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wybranych układów w cyfrowych systemach logiki wielowartościowej"

1. Uwagi ogólne

Niniejsza ocena pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Waleckiego została przygotowana na

zlecenie Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Praca ta dotyczy badań

symulacyjnych i eksperymentalnych układów elektronicznych wykorzystywanych w

systemach konwersji sygnałów cyfrowych w logice binarnej na odpowiadające im sygnały w

logice wielowartościowej. W szczególności Autor rozważa możliwość zastosowania w

rozważanych układach wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych.

Poruszane w pracy zagadnienia są ważne z punktu widzenia optymalizacji czasu

niezbędnego do przesyłania informacji cyfrowej oraz minimalizacji liczby linii niezbędnych

do przesyłania tej informacji. Tematyka podjęta w ocenianej pracy doktorskiej jest aktualna i

ważna, a cząstkowe problemy rozważane przez Doktoranta są również poruszane w pracach

innych autorów, opublikowanych w ostatnich latach.

Celem pracy Doktoranta było opracowanie nowych metod syntezy przetworników logiki

binarnej na wielowartościową oraz weryfikacja poprawności i przydatności opracowanych

metod na drodze symulacyjnej oraz eksperymentalnej.

Doktorant wykazał symulacyjnie i doświadczalnie, że możliwe jest zbudowanie

efektywnych układów przetworników logiki binarnej na wielowartościową przy

wykorzystaniu wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych.

2. Ocena merytoryczna pracy

Praca liczy łącznie 147 stron i zawiera 6 rozdziałów, wykaz ważniejszych oznaczeń oraz

wykaz cytowanej literatury.

W rozdziale pierwszym, Autor w oparciu o informacje literaturowe, przedstawił



wiadomości wstępne na temat systemów logiki wielowartościowej. W szczególności

przedstawione zostały podstawowe różnice między systemami logiki binarnej

wielowartościowej, opisano przykładowe funkcje stosowane w logice wielowartościowej,

omówiono zastosowania logiki wielowartościowej i praktyczne przykłady realizacji prostych

układów logiki wielowartościowej, a także przedstawiono przegląd metod syntezy rozważanej

klasy układów.

Rozdział drugi zawiera cel, zakres pracy i tezę pracy o następującym brzmieniu: "Można

zbudować efektywne układy przetworników logiki binarnej na wielowartościową przy użyciu

wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych. Parametry tak zbudowanych układów są

porównywalne do parametrów wzmacniaczy operacyjnych wykorzystanych w ich budowie".

W rozdziale trzecim scharakteryzowane zostały przetworniki cyfrowych sygnałów

binarnych na sygnały wielowartościowe. W szczególności rozważano przetworniki sygnału

binarnego na sygnały trójwartościowe oraz ośmiowartościowe. Pokazano również sposób

realizacji wielowejściowego wzmacniacza operacyjnego przy wykorzystaniu klasycznych

wzmacniaczy operacyjnych i zaprezentowano sposób modelowania takich układów w

programie SPICE, a także przedstawiono wyniki analizy tych układów przeprowadzonej w

tym programie i przy wykorzystaniu metod analitycznych.

Rozdział czwarty liczy aż 76 stron i prezentuje autorskie metody syntezy przetworników

binarnych sygnałów cyfrowych na sygnały wielowartościowe. Prezentowane są 4 grupy

metod syntezy rozważanych układów wykorzystujące odpowiednio: tablice stanów

przetworników, bramki logiczne, komparatory lub funkcję znaku. Dla każdej z rozważanych

grup metod Autor prezentuje koncepcję metody, sposób jest zastosowania do konwersji

sygnału binarnego na sygnał trójwartościowy lub ośmiowartościowy, schemat układu

realizującego tę konwersję i wyniki symulacji komputerowych potwierdzające poprawność

pracy zaprojektowanego układu.

Rozdział piąty prezentuje wyniki badań doświadczalnych układów elektronicznych

realizujących konwersję sygnału binarnego na sygnał wielowartościowy zaprojektowanych

przy wykorzystaniu wybranych metod opisanych w rozdziale 4. Dla każdego układu Autor

zaprezentował jego schemat elektryczny, schemat symulacyjny dla programu SPICE oraz

wyniki symulacji porównane z wynikami obliczeń. Badania doświadczalne i symulacyjne

zostały przeprowadzone dla różnych częstotliwości zmian wejściowego sygnału binarnego.

