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Przedstawiamy internetow¹
stronÍ indyjskiego pisma dla
elektronikÛw, ktÛrej zawartoúÊ
moøe wprawiÊ w†prawdziwe

zdumienie!
Dlaczego? Odpowiedü

znajdziecie w†artykule.

lezieniem wyj¹tkowo ciekawej strony i†infor-
macji o†zupe³nie nie znanym w†Polsce perio-
dyku przeznaczonym, podobnie jak nasza Elek-
tronika Praktyczna, dla elektronikÛw amato-
rÛw i†zawodowcÛw. Ciekawe, co teø maj¹ do
powiedzenia w†naszej ulubionej dziedzinie ci
niezwykle inteligentni ludzie, ktÛrzy posiadaj¹
wrodzony talent do nauk úcis³ych, ale takøe
wrodzony antytalent do techniki?
Nauczyli nas czytaÊ i†liczyÊ, stworzyli

podstawy matematyki i†spÛjnych systemÛw
filozoficznych, ale co robi¹ teraz? Interesu-
j¹ce moøe byÊ teø, jak rozwija siÍ zainte-
resowanie elektronik¹ i†realizacja doúÊ kosz-
townego hobby w†kraju, w†ktÛrym ci¹gle jesz-
cze ponad pÛ³ miliarda ludzi øyje w†skraj-
nym niedostatku i†dla ktÛrych kilka dolarÛw
jest niewyobraøaln¹ fortun¹.

Strona Electronics For You
Strona jest wykonana wyj¹tkowo elegan-

cko, ale bez zbÍdnego prze³adowania wolno
ìúci¹gaj¹c¹ siÍî grafik¹. Podobnie jak kaøda
licz¹ca siÍ tego typu publikacja na terenie
Indii, zredagowana jest wy³¹cznie w†niena-
gannie poprawnym jÍzyku angielskim, zna-
nym kaødemu Hindusowi posiadaj¹cemu
chociaø elementarne wykszta³cenie (dobry
przyk³ad do naúladowania dla PolakÛw!).
Tu na marginesie drobna uwaga, nie ma-

j¹ca wprawdzie zwi¹zku z†elektronik¹, ale
wyjaúniaj¹ca sens redagowania strony inter-
netowej w†obcym przecieø dla jej autorÛw
jÍzyku: na terenie Indii w†uøyciu jest ponad
sto jÍzykÛw i†dialektÛw (w tym ìøywyî san-
skryt, sic!) nie maj¹cych ze sob¹ nieraz øad-
nych wspÛlnych cech i†angielski jest dla Hin-
dusÛw uniwersalnym medium umoøliwiaj¹-
cym porozumiewanie siÍ pomiÍdzy sob¹.
Przegl¹d hinduskiej strony rozpoczniemy

od witryny prezentuj¹cej wydawany w†Bom-
baju miesiÍcznik EFY - Electronics For You
(rys. 1). Rzut oka na zamieszczony tam spis
treúci (rys. 2) pozwala stwierdziÊ, øe profil
tego miesiÍcznika przypomina charakterem

Electronics For You on Line

Rys. 2.

Rys. 1.

Kaødy chyba cz³owiek ma zakodowane
w†swojej psychice pewne has³a, ktÛrych wy-
powiedzenie powoduje jego natychmiasto-
w¹, choÊ niekiedy podúwiadom¹ reakcjÍ.
Has³a takie najczÍúciej zwi¹zane s¹ z†indy-
widualnymi zainteresowaniami lub teø mi-
³ymi i†niezapomnianymi przeøyciami.
Jednym z†hase³, na düwiÍk ktÛrego w†mojej

úwiadomoúci ìzapala siÍ úwiate³koî jest ìIN-
DIAî i†wszystko to, co zwi¹zane jest z†tym
cudownym krajem. SpÍdzi³em tam wiele
czasu w najlepszym okresie mojego øycia.
Podczas wÍdrÛwki po Internecie, w†po-

szukiwaniu interesuj¹cych materia³Ûw doty-
cz¹cych elektroniki, w†pewnym momencie
coú przyku³o moj¹ uwagÍ: otworzy³em stronÍ
z†ofert¹ sprzedaøy opisÛw uk³adÛw elektro-
nicznych. Okaza³o siÍ, øe ceny podane s¹
w†INR (Indian Rupees)!
Rupie indyjskie s¹ w†úwiecie walut¹ niemal

rÛwnie egzotyczn¹ jak polskie z³otÛwki, ale
sama nazwa spowodowa³a ìzapalenie siÍ úwia-
te³kaî i†rozpoczÍcie dalszych poszukiwaÒ
w†sieci. Poszukiwania te zaowocowa³y odna-
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zarÛwno ElektronikÍ Praktyczn¹ jak i†Elek-
tronika. Obok informacji zamieszczanych
rÛwnieø w†naszym miesiÍczniku, znajdzie-
my w†EFY mnÛstwo danych o†indyjskim
przemyúle elektronicznym, a†takøe o†dystry-
butorach podzespo³Ûw i†sprzÍtu elektronicz-
nego.
Niestety, sytuacja przemys³u elektronicz-

