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  پيشگفتار مؤلف

 پيچيـده و حجـيم      هايمدار .اند ثير قرار داده  أت تحت ت   الكترونيك را به شد    هايامروزه ميكروكنترلرها، دنياي مدار   
  .اند تمامي عملكردهاي مدار را در خود خالصه كردهكه   استجاي خود را به يك يا چند ميكروكنترلر داده قديمي،

هاي ورودي و  حداقل شامل سيستم CPU جز هشود كه ب هايي گفته مي پردازنده كنترلر در اصطالح به ريز ميكرو
 بـراي  بيروني ة واسطهاي اصلي هستند و نيازي به مدارة ارتباط با حافظه در داخل تراش هايافظه و مدار  خروجي ح 

 و برخـي از     نيـست هـا مـشابه و يكـسان         كنترلـر   ميكـرو  ةالبتـه امكانـات همـ     . هاي جانبي نـدارد    ارتباط با سيستم  
وگ و آنالوگ به ديجيتال و يا حتي امكانات         هاي ديجيتال به آنال    ق شامل مبدل   ها عالوه بر امكانات فو     كنترلر ميكرو

  .باشند تر مي بيشتر و اختصاصي
كنترلـر    اما دانشجويان بـراي يـادگيري ميكـرو        ،هاي متنوع و ارزشمندي به بازار آمده است        در اين راستا كتاب   

AVR   گـام  بـه  گام و توان يافت كه با نگاهي كاربردي اند كه كمتر كتابي را مي رو بوده ه همواره با اين مشكل روب، 
  .ادگيري را براي آنها آسان سازد، ي سطوح تمام جامع دريها ها و تمرين با داشتن مثال

افـزار    بـا محوريـت نـرم      AVRهاي تكنيكي و كـاربردي       رو برآن شدم تا كتابي را با نام مجموعه پروژه          از اين 
Codevision،    نگـارش   بـه    ،هـاي كـاربردي    هـا و پـروژه     كنترلر  ميكرو ة چندين سال كار در زمين     ة با توجه به تجرب

گيـري ورودي و خروجـي       كـار  هاي بسيار ساده براي يادگيري مفاهيم پايه و به          اين كتاب از مثال    ةدر تهي  .درآوريم
AVR    ن ا مخاطبةايم تا هم  هاي عملي كرده   صورت منظم و كاربردي دستورات ديگر را وارد پروژه          شروع كرده و به

ــردر  ــطحه ــد از ي س ــد  بتوانن ــتفاده كنن ــاب اس ــن كت ــه .اي ــت   البت ــا محوري ــي ب ــوان ول ــين عن ــا هم ــابي ب    كت
Bascom-AVR     به چاپ رسيد    1389زاده با همكاري انتشارات قديس در سال          توسط آقاي مهندس مبين محسن 

  .هاي اين كتاب نيز مشابه آن است كه بيشتر عناوين پروژه
CD      هـا و فايـل اجرايـي        هـا و برنامـه     امل تمـامي نقـشه     شـ  ،دشو مندان مي   تقديم عالقه  كههمراه اين كتاب
Proteus      همچنـين آخـرين نـسخه از        .اسـت كار رفته در مدار به تفكيـك پـروژه            و مستندات مربوط به قطعات به

هاي كتـاب   در پروژه) license(با مجوز ...  و Proteus Professional و Codevisionنويسي  هاي برنامه افزار نرم
  .گنجانده شده است

مـصطفي خـرم تـشكر و       مهنـدس   دانم كه از استاد گرانقدر خويش جنـاب آقـاي            و در پايان بر خود واجب مي      
زاده كه مشوق اصـلي       همچنين از دوست و همكار ارجمندم جناب آقاي مهندس مبين محسن           .قدرداني ويژه نمايم  

اشـم گـامي در جهـت بـرانگختين         اميد است كه توانـسته ب     . من در تأليف اين كتاب بوده است كمال تشكر را دارم          
  .  الكترونيك بردارمة نوين در زمينيها  دانشجويان و گسترش فعاليتةعالق

هاي بعـدي     بهبود مطالب اين كتاب در چاپ      برايدارم نظرات و پيشنهادهاي خود را        از خوانندگان عزيز تقاضا   
  . ارسال نمايندmalekzade@yahoo.com hediehبه آدرس الكترونيكي 
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