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  مولف  مقدمه

در ابتداي امر حمد و سپاس خدایی را به جا می آورم که با الطاف بیکران خود توفیقی را به اینجانب 
ارزانی داشت تا بتوانم در راه گسترش علم این مرز و بوم قدمی هر چند کوچک بردارم.کتابی که در 

باشد که به زیور طبع آراسته شده و در اختیار دوست  پیش رو دارید حاصل تجربیات اینجانب می
دیگر که در ویژگی بارز این کتاب که باعث تفاوت آن با کتاب هاي  داران علم الکترونیک قرار دارد.

وجود دارد این است که سعی شده در این کتاب از پرداختن به مطالب  ARMزمینه ي میکروکنترلر
جانبی صرف نظر شود . از مهمترین آنها این است که بدون نیاز به اطالعاتی در مورد رجیسترهاي 

نگارش این کتاب می توان با آن به راحتی کار کرد و از زبانی ساده و عملی براي  ARMمیکروکنترلر
بهره گرفته شد تا خواننده بیشتر بتواند از این کتاب در عمل استفاده نماید. دلیل نگارش این کتاب این 
بود که کتاب هاي موجود در این زمینه به دلیل پرداختن به موارد جانبی بسیار که کاربردي در عمل 

ان مثال می توان به برنامه نویسی به وسیله ندارد باعث می شود خواننده را از راه خود دور کند. به عنو
بیتی اشاره کرد که کار برنامه نویسی و یادگیري را بسیار دشوار می کند. همانطور  32رجیستر هاي 

در علم الکترونیک بسیار کار آمد واقع شدند اما، در مواردي  AVRکه می دانیم میکروکنترلر هاي 
با انواع  ARMگین نبودند بنابراین میکروکنترلر هاي جوابگوي کارهاي سن AVRمیکروکنترلر هاي 

  AT91شد که می توان به سري  AVRبسیار مختلف به بازار عرضه شد و جایگزین بسیار خوبی براي 
بسیار کارآمدتر و پیشرفته تر از  AT91از نوع  LPCو .... اشاره کرد ( سري  STو سري  LPCسري 
داراي انواع مختلفی می باشد که به شرح کامل آنها در  نیز خود LPCمی باشد). سري  AT91سري 

بهره گرفته شده است که از مزایاي  LPC1768کتاب پرداخته شده است. در این کتاب از میکروکنترلر 
 AVRکه باعث شده بیشتر شرکت ها از   ARMویژه اي برخوردار است. مهمترین ویژگی میکروکنترلر

 ، : نویزپذیري کم، مصرف توان پایین ، امکانات گستردهجهشی کنند به این شرح است ARMبه 
  . ، ضریب اطمینان باال و ... فرکانس کاري و سرعت باال

مخاطبان این کتاب عالقه مندان به الکترونیک و کامپیوتر، مهندسان و تکنسین هاي برق و الکترونیک 
است تا مقداري با میکروکنترلر مخاطبان این کتاب الزم  باشد. و کامپیوتر و زیر شاخه هاي آنها می

AVR  و کار کردن با آنها آشنایی داشته باشند تا مطالب این کتاب را بتوانند به خوبی استفاده کنند و
در عمل بهره ببرند. توصیه اینجانب به خوانندگان عزیز این است که حتما مطالب این کتاب را به 

  را تهیه کنند یا نسبت به تواناییشان ساخته و  صورت عملی استفاده کنند و برد یا برد آموزشی آن
همه ي مثال ها و آموزش را به صورت عملی پیگیر باشند؛ زیرا این کتاب بر مبناي کار در عمل نگارش 

  شده است و اینجانب هم تمامی مطالب را در عمل استفاده کرده ام.
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استفاده شده است که  Keilو کامپایلر قدرتمند  Cدر این کتاب براي برنامه نویسی از زبان سطح باالي 
  دلیل انتخاب این کامپایلر در فصل اول مورد بحث ما می باشد.

این کتاب بر اساس برگه اطالعاتی که کارخانه سازنده ارائه کرده و مطالعه از سایت هاي مراجع و ... و 
 .است هتحریر در آمد رشته ي تلفیق آن با تجربیات این جانب نوشته و به

  میباشدمقدماتی و پیشرفته  ،این کتاب شامل دوبخش

  به شرح زیر میباشد: فصلهایی  شامل بخش مقدماتی

  ARMفصل اول:آشنایی با پردازنده 
 Cفصل دوم: مقدمه اي بر برنامه نویسی 

 Keil uVisionفصل سوم: آشنایی با نرم افزار 
 LPCو بلوك فرکانس در   PLLآشنایی با بلوك :فصل چهارم
  آشنایی با امکانات جانبی و توابع کار با آنها:فصل پنجم

  

  زیر میباشد: فصلهایی  به شرحبخش پیشرفته شامل 

  فصل ششم:راه اندازي روتاري انکدرهاي صنعتی
  :روش نوشتن کتابخانه هفتمفصل 
  SD/MMC: کار با  هشتم فصل
  SSD1963 با چیپ  ”7  رنگی LCD:راه اندازي  نهمفصل 
  ILI9320یا     ILI9325رنگی با چیپ  LCD:راه اندازي  دهمفصل 
  MMCرنگی از روي  LCDو نمایش روي    BMP:دیکد عکس فصل یازدهمفصل 
  ”3,2 و ”2,8:کتابخانه نمایش عکس براي نمایشگر دوازدهمفصل 
  ”7:کتابخانه نمایش عکس براي نمایشگر سیزدهمفصل 
  bmp.h:بررسی کتابخانه چهاردهمفصل 
  به همراه کتابخانه  ADS7843_XPT2046_TSC2046کنترلر با  Touch Screen:بررسیپانزدهمفصل 
  CAN: راه اندازي پروتکل شانزدهمفصل 
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در این اثر سعی شده است از مطالب ساده و روان استفاده شود. اینجانب با طراحی مدارات الکترونیکی 

سعی کرده ام موارد مفید را خدمت خوانندگان عزیز و با مطالعه ي منابع بسیار در زمینه ي الکترونیک 

  ارائه نمایم.

با این حال کتاب پیش رو عاري از کاستی نبوده و هیچگونه ادعایی مبنی برکامل و بی نقص بودن 

کتاب وجود ندارد. مزید امتنان است اگر مشکالت و نقص ها به اینجانب تذکر داده شود تا بتوانم در 

  اري حق تعالی کاستی هاي آن را رفع نمایم.ویرایش هاي بعدي به ی

نوشتن کتاب در این سطح میسر  انتشارات دیباگران تهرانشایان ذکر است بدون مساعدت هاي 

  را دارم. فراوان کمال تشکرو قدرانی این واحدنبود بنابراین از 

د کمال تشکر و همین جا الزم می دانم از همه دوستان و کسانی که مرا مورد لطف خود قرار داده ان

  قدردانی به عمل آورم.

از خوانندگان عزیز تقاضا دارم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در زمینه ي بهبود مطالب کتاب به 

  اینجانب توسط رایانامه زیر اطالع رسانی کنند.

 محمد مهدي صفی

1396خرداد ماه   

m.mehdisafi@gmail.com 
 

 

 

  

 

 

  
  