nego na subkontynencie indyjskim nie wy-
gl¹da najlepiej. Przemys³ ten jest ìoczkiem
w†g³owieî rz¹du Republiki Indii, ktÛry wspo-
maga go wszelkimi sposobami, z†zaporowy-
mi c³ami dochodz¹cymi do 300% w³¹cznie.
Pomimo to rozwÛj tej ga³Ízi gospodarki

jest szokuj¹co wolny, a†zrozumienie tego fak-
tu wymaga³oby g³Íbszego wnikniÍcia w†psy-
chikÍ mieszkaÒcÛw Indii i†hamuj¹ce wszelki
rozwÛj gospodarczy zwyczaje HindusÛw.
Poza dzia³em poúwiÍconym przemys³owi,

pozosta³a zawartoúÊ miesiÍcznika EFY nie
rÛøni siÍ zbytnio od treúci podobnych pe-
riodykÛw ukazuj¹cych siÍ na ca³ym úwiecie.
W ostatnim numerze zamieszczono interesu-
j¹cy artyku³ o†systemach UPS (ang. Uninter-
rupted Power Supply), a†takøe opis niekon-
wencjonalnie zaprojektowanego timera ogÛl-
nego przeznaczenia.
Jednak nas wszystkich najbardziej intere-

suj¹ projekty uk³adÛw elektronicznych i†go-
towe rozwi¹zania uk³adowe, ktÛrych na stro-

Rys. 4.

nie EFY moøe-
my zna l e ü Ê
znaczn¹ iloúÊ.
Opisy uk³adÛw
elektronicznych
podzielone zo-
sta³y na dwie
grupy: pierwsza
(rys. 3), ogÛlnie
dostÍpna, za-
wiera kilkadzie-
si¹t starannie
opracowanych
projektÛw z†rÛø-
nych dziedzin
e l e k t r o n i k i .
Opisy zawieraj¹
nie tylko sche-
maty uk³adÛw, ale takøe szczegÛ³owe wyjaú-
nienie zasady dzia³ania (rys. 4), wykazy ele-
mentÛw i†niekiedy rysunki p³ytek drukowa-
nych. Natomiast czÍúÊ druga, poprzez ktÛr¹
dotar³em do strony EFY, jest nieco nietypo-
wa. Zawiera aø 1217 projektÛw najrÛøniej-
szych uk³adÛw elektronicznych, ktÛre moøna
zakupiÊ za stosunkowo niewygÛrowan¹ kwo-
tÍ (rys. 5).
I†tu napotka³em na rzecz

dziwn¹, ktÛrej sensu nie
mogÍ zrozumieÊ. Na stronie

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 3.

z†handlow¹ ofert¹ nie ma jakiejkolwiek in-
formacji o†sprzedawanej dokumentacji: jedy-
nie nazwa uk³adu i†cena. Sk¹d wiÍc poten-
cjalny klient ma wiedzieÊ, øe np. opis uk³a-
du XXX wart jest 150INR, czyli po bardzo
korzystnym dla sprzedaj¹cych przeliczniku
5USD? Moi Drodzy Przyjaciele, wiem, øe
jesteúcie genialnymi kupcami, ale tak sprze-
dawaÊ kota w†worku!
Warto jeszcze wspomnieÊ o†koÒcowej czÍú-

ci strony EFY. Moi przyjaciele Hindusi nie
byliby sob¹, gdyby przy kaødej nadarzaj¹cej
siÍ okazji nie wspominali o†swoim bohaterze
narodowym: Mahatmie Gandhim. W†Indiach
portrety tego wybitnego Hindusa, symbolu
ìof non - violenceî, wisz¹ czÍsto w†prywat-
nych mieszkaniach i†sklepach, obok portre-
tÛw Indiry Gandhi (w øaden sposÛb nie
spokrewnionej z†Mahatm¹).
Hindusi maj¹ racjÍ, fanatyczne wrÍcz

uwielbienie dla tych postaci ma swoje g³Í-
bokie uzasadnienie: Mahatma pozwoli³ im
øyÊ w†wolnym kraju, a†cÛrka Nehru w†bez-
piecznym! Strona poúwiÍcona przywÛdcy

wolnych HindusÛw zawiera wiele informacji
o†nim, jego dzia³alnoúci, a†nawet o†jego ro-
dzinie (rys. 6).
Zbigniew Raabe, AVT
zbigiew.raabe@ep.com.pl

Prezentowane w†artykule informacje s¹
dostÍpne w†Internecie pod adresem http:/
/www.electronicsforu.com.


