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Logika wielowartoiciowa ma praktycznie tak dtuga historiq' jak i logika

dwuwarto6ciowa. tatwo56 implementacji uklad6w binarnych odpowiadajacych logice

dwuwarto6ciowej, latwoSd programowania oraz duiy stosunkowo margines zakl6cefi

spowodowaty ich dynamiczny rozw6j, powodujQc, 2e uklady wykorzystujAce logike

wielowarto6ciowq nie budzity takiego zainteresowania in2ynier6w' Jednak
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obserwowane wyczerpywanie siq mo2liwo6ci dotychczasowego szybkiego rozwoju

realizacji uklad6w binarnych spowodowalo powr6t zainteresowania itego ukladami

MVL - ang. Mutti Volued Logic, dajq one bowiem moiliwo6ci zmniejszenia liczby

warstw polqczefi w ukladach scalonych, wiqksze upakowanie element6w oraz

moiliwoSi minimalizacji rozmiar6w pamiqci (np. pamiqci typu Flash). Jest to

niewqtpliwie jedna z wielu moiliwych d169 wybrniqcia ze spodziewanych problem6w

tech nologicznych w najbliiszym horyzoncie czasowym.

Jest rzeczQ nie podlegajqcq dyskusji, ie rozwijanie badari teoretycznych i

implementacyjnych dotyczqcych logikl wielowartoiciowej stanowi p16bq

poprawienia teSo stanu i rozwiqzania przynajmniej czqSci z tych problem6w - nie

ulega wiqc wqtpliwoSci aktualno(i I waga poruszanej w rozprawie tematyki'

Z uwagi na latwoSi realizacji uklad6w cyfrowych w technice binarnej a z drugiej

strony, potrzeby wynikajqce z zastosowafi logiki wielowarto(ciowej we

wspomnianych wcze6niej obszarach techniki istotnym zagadnieniem staje sie synteza

przetwornik6w zar6wno z logiki binarnej na logikq wielowartosciowq, jak iodwrotnie

(2/m i m/z]t. Autor, w rozprawie zaproponowal cztery, wybrane metody syntezy'

Kaidq z przedstawionych czterech metod syntezy szczeg6lowo opisal. w dalszei

czq6ci rozprawy metody te zostaty wykorzystane do syntezy przykladowych

przetwornik6w 213 oraz 218, klore Autor wykonal praktycznie i przebadal ich

wta6ciwo6ci. Do budowy uklad6w przetwornik6w logiki binarnej na wielowartoSciowa

Autor wykorzystal wielowejSciowe wzmacniacze operacyjne'

2. Konstrukcio roz wy

praca ma 147 stron isklada siq z sze(ciu rozdziat6w (czqsi 7 to spis literatury) oraz

wykazu wainiejszych symboli - oznaczefi.

CzqSi podanych w spisie literatury pozycji to publikacje Autora' okreilone jako

pozycje,,w opracowaniu"' Nie za bardzo wiadomo, jak to stwierdzenie traktowai -

czy sQ to prace bqdqce w recenzji, czy tei Autor zamierza je dopiero publikowai' W



tym drugim przypadku zwlaszcza uwaiam, ie naleialoby siq wstrzymai z

umieszczaniem takich hipotetycznych publikacji w bibliografii pracy, nawet jesli liczba

prac z udzialem Autora jest bardzo skromna, a tak jest w tym przypadku'

Generalnie, praca posiada zwarta konstrukcjq i dobrze oddaje kolejne etapy

realizacji przyjQtego w pracy celu.

W rozdziale 1 zatytulowanym ,,WiadomoSci wstqpne o systemach logiki

wielowartoSciowej" Autor wprowadza czytelnika we wla5ciwoSci, zastosowania

ukladowe i podstawowe metody syntezy logiki wielowartoSciowej. Jest to obszerne

wprowadzenie w tematyke (zawiera 25 stron), kt6re pokazuje podstawowe r6inice

miqdzy logikq binarnq i wielowartoSciowq oraz wynikajqce stqd konsekwencje w

implementacji obu PodejSi.

w kolejnym, 2 rozdziale Autor okresla zakres pracy oraz formuluje przedmiot, cel i

teze pracy. Autor postawll sobie za cel opracowanie nowych metod syntezy uklad6w

przetwornik6w logiki binarnej na logikq wielowarto6ciowq'

