
 21من  1صفحة 

 على المترشح أن یختار أحد الموضوعین التالیین
 الموضوع األول

 لتعبئة أوعیة زیت السیاراتنظام آلي 
 :یحتوي ملف الدراسة على جزئین

 } 21/5، 21/4، 21/3، 21/2، 21/1{ الصفحات : الملف التقني  -أ   
 }  21/10، 21/9، 21/8، 21/7، 21/6{ الصفحات : ملف األجوبة  -ب   
 
 
 
 
 :وصف و تشغیل   -1

 .لتر للتسویق فیما بعد 2نظاما آلیا لتعبئة أوعیة زیت السیارات من حجم  21/2على الصفحة   1یمثل الشكل          
 ).األوعیة تصل إلى المنصبین مملوءة بالزیت( المنصبین تقتصر الدراسة على 

 ) .V2(و ) V1(بواسطة الدافعتین : منصب الغلق        -
 .) V3(بواسطة الدافعة  : منصب اإلجالء -       

 :منتج محل الدراسة   -2
 .21/3الممثل في الصفحة  1نقترح دراسة جھاز نقل الحركة إلى طبل البساط      

 :سیر الجھاز   -3
)  9(ومنھ إلى العمود  الوسیط ) 5(و المرزتین ) 6(بواسطة الجلبة ) 7(إلى العمود) 1(تنقل الحركة الدورانیة من المحرك  

 ).18(و) 17(بواسطة المتسننات المخروطیة ) 20(ثم إلى عمود الخروج ) 12(و ) 8(بواسطة العجالت المسننة 
 :معطیات تقنیة   -4

  Nm=150tr/mnــ  سرعة دوران المحرك         Pm=1kwــ  إستطاعة المحرك     
     m=2mm       ،z8=36dents   ،a=120mm ):12(و ) 8(ــ  المتسننات األسطوانیة ذات أسنان قائمة     
 d17=112mm   ،  m=2mm   ،r17-18=1  :   )18(و ) 17(المتسننات المخروطیة ذات األسنان القائمة  ــ  

 :العمل المطلوب   -5
 )نقطة 13(دراسة اإلنشاء -5-1  

 .   21/7و 21/6أجب مباشرة على الصفحتین : تحلیل وظیفي -أ     
 :تحلیل بنیوي -ب     

 21/8أتمم الدراسة التصمیمیة الجزئیة مباشرة على الصفحة : دراسة تصمیمیة جزئیة. 
 21/8أتمم الدراسة التعریفیة الجزئیة مباشرة على الصفحة :  دراسة تعریفیة جزئیة. 

 )نقاط 7: (دراسة التحضیر -5-2 
 . 21/9أجب مباشرة على الصفحة : تكنولوجیا لوسائل وطرق الصنع  -أ      
 .    21/10أجب مباشرة على الصفحة : آلیات  -ب     

   

 .ال یسمح باستعمال أیة وثیقة خارجیة عن االختبار*   :مالحظة
 } 21/10، 21/9، 21/8، 21/7، 21/6{ یسلم ملف األجوبة بكامل صفحاتھ  *          

 الملف التقني -أ 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 وزارة التربیة الوطنیة                                                 مدیریة التربیة لوالیة سعیدة

  2017ماي : دورة                                                                           
 

 تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة                                  : الشعبة

 سا 04:تكنولوجيا                                 المـدة:مادة بكالوريا تجريبي في 
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 21من  2صفحة  

 نظام آلي لتعبئة أوعیة زیت السیارات
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 21من  3صفحة  

 اللغة
Ar 

 

 جــھــــاز نقل الحركة 
 4: 1: مقیاس
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 21من  4صفحة  

 تجارة   حلقة مرنة 1 24

 تجارة   )A )24×6×6خابور متوازي     2 23

  تجارة  برغي ذو رأس سداسي 4 22

 تجارة   برغي ذو تجویف سداسي 8 21

   25Cr Mo 4 عمود الخروج 1 20

   EN GJL 250 علبة 1 19

    Ni Cr 16  30 عجلة مسننة   1 18

   Ni Cr 16  30 ترس   1 17

   Al Si 5 Mg ھیكل 1 16

   Cu Sn 9 P سندوسادة ب 6 15

 تجارة   حلقة مسطحة 1 14

   Al Si 5 Mg ھیكل 1 13

   Ni Cr 16  30 عجلة مسننة 1 12

 تجارة   )A )24×6×6خابور متوازي     1 11

 تجارة   حلقة مرنة للعمود 1 10

   25Cr Mo 4 عمود وسیط 1 9

   Ni Cr 16  30 ترس 1 8

   25Cr Mo 4 عمود الدخول  1 7

   C40 جلبة 1 6

 تجارة   مرزة 2 5

   S 235 غطاء 1 4

   C40 حامل 1 3

   25Cr Mo 4 عمود محرك 1 2

     محرك   1 1

 مالحظات المادة تعیینات العدد الرقم

 اللغة
Ar 

 

