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8†sierpnia 1999
W†pomocy dla elektronika i†elektrotechni-

ka znalaz³ siÍ opis zasady dzia³ania telefonu
- pierwsze informacje dla phreak. Zosta³y
poszerzone informacje o†zasilaczach.
...
11 sierpnia 1999
Zosta³y uzupe³nione zasilacze o†regulato-

ry napiÍcia. W†koÒcu moøna siÍ dowiedzieÊ,
czym my siÍ zajmujemy? Schemat przed-
wzmacniacza UKF-UHF. PojemnoúÊ strony
na freenet przekroczy³a 1MB, a†na polbox
(wersja bez grafiki) przekroczy³a 500kB
w†ci¹gu 20 dni! OsÛb odwiedzonych na Pol-
box (nie licz¹c moich) ok. 50, na freenet -
brak danych, serwer niedostÍpny.
...
13 sierpnia 1999
Nowy schemat termostatu. Zosta³y utwo-

rzone nowe podrozdzia³y w†pomocy elekt-
ronika, ktÛre zostan¹ nied³ugo skoÒczone.
Nowy rozdzia³ pt. programy. ZnajdowaÊ siÍ
tu bÍd¹ programy u³atwiaj¹ce øycie elektro-
nikom.
15-18 sierpnia 1999
Nie mog³em siÍ po³¹czyÊ z†serwerami,

przez co strona nie by³a aktualizowana. Po-
staram siÍ to jakoú nadrobiÊ. Zosta³ otwarty
nowy dzia³ pt. piraci w†eterze. BÍd¹ znajdo-
waÊ siÍ tam informacje o†nadajnikach radio-
wych i†telewizyjnych, poradach oraz - co
najwaøniejsze - schematach. Zosta³y popra-
wione drobne b³Ídy stylistyczne.
...
20 sierpnia 1999
Znowu nie jest dostÍpny serwer freenet,

przez co strona http://www.freenet.pl/gula
moøe nie byÊ dostÍpna. W†kaødym razie
dzisiaj s¹ nowe atrakcje. Mamy dzisiaj nowy
schemat przekaünika sterowanego sygna³em
ma³ej czÍstotliwoúci. Dla piratÛw mam sche-
mat dopa³ki 140W, a†dla tych, ktÛrzy chc¹
otworzyÊ telewizjÍ amatorsk¹ jest juø wykaz
elementÛw, a†nied³ugo pojawi siÍ sam sche-
mat. Zosta³ otwarty nowy dzia³ pt. listy,
gdzie znajdowaÊ siÍ bÍd¹ pytania od Was
oraz oczywiúcie odpowiedzi.
...
26 sierpnia 1999
Niestety zbliøa siÍ koniec wakacji. W†roku

szkolnym strona bÍdzie aktualizowana co ty-
dzieÒ, najczÍúciej w†pi¹tek lub sobotÍ. Na
pocz¹tku wrzeúnia znajdzie siÍ tu duøo no-
wych informacji, poniewaø bÍdÍ mia³ nowe
materia³y. Pora zapowiedzieÊ juø hit wrzeú-
niowy. BÍdzie to podrozdzia³, gdzie zajmie-
my siÍ zrobieniem samemu joysticka lub in-
nego kontrolera gry. Potrzeba do tego bÍdzie
dwÛch potencjometrÛw i†czterech przyciskÛw.
WiÍcej szczegÛ³Ûw dopiero we wrzeúniu.

Elektronika Hobby

Rys. 1.

Ca³kowicie zgadzam siÍ z†wy-
powiedzi¹ Autora pierwszej
z†prawdziwego zdarzenia polskiej
witryny poúwiÍconej elektronice.
Bezskutecznie poszukiwa³em
w†Inernecie przejawÛw dzia³al-
noúci elektronikÛw - webmaste-
rÛw. Natrafia³em nawet na inte-
resuj¹ce strony, ale redagowane
tak, jakby by³y poúwiÍcone pale-
ontologii, a†nie najbardziej dyna-
micznie rozwijaj¹cej siÍ dziedzi-
nie techniki, jak¹ jest elektroni-
ka. W†ich tworzenie autorzy w³o-
øyli nieraz masÍ pracy, przyozda-
biali je, diabli wiedz¹ po co, piÍk-
n¹ grafik¹, a†nastÍpnie... z†naboø-
nym podziwem kontemplowali
swoje dzie³o, nieraz przez ca³e lata.
Koledzy, nie tÍdy droga! Strony poúwiÍ-

cone elektronice musz¹ byÊ nieustannie
zmieniane i†modyfikowane, tak jak zmie-
nia siÍ i†rozwija nasza ukochana dziedzina
techniki ! Na takich stronach musz¹
pojawiaÊ siÍ schematy nowych opracowaÒ,
a†stare, juø nieaktualne, powinny byÊ z†niej
usuwane. Informacje o†podzespo³ach staj¹
siÍ nieaktualne nieraz po paru tygodniach!
Trzeba nieustannie wymieniaÊ doúwiadcze-
nia i†materia³y z†innymi webmasterami,
wertowaÊ karty katalogowe, zagl¹daÊ na
strony producentÛw pÛ³przewodnikÛw
i†sprzÍtu.
Trudno wydaÊ jednoznaczn¹ opiniÍ o†wit-