W rozdziale 6 przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. W szczególności

porównano przedstawione w rozdziale 4 metody syntezy przetworników sygnału binarnego

na wielowartościowy oraz wskazano kierunki dalszych badań Autora.
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Wykaz literatury zawiera łącznie 79 pozycji, w tym 12 prac, w których przygotowaniu

uczestniczył Autor. Cytowane prace są w większości wydane w ostatnich piętnastu latach, a

zatem są one aktualne. Dobór cytowanych prac świadczy o dobrej orientacji Doktoranta we

współczesnej wiedzy z zakresu układów elektronicznych, w szczególności elementów

dedykowanych do systemów logiki wielowartościowej.

3. Uwagi ogólne

W pracy przedstawiono wyniki badań Autora dotyczące przetworników cyfrowych

sygnałów binarnych na sygnały wielowartościowe zrealizowanych m.in. przy wykorzystaniu

wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych. Praca jest starannie zredagowana i napisana

poprawnym językiem, chociaż w niektórych miejscach odczuwa się zbyt dużą lakoniczność

opisu. Tytuł pracy nie odzwierciedla w pełni zawartości pracy, gdyż niektóre z

prezentowanych metod syntezy układów logiki wielowartościowej me zawierają

wielowejściowych wzmacniaczy operacyjnych.

Moim zdaniem, najważniejszymi osiągnięciami Doktoranta są:

• Opracowanie nowych metod syntezy układów logiki wielowartościowej,

• Opracowanie modeli symulacyjnych podukładów występujących w

przetwornikach cyfrowego sygnału binarnego na sygnał wielowartościowy,

• Projekt i konstrukcja układów przetworników cyfrowego sygnału binarnego na

sygnał wielowartościowy,

• Pomiary i symulacje komputerowe charakterystyk rozważanych przetworników w

szerokim zakresie częstotliwości sygnału wejściowego.

Autor przedyskutował zalety i wady zaproponowanych metod syntezy układów logiki

wielowartościowej oraz wskazał, kiedy każda z nich może być stosowana.

Wielką zaletą ocenianej pracy jest połączenie teorii z praktyką. Poprawność

opracowanych metod syntezy układów logiki wartościowej została zweryfikowana

doświadczalnie przez Doktoranta, który przy pomocy tych metod zaprojektował i

skonstruował rozważane układy oraz przeprowadził badania doświadczalne tych układów.

Świadczy to nie tylko o opanowaniu przez Autora warsztatu naukowego, ale dowodzi także

wysokiego poziomu jego praktycznych umiejętności inżynierskich.

Podczas lektury-tej interesującej pracy nasunęło mi się kilka uwag:

a) Na stronie 25 Autor podaje dane w tabeli 1.3.4, z których wynika, że sumatory

zrealizowane w logice trójwartościowej wymagają większej liczby tranzystorów i
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cechują się dłuższymi czasami opóźnienia niż układy binarne. Czy to oznacza, że

korzystniej jest stosować układy binarne niż trójwartościowe?

b) Teza jest sformułowana w sposób zbyt ogólny. Jak należy rozumieć zdanie:

"Parametry tak zbudowanych układów są porównywalne do parametrów

wzmacniaczy operacyjnych wykorzystanych w ich budowie"? Zapewne Autorowi

chodzi o wartości parametrów, ale warto doprecyzować, o jakie parametry

rozważanych układów przetworników i wzmacniaczy operacyjnych chodzi.

c) Na str. 49 Autor pisze, że "Spośród znalezionych rozwiązań do dalszych rozważań

wybrano rozwiązanie postaci", ale nie podaje żadnego uzasadnienia takiego

wyboru.

d) W wielu miejscach rozdziału 4, Autor pisze, że poprawność jakiegoś wzoru

sprawdzono w tabeli, ale nie podaje, jak interpretować zawarte w tej tabeli dane.

Kiedy można stwierdzić, że sprawdzany wzór jest poprawny? Jak interpretować te

tabele (np. Tabela 4.1.1, Tabela 4.1.2 oraz Tabela 4.1.3 itd.).

e) Na rys.4.1.4 przedstawiono "Schemat blokowy przetwornika idealnego logiki

binarnej na trójwartościową (2/3)". Czym jest "przetwornik idealny"?

f) Schematy przedstawione w rozdziale 4 są opisane bardzo lakonicznie, co utrudnia

ich analizowanie. Często nie wiadomo, po co Autor zamieścił dany rysunek w

pracy, gdyż bez opisu jest on bezwartościowy dla czytelnika. Podobna uwaga

dotyczy wielokrotnie pokazywanego rysunku zawierającego czasowego przebiegi

sygnału wejściowego podawanego na układ przetwornika logiki binarnej na

wielowartościową (np. rys. 4.1.8 i rys. 4.1.20).