 جــھــــاز نقل الحركة 
 4: 1: مقیاس
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 21من  5صفحة  

 مـلـف الـموارد
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 21من  6صفحة  

 دراسة اإلنشاء -5-1
 تحلیل وظیفي -أ

 ب ـ ملف األجوبة

 ) A-0علبة ( ـ أكمل مخطط الوظیفة اإلجمالیة للنظام اآللي1

 

 ـ أتمم جدول الوصالت الحركیة التالي3

 الوسیلة القطع
)1)/(3(  
)7)/(13(  

)17)/(9(  
)20)/(19(  

 اسم الوصلة
 

 

 

 

 الرمز
 
 

 
 

)7)/(8(    

 ـ أتمم الرسم التخطیطي الحركي 4

 ـ التحدید الوظیفي لألبعاد  5
على الرسم  JA""أنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط 5-1

 :  التالي  

 ، Ø1سجل على الجدول  التالي التوافقات المناسبة لـ 2ـ5
Ø3  وØ2  20/3الموجودة على الرسم التجمیعي صفحة   

 النوع تعیین التوافق األقطار
Ø1   
Ø2   
Ø3   

 Mtمحرك 

 جھاز نقل الحركةل (FAST)أكمل مخطط الوظائف التقنیة ـ 2

نقل الحركة 
إلى طبل 
 البساط 

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

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

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

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

 تحقیق الوصلة بین 
 )9(و ) 12( 

 (1)محرك 

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

 )8(متسننات 
 )12(و 

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

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

توجیھ دوراني للعمود 
)9( 

نقل الحركة من 
 )20(إلى) 9(العمود
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 )7(إلى)2(العمود
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.............................. 
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Ø56H 7p6
 :ھو)17(و ) 9(علما أن التوافق الموجود بین   3ـ5

 : حیث                        
 

   
 حسب الخلوص األقصى و الخلوص األدنى ثم استنتج أ-

 .نوع التوافق
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 21من  7صفحة  

 دراسة المتسننات األسطوانیة ذات أسنان قائمة   -6
})8(،)12({ 
 أتمم جدول الممیزات التالي مع كتابة المعادالت    -
 

........................................................................................................... 
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 ......................................................................................................   
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.................................................................................................... 
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 :ـ دراسة میكانیكیة للمقاومة 10
 عبارة عن عارضة أفقیة تحت تأثیر )  9(نفرض العمود  -  

 :اإلنحناء البسیط و خاضعة للجھود التالیة          
  F1 = 300 N  F2 = 300 N  RA = 200 N  
                                        RB = 400 N  

 دراسة المتسننات المخروطیة ذات أسنان قائمة   -7
})17(،)18({ 
 أتمم جدول الممیزات التالي مع كتابة المعادالت   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  m d z da df r 

)17( 
2 

112       
1 

)18(         

δ 
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 21من  8صفحة  

  دراسة تعریفیة جزئیة : 
 :   حسببمقیاس     ) 9(، أكمل الرسم التعریفي للعمود)21/3صفحة (مستعینا بالرسم التجمیعي

 المسقط األمامي بقطاع -
  AAالمقطع  -
 ) .بدون قیم  (وضع األبعاد الوظیفیة الخاصة باألقطار، السماحات الھندسیة و رموز الخشونة   - 

 :تحلیل بنیوي -ب
  دراسة تصمیمیة جزئیة: 

 :و جعلھ أحسن وظیفیا ، نطلب) 21/3صفحة (  لتحسین مردود الجھاز
 .R2و  R1بمدحرجات ذات دحاریج مخروطیة ) 16(و الھیكل ) 9(لتوجیھ العمود ) 15(تغییر الوسادات ـ 
 .بحل آخر مستعینا بملف الموارد) 9(و العمود) 12(تغییر الوصلة اإلندماجیة القابلة للفك بین العجلةـ 
 . R2و  R1ضع التوافقات المناسبة لتركیب المدحرجات  -
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 دراسة التحضیر  -5-2

تكنولوجیة وسائل الصنع -أ 

 )12(أشرح تعیین مادة العجلة المسننة  -1  
   ........................................................................................................... 

