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Marzec 3(159) Marzec

Najważniejszą informacją tego numeru są zmiany w Szkole 
Konstruktorów. Przede wszystkim wprowadzamy dwie 
nowe formy nagradzania. Po pierwsze, wśród Autorów roz-
wiązań zadania głównego rozdzielane będą swego rodzaju 
talony, umożliwiające  bezpłatne zamówienie dowolnych 
towarów z aktualnej oferty sklepu AVT. Druga nowa forma 
nagradzania, to bezpłatne prenumeraty. Zostały utworzone 
trzy „koszyki”, oddzielnie dla zadania głównego, dla drugiej 
klasy, czyli konkursu Co tu nie gra? i dla trzeciej klasy 
– Policz. Najaktywniejsi uczestnicy każdej z klas będą otrzy-
mywać darmową prenumeratę EdW lub innego czasopisma 
AVT. Szczegóły przedstawiam szerzej na stronie 40.
Przy okazji informuję, że druga klasa (Co tu nie gra?) 
pozostanie bez zmian – nadal przede wszystkim będziemy 
analizować niedostatki schematów nadsyłanych do redak-
cji w ramach Szkoły.
Zamierzam natomiast nieco zmodyfikować program trze-
ciej klasy naszej Szkoły. Nazwa pozostanie taka sama, 
jednak z reguły pojawiać się będą zadania, w których 
trzeba będzie nie tylko policzyć wartości elementów, ale 
też narysować schemat. Całość ma tworzyć proste zadanie 
wzięte z życia. Dotychczasowe doświadczenia ujawniły 
bowiem ogromne braki, dotyczące praktycznych obliczeń 
i rozwiązywania typowych dla praktyka problemów. Ani 
gimnazjum, ani szkoły średnie nie przygotowują do takich 
zadań. Podobnie jest ze studentami, którzy często znako-
micie radzą sobie z wyższą matematyką, a mają kłopoty z 
podstawowymi zadaniami, jak choćby z przysłowiowym 
już dobraniem rezystora ograniczającego prąd diody LED.
Uruchamiając trzecią klasę Szkoły czułem problem, ale 
nie wiedziałem, że ze sprawą praktycznych obliczeń jest 
aż tak źle. Dlatego, jak zresztą niedawno wspomniałem, 
teraz więcej uwagi poświęcimy zadaniom prostym, nawet 
elementarnym.
Cieszę się, że i w tym numerze mogę Wam zaprezentować 
szereg interesujących projektów i artykułów. Niech główny 
projekt stanie się dla nieco bardziej zaawansowanych 
zachętą do realizacji rozmaitych niecodziennych urządzeń. 
Inne projekty, jak choćby selektor audio, są bardzo proste 
ze strony elektronicznej, a mogą się okazać wielką atrakcją 
domowego systemu audio. A w zapowiadanej niedawno serii 
Z szuflady starego praktyka znajdziecie bardzo pożyteczny i 
pouczający artykuł Generatory zwykłe i niezwykłe.
Zapraszam do lektury i udziału w konkursach, w szczegól-
ności w Szkole Konstruktorów!

Serdecznie pozdrawiam