Podana w rozdziale 2 pracy teza sklada siq z dw6ch zdai - pierwsze z nich to:

,,Moina zbudowai efektywne uklady przetwornik6w logiki binarnej na

wielowartoSciowQ przy uiyciu wielowejSciowych wzmacniaczy operacyjnych". Drugie

zdanie tezy jest, jak sie wydaje, stwierdzeniem dosyi oczywistego faktu: ,,Parametry

tak zbudowanych uklad6w sq por6wnywalne do parametr6w wzmacniaczy

operacyjnychwykorzystywanychwichbudowie,,'Takiespostrzeienieniepowinno

byi czqSciq tezy, bowiem tego naleialo siq spodziewad. jest ono bowiem konstatacjq

stanu wiedzy w dziedzinie wzmacniaczy operacyjnych. wlasciwq tezQ pracy formuluje

moim zdaniem ambitne stwierdzenie Autora poprzedzajqce punkt 2'3 rozprawy:

,,wkladem niniejszej rozprawy w rozw6j nauki jest opracowanie zaloieri technicznych

oraz realizacja przetwornik6w logiki binarnej na logikq m-wartoSciowq w oparciu o

wielowejSciowe wzmacniacze operacyjne, pozwalajqce na minimalizacjq liczby

u2ytych element6w". To stwierdzenie (pomijajqc pierwszq czq66 zdania) najlepiej

oddaje cel, jaki przyjql Autor pracujqc nad rozprawq'

Trzeci rozdzial poiwiqcony jest w caloSci om6wleniu dostqpnym w literaturze

przetwornikomcyfrowychsygnal6wbinarnychnawie|owarto6cioweijakojedynynie

zawlera podrozdzial6w, chociai latwo moina wyr6inii w nim treici o r6inym



charakterze: symbole, tablice stan6w, przebiegi sygnat6w przetwornik6w 2/m z

jednej strony i modele oraz wlasciwoici wzmacniaczy wielowej5ciowych, symulacje

idealnych wzmacniaczy (w programie SPICE), itp., z drugiej strony.

W czwartym rozdziale om6wione zostaty metody syntezy przetwornik6w

cyfrowych sygnal6w binarnych na sygnaly wielowartoSciowe i jest to rozdzial

zasadniczy rozprawy zar6wno z punktu widzenia jego znaczenia, jak i objeto(ci - liczy

bowiem ai 71 stron. Autor takie zaproponowal w tym rozdziale cztery oryglnalne

metody syntezy uklad6w logiki wielowartoSciowej, w kt6rych wykorzystuje

wielowej5ciowe wzmacniacze operacyjne i komparatory.

Dla weryfikacji zaproponowanych metod syntezy, w rozdziale 5 przedstawiano

analizq wybranych n-koder6w 218, zrealizowanych w oparciu o metody

zaproponowane przez Doktoranta: metodq syntezy przetwornik6w sygnal6w

binarnych na sygnaty wielowartoSciowe wykorzystujqcq macierze do wygenerowania

r6wnari opisujqcych stany wyj6ciowe (z implementacjq przy pomocy

wielowej5ciowych wzmacniaczy operacyjnych i bramek logicznych) oraz metodq

metodq syntezy przetwornik6w wykorzystujQcQ zmodyfikowanq metodq syntezy

uklad6w binarnych z tablicami (siatkami) Karnaugh'a, z podobnq jak uprzednio

implementacjq. weryfikacja praktyczna proponowanych uklad6w byla prowadzona

zar6wno dla uklad6w zrealizowanych na bazle wzmacniaczy operacyjnych f1072, jak i

hybrydowych uklad6w HICMIOA.