 
  .......................................................................................................... 
 
  ........................................................................................................... 
 ؟)12(ما ھو أسلوب الحصول على خام العجلة المسننة  -2 

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

 أعط اسم وحدات التصنیع و اآلالت ) ×(باستعمال عالمة  -3 
 . الصناعیة المناسبة

 :الوحدات الخراطة  التفریز   التثقیب 

 TPمخرطة متوازیة  

 PCمثقبة ذات قائم  

 FVمفرزة شاقولیة  

 FHمفرزة أفقیة  
 :اآلالت

أنجز الشكل األولي للخام على الرسم الموالي علما أن  -1  
 :  2mm:السمك اإلضافي للصنع یقدر بـ 

 :)15( الوسادةنقترح التجمیع التالي للسطوح إلنجاز -2 
         })1( { ،})2(،)3(،)4(،)5( { 

 : استنتج السیر المنطقي للصنع -  
 المرحلة السطوح المنصب

  100 
  200 
  300 
  400 

و    ) 2(أكمل رسم المرحلة الخاصة بإنجاز السطوح  -3 
القطعة في وضعیة سكونیة ، أبعاد الصنع، :بوضع) 5(

 .أدوات القطع مع اتجاه حركة التغذیة

  تكنولوجیة طرق الصنع -ب: 
 : )15( للوسادةنعطي الرسم التعریفي 

A  A 

 ؟) 4(و) 2(ما ھي الوسائل المناسبة لقیاس أبعاد السطوح  -4 
 ............................................................................): 2(السطح  - 

 ............................................................................): 4(السطح  -  

Cu Sn 9 P   :المادة

أتمم الجدول المقابل بذكر العملیة و اسم األداة الخاصة     -4 
 .  بإنجاز السطوح المرقمة

 السطوح العملیة األداة
  )1( 
  )3( 
  )5)(6)(7( 
   

 .بسلسلة صغیرة 30Ni Cr 16 : المنجزة من مادة) 12(یمثل الرسم الموالي العجلة المسننة   

Ø
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 21من  9صفحة  
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 21من  10صفحة  

الخاص  2مستوى ) م ت م ن (ـ أتمم المخطط  1
 بمنصب الغلق

 :آلیات -ج   
ثم طبل البساط ،عند لمس أحد األوعیة             Mt)(یؤدي النطالق الدورة بدوران المحرك  dcy)(على الزرالضغط          

لضبط تموضع الوعاء ،تالمس ھذا األخیر مع   V1)(ویخرج ساق الدافعة  Mt)(یتوقف المحرك  p)(الكاشف ) لتر  2(
یؤدي لرجوع ساق   b1)(المزودة بسدادات لغلق األوعیة ، لمس الملتقط   V2)(یؤدي لخروج ساق الدافعة   a1)(الملتقط 

   a0)(و لمس الملتقط   V1)(رجوع ساق الدافعة  الذي یؤدي بدوره إلى  b0)(الدافعة إلى وضعیتھ األصلیة لیلتمس الملتقط 
    

   V2)(و   V1)(ـ مثل الدورة الخاصة بالدافعتین  2
 و استنتج نوعھا

 نوع الدورة

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

a0b0  

 . نھتم بدراسة فقط منصب الغلق : مالحظة 
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  مواد كیمیاویة القارورات ب وحدة تعبئة :          الثاني الموضوع 
 یحتوي ملف الدراسة على جزئین

  21/15،  21/14،   21/13 ، 21/12 ، 21/11:تقني ملف  -أ 
 21/21 ، 20/21 ، 91/21 ،81/21 ، 17/21 ،61/21: ملف أجوبة  -ب 
 

 ال یسمح باستعمال أیة وثیقة خارجیة عن االختبار*   :مالحظة 
  } 21/21،  20/21،  91/21، 81/21،  17/21، 61/21{ یسلم ملف األجوبة بكامل صفحاتھ   

  
 

  وصف و تشغیل    - 1

  .مواد كیمیاویة ذات حجم معینالقارورات بتعبئة لنظام آلي  21/  12على الصفحة  1شكلیمثل 
  Dcyبعد الضغط على زر انطالق الدورة 

