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Altium Designer 6
EDWinXP. Równowaga formy i treści
Na str. 70 i 77 zamieszczamy opisy pakietów 
programów, które chociaż służą do podob-
nych celów (m.in. projektowanie PCB) są 
produktami skrajnie różnymi pod względem 
sposobu obsługi i możliwości.

Płyta ewaluacyjna i klawiatura muzyczna MIDI
Wypełniając obietnicę z kursu o MIDI, prezen-
tujemy projekt płyty ewaluacyjnej MIDI. Jej 
oczywistym uzupełnieniem jest moduł klawia-
tury muzycznej, która może być wykonana 
w wersji odpowiadającej potrzebom i możli-
wościom Czytelnika. Zapraszamy do lektury
na str. 19. 

VGA–tester
Do otwarcia naszego miesięcznika od razu na 
str. 25 zachęcamy przede wszystkim serwisan-
tów wykonujących naprawy monitorów i kart 
graficznych. Układ, jaki tu opisujemy z pewno-
ścią będzie bardzo przydatny w ich codzien-
nej pracy.

Mostek telefoniczny z dekoderem CLIP
Dzwonisz – płacisz. To dość oczywista prawi-
dłowość. Nie zawsze jednak udaje się załatwić 
wszystkich spraw służbowych wymagających 
kontaktu telefonicznego w miejscu i w godzi-
nach pracy. Mostek telefoniczny rozwiązuje 
ten problem, a jak można się dowiedzieć
na str. 28.

RoomQuake
Autor projektu, zamieszczonego na str. 111 
najwyraźniej lubi, jak mu tynk odpada od 
ścian w czasie słuchania muzyki. Długo poszu-
kiwał metod osiągnięcia tego stanu, ale z hi-
storii, którą opisuje wynika, że cel został osią-
gnięty. Zapowiada się fascynująca lektura. 

Ethernet i AVR–y. Ethernut od podstaw
Zaprzęgnięcie małego mikrokontrolera do 
pracy w sieci Ethernet od 
strony sprzętowej nie jest 
wielkim problemem. 
Znacznie trudniej 
jest napisać do-
brze działające 
oprogramowa-
nie. Na str. 89 
rozpoczy-
namy opis 
(uwaga!) 
sieciowego 
systemu opera-
cyjnego dla mikrokon-
trolerów AVR.

VGA–tester
Do otwarcia naszego miesi
str. 25
tó
graficznych. Uk
ś
nej pracy.

VGA–tester
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