W rozdziale sz6stym zawarto podsumowanie uwzglqdniajqce wg' Autora

najwainiejsze wyniki w przedstawionych w rozprawie czterech metodach syntezy

przetwornik6w

okreSlono ich

sygnalu binarnego na sygnal w logice wielowarto6ciowej oraz

znaczenie w syntezie system6w wykorzystujqcych logikq

wielowartosciowq. wskazano takie na potencjalne moiliwoSci poszerzenia wachlarza

metod syntezy pozwalajqcych na implementacje przetwornik6w ml2 realizujqcych

operacje odwrotne do operacji przedstawionych przez Autora rozprawy'

3. Ocena mervtoryczno rozorowv

Autor skupil w recenzowanej rozprawie swojq uwagq na opracowaniu nowych

metod syntezy przetwornik6w logiki binarnej na wielowarto6ciowq' W pracy opisano



szczeg6lowo zaproponowane metody, przedstawiono uzyskane za ich pomocq

schematy uklad6w iwynikajqce z nich r6wnania. Wybrane, zaprojektowane uklady

sprawdzono przez symulacje uklad6w elektronicznych oraz, w czq6ci przypadk6w

zbadano eksperymenta lnie na wykonanych uktadach przetwornik6w.

Gl6wne wyniki rozprawy Autor zawarl w rozdziale czwartym iczqSciowo piqtym

pracy. Potwierdzajq one zasadniczo osiqgniqcie zato2onego w rozprawie celu. Do

najwain iejszych, oryginalnych osiqgnigi autora moina zaliczyi:

. Metoda syntezy przetwornik6w sygnai6w binarnych na sygnaly

wielowarto6ciowe wykorzystujqca macierze do wygenerowania r6wna6

opisujqcych stany wyj3ciowe z implementacjq przY pomocy

wielowej6ciowych wzmacniaczy operacyjnych i bramek logicznych. Metoda

ta bazuje na bezpo6rednim wykorzystaniu tablic stan6w przetwornik6w'

. Metoda syntezy przetwornik6w sygnal6w binarnych na sygnaly

wielowartoSciowe wykorzystujqca zmodyfikowanq metode syntezy

uklad6w binarnych z tablicami (siatkami) Karnaugh'a z podobnq jak

uprzednio implementacjq. Autor przedstawil tu dwa mo2liwe sposoby

realizacji: metoda wykorzystujqca mnoienie sygnalu z uiyciem uklad6w

skalujQcych oraz metoda wykorzystujqca sumowanie sygnat6w' W obu

wymienionych przypadkach uiyto podczas syntezy uklad6w siatki

Karnaugh'a. Metoda ta jest w znacznej czq6ci podobna do uprzednio

wymien ionej.

. Metoda syntezy przetwornik6w sygnal6w binarnych na sygnaty

wielowartoicio we 2lm wykorzystujqca komparatory o r6inym progu

przelqczania z sumowaniem ich sygnal6w wyjiciowych'

o Metoda syntezy przetwornik6w sygnal6w binarnych na sygnaty

wielowarto6ciowe wykorzystujaca funkcjq znaku i bazujqcych na

wytworzonych wielu napiqciach odniesienia r6inych dla kaidego

komparatora ukladu. Metoda ta jest w wielu aspektach analo8iczna do

uprzednio podanej.

rReasumujqcmo2nawiqcm6wiiodwuistotnier6iniqcychsiqoryginalnych

typach metod syntezy przetwornik6w sygnal6w binarnych na sygnaty

wielowa rtogciowe.

o Za duiq zaletq pracy uwaiam fakt przebadania wlaiciwo6ci

proponowanych wybranych uklad6w przetwornik6w zrealizowanych w

oparclu o rzeczywiste wzmacniacze operacyjne i wzmacniacze hybrydowe'



4 Uwaoi dvskusvine

Praca jest poprawnie napisana i zasluguje na wysokq ocenq merytorycznA'

Poniisze uwagi majq gl6wnie charakter dyskusyjny'

1. W celu przeprowadzenia badai symulacyjnych wielowejSciowe

wzmacniacze operacyjne Autor zasymulowal w programie SPICE

uiywajac odpowiednio polqczonych wqzl6w sumacyjnych i r6inicowych

oraz gotowego modelu wielowejSciowego idealnego wzmacniacza

sumacyjnego. Model rzeczywistego wielowej6ciowego wzmacniacza

operacyjnego moie byi opisany przy uiyciu kilku rzeczywistych

wzmacniaczy operacyjnych i odpowiedniej konfiguracji ich wqzl6w'

Takie podej6cie gwarantuje stosunkowo duiE doktadnoSd symulacji'

