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Workshops
المعامل
الورشة االلكترونية
أهداف المادة  :سيكون الطالب قادرا على إن:
 .1يتعرف على مكونات االلكترونية.
 .2يستخدم المكونات االلكترونية في بناء دوائر بسيطة و لحامها
 .3يفحص الدوائر الكترونية و مكوناتها.

اعداد :م.م .زيد خضر

1

(الورشة السادسة) Electronic workshop

كلية االسراء الجامعة
قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

Asst. Lect. Zaid Khudhur

الورشة السادسة :المفاتيح االلكترونية وانواعها وطرق الفحص
تعتبر المفاتيح الكهربائية أحد المكونات اإللكترونية األساسية في الدوائر الكهربائية.

ما هو المفتاح الكهربائي
كون يقوم بالتحكم في انفتاح أو انغالق الدائرة الكهربائية .فهو يسمح بالتحكم في
المفتاح الكهربائي هو ُم ِّ
سريان التيار الكهربائي خالل الدوائر (بدون الحاجة ألن تقوم بتوصيل أو فك األسالك يدوياً) .وتُعد
المفاتيح الكهربائية مكونات هامة في أي دائرة كهربية تتطلب تفاعل أو تحكم المستخدم.
ال يمكن للمفتاح الكهربي أن يتواجد إال على إحدى حالتين؛ إما مفتوح وإما مغلق .في حالة اإليقاف )(off
يكون المفتاح مثل فجوة في الدائرة الكهربائية ،وبالتالي تكون الدائرة مفتوحة ( ) (open circuitمما يمنع
سريان الكهربائي خاللها.
أما في حالة التشغيل

) (onيكون المفتاح الكهربائي مثل قطعة من السلك الموصل للكهرباء ،وبالتالي

تكون الدائرة مغلقة وتصبح دائرة قصر ( ، (short circuitوبالتالي يسمح بمرور التيار الكهربائي خالل
الدائرة بدون أي إعاقة إلى باقي النظام.

مخطط لدائرة كهربائية تحتوي على ديود ضوئي( ،(LEDمقاوم ) ،(resistorومفتاح .عندما يتم غلق
المفتاح يسري التيار خالل الدائرة ويضيء الديود الضوئي .أما عندما يكون مفتوحا ً ال يسري التيار ،وال
تصل الطاقة إلى الديود الضوئي.
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يوجد العديد والعديد من أنواع المفاتيح الكهربائية المتنوعة مثل :المفتاح التقليدي )،(toggle switch
المفتاح الدوار ) ،(rotary switchمفتاح  ،DIPالمفتاح الضاغط (push-button switch)/IPمفتاح
حitchوار مفاتيح لطاقة إلى الديود الضوئي.بدون أي إعاقة إلى باقي النظام ، .المفتاح القالب ( (rocker
 ، switchالمفتاح الغشائي ( )(membrane switchوالقائمة تطول إلى ما ال نهاية .كل نوع من أنواع
هذه المفاتيح له مجموعة من السمات الفريدة التي تميزه عن األنواع األخرى .هذه السمات تشمل أشياء مثل
اإلجراء المطلوب لتغيير حالة المفتاح (تفعيله) ،أو عدد الدوائر الكهربائية التي يمكن أن يتحكم بها المفتاح.
في الجزء التالي سنذكر المزيد من السمات األساسية للمفاتيح الكهربائية.
المفاتيح اللحظية ( )Momentaryوالمفاتيح المستمرة ))Maintained
جميع المفاتيح الكهربائية يتم تصنيفها إلى نوعين :لحظية أو مستمرة.
المفاتيح المستمرة (مثل مفاتيح اإلنارة الموجودة على حوائط منزلك) تبقى على حالة واحدة حتى يتم
تفعيلها لتغيير حالتها ،ثم تبقى على الحالة الجديدة حتى يتم تفعيلها مرة أخرى .هذه المفاتيح يُطلق عليها
أيضا ً المفاتيح التقليدية ) (toggle switchesأو مفاتيح .ON/OFF
أما المفاتيح اللحظية فهي مفاتيح تكون نشطة بينما يتم تفعيلها باستمرار (مثل جرس الباب الذي يرن أثناء
الضغط عليه فقط) .بينما إذا لم يتم تفعيلها تبقى في وضع اإليقاف) .)offيوجد أمامك اآلن في لوحة مفاتيح
الكمبيوتر الكثير من تلك المفاتيح اللحظية.
توضيح :معظم المفاتيح التي نشير إليها باللفظ "أزرار" () buttonsهي من النوع اللحظي .تفعيل أي زر
يتطلب غالبا ً أن يتم الضغط عليه باستمرار ،أي يتم التحكم فيه بشكل لحظي .هناك أيضا ً أزرار مستمرة
( ، )maintained buttonsولكن في هذا الدرس عندما نتحدث عن األزرار فنحن نعني بذلك المفاتيح
الضاغطة اللحظية.
طرق التثبيت )(Mounting
مثل معظم المكونات الكهربائية األخرى تكون المفاتيح الكهربائية إما سطحية (surface mount
))(SMDأو يتم تثبيتها عبر الثقوب)  )(through hole (PTH)).وعادة ما تكون المفاتيح التي يتم
تثبيتها عبر الثقوب أكبر في الحجم .وتوجد بعض المفاتيح يتم تصميمها لكي تتناسب مع ألواح التجارب
() )breadboardsمن أجل عمل النماذج األولية ( ))prototypingبسهولة.
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هذه األزرار اللمسية ) (tactile buttonsيتم تثبيتها عبر الثقوب وتتناسب بشكل كامل مع لوح التجارب.
عادة ما تكون المفاتيح الكهربائية السطحية أصغر في الحجم من المفاتيح التي يتم تثبيتها عبر الثقوب .يتم
وضع المفاتيح السطحية بشكل مست ٍو أعلى اللوحات اإللكترونية المطبوعة ،وهي تطلب الضغط بشكل
خفيف ،ألنها ليست مصممة لكي تتحمل قوة ضغط كبيرة مثل المفاتيح المثبتة عبر الثقوب.