g) Na stronie 55 jest mowa o zastąpieniu idealnych modeli układów sumujących i

mnożących przez modele rzeczywiste tych układów, ale nie podano informacji,

gdzie te modele zostały opisane.

h) Na stronie 81 pokazano tablice Karnaugha, zapowiadając, ze minimalizowany

sygnał przyjmuje wartości 1 lub 2, ale w Tabeli 4.2.7 występująjedynie wartości O

i 1. Nie wskazano też, jak realizować minimalizację funkcji trójwartościowej.

i) Brakuje informacji, jakie modele bramek zastosowano w analizach rozważanych

układów i jaką analizę przeprowadzono. Czy wszystkie obliczenia wykonano za

pomocą programu SPICE?

j) Na rys. 4.3.5, rys. 4.3.12 przedstawiono przebieg wyjściowy układu przetwornika,

ale me wskazano jakim przebiegom sygnału wejściowego odpowiada

prezentowany sygnał wyjściowy.
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k) Rozdział 6.1 bardziej pasowałby jako końcowy podrozdział rozdziału 4.

Stosowane w tym podrozdziale pojęcie "częstotliwości granicznej" nie zostało

wcześniej zdefiniowane i nie wiadomo, co Autor rozumie pod tym pojęciem.

l) W rozdziale 6 brakuje jednoznacznego wskazania najważniejszych efektów badań

uzyskanych przez Autora. Warto je jasno wypunktować w czasie publicznej

obrony.

Uwagi powyższe mają charakter dyskusyjny i w żadnym stopniu nie obniżają wysokiej

oceny pracy.

4. Uwagi szczegółowe

Oceniana praca jest zredagowana starannie, ale Autor nie ustrzegł się drobnych uchybień,

które jednak nie wpływają w istotny sposób na jednoznacznie pozytywną ocenę pracy. Te

drobne usterki wymieniono poniżej.

a) Forma Tabeli 1.1.1 jest ruejasna, a w tekście brak objaśnienia, jak należy ją

interpretować - przeszkodąjest brak opisu wierszy i kolumn tej tabeli.

b) Opisy na rys. 1.2.2, 1.2.7, 1.3.6 podano w języku angielskim, co nie pasuje do

języka pracy, czyli języka polskiego.

c) Na stronie 39 występuje pojęcie "sygnał w postaci bramki prostokątnej", które ma

charakter określenia żargonowego.

d) W kilku miejscach pracy Autor pisze o "stworzeniu" czegoś, np. równań. Lepiej

używać słowa "sformułowanie" lub "skonstruowanie".

e) Na str. 45 w drugim akapicie Autor pisze o "wyjściach", ale nie podaje jakiego

układu one dotyczą.

f) Na str. 45 Autor pisze o "ilości stanów". Lepiej zastąpić to sformułowaniem

"liczba stanów".

g) W wielu wzorach zawartych w rozdziale 4 Autor używa symbolu "n"

odnoszącego się do operacji na zbiorach zamiast symbolu ,,/\" stosowanego w

logice matematycznej.

h) Na rys. 4.3.4, rys. 4.3.11 występują linie ciągłe i linie kreskowe, ale nie znalazłem

informacji, co każda z nich oznacza.

i) Stosowane w rozdziale 4 pojęcie "modele rzeczywiste" powinno zostać

precyzyjnie zdefiniowane.

j) Na str. 127 autor pisze o schemacie ideowym pokazanym na rys.5.1.9, ale rysunek

ten zawiera jedynie symbol wielowejściowego wzmacniacza operacyjnego prawie
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identyczny z symbolem pokazanym na rys.3.1.10a.

k) Podpisy pod rys.5.1.19 i 5.1.20 są identyczne, tymczasem z prezentowanych

wykresów wynika, że częstotliwość sygnału prezentowanego na obu rysunkach

jest różna.

5. Wnioski końcowe

Oceniana praca zawiera oryginalne i wartościowe wyniki stanowiące istotny wkład

Doktoranta w badania właściwości układów logiki wielowartościowej. Doktorant

samodzielnie rozwiązał ważne zagadnienie badawcze i wykazał się znajomością aktualnej

literatury naukowej w zakresie tematyki pracy.

Część uwag sformułowanych w punktach 3 i 4 ma charakter dyskusyjny wymaga

ustosunkowania się do nich Doktoranta w czasie obrony.

W mojej opinii praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez

obowiązujące przepisy. W związku z tym zgłaszam wniosek do Rady Wydziału

Elektrycznego Politechniki Śląskiej o dopuszczenie mgr inż. Marcina Waleckiego do

publicznej obrony.
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