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Piotr Górecki: „Wzmacniacze operacyjne”, BTC2002, 252 str.

Ze wstÍpu do ksi¹øki: ìzapomnij
na chwilÍ o†wszystkim, co wiesz
o†uk³adach scalonych i†wzmacnia-
czach. Oddaj siÍ marzeniom. Jeúli
by³byú cudotwÛrc¹, to jaki wzmac-
niacz chcia³byú mieÊ do dyspozycji?
Czy chcia³byú mieÊ uniwersalny
wzmacniacz, nadaj¹cy siÍ do wszyst-
kiego?î.

Jak dowodzi autor w†dalszej
czÍúci ksi¹øki, te ìmarzeniaî s¹
moøliwe do zrealizowania, a†to dziÍ-
ki rÛønorodnoúci wzmacniaczy do-
stÍpnych na rynku. Aby siÍ nimi
wprawnie pos³ugiwaÊ trzeba mieÊ
jednak spor¹ wiedzÍ, ktÛrej przeka-
zanie czytelnikom sta³o siÍ wiod¹-
cym przes³aniem autora ksi¹øki.

Wyk³ad (w najlepszym tego s³owa
znaczeniu) zosta³ podzielony na szeúÊ
czÍúci, ktÛre razem tworz¹ kompen-
dium ³atwo przyswajalnej wiedzy
praktycznej, podbudowanej w†nie bo-
lesny sposÛb odrobin¹ teorii.

W†pierwszej czÍúci ksi¹øki autor
zamieúci³ podstawowe informacje
o†wzmacniaczach operacyjnych, ich

parametrach, moøliwoúciach, podsta-
wowych aplikacjach, skrÛtowo omÛ-
wi³ takøe historiÍ ich powstania
i†rozwoju. Druga czÍúÊ jest przezna-
czona dla projektantÛw tworz¹cych
wysublimowane aplikacje, w†ktÛrych
konieczne jest stosowanie wzmacnia-
czy o†bardzo wyúrubowanych para-
metrach. Autor precyzyjnie wyjaúnia
ich znaczenie i†wzajemne powi¹za-
nia pomiÍdzy nimi. CzÍúÊ trzecia
zawiera przyk³ady wykorzystania
wzmacniaczy operacyjnych. W†czÍúci
czwartej zamieszczono podstawowe
informacje o†projektowaniu aktyw-
nych filtrÛw na wzmacniaczach ope-
racyjnych, z†silnym nastawieniem na
zastosowania praktyczne. W†pi¹tej
czÍúci autor skupia siÍ na niezmier-
nie waønym, a†s³abo znanym tema-
cie - szumach. OmÛwiono rodzaje
wystÍpuj¹cych szumÛw, ich ürÛd³a
i†parametry szumowe wzmacniaczy
operacyjnych. Ostatnia, szÛsta czÍúÊ
jest poúwiÍcona nietypowym wzmac-
niaczom operacyjnym, o†ktÛrych - ze
wzglÍdu na ich stosunkowo w¹skie
obszary aplikacyjne - wiÍkszoúÊ
elektronikÛw nie wie zbyt wiele.

W†ten sposÛb na krajowym ryn-
ku wydawniczym pojawi³a siÍ pier-
wsza od kilkunastu lat ksi¹øka
o†wzmacniaczach operacy jnych,
z†ktÛre j moøna dowiedzieÊ siÍ
praktycznie wszystkiego, co jest is-

totne dla konstruktorÛw-praktykÛw
korzystaj¹cych z†tych uniwersalnych
uk³adÛw. Samoistnie nasuwa siÍ
porÛwnanie z†niegdysiejsz¹ ìbibli¹î
wzmacniaczy operacyjnych autorstwa
pp. Zbigniewa Kulki i†Micha³a Na-
dachowskiego, ale ostateczn¹ ocenÍ
pozostawiamy Czytelnikom.


