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Autor ksi¹¿ki jest znanym popularyzatorem maj¹-
cym cenn¹ umiejêtno�æ przedstawiania proble-
mów elektroniki w sposób przystêpny i zrozumia-
³y, z podkre�leniem praktycznych aspektów prze-
kazywanych informacji. W tej pracy podaje podsta-
wowe informacje praktyczne o uk³adach cyfro-
wych i zasadach ich stosowania. Ksi¹¿ka, jak to wy-
nika z jej podtytu³u, jest adresowana przede wszy-
stkim do elektroników �rednio zaawansowanych,
a zw³aszcza do stawiaj¹cych dopiero pierwsze
kroki w dziedzinie techniki cyfrowej. 
Po wprowadzeniu w tematykê ksi¹¿ki nastêpuje
omówienie podstawowych bramek, ich funkcji oraz
symboli stosowanych w krajowej i zagranicznej lite-
raturze fachowej. Dalsza czê�æ materia³u obejmuje
opis najwa¿niejszych parametrów uk³adów cyfro-
wych oraz przedstawienie praktycznych konsekwen-
cji wynikaj¹cych z budowy wewnêtrznej cyfrowych
uk³adów scalonych w nawi¹zaniu do historii rozwo-
ju tych uk³adów. Kolejny rozdzia³ zawiera wiele przy-
k³adów praktycznego wykorzystania bramek w ró¿-
nych uk³adach. Nastêpnie s¹ omówione ró¿ne rodza-
je przerzutników i rejestrów, a tak¿e wybranych ge-
neratorów i uk³adów czasowych CMOS. Ostatnie roz-
dzia³y obejmuj¹ opis ró¿nych typów liczników - ich pa-
rametry i zastosowania oraz omówienie ró¿nych in-
nych, bardziej specjalizowanych scalonych uk³a-

dów cyfrowych, takich jak dekodery, multipleksery
i demultipleksery, kodery, a tak¿e klucze analogowe. 
Zaprezentowane w ksi¹¿ce wprowadzenie do
techniki cyfrowej oparto g³ównie na przyk³adzie
uk³adów CMOS 4000, gdy¿ uk³ady tej rodziny s¹
³atwo dostêpne i, zdaniem Autora, szczególnie
przydatne dla pocz¹tkuj¹cych elektroników ze
wzglêdu m.in. na szeroki zakres napiêcia zasilania.
W po¿ytecznym uzupe³nieniu ksi¹¿ki zawarto m.in.
podstawowe informacje katalogowe uk³adów
CMOS 4000, co u³atwi Czytelnikom eksperymen-
towanie z tymi uk³adami. 
Mamy wprawdzie na naszym rynku wydawniczym
kilka ksi¹¿ek o uk³adach cyfrowych, jak np. do-
skona³a monografia pióra prof. Józefa Kalisza,
brak by³o jednak w ostatnim okresie ksi¹¿ki na po-
ziomie podstawowym z której mo¿na by siê nauczyæ
praktycznych podstaw. Niegdy�, w pocz¹tkach za-
stosowañ uk³adów TTL, tê rolê �wietnie spe³ni³y
znane prace Jana Pieñkosa i Janusza Turczyñskie-
go. Teraz mo¿na siê spodziewaæ, ¿e ksi¹¿ka Pio-
tra Góreckiego wype³ni lukê na rynku. 
W dziedzinie tak szybko siê rozwijaj¹cej, jak elek-
tronika, problemem jest polskie nazewnictwo, ci¹-
gle jeszcze nie ca³kiem ujednolicone. Autor omawia-
nej ksi¹¿ki te¿ nie ustrzeg³ siê uchybieñ w tym za-
kresie. Uwa¿am na przyk³ad, ¿e shift register to ra-
czej rejestr przesuwaj¹cy, a nie przesuwny (jak
w ksi¹¿ce), bo przecie¿ nie rejestr jest przesuwa-
ny, a sam powoduje przesuwanie zapisanych w nim
danych. Angielski encoder to po polsku koder a nie
enkoder. 

Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla uczniów �rednich
szkó³ technicznych. Mo¿na j¹ te¿ poleciæ wszystkim,
którzy chc¹ opanowaæ podstawy zastosowañ uk³a-
dów cyfrowych. Podobnie jak wszystkie publikacje
wydawnictwa BTC ksi¹¿ka ma solidn¹, tward¹ ok³ad-
kê, zwiêkszaj¹c¹ jej trwa³o�æ. 
Ksi¹¿ka jest dostêpna w wielu ksiêgarniach.
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(mn)

Przegl¹d wydawnictw