rynie internetowej, ktÛra istnieje dopiero nie-
ca³e trzy miesi¹ce. Jednak, jeøeli jej Autor
dalej bÍdzie trzyma³ obrany przez siebie
kurs, to zapowiada siÍ prawdziwa rewelacja.
Juø teraz pragnÍ wyraziÊ podziw dla ogromu
pracy, jak¹ w³oøy³ w†swoj¹ witrynÍ, praw-

dopodobnie poúwiÍcaj¹c na
jej tworzenie ca³e wakacje.
Opisywanie tych stron to

wyj¹tkowo ciÍøka, a†moøna
nawet powiedzieÊ, øe syzy-
fowa praca. Odwiedzam je
regularnie, i†za kaødym ra-
zem zastajÍ znaczne zmiany
i†ogromne iloúci nowych ma-
teria³Ûw. Drogi Kolego, wol-
niej, bo nie nad¹øÍ za Tob¹!
Jako przyk³ad rzetelnej, so-

lidnej pracy Autora zamiesz-
czamy fragment jego dzienni-
ka, opublikowanego na stro-
nie ìElektronika Hobbyî:
30 lipca 1999
Dzisiaj uzupe³ni³em dzia³

CB radio i†komunikacja,
zmieni³em stronÍ g³Ûwn¹
(doda³em parÍ skryptÛw),
doda³em dzia³ co nowego?
i†wersje dla ubogich, nieste-
ty brak nowych schematÛw.
31 lipca 1999
Zosta³y dodane schematy

przetwornic kondensatoro-
wych
...
4†sierpnia 1999
Dodane zosta³y tablice

rÛønych jednostek oraz wie-
lokrotnoúci i†podwielokrot-
noúci.
5†sierpnia 1999
Dodany zosta³ dzia³ dla

bardzo pocz¹tkuj¹cych
...

ì...dalej bÍdÍ zwiÍksza³ objÍtoúÊ
strony. PragnÍ stworzyÊ najlepsz¹
hobbystyczn¹ stronÍ o†elektronice
na úwiecie. WkrÛtce pojawi¹ siÍ

kolejne moje bardzo ciekawe
opracowania: bezprzewodowy

telefon o†duøym zasiÍgu (czyli
rezygnuj z†ofert sieci

komÛrkowych), ma³e pods³uchy
wprost na klasÛwkÍ, zrÛb sobie

od podstaw stacjÍ pirack¹
o†zasiÍgu 50km. Jak widaÊ
wszystko jest ze wspania³ej

dziedziny radiowej, ale to nie
znaczy, øe zapomnÍ o†innych.
Chcia³bym jeszcze zrobiÊ coú...
Przyk³adowo s³uchanie radia

w†Internecie, sterowanie
urz¹dzeniami. Jednak muszÍ
dobrze poznaÊ jÍzyk java...î.

Cytaty z witryny
www.elektronika.basnet.pl.

Rys. 2.

Rys. 3.
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Co w³aúciwie moøemy znaleüÊ na stronie
kolegi Kamila? Wystarczy spojrzeÊ na me-
nu umieszczone na stronie g³Ûwnej (rys.
1), aby dojúÊ do wniosku, øe warto by³o
z a j r z e Ê pod ad r e s : www.e l ek t r on i -
ka.basnet.pl.
Witryna Kamila podzielona zosta³a na

dzia³y tematyczne, wyczerpuj¹ce w†zasadzie
wszystkie tematy, jakie mog¹ zainteresowaÊ
elektronika hobbystÍ. Przewaøaj¹c¹ czÍúÊ
strony zajmuje to, co zwykle najbardziej nas
interesuje, czyli schematy i†dokumentacja
ciekawych uk³adÛw elektronicznych. Zajrzyj-
my dla przyk³adu do dzia³u zatytu³owanego
ìWarsztatoweî (rys. 2) gdzie, jak ³atwo siÍ
domyúliÊ, moøemy znaleüÊ opisy uk³adÛw,
ktÛre mog¹ znaleüÊ zastosowanie w†naszym
domowym laboratorium. Znajdujemy tam, ba-
gatelka: opisy 15 uk³adÛw elektronicznych,
w†wiÍkszoúci z†do³¹czonymi do nich rysun-
kami p³ytek obwodÛw drukowanych. Sche-

maty doúÊ ciekawe,
dokumentacja solid-
nie przygotowana, ale
z † r o z c z a r owan i em
stwierdzam, øe nie
znajdujÍ pomiÍdzy ty-
mi uk³adami schema-
tu zwyk³ego, proste-
go, uniwersalnego za-
silacza laboratoryjne-
go.
No cÛø, poczekaj-

