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Zgodnie z zapowiedziami, w marcu na okadce
mamy miernik promieniowania UV. Jest to kolejny przykad wykorzystania jednego z nowoczesnych miniaturowych elementów i okazja,
eby powróci do wanego tematu kopotów
i moliwoci wykorzystania przez hobbystów
elementów w ultraminiaturowych obudowach.
Take i tu wida jak bardzo potrzebne s „pófabrykaty”, czyli moduy z zamontowanym male kim elementem, które pozwol unikn problemów z lutowaniem mikroskopijnych wyprowadze wspóczesnych beznókowych obudów.
Niech i ten projekt bdzie zacht do praktycznego wykorzystania wspóczesnych podzespoów
i do przedstawiania swoich osigni na amach
Elektroniki dla Wszystkich!
Jestem przekonany, e równie w tym numerze
znajdziecie wiele poytecznych projektów i artykuów. Mamy dwa artykuy dla mioników
techniki radiowej, a w ramach kursu C zgbiamy tajniki przerwa . Udao si te zacz, czekajcy od wielu miesicy, bardzo poyteczny
materia na temat ukadów TL431 i pokrewnych.
W tym numerze ko czymy cykl MEU o dalmierzach optycznych, omawiajc, majce zadziwiajc zasad dziaania, dalmierze konfokalne.
Znów szczególn uwag zwracam na cykl „Przetwornice”. Materia jest ogromnie wany, poniewa pokazuje dwie fundamentalne sprawy: to e
przetwornic naprawd mona zrobi w bardzo
prosty sposób na bazie przecznika oraz e podstawowym, bardzo powanym problemem s niedoskonaoci elementów.
Jak zawsze zachcam do uwanej lektury i do
udziau w „Szkole Konstruktorów”. Podejmijcie trud dokadnego przeanalizowania materiau
Policz dotyczcego chodzenia. I bez obaw piszcie do nas (edw@elportal.pl) w kadej sprawie.
Serdecznie pozdrawiam
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Prenumerata –
naprawd warto!

