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گـام بـا   هـا هـم  گـذرد. در طـي ايـن سـال    هاي نيمه هادي مـي سال از معرفي اولين پردازنده 40حدود 
اكنـون در  كه همهايي اند. در بين پردازندههاي پردازنده نيز توسعه داده شدهرفت تكنولوژي، تراشه پيش

راحـان ادوات  و كارايي مناسـب، نـزد ط   پايينبه دليل مصرف توان  ARMهاي دسترس هستند، پردانده
ــ الكترونيكــي از   هــايتراشــه . در ايــن كتــاب بــه معرفــي ســرياســتت خاصــي برخــوردار محبوبي

Cortex-M3ي ، خانوادهLPC177x/8x   محصـول شـركت NXP كـه  رداختـه شـده اسـت. نظـر بـه آن     پ
دهـد، عـالوه بـر معرفـي زبـان اسـمبلي و       نويسان قدرت مضاعفي مي نويسي سطح باال، به برنامه برنامه
 RLي و كتابخانـه  CMSISبـا اسـتفاده از توابـع     نويسـي ، برنامـه هـا نويسي رجيستري اين تراشـه  برنامه
در مـتن  شـده  هـاي آورده  تمامي مثـال  هاي مختلف كتاب آورده شده است.در فصلنيز  Keilافزار  نرم

هـاي آورده شـده يـا    مثـال همراه نيز به صورت الكترونيـك در دسـترس هسـتند.     DVDكتاب بر روي 
 LPC1788ايحرفـه  توسـعه كـاربردي   بـرد (مناسب  يافزاراند و يا با استفاده از سختسازي شده شبيه

انـد.   تست و درستي سنجي شـده ) ECA [link.eca.ir/608]طراحي و توسعه توسط گروه فني مهندسي 
چه كه مـورد نيـاز   است، در فصل چهارم هر آن cنويسي در اين كتاب زبان كه ابزار برنامهبا توجه به آن

محيطـي اسـت كـه     Keil uVision نـرم افـزار  آورده شده اسـت.   c، در مورد زبان باشدمي نويسبرنامه
در كتاب حاضر سـعي شـده تـا    اند. هاي كتاب در آن نوشته شده و مورد آزمون قرار گرفتههمگي مثال

  . ارائه گرددرفته مبتدي تا پيشمطالب از سطح 
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وشش فصل مختلف تدوين شده اسـت. در فصـل اول، مفـاهيم كلـي در رابطـه بـا       اين كتاب در بيست
جـا كـه   آورده شده اسـت. از آن  LPC177x/8xي هاي از خانوادههاي تراشهآشنايي با معماري و قابليت

  افـزار ريـزي تراشـه در ايـن كتـاب، نـرم     سـازي و حتـي برنامـه   نويسـي، شـبيه  ابزار اصلي براي برنامـه 
Keil uVision هـاي  افزار پرداخته شده است. در مورد انـواع زبـان  است، در فصل دوم به شرح اين نرم

كـه زبـان   نيز در فصل سوم مطالبي آورده شـده اسـت. بـا توجـه بـه آن      ARMهاي راشهنويسي تبرنامه
باشد، در فصل چهـارم ايـن زبـان    مي Cكار گرفته شده است، زبان نويسي كه در سرتاسر كتاب به برنامه
ها ونويسي ميكروكنترلرها تدوين شده است. در فصل پنجم كتاب، ويژگينويسي با رويكرد برنامهبرنامه

از نقطـه نظـر ميـزان كـالك و تـوان مصـرفي        LPC177x/8xي هـاي از خـانواده  هـاي تراشـه  و قابليت
وچهـارم، واحـدها و   هاي مختلف شرح داده شده است. از فصل ششـم كتـاب تـا فصـل بيسـت      بخش
هـايي  طـور مبسـوط بـه همـراه مثـال     هاي مختلف كتاب بههاي گوناگون تراشه به تفكيك فصلقابليت

هـايي  در قالـب مثـال   RTXو سيستم عامل  emWinو پنجم پكيج . در فصل بيستاندشدهتوضيح داده 
 ARMهـاي  تراشـه  نويسـي افزاري برنامههاي نرمها و قابليتاند. اين فصل از كتاب به جنبهمعرفي شده

ي سـوئيچينگ مطـالبي آورده شـده و     وششـم، در مـورد منـابع تغذيـه    پرداخته است. در فصـل بيسـت  
ي مختلف و كاربردي ، هفت پروژهفصل پاياني نيزاند. در هاي رايج در اين خصوص معرفي شده تراشه

تواند درك بهتري از كاربردهـاي  اند كه به خواننده ميبه همراه توضيحاتي در اين رابطه شرح داده شده
  ها بدست دهد. احتمالي اين تراشه




