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مقدمه ی مترجم

اثری که پیش روی شما می باشد،  یک کتاب کاماًل عملی و کاربردی است و با وجود آن که از 

بار علمی چندان باالیی برخوردار نمی باشد ولی با یک برنامه ی حساب شده و هدفمند و به بهانه ی 

معرفی 50 مدار ســاده ی الکترونیکی،  تالش می کند خواننده را با خود همراه ســاخته و با ســرهم 

کردن پروژه های داده شــده،  اصول بنیادی و مقدماتی الکترونیک را با زبانی ساده و بی پیرایه،  به 

افراد مبتدی و عالقمندان آماتور بیاموزد.

برای سهولت کار و پایین آمدن هزینه ی ساخت نقشه های ارائه شده،  کلیه ی آنها را می توان بر 

روی یک بِردُبرد ساده پیاده نمود. در این صورت مسئله ی لحیم کاری منتفی شده و معدود قطعات 

تهیه شــده را به دفعات می تــوان در آزمون های مختلف به کار برد؛ ضمــن اینکه تعداد قطعات و 

وسایل مورد نیاز نیز بسیار محدود و اندک بوده و با َصرف یک هزینه ی مختصر و معقول می توان 

کل آنها را از همان ابتدا،  فراهم نمود.

در انتخاب پروژه ها کوشش به عمل آمده که تنوع عناوین رعایت گردیده و مدارات گوناگونی از 

قبیل چشــمک زن،  آژیر،  ولت متر دست ساز و... معرفی شوند تا خواننده با طیف وسیع کاربردهای 

این رشــته ی جالب و پر طرفدار آشنا شــده و در صورت تمایل،  با مطالعه ی دیگر منابع موجود،  بر 

اطالعات خود بیفزاید و با همین نیت،  در قســمت ضمائم،  با تعدادی پرســش های چهارگزینه ای 

روبرو می شوید که حتی با مطالعه ی کامل کتاب نیز قادر به پاسخگویی به همه ی آنها نبوده و تنها 

راه ممکن برای یافتن جواب صحیح،  مطالعه ی دیگر منابع ذیربط می باشد.

با توجه به آنکه همه ی پروژه های موجود با یک باتری قلمی 1/5 ولتی یا کتابی 9 ولتی تغذیه 

می گردند،  نیازی به رعایت و آموزش خطرات ناشــی از برق گرفتگی افراد مبتدی با برق شــهر و 

موارد مشابه مطرح نبوده و ساخت آنها برای کلیه ی رده های سنی و تحصیلی بالمانع می باشد.

با وجودی که مترجم،  در برگردان فارسی،  نهایت کوشش خود را معمول داشته تا از رایج ترین 

معادل های فارسی استفاده نماید ولی بعید نیست که در گزینش برخی از آنها دچار لغزش شده باشد 



و به این لحاظ،  از اساتید فن و خوانندگان تیزبین انتظار دارد با تذکر اشتباهات و کاستی ها،  وی را 

در ارائه ی نمونه ی کم غلط تر یاری فرمایند.

َسروین هنربخش

تابستان 1394
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