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اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ ،ﯾﮑ از آرزو ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ! در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
) HMIاچ ام آی( ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت  Human Machine Interfaceاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از آن ﺑﺮای
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨ ﺘ ﻣﺜﻞ  PLCو اﯾﻨﻮرﺗﺮ و… .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ در واﻗﻊ
ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  LCDاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣ ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗ ﯿﯿﺮداد و
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﭼﯿﺴﺖ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻤﺴ را اﺧﺘﺮاع و ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آن را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻫﻮرﺳﺖ ﺑﻮد .او ﮐﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺎﮐ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ۲
ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۲داﻧﺸﺠﻮ را ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ!
او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ،ﺳﻨﺴﻮر ﻟﻤﺴ اﻟﻮﮔﺮاف را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ را وارد ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑ ﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۷۴اوﻟﯿﻦ ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ را ﻃﺮاﺣ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ را در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﺗﺎﺳﯿﺲ و روش ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد  Wire-5را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.

اﻧﻮاع ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ
 -1ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻟﻤﺴﯽ ﻓﺸﺎری
ﻓﻨﺎوری ﻗﺪﯾﻤ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴ  ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ؛ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ از ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ؛ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر و ﺗ ﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ  ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﮐﺎر
ﻣ ﮐﻨﺪ .
وﻗﺘ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﻓﺸﺎر ﻣ دﻫﯿﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ اﻧ ﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮ آن ،ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺷﻮد .وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺨﺘﺼﺎت  Xو  Yﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻤﺴ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ) (ADCﭘﺮدازش ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ورودی از ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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 -2ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﺧﺎزﻧﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎچ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻫﻢ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ
ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺎزن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎچ ﺧﺎزﻧ را درک ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﺎچ ﻫﺎی ﺧﺎزﻧ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻻﯾﻪ ﻫﺎی داﺧﻠ و ﺑﯿﺮوﻧ دارای اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو رﺳﺎﻧﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎچ ﺧﺎزﻧ  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻤﺲ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘ
را ﻧﯿﺰ دارد و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺜﻼ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑ  ،ﮐﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﺪ.

 -3ﺧﺎزنﻫﺎی PCB
2

اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎزن ﻫﺎ را ﮐﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی  PCBﻧﺼﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺎزن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای
دارد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧ اﺳﺖ! اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﺎزن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو رﺳﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
ﻋﺎﯾﻖ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ).اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﺎزن ﺳﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ(

 -4ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﺗﺎچ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش رﺳﺎﻧﺎﻫﺎی روی PCB
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ دﮐﻤﻪ ﻟﻤﺴ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺧﺎزن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،
ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﻨﺪه دﮐﻤﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺎزن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎزﻧ
ﻣﺪل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ دﺷﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی آﻣﺎده ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎزﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﮑﻪای از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  PCBدرﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد ،ﭼﻘﺪر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؟ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را اﺻﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از  10ﭘﯿﮑﻮ ﻓﺎراد ) (10pFو در ﺟﻮاب ﺳﻮال دوم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺪازه
ﺧﺎزن ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﺪارد! ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗ ﯿﯿﺮ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗ ﯿﯿﺮ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻧﺪازه
اوﻟﯿﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ و اﯾﻤﻨ  ،زﻧﮓ درب ﻫﺎ ،آﯾﻔﻮن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﻌﺎد ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑ ﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ،
دﯾﺰﯾﺎن داﺧﻠ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ  10 ،7و  12اﯾﻨﭻ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮق ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸ ﺟﺰﺋ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰ
ﻧﺰدﯾﮏ وﺟﻮد دارد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺮوه ﻓﺮاز
آی او ﺗ ﻣﭗ
ﺳﻮرن اﺳﺘﻮر
اﺳﻤﺎرت ﻫﻮم
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اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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