة األبعاد لبعد الشرط (-

15

2/7

16طاولة  10317 2

J2 J6

J13
J7

J8



21علما أن :6g7H28Ø) ھو :3) و (2التوافق بین (-
0

20
0 2872828728    HH     ،

:أحسب ھذا التوافق
e s = 21–E S=maxJ-)-= (0.04120 + = 41+خلوص أقصى

Jmin= EI – es = 0 – (-7) = +7 = 0.007 خلوص أدنى

بخلوص ما نوع ھذا التوافق؟ 

نCu Sn 9 P0.75):  8مادة صنع الوسادة (: اختیار المواد- 1-7
مقاومة األحتكاكة: ماھي ممیزات ھذه الماد

Cuإشرح التعیین:                                ( Sn 9 P        (
فوسفور

ن2):3(–) 10دراسة المسننات األسطوانیة ذات األسنان القائمة (-1-8
2ن*20.2ن*0.2ن0.2ن5.0أكمل الجدول التالي :-

r a h d Z m العناصر

r = d10/ d3 a = (d10 + d3)/2 h= 2.25 .m d= m. Z العالقات

2/9 = 0.22 110 5.625
40 16

2,5
(10)

180 72 (3)

min=1500 trmN/؟ علما أن : 2Nأحسب سرعة الخروج -ن0.2
. r = 1500. 2/9MN=2NM  ./ N2r = N

333.33 tr / min=2N

و بلولب واحد:p= 2 mmخطوتھ ) علما أن2أحسب سرعة إنتقال البرغي(-ن0.2

V2 = N2 .p = 333.33 .2 ,
V2 = 666.66 mm / min

4رسم التجمیعي الوثیقة ) مستعینا بال16استنتج المشواراألقصى إلنتقال الطاولة(- ن0.1
C = 192 mm

7
2028628 
 g
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ن1مقاومة المواد:-1-9
البسیطتحت ثاثیر االلتواء) من الصلب ،mmd 25=( ات قطرذعارضة اسطوانیة )2(العمود نعتبر

N.m=tM 60: بحیث عزم االلتواء

4/7

:علما أنθأحسب زاویة  الوحدة لإللتواء -أن 0.2
4= 38350 mmoI و

2N/mm4
G = 8 × 10

.38350)4/(8.103Mt / (G . Io)= 60 . 10θ =

rd / mm5-1.5 .10=θ

بالدرجاتαء أحسب زاویة األلتوا-بن 0.2
L = 340 mmاذا كان طول العارضة

rd3-= 6.65 .105-L . θ = 340 . 1.5 .10α =

α = 0.38 °

tMأرسم منحنیات عزم األلتواء -جـ ن 4.0
و 

Lبداللة الطول αالزاویة 

maxτأحسب األجھاد المماسي األقصى-دن 0.2

Mt/(Io /(d/2))=maxτ
2N / mm19.55=xmaτ

Mt

Mt

L = 340 mm

α

+

+



ن /4) 4) الدراسة البنیویة: -2
الدراسة التصمیمیة: مستعینا بجدول القیاسات المیكانیكیة 1-2

.BCتینبمدحرج)10نقترح توجیھ العمود (
المناسبة.مع تحقیق الكتامة ووضع التوافقات تیناكمل تركیب المدحرجن 2

) مع وضع األبعاد الوظیفیة ، السماحات الھندسیة و الخشونة،17(للصامولةأكمل الرسم التعریفي 1-2ن2
A-Aو أكمل المقطع 

5/7

1: 1مقیاس :  



)4ن /4(:الدراسة التحضیریة-ب
ا ،قطعة شھری100) بسلسلة متوسطة ، 10(ترس-العمود نقترح دراسة صنع طرق الصنع:تكنولوجیا-1

.حدادة القالب، الخام Ni Cr 16 36المادة: ،  mm 2السمك األضافي للتشغیل 
الرسم التعریفي: 

تسخین القطعة (خام) الطرق بین قالبین.إشرح مبدأ حدادة القالب:- أن 0.2
السیر المنطقي للصنعأكمل -بن 0.5

المنصبالعملیاتالمرحلة
مراقبةمراقبة الخام100
خراطة)3)،(2) ،(1(200
خراطة)6، ()5) ، (4(300
تفریز)7(400
مراقبةمراقبة نھائیة500

):3)، (2) ، (1لتشغیل السطوح (200أنجزعقد المرحلة -جـ
ة:حدد الوسائل المستعمل-

TSAمخرطة اآللة: .ن0.2
: الوضعیة السكونیة (األزوستاتیة)ن0.5

أبعاد الصنعن1
المراقبةو القطعأدواتن0.4ن + 0.8

حساب شروط القطع ن1

N = Vc . 1000 /(π.D) , D= 20 Vf = N. f

عملیاترقم
عناصرأدوات

التمریرةقطعالالمراقبةالقطع
VcNfVf

بإنھاء)1تسویة (201
Cf1 = أداة تسویة من 0.1 54±

نيالكربید المعد

معیار فكي
CMD54± 0.1

8010620.2213

) بإنھاء3)، (2خراطة (202
Cf2 = 32± 0.1

, Cf3 =20k6
أداة تسویة من 

نيالكربید المعد

معیار فكي
CMD32± 0.1

CMD20k6
8010620.2213
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)4ن /4(ألنظمة اآللیة: اتكنولوجیا -2
بتحكم یدوي و األرجاع بنابض2/ 3ھو موزع ھوائي Dcyبدایة الدورة زر-أن1
وضعیتین (مربعین)2منافد (فتحات) ، 2:3/ 3إشرح معنى -

3/2أكمل رمز الموزع -

.ع الجانبیةیقطتللنظام اآللي لجزئیةنقوم بدراسة) 2و 1على إشتغال النظام (الوثیقتین إستنادا-ب
GRAFCETن  .م.ت.و.مأكمل المخطط

ن2ن1

0

1

2

3

4

إنتظار

Mt1

C2
+ C+

3

C+
4

C-
4

5 C2
- C 3

-

6

7

8

C1
-

C2
+

C1
+

L0

L0

C+
3

Dcy

L11

L21 . L31

L41

L40

L20 . L30

L20 . L30

L21 . L31

L10

L11

0

1

2

3

4

إنتظار

یحةتوصیل الصف

حةتثبیت الصفی

ةتقطیع الصفیح

ةتفكیك الصفیح

5 م یقدتثبیت و ت
الصفیحة

صفیحة
محررة

ر صفیحة غی
محررة

تة صفیحة مثب
قدمةوم

بدایة الدورة

صفیحة محضرة

مثبتةصفیحة 

صفیحة مقطعة

2مستوى ن.م.ت.و.م1مستوى ن.م.ت.و.م
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