أحد الصفات األساسية للمفاتيح التي تحتاج درسا ً مستقالً لشرحها هي ترتيب الدوائر الداخلية للمفاتيح:
نقاط التالمس ( )polesوالتحويالت ) ،)throwsالمفاتيح المفتوحة ( )openوالمفاتيح المغلقة ))closed

مفتاح يحتوي على نقطة تالمس واحدة وتحويلة واحدة ()SPST
هذا النوع هو أبسط أنواع المفاتيح عموماً ،فهو يحتوي على منفذ دخل () )inputواحد ومنفذ خرج
( )outputواحد .هذا المفتاح إما أن يكون مغلق أو مفصول بشكل كامل .وهو مناسب جدا ً للتطبيقات التي
تطلب إحدى الحالتين  on-offفقط ،,كما أنه أحد أكثر المفاتيح المستمرة شيوعاً ،وال يتم توصيله سوى
بطرفين فقط.
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الرمز المستخدم للداللة على مفتاح  SPSTفي الدوائر الكهربائية في الوضع ، offومفتاح قالب SPST
مستمر يتم تثبيته عبر الثقوب.
مفتاح يحتوي على نقطة تالمس واحدة وتحويلتين ()SPDT
يعد مفتاح  SPDTأحد أنواع المفاتيح الشائعة األخرى .هذا المفتاح يحتوي على ثالثة أطراف :منفذ
مشترك ومنفذين آخرين يتبادالن التوصيل مع المنفذ المشترك .مفتاح  SPDTمناسب للغاية لالختيار من
بين مصدري طاقة أو مدخالت تبادلية أو أي تطبيق آخر يتطلب توصيل دائرة واحدة من بين دائرتين
اثنين .أبسط المفاتيح االنزالقية هي من النوع .SPDTوتحتوي مفاتيح  SPDTغالبا ً على ثالثة أطراف.
(ملحوظة :يمكن تحويل مفتاح  SPDTإلى مفتاح  SPSTمن خالل ترك أحد تحويالت المفتاح غير
موصل).