  . تموضع القارورةلدوران الصینیة  تحریرل C1دخول ساق الدافعة  -
  .ھا لتثبیت C1خروج ساق الدافعة ، وبربع دورة  الصینیة  دورانإلى  یؤدي C2خروج ساق الدافعة  -  
  .C2دخول ساق الدافعة  -
  ثوان ثم الرجوع ونھایة الدورة 5تدوم تعبئة القارورة التي ل C3دخول ساق الدافعة  -  

  : المنتج محل الدراسة  - 2 

    31/21على الصفحة  الممثل)  Mt( یشتغل بمحرك كھربائي  السرعة الذينقترح دراسة مخفض                       

  :سیر الجھاز  - 3
مخفض السرعة المتكون من بواسطة )  25(إلى العمود التغذیة   ) 2( المحرك  عمود تنقل الحركة  الدورانیة  من

  )  23( الوصل  نظامو }) 16( –) 37({و} )33( –) 10({ سننات تمجموعة الم
  :تقنیة معطیات3-1    

  Nm = 950tr/mn، سرعة دوران المحرك  Pm=3 KW:  استطاعة  المحرك  تقدر بــ 
         Z 10= 18  ، Z 33=84    أسطوانیة ذات أسنان قائمة} ) 33(- )10({ المتسننات 
 Z37 = 14      Z16 40 =    أسطوانیة ذات أسنان قائمة} ) 16(- )37({ المتسننات 

  ŋ=0,5مردود الجھاز   
  : العمل المطلوب  - 4   
  ).نقطة  13(: دراسة اإلنشـــــــاء - 4-1
     71/21-  61/21لصفحات أجب مباشرة على ا:التحلیل الوظیفي - أ

  :  التحلیل البنیوي  -ب
  81/21أتمم مباشرة على الصفحة :دراسة تصمیمیة جزئیة 
 81/21أتمم مباشرة على الصفحة :دراسة تعریفیة جزئیة  

  )نقاط  7( : دراسة التحضیــــر - 4-2
   91/21أجب مباشرة على الصفحة :تكنولوجیة  وسائل الصنع   -أ 

  19/21 أجب مباشرة على ا الصفحة:تكنولوجیة طرق الصنع  -ب 
  20/21أجب مباشرة على الصفحة :دراسة عقد المرحلة   - ج
  21/21أجب مباشرة على الصفحة :دراسة   اآللیـــات   - د 

  

  

21من11صفحة  
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 تحدید الموقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : العمل المطلوب  1-6   

  : دراسة اإلنشـــــــاء -1-6-1

     71/21-  61/21لصفحات أجب مباشرة على ا:الوظیفيالتحلیل  - أ

  :  التحلیل البنیوي  -ب

  81/21الصفحة  أتمم مباشرة على:دراسة تصمیمیة جزئیة 
 81/21الصفحة أتمم مباشرة على :دراسة تعریفیة جزئیة  

  نقاط 7: دراسة التحضیــــر -1-6-2

   91/21الصفحة أجب مباشرة على :تكنولوجیة  وسائل الصنع   -أ 

  19/21 الصفحة أجب مباشرة على ا:تكنولوجیة طرق الصنع  -ب 

  20/21الصفحة أجب مباشرة على :دراسة عقد المرحلة   - ج

  21/21الصفحة أجب مباشرة على :دراسة   اآللیـــات   - د 

  21من12الصفحة

 Mtمحرك مخفض 

 قناة التغدیة بالمواد الكیمیاویة

 ملتقط

 عجلة التشفیر

  غرفة تحدید الجرعة

 C1الدافعة 

    C2 الدافعة 

بیساط

 محرك ــ مخفض     

C3 الدافعة    

 ملتقط حضور المادة 
   برغي التغدیة  

  محرك مكبح

 

 

 

تفاصیل  الجزء 
A 

 فوھة الدرج

Dcy 

قطةن 13  

 برغي الخلط و الجرعة

 Aتفاصیل الجزء 

  Aتفاصیل الجزء 
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 21من31الصفحة      2017بكالوریا تجریبي دورة ماي 

  مخفض السرعة

  النظام آلي  لوحدة تعبئة مواد كیمیاویة في قارورة 

    سلم: 3:2

00 Ar 
Ø

1 Ø
2 

 
 

