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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.

Publikowane w EP recenzje książek można znaleźć w Internecie pod adresem
biblioteka.ep.com.pl.

Uwaga!  Większość prezentowanych książek można zamówić w Dziale
Handlowym AVT (patrz str. 17). Chcemy w ten sposób udostępnić je Czytelnikom
EP.

Paweł Hadam, „Projektowanie
systemów mikroprocesorowych”,
BTC 2004

Wbrew obiegowym opiniom, popra-
wne zaprojektowanie urz¹dzenia cyfro-
wego nie jest zadaniem ³atwym. Po-
cz¹tkuj¹cym (choÊ nie tylko) elektro-
nikom k³opoty sprawiaj¹ m.in. obwo-
dy zeruj¹ce i†zasilania, klawiatury
i†czujniki stykowe do³¹czone do por-
tÛw mikrokontrolerÛw, poprawne dob-
r an i e wa r t o ú c i e l emen t Ûw
ìpodc i¹ga j ¹cychî w†mag i s t r a l ach
I2C†i†1-Wire, nie zawsze prawid³owo (i
bezpiecznie) jest wysterowywane obci¹-
øenie, ktÛrego prac¹ steruje mikrokon-
troler. Praktycy wiedz¹ o†tym, øe nie
zawsze wzbudzaj¹ siÍ generatory kwar-
cowe, a†üle zaprojektowany interfejs
RS232 moøe†znacz¹co zmniejszyÊ sta-
bilnoúÊ systemu mikroprocesorowego.

Dotychczas nie by³a dostÍpna øad-
na publikacja ksi¹økowa w†jÍzyku pol-
skim, w†ktÛrej tak kompleksowo przed-
stawiono podstawowe zagadnienia
zwi¹zane zarÛwno z†projektowaniem
jak i†doborem elementÛw†stosowanych
w†systemach cyfrowych, ze szczegÛl-
nym uwzglÍdnieniem systemÛw mikro-
procesorowych.

Prezentowana ksi¹øka powsta³a na
bazie cyklu artyku³Ûw opublikowanych
w†EP, przy czym zawiera ona wiÍcej
przyk³adÛw (wszystkie zapisano w†jÍ-
zyku C, dziÍki czemu ich uniwersal-
noúÊ jest bardzo duøa), na co pozwo-
li³a duøa (choÊ nie przesadnie) objÍ-
toúÊ ksi¹øki - blisko 220 stron.

DziÍki duøemu doúwiadczeniu au-
tora, a†takøe wielu przyk³adowym
schematom i†projektom, a†takøe proce-
durom programowym, przeprowadzony

w†ksi¹øce kurs projektowania jest ³at-
wy w†przyswojeniu, a†poruszane zagad-
nienia opisane w†sposÛb ³atwy do za-
akceptowania zarÛwno przez pocz¹tku-
j¹cych, jak i†bardziej zaawansowanych
elektronikÛw.

TreúÊ ksi¹øki wzbogacaj¹ dodatki
(jest ich 5), z†ktÛrych jeden spe³nia
rolÍ mini katalogu - zawiera bowiem
wyprowadzenia uk³adÛw wykorzystywa-
nych w†aplikacjach ilustruj¹cych za-
gadnienia prezentowane w†ksi¹øce.

Ksi¹økÍ bez wahania polecamy
wszystkim elektronikom, ktÛrzy maj¹
niewielkie doúwiadczenie w†projekto-
waniu wszelkiego rodzaju systemÛw
cyfrowych lub - maj¹c†pewne doúwiad-
czenia - chc¹ poznaÊ prawdopodobne
przyczyny swoich niepowodzeÒ.

Andrzej Gawryluk