رمز مفتاح  SPDTفي الدوائر الكهربائية ،ومفتاح  SPDTانزالقي
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مفتاح يحتوي على نقطتي تالمس وتحويلة ))DPST

مفتاح يحتوي على نقطتي تالمس وتحويلتين ))DPDT
بإضافة نقطة تالمس إلى مفتاح  SPDTينتج لدينا مفتاح كهربي يحتوي على نقطتي تالمس وتحويلتين
( DPDT).هذا المفاتح يعادل مفتاحين  ،SPDTأي يمكنه التحكم في دائرتين كهربيتين ،ولكن ال بد أن يتم
تشغيلهما أو إيقافهما معاً .وتحتوي مفاتيح  DPDTعلى ستة أطراف.

رمز مفتاح  DPDTفي الدوائر الكهربائية ،ومفتاح  SPDTقالب ذو ستة أطراف
مفتاح يحتوي على أي عدد من نقاط التالمس أو التحويالت ))XPXT
المفاتيح التي تحتوي على أكثر من نقطتي تالمس أو تحويلتين ليست شائعة االستخدام ،ولكنها موجودة
(تتميز بشكلها الغريب وصعوبة توصيلها) .عندما يحتوي المفتاح على أكثر من نقطتي تالمس أو تحويلتين
نقوم بكتابة عدد نقاط التالمس مكان ( )xوعدد التحويالت مكان )(yفي االختصار )). (XPXTالشكل
التالي يوضح مفتاح ) (4PDTيحتوي على أربع نقاط تالمس وتحويلتين) يمكن من خالله التحكم في أربع
دوائر مختلفة مع وجود موضعين متاحين لكل دائرة.
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رمز مفتاح  4PDTفي الدوائر الكهربائية ،ومفتاح  4PDTتقليدي
المفاتيح المفتوحة عادة ( ،(Normally Openوالمفاتيح المغلقة عادة ((Normally Closed
مفتوحة عادة )Normally Open) :هو مفتاح لحظي دائما مفتوح وال يوصل الكهرباء إال بالضغط
عليه و يستمر بالعمل طالما استمريت بالضغط عليه بدون أنقطاع و في اللحظة اللتي تترك المفتاح ينفصل
التيار الكهربائي حتي تعيد الضغط علي المفتاح .
عادة مغلقه )Normally Closed):هو مفتاح لحظي دائما مغلق و يوصل الكهرباء وال تحتاج إلي
الضغط عليه و يستمر بالعمل طالما استمريت بتركه و في اللحظة اللتي تضغط علي المفتاح ينفصل التيار
الكهربائي حتي تترك المفتاح .
المفاتيح اللحظية ()Momentary Switches
المفاتيح اللحظية هي مفاتيح تبقى على حالة واحدة طالما ال يتم تفعيلها (سواء عن طريق الضغط عليها أو
سحبها أو مغنطتها أو أي طريقة تفعيل أخرى بشرط أن يكون التفعيل مستمر) .أكثر االستخدامات شيوعا ً
للمفاتيح اللحظية هي الحاالت التي تتطلب مدخالت على فترات متقطعة من المستخدم؛ مثل أزرار لوحة
المفاتيح أو أزرار إعادة الضبط.
أمثلة على المفاتيح اللحظية المفتاح الضاغط ()push-button
المفاتيح الضاغطة هي النوع التقليدي من المفاتيح اللحظية .هذه المفاتيح يكون لها استجابة انضغاطية عند
الضغط عليها (أي تتحرك للداخل) .ولها العديد من األشكال :كبيرة ،صغيرة ،ملونة  ،مضيئة (عندما يوجد
ديود ضوئي بداخل الزر) .هذه المفاتيح يمكن أن تكون سطحية أو يتم تثبيتها عبر الثقوب أو على لوح.
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مجموعة متنوعة من المفاتيح الضاغطة .من أعلى اليسار مع عقارب الساعة :مفتاح أزرق ،مفتاح
وردي ،مفتاح  12مليمتر ،مفتاح ذو غطاء أبيض ،مفتاح برتقالي مضيء ،مفتاح قائم الزاوية ،مفتاح يتم
تثبيته على لوح ،مفتاح ضاغط ُمصغر.
مصفوفات األزرار ()Button Matrices
توجد مصفوفات كبيرة من األزرار اللحظية ،مثل لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب أو لوحة األرقام
المصغرة مثل الموجودة في اآلالت الحاسبة .في هذه الحالة يتم ترتيب المفاتيح في مصفوفة كبيرة ،وكل
زر على اللوحة يكون له صف وعمود محددان .بعد ذلك تتم معالجة الضغطات التي تحدث على تلك
األزرار من خالل متحكم دقيق (.)microcontroller