 2 : سلم 
3 
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  تجارة    برغي سداسي 1 40
  تجارة   برغي سداسي مجوف 1 39
  تجارة   حلقة اسناد 1 38
   31CrMo12  عمود مسنن 1 37
     خابور متوازي 1 36
     ھیكل 1 35
     لجاف 1 34
   31CrMo12  مسننة ذات اسنان قائمة 1 33
  تجارة   .......................... 1 32
  تجارة    ....................... 1 31
  تجارة   صامولة الكبح 1 30
  تجارة    خابور متوازي 1 29
   CuSn10P  وسادة ذات توسیع داخلي 1 28
    EN-GJL200  حامل 1 27
      قناة التغذیة 1 26
    25CrMo4  التغذیة برغي  1 25
   .CuSn10P  وسادة 1 24
     لجاف الوصل 1 23
 تجارة    مرزة اسطوانیة 2 22
     كتامة 1 21
   38Cr4  عمود الخروج 1 20
    .CuSn10P وسادة 1 19
  تجارة    سدادة زیت 8 18
    EN-GJL200 ھیكل 1 17
    31CrMo12  عجلة مسننة ذات اسنان قائمة داخلیة  1 16
  تجارة   كتامة مسطحة 1 15
    25CrMo4  مدحرجة ذات كریات بتماس نصف قطري 4 14
   EN-GJL200   ھیكل 1 13
     كتامة مسطحة 1 12
  تجارة   برغي سداسي مجوف 15 11
   38Cr4  دخول عمود  1 10
      حلقة مرنة 1 9
      كتامة 1 8
     صینیة الوصل 1 7
      برغي خاص 6 6
     صینیة الوصل 1 5
  تجارة    حلقة اسناد 12 4
  تجارة    صامولة 12 3
   25CrMo4  عمود محرك 1 2
  تجارة    محرك كھربائي 1 1

 المالحظــــــــة المــــــادة التعیینـــــــــات العدد الرقم
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خابور 

صامولة سداسیة 

حلقة إستناد

حلقة مرنة لألعمدة   حلقة مرنة لألجواف

 kBمدحرجة 
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تحلیل وظیفي –أ   
 :لنظام اآللي) A-0 (اتمم مخطط – 1
 
  

 

 

 FASTأتمم مخطط الجزئي للوظائف التقنیة  -2

 

 

 :اتمم جدول الوصالت الحركیة التالي  -  3

  الوسیلة  الرمز  اسم الوصلة  القطع
33/37       

13-35/10        
23/20        

 

 

 

 

تحویل طاقة  
كھربائیة إلى 

 طاقة میكانیكیة

 

 تغدیة غرفة 

تعبئة المادة 
 الكیمیاویة

قارنة مرنة      
 )3 -4 -5 -6 -7 (  

نقل الحركة 
الدورانیة من 

 20 إلى 10

 

توجیھ دوراني 
 10لعمود 

 

 :اتمم الرسم التخطیطي الحركي التالي  4

 :التحدید الوظیفي لألبعاد – 5

  ) 14ــ   ‘14(توافق المدحرجات دراسة   1-5

 من الرسم التجمیعيØ2   و Ø1 اتمم الجدول لتوافق 

قنوع التواف   القطر التوافق 
  Ø1 

  Ø2 
  

شرط   لأنجز سلسلة األبعاد الوظیفیة الخاصة  2 5-
B  

 

    Bأكتب معادلة الشرط  -
Bmax= …………………………………………. 

Bmin=…………………………………………………………………….. 

Mote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt 
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  :مواد القطع التالیة إشرح تعیین  – 6

  :...................... Cu Sn 10 P) :   28( القطعة 

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

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

  :.............................. EN GJL200):  13(القطعة 

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

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

عن طریق )  13( غطاء الخام لقد تم الحصول على  – 7
  :القولبة 

 :................................ما ھي القولبة المناسبة  -
 :  مبدأ القولبة بإختصار  اشرح -

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

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

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

 )  13/21  (الصفحة بمستعینا  – 8

  :ما ھو اسم و وظیفة القطع التالیة

 :.............................اسم ) :  31( القطعة  -
  :...........................وظیفة                      

 :.............................اسم ) :   32( القطعة  -
  :............................وظیفة                      

  
  :دراسة المتسننات  – 9

  :اتمم جدول الممیزات التالي  1 – 9

  m Z d  da  df  h  a  
10    18  18          
33  84        
 

  :اتمم جدول الممیزات التالي  2 – 9

  m  Z  d  da  df  a  
37  

1.25  14          
16  40        

 ) rg( أحسب نسبة النقل الكلیة  3 – 9
..................................................................  

