
 

 

 مانیتور لمسی چیست؟

 بخش اول

نقش مانیتور   لمسی بخریم؟چرا باید مانیتور  ر کجاست؟اربرد های مانیتور لمسی دک مانیتور لمسی چیست؟
فرق مانیتور لمسی   و آموزشی چیست؟ های لمسی در هوشمند سازی مدارس، دانشگاه ها و موسسات علمی

چه   دارد؟ صنعتچه کاربرد های در مانیتور لمسی  یست؟چ مزایای مانیتور لمسی با برد هوشمند چیست؟
انتخاب  لمسی برای آموزش چگونه یک مانیتور  است؟ مناسب ابعادی از مانیتور لمسی برای هوشمند سازی 

 خوب چیست؟ ویژگی های یک مانیتور لمسی  کنیم؟

 
 دریافت پاسخ سواالت باال پیشنهاد میکنم که ما را تا آخر این مقاله آموزشی همراهی بفرمایید:  برای 

 مقدمه: 

توان پیدا نمود که آشنایی با تکنولوژی های نوظهور مانند صفحات لمسی   امروزه دیگر هیچ کسی را نمی
ر های کوچک مانند تبلت ها و موبایل ها به طور  وارد شدن دنیای جدید نمایشگ آشنایی نداشته باشد. 

ت  ی ما می دانیم قبل از آنکه تبل . درسته همهردم دنیا را با این صفحات لمسی آشنا نمودچشمگیری تمام م
ور آنها مردم عادی هم با این  ها و یا آی پد ها وارد بازار شوند هم این تکنولوژی وجود داشت ولی با ظه

 ر به فرد آشنا شدند.تکنولوژی منحص

چه چیزی تشکیل شده است؟ ه اکثرا برای ما ایجاد می شود آن است که یک صفحه نمایش لمسی از  سوالی ک
به همراه الیه های مخصوص که برای    LCDگر  سوال باید گفت که این صفحات از یک نمایشدر پاسخ به این  

. روش های مختلفی برای ساخت این  تاچ می باشند تشکیل شده است طریقدریافت دستورات ورودی از 
 ه در زیر به توضیح آنها می پردازیم.صفحات لمسی وجود دارد ک 



 

 

 

 قاومتی: روش م

آن همانطور که    یلومتی می باشد و نحوه تشکی می باشد، روش مقاش ها که خیلی هم کاربردیکی از این رو
پایه این روش بر اساس فشاری  ام آن هم معلوم است از دو الیه مقاومتی در کنار هم تشکیل شده است. از ن

 گر وارد می نمایند.  است که الیه ها بر همدی

روی صفحه  ن شکل است که زمانیکه شما یک نقطه را نحوه کار بدی قیق تر بخواهیم توضیح بدهیم اگر د
در آن صفحه نمایش    yو    xطه با مختصات  ، لمس می کنید یعنی شما در حال فشار دادن یک نق لمسیمانیتور  

 لمسی می باشید.

هنگام یک مقدار جریان  و در این ل پیدا میکنند زمانیکه که این فشار انجام می شود این دو الیه به هم اتصا
 (current از آن نقطه عبور میکند و )( به تبع آن یک میدان الکتریکی Electric Field )نطقه ایجاد  در آن م

یک میدان جدید ایجاد می شود که مقدار این  ، طوریکه لیه متفاوت استمی شود که با میدان الکتریکی او
 .  می باشد  یصقابل تشخکنترلر  میدان توسط یک ریموت

در صفحه   لمس شده کاربربه عنوان نقطه مختصات ضوع می شود که کدام یک این پردازشگر متوجه این مو 
ه آخر دستور مورد نظر که  آید و در مرحل بان قابل درک توسط سیستم عامل در میپس به زنمایش بود و س

 نماید .  می تواند ایجاد یک نقطه یا ... باشد را اجرا می

 استفاده از این روش با آن روبرو هستیم:  دری که مهممزیت 

ندارد که ما از چه چیزی وش اهمیتی ین روش آن است که دیگر در این رتهای فوق العاده مهم امزیکی از ی
با  و یا هر ابزار دیگر کش ه از طریق دست باشد یا دستن استفاده میکنیم و چه لمس صفح برای لمس کرد 
 امکان پذیر می باشد.   که در باال توضیح دادفشار توجه به تئوری 

 روش خازنی: 

  که نحوه کار آن تقریبا مشابه با روش مقاومتی می باشد ولی  ، روش خازنی قرار دارد ل روش مقاومتیبدر مقا
می باشند که  کی در این روش دارای بار الکتری  yو  xمختصات وارد شده  است که  ه وجود دارد آنتفاوتی ک

 می باشد.   ثابت الکتریکی آنها  ظرفیت خازنی و میدان

عث  جود در انگشتان شما با، میدان الکتریکی مونید با انگشت خود لمس میکشما زمانیکه صفحه لمسی را 
شخیص داده می شود و سیستم  توسط یک سنسور به طور کامل ت   E∆این  شوند و  می  تغییر میدان الکتریکی  

 می نماید.سایی و دستور مورد نظر را اجرا شناعامل هم توسط یک پردازنده نقطه مورد نظر را  

 ایا و معایب روش خازنی: مز

تی تاچ به  ده در آن می باشد که می توان مال مس های ارائه شمزایای بسیار مهم این روش باالت بودن لاز 
، آن است که تنها و تنها بر اساس  داردبزرگی که این روش نسبت به روش مقاومتی  عیبلی اندازه باال باشد و



 

 

اشیا و یا حتی دستکش ی همچون نمیتوانید از ابزار های دیگرص است و شما یرسانای دست قابل تشخ
خت  این روش برای سا ای آیفون ازتمامی گوشی ه های اندرویدی وی موبایل گوشاکثر . استفاده نمایید 

 نتر از روش مقاومتی می باشد.قیمت این روش کمی گراکه  صفحات لمسی خود استفاده می نماید 

 

 ه نوین با ما در تماس باشید:برای دریافت اطالعات بیشتر یا خرید محصوالت فراشبک 

https://farashabakeh.com 

09120234651  

support@farashabakeh.com 
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