المفاتيح المستمرة ()Maintained Switches
تبقى المفاتيح المستمرة على حالتها حتى يتم تفعيلها لالنتقال لحالة أخرى ،ثم تبقى على هذه الحالة الجديدة
إلى أن يتم تفعيلها مجددا ً وهكذا .أقرب مثال منك هو مفتاح تشغيل وإطفاء المصباح في المنزل .المفاتيح
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المستمرة مناسبة لالستعمال في التطبيقات التي تتطلب البقاء على حالة ثابتة لمدة طويلة (مثل إبقاء
المصباح مضاء ،فال يصح مثالً أن تستمر في الضغط على زر اإلضاءة باستمرار لتجعل المصباح مضاء
(هذا يحدث في حالة استخدام مفتاح لحظي)).

أمثلة على المفاتيح المستمرة
المفتاح االنزالقي ):)Slide Switch
هل تحتاج لمفتاح تشغيل وإيقاف ))ON/OFFبسيط بدون أي إضافات؟ أفضل ما يناسبك هو المفتاح
االنزالقي .هذه المفاتيح يوجد بها نتوء صغير يبرز من المفتاح وينزلق عبر جسم المفتاح إلى أحد موضعي
أو ربما أكثر من موضعين.
في الغالب تجد المفاتيح االنزالقية من نوعية  SPDTأو . DPDTويكون الطرف المشترك عادة في
المنتصف والموضعين االختياريين على الطرف.

المفتاح التقليدي (:(Toggle Switch
تحتوي المفاتيح التقليدية على ذراع طويلة تتحرك حركة متأرجحة ( . (rocking motionعندما يتم
تحريك الذراع إلى الموضع الجديد تصدر صوتا ً مميزا ً يشبه الفرقعة.
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مفتاح تقليدي ذو غطاء (مثل المفاتيح المستخدمة في إطالق الصواريخ).
عادة ما تكون المفاتيح التقليدية من النوع )  SPSTذات طرفين) أو من النوع )  SPDTثالثة أطراف)،
ويمكن أيضا ً أن توجد بأنواع أخرى تختلف في عدد نقاط التالمس والتحويالت .كذلك تكون هذه المفاتيح
سطحية أو يتم تثبيتها عبر الثقوب أو يتم تثبيتها على ألواح (وهذا هو األكثر شيوعاً).
مفتاح (DIPمفتاح الحزمة الخطية الثنائية)
مفاتيح  DIPهي مفاتيح يتم تثبيتها عبر الثقوب مصممة على شكل دائرة متكاملة  DIPيتم تثبيتها عبر
الثقوب .ويمكن أن يتم تثبيتها في ألواح التجارب بنفس الطريقة التي يتم بها تثبيت الدوائر المتكاملة ( )ICs
عن طريق تثبيتها على منطقة المنتصف.

مفتاح  DIPذو ثمانية مواضع ،يُستخدم للتحكم في  8أشياء.

هذه المفاتيح عادة ما تأتي على شكل مصفوفة تحتوي على ثمانية مفاتيح أو أكثر من نوع  SPSTمع أذرع
انزالقية صغيرة .تم استخدام هذه المفاتيح بشكل واسع في صناعة الحواسيب في الماضي ،وما زالت مفيدة
للتحكم في األجهزة بشكل مادي.
أزرار الثبوت ()Latching Buttons
ليست جميع األزرار الضاغطة لحظية ،فهناك بعض األزرار الضاغطة تثبت في مكانها وتحافظ على
حالتها حتى يتم الضغط عليها مجددا ً لتعود وتثبت في الموضع الجديد .هذه المفاتيح نراها على سبيل المثال
في األجهزة الصوتية لعمل التأثيرات الصوتية المختلفة.
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