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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. 125).
Chcemy w ten sposób udostępnić je Czytelnikom EP.

Tomasz Starecki, „Mikrokontrolery 8051 w praktyce”, BTC 2002

Nazwisko autora ksi¹øki jest
z†pewnoúci¹ doskonale znane Czy-
telnikom EP, napisa³ on bowiem
promowan¹ przez nas kilka lat
temu ksi¹økÍ ìMikrokontrolery
jednouk³adowe rodziny 51î, ktÛra
z†rozrzewnieniem jest wspominana
do dziú. By³a to bowiem pierw-
sza na rynku wydawniczym ksi¹ø-
ka kompleksowo prezentuj¹ca ca-
³¹ Ûwczesn¹ rodzinÍ mikrokontro-
lerÛw '51, ze szczegÛ³owym opi-
sem ich peryferii, rejestrÛw spe-
cjalnych i†wszelkich innych szcze-
gÛlnych cech, ktÛre s¹ istotne dla
konstruktorÛw urz¹dzeÒ i†progra-
mistÛw.

Bior¹c pod uwagÍ dobr¹ opiniÍ
tamtej ksi¹øki, przed autorem sta-
nÍ³o trudne zadanie przygotowania
publikacji o†rÛwnie wysokim po-
ziomie, lecz inaczej traktuj¹cej te-
matykÍ '51. Powaøn¹ zmianÍ juø
na pierwszy rzut oka sugeruje ty-
tu³ nowej ksi¹øki, a†bior¹c pod
uwagÍ dotychczasowe publikacje
Wydawnictwa BTC z†cyklu ìW
praktyceî, mog³em siÍ spodziewaÊ
sporych atrakcji. I†tak jest w†rze-
czywistoúci: oprÛcz ìklasycznych-
nieúmiertelnychî informacji o†bu-
dowie rdzenia '51, organizacji pa-
miÍci danych i†programu, dzia³a-
niu uk³adu obs³ugi przerwaÒ czy
rejestrach SFR (bÍd¹cych zreszt¹
czÍúciowym powtÛrzeniem informa-
cji z†poprzedniej ksi¹øki), autor
zawar³ w†prezentowanej ksi¹øce
takøe wiele zupe³nie nowych in-
formacji. I†tak, szczegÛln¹ uwagÍ
praktykÛw przyci¹gnie z†pewnoúci¹
dziesi¹ty rozdzia³ ksi¹øki, w†ktÛ-
rym znajduj¹ siÍ przyk³ady wyko-

rzystania mikrokontrolera w†aplika-
cjach rÛønego typu. SzczegÛlnie
interesuj¹ce s¹: obs³uga klawiatur
rÛønego typu, sterowanie wielocyf-
rowych wyúwietlaczy LED oraz al-
fanumerycznych LCD, omÛwienie
sposobu korzystania z†interfejsu
UART oraz jego programowa im-
plementacja, przyk³ady zastosowa-
nia interfejsÛw SPI, I2C oraz 1-
Wire, a†takøe sposoby sterowania
przez mikrokontroler obci¹øeÒ za-
silanych napiÍciem sieciowym
220V. Wszystkie przyk³ady zilust-
rowano programami napisanymi
w†asemblerze '51 (s¹ one dostÍp-
ne takøe na stronie Wydawnict-
wa). Ponadto autor pokaza³ sposo-
by do³¹czenia do mikrokontrolerÛw
'51 zewnÍtrznej pamiÍci danych
i†zewnÍtrznych peryferii (dziÍki
czemu pocz¹tkuj¹cy projektanci
mog¹ siÍ zorientowaÊ, jak siÍ bu-
duje prawdziwe systemy mikropro-
cesorowe).

RÛwnie interesuj¹cy jest roz-
dzia³ 9, w†ktÛrym znajduj¹ siÍ
opisy (sprzÍtowych i†programo-
wych) narzÍdzi uruchomienio-
wych, ze szczegÛlnym uwzglÍd-
nieniem tych, ktÛre s¹ dostÍpne
bezp³atnie (podano wiele adresÛw
internetowych).

Autor powaønie podszed³ do
projektÛw przyk³adowych, ponie-
waø specjalnie na potrzeby ksi¹ø-
ki przygotowa³ zestaw sprzÍtowy
z†mikrokontrolerem AT89S8252 (z
pamiÍci¹ programu typu Flash
ISP), ktÛry jest otoczony podsta-
wowymi peryferiami. Na tym
w³aúnie zestawie by³y testowane
wszystkie programy, co dobrze
wrÛøy tym czytelnikom ksi¹øki,
ktÛrzy bÍd¹ chcieli z†nich sko-
rzystaÊ. Jest to tym ³atwiejsze, øe
w†ksi¹øce opisano takøe bardzo
prosty programator ISP, za pomo-
c¹ ktÛrego moøna modyfikowaÊ
zawartoúÊ pamiÍci mirkokontrole-
ra zastosowanego w†zestawie.

Uzupe³nieniem treúci ksi¹øki
jest indeks hase³ oraz 6 dodat-
kÛw, w†ktÛrych znajduj¹ siÍ in-
formacje przydatne podczas poz-
nawania i†- pÛüniej - pos³ugiwa-
nia siÍ mikrokontrolerami. Szcze-
gÛlnie interesuj¹ce wydaj¹ mi siÍ
dodatki, w†ktÛrych znajduj¹ siÍ
tablice kodÛw ASCII oraz kodÛw
znakÛw wykorzystywanych przez
sterownik wyúwietlacza LCD,
schematy blokowe wielu nietypo-
wych mikrokontrolerÛw '51, wy-
prowadzenia mikrokontrolerÛw
w†rÛønych obudowach, a†takøe
skrÛcony przegl¹d wybranych
wersji '51.

Rea sumu j ¹c : kompe t en tna
ksi¹øka o†silnej orientacji na kon-
struktorÛw, ktÛrzy chc¹ szybko
i†bezboleúnie - od strony prak-
tycznej - poznaÊ moøliwoúci i†taj-
niki mikrokontrolerÛw z†rodziny
'51, ktÛrej øywotnoúÊ dorÛwnuje
popularnoúci.

Miko³aj Andrus


