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B  I  B  L  I  O  T  E  K  A    E  P

W „Bibliotece EP” prezentujemy książki dotyczące zagadnień związanych z różnymi dziedzinami techniki,
jednak zawsze przydatne w pracy elektronika lub pomocne w uprawianiu elektronicznego hobby. Nasza
opinia jest oczywiście subiektywna, ale wynika z wieloletniego doświadczenia zawodowego i chyba jest
zgodna z oczekiwaniami tych, którzy chcą z książek korzystać, a nie przyozdabiać nimi półki. Aby nie
marnować miejsca w EP, nie będziemy publikować recenzji książek ocenianych na jedną lub dwie
„lutownice”. Przyjęliśmy szeroką skalę ocen, aby ułatwić Czytelnikom orientację w potencjalnej
przydatności książki.

Uwaga! Większość prezentowanych książek można zamówić w Dziale Handlowym AVT (patrz str. 131).
Chcemy w ten sposób udostępnić je Czytelnikom EP.

Marek Smyczek, „Protel 99SE, pierwsze kroki”, BTC 2003
Kupon na bezpłatny CD−ROM z ewaluacyjną wersją Protela 99SE

Wydanie w†2003 roku ksi¹øki
o†Protelu 99SE wydaje siÍ byÊ
pomys³em nieco szalonym, bo
przecieø od co najmniej kilku
miesiÍcy zast¹pi³ go Protel DXP.
Wydaje siÍ jednak, øe popular-
noúÊ zdobyta przez niemal 4†la-
ta obecnoúci na rynku (nie li-
cz¹c wczeúniejszych wersji Pro-
te la 99) , ³a twoúÊ zdobycia
ìwitaminî dla wersji ewaluacyj-
nej (co oczywiúcie nie cieszy
producenta, ale zapewnia dostÍp
do moøliwoúci programu wielu
elektronikom majstruj¹cym w†do-
mowym zaciszu), duøe moøli-
woúci i†stosunkowo ³atwa jego
obs³uga powoduj¹, øe bÍdzie siÍ
on cieszy³ powodzeniem jeszcze
przez wiele lat. Niebagatelnym
atutem Protela 99SE w†stosunku
do jego nastÍpcy s¹ takøe nie-
wielkie wymagania sprzÍtowe,
dziÍki czemu ìøywotnoúÊî pro-
gramu w†przypadku wielu mniej
zasobnych uøytkownikÛw nie
jest z†pewnoúci¹ zagroøona.
Prezentowana ksi¹øka sk³ada

siÍ z†5†czÍúci, w†ktÛrych umiesz-
czono (kolejno): wstÍp, omÛwie-
nie sposobu obs³ugi edytorÛw
schematÛw i†PCB, opis pos³ugi-
wania siÍ edytorem bibliotek (w
tym tworzenia i†modyfikowania
elementÛw bibliotecznych), pod-
stawy symulacji uk³adÛw elekt-
ronicznych oraz zbiÛr niezwykle
przydatnych dodatkÛw. WúrÛd
nich znajduj¹ siÍ: przedruk ar-

tyku³u publikowanego niegdyú
w†EP na temat domowego spo-
sobu wykonywania p³ytek druko-
wanych za pomoc¹ emulsji Po-
sitiv oraz informacja o†sposobie
korzystania z†folii TES2000, tab-
lice przeliczeniowe jednostek
miary (milsy > mm i†odwrotnie),
rysunki referencyjne u³atwiaj¹ce
zorientowanie siÍ czy np. punkt
60 x†60 milsÛw jest odpowied-
ni, czy za ma³y. OprÛcz tego
pokazano przekrÛj typowych
p³ytek drukowanych z†opisem
poszczegÛlnych warstw oraz -
prawdziwy hit - informacje o†za-
lecanych parametrach elektrycz-
nych úcieøek w†zaleønoúci od
rÛønych czynnikÛw (minimalne
odstÍpy miÍdzy nimi, zalecane
szerokoúci w†zaleønoúci od
gruboúci miedzi i†przewidywane-
go obci¹øenia, dopuszczalne
przetÍøenia itp.). Przydatne s¹
takøe opisy (niestety wybranych,
ale chyba najbardziej uøytecz-
nych) skrÛtÛw klawiszowych
z †podz i a ³ em na s to sowane
w†edytorze schematÛw, edytorze
PCB i†skrÛty Design Explorera.
OrientacjÍ w†treúci ksi¹øki u³at-
wia solidnie przygotowany sko-
rowidz, ktÛry zawiera odniesie-
nia do ogromnej liczby przydat-
nych hase³.
Ksi¹økÍ wydano w†szytej, twar-

dej oprawie. Jest ona bogato ilu-
strowana (dla przyk³adu rozdzia³
2. zawiera 122 zrzuty ekranu
i†rysunki, w†rozdziale 3. jest ich
106), co znakomicie u³atwia ana-
lizÍ treúci ksi¹øki i†w†konsekwen-
cji naukÍ obs³ugi programu. Wy-
dawca zadba³ takøe o†dodatkow¹
atrakcjÍ dla nabywcÛw ksi¹øki:
wraz z†ni¹ jest dostarczana kart-
ka pocztowa zaadresowana do fir-

my Evatronix - na jej podstawie
moøna otrzymaÊ bezp³atn¹ p³ytÍ
CD-ROM zawieraj¹c¹ ewaluacyjn¹
wersjÍ Protela 99SE. DziÍki temu
moøna oszczÍdziÊ trochÍ czasu
i†pieniÍdzy, poniewaø moøna zre-
zygnowaÊ z†samodzielnego úci¹ga-
nia blisko 55 MB ze strony
www.protel.com.
Moim zdaniem ksi¹øka ma

szansÍ staÊ siÍ w†naszym kraju
publikacj¹ referencyjn¹ dla uøyt-
kownikÛw Protela 99SE. Jak s¹-
dzÍ, za³oøeniem autora by³o
przygotowanie podrÍcznika dla
pocz¹tkuj¹cych, ale zbiÛr zawar-
tych w†ksi¹øce informacji powo-
duje, øe mog¹ z†niej korzystaÊ
takøe bardziej zaawansowani
projektanci.
Zdecydowane piÍÊ lutownic!

Miko³aj Andrus


