
بن التاج فتيحة/ الجياللينظري: ينمن إعداد األستاذ
البيض. متقن أمحمد بوخبزة 

I- تمهيد : 
:تمعن في النظام اآللي التالي 

:الملتقطتعريف - II
الى ............)غط ، حرارة ، حركة ، ض(ةالفيزيائية الخارجير يداهوجهاز قادر على تحويل المق

.إشارة كهربائية أو هوائية مفهومة وقابلة للمعالجة في قسم التحكم
:الملتقطاتتصنيف  -III

:يكون على عدة أشكال ومن أهمهايالفيزيائي الذتصنف الملتقطات على حسب نوع المقدار 
:الملتقطات الميكانيكية -1

.كهربائيةإشارةإلى.............) سرعة ، حركة ، قوة ،( يالمقدار الميكانيكتحول 
Capteurs fin de courses ):الشوط(ملتقطات نهاية المشوار1-1

: تعريف -أ
من طرف هذا النوع من الملتقطات هي ةهي ملتقطات من صنع ميكانيكي ذات مماس ، المعلومة المعطا

.ون كهربائية أو هوائيةمن نوع كل أو الشيء ويمكن أن تك

وظيفة اكتساب المعلومات



:مبدأ التشغيل -ب
مما يؤدي تغذية منفذة أو قطع عند الضغط على رأس التحكم يتقلص النابض وتتغير وضعية المماس 

.التغذية عنها

:الرمز -ج

:أنواع المماسات 

:الدور-د
.تستعمل لضبط المسافات العمودية واألفقية

شوطال شوطال



:السرعةملتقطات 1-2
: مبدأ التشغيل

فيتقلص النابض 2وك1السرعة المطلوبة تتباعد الكتلتان كإلىنول سرعة محور الدوراعند وص
.كاشفا بذلك تجاوز السرعة المقننةالمماس ةوتتغير وضعي

:les thermistancesالحراريةالملتقطات -2
:الرمز 

.الملتقطات المقاومات الحرارية هومن أهم هذ
:لحراريةاتالمقاوما
:تعريف

ونميز هناك نوعين .بداللة درجة الحرارةتغيرلها خاصية الهي مقاومات 
.درجة الحرارةبارتفاعتزيد قيمة مقاومتها :   CTP ات المعامل الموجبالمقاومات الحرارية ذ*
.تنخفض قيمة مقاومتها بارتفاع درجة الحرارة: CTN المقاومات الحرارية ذات المعامل الموجب*

:لرمزا

:المنحنيات 

: قيم المقاومات 

وتقرأ ΩK50وΩ100تكتب قيمة المقاومة على سطح المقاومة بالنسبة للمقاومات المحصورة بين 
.ةبشفرة األلوان بالنسبة للمقاومات القدیم
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مبرد مقحل مثال ولكن ليس إلعطاء درجة تستعمل لمراقبة عتبة درجة حرارة محول أو:االستعمال 
.حرارة معينة

الحرارة التركيب المقابل يقوم بمراقبة درجة :مثال 
في وسط ما بحيث عند الكشف عن درجة الحرارة 

Dاشتغال الثنائية توقف إلىالمراقبة يؤدي هذا 
)التبديل ييشتغل فقالمقحل الساب(

:الضوئيالمقحل 
.       بأشعة ضوئية ينتج عن ذلك تيار في الجامع هلما تغذى قاعدتذيهو نوع من المقاحل  ال:تعريف

: لرمز ا

:وارملتقطات الج- 3
: ما بجوارها ومن أهمها متكشف عن مرور جس

:الملتقطات الكهروضوئية -1- 3
.هي أحد ملتقطات الجوار التي تكشف عن مرور أجسام بجوارها : تعريف 
:من ييتكون الملتقط الكهرو ضوئ: التكوين 

الضوئية تحت األشعةبعث اورهدLEDأوDELةعبارة عن ثنائية كهر وضوئي:الباعث ·
.الحمراء أو فوق البنفسجية بواسطة عدسة مركزة 

.يستقبل األشعة الضوئية سعبارة عن عنصر كهر وحسا: المستقبل ·
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:ةالكهرو ضوئيأقسام الملتقطات 
système barrage: النظام الحاجز *

.هذا النظام له مسافة كبيرة .تقبل متفرقين الباعث والمس

إلىالمنبعثة من الباعث ترجع األشعةقبل متفرقين ، الباعث والمست:système réflexeالنظام العاكس*
هذا النظام.المستقبل بواسطة زجاج عاكس 

.له مسافة أقل

:système de proximité directeنظام االنعكاس المباشر *
بواسطة الجسم المراد والمستقبل متفرقين ، إال أن األشعة المنبعثة من الباعث ترجع إلى المستقبل الباعث 

.هذا النظام له مسافة صغيرة جدا. الكشف عنه  



:الكشفخلية 

:الرمز 

.التحكم في محرك بواسطة خلية الكشف:التركيب 

: capteurs de pressionملتقطات الضغط - 4
هو جهاز يقوم بمراقبة الضغط في دارة هوائية أو مائية : تعريف
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:الرمز 

: مبدأ التشغيل 
بذلك اكاشفالمماسبضان وتتغير وضعية رق في الضغط عن القيمة االسمية يتقلص الناتزيد قيمة الفلما 

.عن تجاوز قيمة الضغط المراقبة

. راد مراقبتها مبرغي تثبيت قيمة الضغط ال-1
برغي تثبيت قيمة الفرق في الضغط  -2
.الضغطيتقلص حسب قيمة إرجاعنابض -3
.الضغطفي الفرققيمة نابض إرجاع يتقلص حسب -4
.مدخل الهواء المضغوط -5
مماس -6
:capteur de niveauمستوى السوائلات ملتقط-5

:تعريف 
األدنىالكشف على المستوى ثوأعلى بحيبين مستويين أدنى مستوى السوائلةهو جهاز يقوم بمراقب

.تشغيل مضخة التفريغالكشف على المستوى األعلى  يؤدي إلى و تغذية المضخةتشغيل إلىيؤدي 

:الرمز 
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:مبدأ التشغیل 

:مضخة تغذیة وتفریغ معا - 1
.حوالعكس صحیالكشف عن ملئ الخزان یؤدي ھذا إلى توقف مضخة التغذیة وتشغیل مضخة التفریغ

:مضخة تغذیة - 2
.غذیةالخزان یؤدي ھذا إلى تشغیل مضخة التإفراغ الكشف عن 

:غلتفريامضخة-3
.فریغالخزان یؤدي ھذا إلى تشغیل مضخة التملئ الكشف عن 



:واألعلى كيفية ضبط المستوى األدنى 

: ملتقطات القوة 

كیفیة ضبط 
المستوى 
األدنى

كیفیة ضبط 
المستوى 

علىاأل

قوة

حلقة قابلة 
للتشوه

قوة

نابض

مماس

ماسم




