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مقدمه ی مؤلف

اثری که پیش روی شماست، کتابی نیست که مملو از تئوری های ِصرف و نظریه های خشک و 

غیرملموس باشد. به جرأت می توان مدعی شد که تنها فرمولی که در خالل مطالعه ی این مجموعه 

به آن نیاز پیدا می کنیم، قانون اُهم است! مدارهای مطرح شده در پروژه های گوناگون، بسیار ساده و 

در عین حال هدفمند بوده و به گونه ی خاصی در پی یکدیگر آمده اند تا خواننده را به آرامی به سمت 

و سوی اهداف موردنظر، رهنمون گردند. 

مونتاژ مدارها بر روی فیبرهای سوراخدار یا بِرد ُبرد قابل اجرا می باشد، هر چند که پیاده سازی 

آنها بر روی فیبرهای مدار چاپی واقعی، شکل و شمایل آنها را از این رو به آن رو می کند! از شنیدن 

نام »فیبر مدار چاپی«، هراس به خود راه ندهید! طراحی و پیاده سازی این جور صفحه مدارها، آنقدرها 

هم که فکر می کنید، دشوار نیست. در انجام این کار می توانید از یکی از دستورالعمل ها و راهکارهای 

متعدد پیشنهاد شده در اینترنت سود جسته و یا از یک صفحه مدار پیش ساخته ی موجود در بازار که 

برای این جور مقاصد و کارهای مشابه طراحی شده اند، استفاده نمائید.

با توجه به آنکه این اثر در باره ی LED های چندرنگ به زیور طبع آراسته شده  و ارائه ی رنگی 

برخی از شکل ها و تصاویر، ناگزیر می نماید در راستای صرفه جوئی و کاهش قیمت و در عین حال، 

به خواننده عرضه  CDی ضمیمه،  فایده بودن آن، تصاویر رنگی و سیاه و سفید کتاب، در  مفید 

شده اند.

 Arduino پروژه هایی که در ساخت آنها از ریزپردازنده ها کمک گرفته شده، براساس ُبردهای

تدوین گردیده اند ولی در عمل، از هر جور میکروپرسسور دیگر هم می توان بهره گرفت. به هنگام 

ضرورت و نیاز به برنامه های گوناگون و سطرهای مختلف آنها، توجه داشته باشید که دانلود کردن 

این اطالعات از وب سایت مؤسسه ی الکتور به آدرس www.elektor.com/funwithleds رایگان 

بوده و به سهولت و با سرعت، صورت می پذیرد و نیازی به تایپ آنها نیست. 

در مجموع، سرهم کردن پروژه های الکترونیکی مشتمل بر LED ها، خیلی جالب و سرگرم کننده 



است، ضمن اینکه اخیراً، این قطعات کوچک و دوست داشتنی، پیشرفت های شگرفی را تجربه کرده و 

هر روز، نمونه های ظریف، کم مصرف، پرنور و متنوع تری از آنها به بازار عرضه می گردند.

اگر در ضمن مطالعه ی کتاب، به کسب اطالعات بیشتری درباره ی این قطعات عالقمند شدید، از 

مراجعه ی به اینترنت غافل نشده و حتمًا از مطالب و تصاویر ارائه شده در آن، بهره مند شوید. 

و کالم آخر اینکه، آرزو می کنم از اندک مباحث و پروژه های این کتاب مختصر و جمع  و جور سود 

جسته و از ساخت و استفاده ی عملی از آنها، لذت ببرید.

ل ویِلم ُفن دروِیِمِ
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مقدمه ی مترجم

LED، قطعه ی الکترونیکی فراوان، ارزان قیمت، مفید و جالبی است که بسیاری از نیازهای نوری 

و اپتیکی رشته ی الکترونیک و به ویژه ، شاخه ی کاربردی آن را تأمین می نماید. 

قباًل، از این قطعه ی کوچک و دوست داشتنی، فقط در جهت آگاهی رسانی خاموش یا روشن 

بودن  دستگاه های مختلف )در نقش چراغ سیگنال(  و نهایتًا در کنترل از راه دور سیستم های صوتی 

و تصویری استفاده می شد در حالی که با پیشرفت های همه جانبه ای که در اکثر حرفه ها و رشته ها 

ُرخ داده، امروزه از LED ها در مقیاس وسیعی بهره برداری شده و آنها را با مواد مختلف )شیشه یا 

پالستیک شفاف(  و در ابعاد متفاوت )3، 5، 7/5، ... میلیمتر(  و اشکال گوناگون )مکعبی، استوانه ای، 

نیمکره ...(  و رنگ های چشمگیر )سبز، زرد، قرمز، آبی ...(  و در توان ها و کیفیت های مختلف )با نور 

 ، )RGB( تولید و روانه ی بازار می نمایند. ابداع نمونه های دورنگ، سه رنگ  )متمرکز یا پخش شونده

پرنور )پاور(  و بسیاری از انواع دیگر موجب چنان تحول و دگرگونی شده که موارد استفاده ی LED ها 

اماکن،  تأمین روشنائی  این قطعات ظریف و کم مصرف در  به کارگیری  باعث  و  را گسترش داده 

صنایع خودروسازی، ... و بسیاری موارد دیگر از قبیل چراغ های اضطراری، چراغ قوه های معمولی، 

نورافکن های صنعتی و چراغ های راهنمائی گردیده است. در کنار مزایای بیشمار این قطعه، از سه 

ویژگی مهم آن، یکی عمر بسیار طوالنی، دیگری مقاوم  بودن در برابر ضربات مکانیکی که معمواًل 

منجر به ریختن رشته ی داخلی المپ های التهابی و سوختن آنها می شود و باالخره عدم تولید گرمای 

قابل توجه در حین کار LED  نباید به سادگی گذشت.

مانند قسمت داخلی یخچال  از کاربردهای خاص  LED در بسیاری  از  استفاده  این صورت  در 

گرمای  آنها،  برق مصرفی  هزینه ی  بودن  پائین  بود چون ضمن  خواهد  اقتصادی  بسیار  فریزر  و 

محسوس و قابل مالحظه ای تولید نکرده و انرژی سرمایشی تولید شده را بیهوده به هدر نمی دهند.

بگذریم! »سالم بر LED« چند پروژه ی ساده و جالب با این قطعات را شامل می شود که در جهت 

آشنائی عالقمندان غیرحرفه ای و مبتدیان با کاربردهای عملی LEDها گردآوری شده و در قالب این 



10

!...LED سالم بر

مجموعه ی جمع و جور در اختیارتان گذاشته شده است.

اکثر پروژه های ارائه شده به گونه ای دستچین شده اند که ساخت آنها به قطعات و لوازم خیلی 

تخصصی و کمیابی نیاز نداشته و پیاده سازی آنها، َصرف وقت زیادی را نمی طلبد. مترجم امیدوار 

است که مطالعه ی اثر حاضر بهانه ای برای آشنائی خواننده با نحوه ی عملکرد و کاربردهای گوناگون 

و مفید این قطعه شده و وی را به طراحی و ساخت مدارهای متنوع دیگر ترغیب نماید.

سروین هنربخش

تابستان 1393


