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Na początek parę słów wyjaśnienia zawartości
okładki. Otóż zupełnie niespodziewanie na grudniowej okładce mamy kolejny niezwykły zegar.
Zapowiadany projekt przetwornicy nie jest jeszcze
w pełni gotowy do druku. Niespodziewanie pojawił się natomiast Shadow Clock, czyli zegar cieni,
pokazujący czas na zasadzie zegara słonecznego.
Jestem przekonany, że nie tylko z zainteresowaniem zapoznacie się z tym zaskakującym projektem, ale wielu z Was będzie chciało mieć u siebie
tego rodzaju zegar. Z uwagi na specyfikę projektu i różne warianty obudowy zapewne zechcecie
skorzystać z pomocy AVT, niemniej niewątpliwie idea i przedstawione rozwiązanie stanie się
też źródłem inspiracji. Jak piszemy w artykule,
chętnie zaprezentujemy w EdW układy będące
modyfikacją i rozwinięciem przedstawionego
rozwiązania.
Mam nadzieję, że także pozostałe projekty zyskają Wasze uznanie. Szczególnie polecam opis
eksperymentów z przetwornicą ZVS, a także tajemniczy theremin z kursu PKE.
W przedostatnim odcinku kursu PKE poznajemy też coraz bardziej złożone układy logiczne,
co prowadzi najpierw do układów „naprawdę
cyfrowych”, a potem pokazuje możliwości, jakie dają różne odmiany układów PLD.
Bardzo sobie cenimy Wasze opinie i uwagi
(edw@elportal.pl), a tym razem jest ich więcej
i rubryka Poczta wyjątkowo ma trzy strony.
Niech ostatni artykuł o parametrach diod LED
ośmieli do jeszcze szerszego wykorzystania
gotowych, scalonych sterowników, także w ramach listopadowego zadania Szkoły nr 225.
Gorąco zachęcam też do udziału w grudniowych zadaniach Szkoły Konstruktorów!
Serdecznie pozdrawiam
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– naprawdę warto!

