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یک یادداشت مختصر از مؤلف

به دنیای جذاب و هیجان انگیز الکترونیک دیجیتال خوش آمدید!  پروژه های ساده و مختصری که 
در اندک صفحات این مجموعه گردآوری و در اختیار شما قرار گرفته اند، خواننده را با اصول اساسی و 
مبانی عملکرد کامپیوترها، ماشین حساب ها، ساعت های الکترونیکی و سایر دستگاه ها و سیستم های 

دیجیتالی، آشنا می سازند. 
از شما چه پنهان، وقتی مشغول تدوین مطالب این اثر بودم، از سر هم کردن و آزمایش پروژه های 
ــی لذت بردم! امیدوارم خواننده هم با من هم عقیده بوده و از مونتاژ و نحوه ی عملکرد مدارات  آن خیل
ــگاه  ــتور کار آزمایش ــبیه یک دس ــی ظریف و مفید این مجموعه که ش ــاده ولی مملو از نکات آموزش س

الکترونیک خانگی می باشند، بهره ی کافی ببرد. 
فارست.ام. میمز 
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مقدمه ی مترجم 

ــون الکترونیک،  ــه در زمینه های گوناگ ــت ک ــنده و محقق کهنه کاری اس ــت.ام.میمز، نویس فارس
تألیفات و مقاالت متعددی را تدوین نموده است. برخالف بسیاری از مؤلفین و نویسندگان که آثار خود 
را برای ارائه در سطوح دانشگاهی به رشته ی تحریر در می آورند، نوشته های میمز از ادبیات سلیس و 
ــی اصلی او در ارائه ی این آثار، پرهیز از گزافه گوئی  ــد که خط مش روانی برخوردار بوده و به نظر می رس
ــاده گویی  ــد. این س ــطر باش و بیان مختصر و مفید و بی پیرایه ی مطالب کلیدی در چند جمله یا چند س
ــتنویس منعکس  ــا پیش می رود که مطالب کتاب ها و حتی تصاویر و مدارها نیز به صورت دس ــا آن ج ت
ــی، در قدرت یادگیری و آموزش خواننده بی تأثیر  ــاید از نقطه نظر روانشناس ــیوه ای که ش می گردند. ش
نبوده و به روایتی، از ترس و هراس و استرس ناخودآگاه ناشی از یادگیری یک مطلب جدید، می کاهد. 
این خصوصیت منحصر به فرد موجب آن شده که تألیفات این نویسنده، مورد استقبال طیف وسیعی از 

دانش آموزان و مبتدیان غیر حرفه ای عالقمند به این رشته ی جذاب و پر طرفدار واقع گردد. 
ــت، دستورالعمل  یا راهنمای ساده ای  کتاب یا بهتر بگوئیم، جزوه ی مختصری که پیش روی شماس
ــرده و با  ــب نک ــون در الکترونیک دیجیتال، تجربه ای کس ــانی که تاکن ــدن کس ــنا ش ــت که برای آش اس
آی سی های CMOS کار نکرده اند، به رشته ی تحریر درآمده است. همان طوری که اشاره گردید، مطالب 
مطروحه، اندوخته ی نظری چندان باالیی را شامل نمی گردد و در عوض، سعی در آشنایی عملی خواننده 

با خصوصیات و کاربردهای برخی از معروف ترین تراشه های این خانواده از آی سی ها دارد. 
با توجه به آنکه این اثر یک کتاب صددرصد عملی و آزمایشگاهی تلقی می گردد، مطالعه ی ِصرف 
ــره ی اصلی خود را می نمایاند که حتی در  ــر نبوده و بازدهی و کارآیی اش فقط هنگامی چه آن مثمرثم
ــی به کنسول اصلی، با تهیه ی تعداد معدودی از قطعات و وسایل ضروری که ریز  صورت عدم دسترس
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ــاخت و راه اندازی یک آزمایشگاه الکترونیک جمع و  ــده است، اقدام به س آن ها در ابتدای کار آورده ش
جور خانگی نمایید. در این صورت، همگام با مطالعه و تعقیب هر مدار جدید، قادر به ساخت و آزمایش 

و تجربه اندوزی از آن خواهید گردید. 
ــده و چه بسا ممکن است  راهکاری که باعث ایجاد انگیزه در فراگیری یک علم متفاوت و جدید ش

مشوقی برای مطالعه و جستجو در کتاب ها و مراجع علمی وزین تر گردد. 
َسروین هنربخش 
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