  ):N25( استنتج سرعة العمود الخروج  4 – 9

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

  ): Cm( مزدوجة المحركة الأحسب  5 – 9

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

  ): Cs(احسب مزدوجة الخروج  6 – 9

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

  :ــ دراسة مقاومة المواد  10
إلى  )20( تنقل الحركة الدورانیة من العمود:1ــ  10

   )22(بواسطة مرزة أسطوانیة  )23( لجاف 

مزدوجة الو  d20=15mm)  20( إذا كان قطر العمود 
   C=121,5Nmالمنقولة 

علما أن المقاومة التطبیقیة  d22أحسب قطر المرزة 
 Rpg=1146N /mm2لإلنزالق 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

عارضة أسطوانیة )  37( العمود مسنن :  2ــ  10
تواء لاإل تحت تأثیریشتغل )  d37( مملوءة ذات قطر 

 Mt = 421 Nm علما أنالبسیط 

ن مقاومة المرونة علما أ)  d37(  أحسب قطر العمود
   s=2ومعامل أمن  Reg=800 N/mm2لالنزالق 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 المرونة العرضي معامل ناذإذا أخ θأحسب زاویة أحادیة 
G=8000N/mm2 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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  :دراسة تصمیمیة جزئیة  –ب التحلیل البنیوي 

  :لتحسین و رفع من مردود عمل الجھاز وجعلھ أكثر وظیفة نقترح التغیرات التالیة      

 بمدحرجتین ذات دحاریج مخروطیة  ) ’14 (و )14 (تعویض المدحرجتین - 1
 ) 37(مسنن ال  مع العمود )33 (إتمام الوصلة االندماجیة للعجلة - 2
  المناسبة اتضع التوافق - 3

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اكمل الرسم التعریفي  21/13مستعینا بالرسم التجمیعي الصفحة : راسة تعریفیة جزئیة د 
       , الوظیفیة  ــ وضع األبعاد   اتمام العمود     ــ  اتمام مقطع  ــ     2 : 1بمقیاس    )20  (لعمود

  )بدون قیم ( الخشونة   مالحظة رموز , السماحات الھندسیة 
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  : عقد المرحلة  دراسة - ج
    8,5,4,3     من مجموعة  و  والعملیة الخاصة بإنجاز السطحین 200نھتم بالمرحلة 

  .   قطعة بالشھر لمدة ثالث سنوات  50:    الصنع    -  قولبةحصلنا علیھا عن طریق  ال :القطعة 

  .مجھزة بآالت ، أدوات وعتاد  للعمل:  الورشة 

وضعیة أداة القطع الخاصة بانجاز   –أبعاد الصنع  –الوضعیة السكونیة : أتمم رسم المرحلة بما یلي : المطلوب
  .وسائل المراقبة  - أدوات القطع   - عناصر القطع -العملیات   والسطحالسطح

 عقد المرحلة
  مخفض –محرك : المجموعة 

    عجلة مسننة: القطعة 

 31CrMo12: المادة   200: رقم المرحلة 

 :  البرنامج  ……………………: المنصـــــب 

 ……………….…………………………… :اآللـــــــــــة 

  

  : رسم المرحلة 

  

  

 

 

 

رقم
ال

 

 األدوات عناصر القطع عملیات التصنیع

 التعییـــــن
Vc  

 سر ق

N  

 ن

f  

 ت

Vf  

 سرت
 المراقبة الصنع

  80  0.2    
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  دراسة آلیات  ـد 
  :أتمم الجدول  -  1

  في النظام وظیفةال  تسمیةال  األجھزة المستعملة
C1     
a0      

Dcy      
  
  :.........................................................لھذه الدافعات  ةما ھو نوع الموزعات المستعمل - 2
  الموزع المناسب لھا ثنائي االستقرار و تحكم ھوائيربط بین الدافعة و الاتمم   - 3
  
    

                                                                                     

  

  

  :كل دافعة لھا تماسین نھایة المشوار حیث  )C2(و  )C1(نقترح دورة على شكل مربع للدافعتین  - 4

  C1  )a0  ،a1 (  وC2    )b0  ،b1 (  باإلضافة إلى الزر التشغیل    Dcy   

  :  أكمل شكل الدورة  -  1 -  4

  :استخرج معادالت الدورة  -  2 -  4

  

  

 

 

  :أكمل برنامج الدورة   - 3 -  4
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Dcy a1  b0 a0 C1- 

C1+ =.............................. 

C1- =.............................. 

C2+ =.............................. 

C2- =.............................. 

C1- 

a0 

Dcy 
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