Autor posluiyl sie w pracy innQ koncepcjq modelowania

wielowej5ciowych wzmacniaczy rzeczywistych, a mianowicie

wykorzystal w tym celu ir6dla prqdowe sterowane napiqciem' z

dodatkowymi elementami modelujqcymi uklad rzeczywisty' Jest to

stosunkowo duie przybliienie imam wraienie, ie chodzilo autorowi w

takim podej6ciu o radykalne ograniczenie liczby zmiennych

wystqpujqcych przy symulacji. Niestety, Autor nie pisze' jak to siq odbilo

na dokladnoSci rezultat6w symulacji' Wspomina jedynie og6lnie' 2e:

,,Moina tak2e uklad zamodelowai z pewnym przybliieniem uiywajqc

i16del prqdowych sterowanych napieciem"'

2. Brakuje mi w pracy kr6tkiej charakterystyki implementacji samych

uklad6w logiki wielowartoSciowej - a jest tutaj wiele znanych rozwiqzai

wykorzystujqcych przykladowo przerzutniki typu D' przerzutniki

prqdowe, itd. Jest rzeczQ istotnQ jak przetworniki proponowane przez

Autora rozprawy bqdq funkcjonowaty we wsp6lnych ukladach z takimi

uktadami logiki wlelowarto6ciowej iarytmetyki resztowej (modulo N) -

mam na my6li czasy przetwarzania, moce, szumy' itp"



W pracy brakuje mi takie szerszego por6wnania proponowanych przez

autora rozwiQzari przetwornik6w ze znanymi z literatury'

W rozprawie zdarzaiqsiq niezrqczno6ci jqzykowe i iargonu zawodowego

- przyklad: (str.4) ,,Loglka wielowarto5ciowa jest definiowana jako

logika inna, nii logika binarna...", (str'8) ,,Stan aktualny rozwoju loglki

dwuwartoSciowej osiqgnql bardzo wysoki poziom zloiono6ci"'

WystQpujE tei blqdy interpunkcyjne, ale nie utrudnia to zasadniczo

zapoznawania siq z treSciq PracY.

Niekt6re z podanych w pracy informacji sq niejasne - np' Autor opisujqc

wla6ciwoSci i praktyczne zastosowania logiki wielowarto(ciowej na

stronach 11-19 powszechnie uiywa okreSleri typu (str'L7

,,Opracowano nowq metodq rozwoju calkowicie optycznych bramek

..."). Nie dosyi, ie to zdanie jest jqzykowo niepoprawne' ale moie

czytelnika wprowadzii w blqd , sugerujqc, ie to Autor rozprawy jest te2

autorem omawianej metodY,

literatury.

a przeciei jest to metoda znana z

6. Czq66 rysunk6w i podpis6w pod nimi nie jest 
"wycentrowana' -

chociaiby: 7.3.6, 7.3.7 ,3'4,3'77 ,3'18, 3'2f itd"

7. SQ tei inne, ale nieliczne blqdy gramatyczne i stylistyczne'

Mimo tych powyiszych uwag, praca jest napisana precyzyjnym jezykiem i

zredagowana starannie. W zasadzie bowiem poza wymienionymi pojedynczymi i

drobnymusterkamitechnicznyminiezauwaionoinnych,istotnychuchybieritego

typu.
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W podsumowaniu naleiy stwierdzid, ie przedstawiona do oceny rozprawa zawlera

oryginalne i wartosciowe wyniki, kt6re stanowia istotny wktad w dziedzinie

elektronicznych uktad6w cyfrowych sluiqcych do realizacji system6w loglki

wielowa rto6ciowej.

Wymienione uprzednio w recenzji uwagi majq przede wszystkim charakter

dyskusyjny inie umniejszajq osiqgniqi Doktoranta' W zwiqzku z powyiszym

5. Wnioski kotlcowe



stwierdzam, ie praca pt.:,,Zostosowonie wielowejtciowych wzmacnioczy

operocyjnych do reolizocji wybranych uklod6w w cyfrowych systemoch logiki

wielowortotciowej" spelnia wymagania ,,Ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym..." (z dnia 14 marca 2003 - tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2014) stawiane

rozprawom doktorskim i wnoszq o dopuszczenie mgr ini. Marcina Waleckiego do

dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Andrzej Ryborczyk
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