my trochÍ, ta witryna
to dopiero kilkumie-
siÍczne niemowlÍ,
nieustannie rosn¹ce

i†rozwijaj¹ce siÍ. Dowodem na to s¹ napisy
zamieszczane na stronach tytu³owych kaø-
dego z†dzia³Ûw:
Aktualizacja tego dzia³u: pi¹tek, 15 paü-

dziernika 1999, g. 18:46:52
WitrynÍ Kamila odwiedzi³em 16 paüdzier-

nika, a†wiÍc jego deklaracje o†nieustannej
a k t u a l i z a c j i z awa r t y ch na s t r on i e
ìElektronika Hobbyî materia³Ûw nie by³y
czcz¹ przechwa³k¹.
Dzia³em elektroniki, ktÛry szczegÛlnie in-

teresuje naszego KolegÍ jest bez w¹tpienia
radiotechnika, a†w†szczegÛlnoúci niezbyt le-
galne dzia³ania podejmowane na falach ra-
diowych. åwiadcz¹ o†tym dwa bardzo roz-
budowane dzia³y: ìRadioî i†ìPiraciî.
W†pierwszym (rys. 3) Autor prezentuje spo-
r¹ iloúÊ ciekawych uk³adÛw radiowych i†te-
lewizyjnych o†parametrach, oglÍdnie mÛ-
wi¹c, nie zawsze zgodnych z†obowi¹zuj¹cy-
mi normami. Drugi z†wymienionych dzia-
³Ûw (rys. 4) to juø wprost zbiÛr porad i†wska-
zÛwek pomocnych w†prowadzeniu pirackiej

dzia³alnoúci radiowej. Na
szczÍúcie nikt nikomu nie
moøe zabroniÊ publikowania
takich - dla wielu bardzo
interesuj¹cych - informacji.
Ciekawie prezentuje siÍ

dzia³ poúwiÍcony uk³adom
audio. Wprawdzie znajduje-
my tam zaledwie ok. 15 sche-
matÛw, ale Autor zapowiada
szybk¹ rozbudowÍ tego dzia-
³u i†zamieszczenie w†nim ko-
lejnych ciekawych opraco-
waÒ. Niezbyt imponuj¹co
wygl¹da, jak na razie, dzia³
poúwiÍcony uk³adom wspÛ³-
pracuj¹cym z†komputerami
PC (rys. 5). Jednak rekom-

Rys. 4.

Rys. 6.

Rys. 5.

pensuj¹ to linki do innych, ciekawych stron,
zamieszczone w†tym (a takøe w†innych) dzia-
le.
Zanim przejdziemy do opisu pozosta³ej

czÍúci witryny Kamila warto podsumowaÊ
to, co omÛwiliúmy do tej pory. Strona jest
ciekawa, iloúÊ zgromadzonych na niej infor-
macji imponuj¹ca, ale niekiedy mam wra-
øenie, øe Autor poszed³ trochÍ na iloúÊ, a†nie
na jakoúÊ.
Wiele schematÛw nie jest zbyt nowoczes-

nych i†moøna dostrzec ca³kowite ignorowa-
nie uk³adÛw mikroprocesorowych. Moøe jed-
nak ìczepiam siÍî i†zbyt wiele wymagam od
szesnastoletniego (sic!) webmastera, ktÛry
pracuje zaledwie kilka miesiÍcy!
W†ramach tego artyku³u nie sposÛb omÛ-

wiÊ wszystko, co znajdujemy na stronach
Kamila. Pragn¹³bym jednak jeszcze zwrÛciÊ
uwagÍ pocz¹tkuj¹cych CzytelnikÛw na cie-
kawie zapowiadaj¹cy siÍ dzia³, przeznaczo-
ny w³aúnie dla nich. Jest to dzia³ nazwany
ìPomoc dla pocz¹tkuj¹cychî (rys. 6). Kamil
rozpocz¹³ w†nim prowadzenie cyklu wyk³a-
dÛw o†podstawach elektrotechniki i†elektro-
niki. Zacz¹³ od wyt³umaczenia czytelnikom
zasady funkcjonowania obwodu zawieraj¹ce-
go øarÛwkÍ, ürÛd³o pr¹du oraz wy³¹cznik
i†przechodzi stopniowo do coraz bardziej
skomplikowanych zagadnieÒ. Ten dzia³ zo-
sta³ dopiero rozpoczÍty, ale jeøeli Autorowi
nie zabraknie zapa³u i†pracowitoúci, to za-
powiada siÍ on bardzo interesuj¹co.
Na zakoÒczenie pozostaje mi tylko øyczyÊ

Autorowi dalszych sukcesÛw w†redagowaniu
tej ciekawej witryny.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Autorem strony http://www.elektroni-
ka.basnet.pl jest Kamil Gulczuk z†Kielc.


