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  گفتارپيش
كـه داراي   ARMهـاي  پذيري مانند تراشههاي برنامهروز افزون فناوري موجب شده تا تراشهرفت پيش

 STشود. از اين ميان محصوالت شـركت  توسعه داده اي براي كاربردهاي صنعتي هستند قوهلاتوانايي به
رو از ايـن رار گرفته اسـت.  اين حوزه ق طراح بسيار مورد توجه مهندسين ،به دليل تنوع و قيمت مناسب

بر آن شديم كه به تاليف كتاب حاضر پرداخته شود. اين كتاب شامل دو بخش كلي اسـت. بخـش اول   
 STM32F10Xي هـاي از خـانواده  به شرح دانش كار با تراشهشود را شامل مي 17الي  1هاي كه فصل

براي ارتقاء كيفيـت  ورده شده است. ي كاربردي آپروژه شانزدهپردازد. در بخش دوم نيز شرح تعداد مي
هاي شماتيك آن در لوح فشـرده كتـاب   كه جزييات و نقشه اي توسعه داده شده استآموزش، برد ويژه

اميد اسـت تـاليف ايـن كتـاب منجـر بـه ارتقـاء سـطح علمـي          . در اختيار دانشجويان قرار گرفته است
و انتقاد سازنده براي ارتقاء كيفيت ايـن كتـاب از سـوي    نهاد دانشجويان اين حوزه گردد. هر گونه پيش

  .استموجب امتنان مولفين  نخوانندگا
  

 دكتر محمد اركاني
  ايپژوهشگاه علوم و فنون هسته

  مهندس سينا كالني

markani@aeoi.org.irnaminics@gmail.com 
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