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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "دكتر مجيد شخصي دستگاهيان و مهندس حميد خالصي"كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين گراميان تشكر و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  پیشگفتار
ترین و پرکاربردترین بورد میکروکنترلري است که در آن از بورد آردوینو در حال حاضر معروف

   مترین خصوصیات بازر این بورد استفاده شده است. از مه ARMو  AVRمیکروکنترلرهاي محبوب 
نویسی، درگیر نشدن با رجیسترها، عدم نیاز به پروگرامر مجزا، در افزار برنامهباز بودن نرمتوان به متنمی

تر ساده بودن برنامه نویسی ها، شیلدهاي فراوان و از همه مهمها و کتابخانهدسترس بودن آخرین آپدیت
ن به معناي ابتدایی بودن نیست، بلکه  بدین معناست که با آردوینو، آن اشاره کرد. البته ساده بود

  توان به سادگی انجام داد.کارهاي پیچیده را می

پذیر بودنش، ارتباط بین کاربران با بورد آردوینو یک سیستم مجهز به میکروکنترلر است که با برنامه
گیري پارامترهاي محیط مثل نور، زهدنیاي واقعی را نظیر تشخیص لمس، تولید یا تشخیص صدا، اندا

  هاي ارتباطی را به کمک دما، رطوبت، فشار یا میزان آالیندگی برقرار کرده و همچنین انواع مدل
  کند.هاي استاندارد ایجاد و پشتیبانی میماژول

اي نوشته شده است که عالقـه مخاطبـان   گونهرو با هشت فصل مرتبط و جامع بهمحتوي کتاب در پیش
   انگیز آردوینو را دو چندان  خواهد کرد. با توجـه بـه مطالـب عملـی غنـی موجـود       ه کاربردهاي شگفتب

محسـوب          سـوئیچ هـاي عملیـاتی   توان ادعا کرد که این کتاب  مرجـع مناسـبی بـراي اجـراي پـروژه     می
  .  شود  می

یی نظیر مهندسی برق، هااین کتاب قابلیت ارائه شدن به عنوان یک واحد درسی مستقل براي رشته
آموزان، ها را داشته و براي دانشهاي وابسته به آنمهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی و سایر زیررشته

اندازي و مندان به راهدانشجویان مهندسی یا حتی غیر مهندسی و تمام افراد شاغل در صنعت و عالقه
  ب است.هاي دیجیتال مرتبط با میکروکنترلرها مناسطراحی سیستم

هاي پرکاربرد فراوان بوده و با بندي شده است که حاوي مثالاي نوشته و دستهگونهمطالب کتاب به
نویسی نوشته شده در پایان هر فصل، آن را کاندیدي هاي برنامههاي داخل هر فصل و تمرینتمرین

دهنده دکننده و ادامهبراي ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی کرده است. در این کتاب هر فصل تایی
   فصول قبلی است. در فصل اول مفاهیم اساسی کار با آردوینو، شامل معرفی بورد آردوینو، نحوه 

       نویسی و بررسی اجمالی دستورات مهم ریزي میکروکنترلر آن، آشنایی با محیط برنامهبرنامه
ن کتاب محسوب می شود، آشنایی با نویسی آورده شده است. فصل دوم که یکی از نقاط قوت ایبرنامه

هاي میکروکنترلري است؛ چرا که طبق تجربه مولفین این کتاب، اکثر قطعات مهم پرکاربرد در سیستم
ها و احتماالً هاي دیجیتالی نیاز به یادآوري در مورد قطعات، دیتاشیت آنمخاطبان و کاربران سیستم
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تر شامل کار با انواع اي بعدي کتاب، مطالب پیشرفتههها دارند. در فصلمعادالت ریاضی حاکم بر آن

اندازي انواع سنسورها و همچنین اندازي انواع موتورها، آشنایی و راهنمایشگرها، کار با انواع کلیدها، راه
هاي هر فصل سعی شده است تا توضیحاتی هاي ارتباطی معرفی شده است. در پروژهانواع ماژول

افزاري آن طراحی افزاري و کدهاي نرمژه داده شود و سپس مدارات سختمقدماتی راجع به هدف پرو
افزاري بطور معمول در داخل برنامه به صورت کامنت آورده شده و در پایان شده است. توضیحات نرم

  کد نیز در صورت لزوم توضیحات تکمیلی ذکر شده است.

است و دلیل چنین انتخابی آن است که  در این کتاب، بورد آردوینوي یونو بعنوان مبنا انتخاب شده
دهند و شان را بر اساس این بورد انجام میهاي جانبی آردوینو، طراحیدهندگان ماژولهمه توسعه

  بنابراین هر نوع ماژول رابط طراحی شده با این نوع آردوینو به درستی کار خواهد کرد.

ي به خصوص در زمینه اینترنت اشیا و هاي میکروکنترلرهاي روزافزون سیستمبا توجه به پیشرفت
تواند پایه مناسبی براي مهندسین ها، مطالب موجود در این کتاب میمباحث هوشمندسازي سیستم

  ها نیز باشد.مند در این حوزهعالقه

بندي فصول آن لفین بوده و دستهؤبندي کتاب بر اساس تجربیات چندین ساله مچیدمان مطالب و فصل
توانند به راحتی مطالب مورد نظرشان را یافت نمایند. که کاربران با نیازهاي خاص می اي استگونهبه

مراجع استفاده شده در این کتاب الزاماً شامل اطالعات تست و تایید شده است؛ هرچند ممکن است 
      اشتباهاتی نیز در کتاب وجود داشته باشد. از این بابت از کلیه صاحبنظران و فعاالن در حوزه

هاي میکروکنترلري استدعا داریم با ارسال انتفادات سازنده و نقطه نظرات خود به آدرس ایمیل  سیستم
arduinoreferencebook@gmail.com .ما را در بهبود مطالب این کتاب یاري نمایند  

  لفینؤم

 


