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Jako zalety m otorów Diesla w  zakładach 
w ielkich podnosi p. Gehrke nadzw yczaj pro
sty i niezależny od ludzi sposób spuszczania 
i przeprowadzenia m ateryalu popędowego.

Urządzenia transportowe dla węgla nie tyl
ko dużo kosztują — mogą też zawieść.

W spom nieć należy również o łatwości uru
chomienia m otorów Diesla (w ciągu 2’ można

w ielką jednostkę złączyć z siecią), w ykluczenie 
strat na paliwie w skutek zleżenia, mniejsze 
obszary na składy m ateryału popędowego, 
niniejsze roboty dla uzyskania w ody chłodzą
cej etc.

O dalszych w yw odach p. Gehrke nie w spo
minam, odsyłając interesujących się tą sprawą 
do wspomnianego artykułu.

Inż. Mieczysław Pożaryski. Organizacya pracowni elektrotehni- 
cznej w średniej szkole mechaniczno-technicznej.

W  obecnym  stanie techniki, szczególnie 
w  dziale przem ysłu mechanicznego, urządzenia 
elektryczne są stosowane wszędzie; chyba tyl
ko bardzo m ałe warsztaty, znajdujące się zdała 
od elektrowni, obyw ają się jeszcze bez popędu 
i bez światła elektrycznego. Oświetlenie i po
pęd elektryczny grają tu rolę równorzędną: 
zw ykle gdzie m am y jedno zastosowanie prądu, 
to jest i drugie.

W obec takiego stanu rzeczy, szkoła me- 
chaniczno-techniczna powinna dawać m ożność 
słuchaczom zdobycia zasadniczych wiadom ości 
w  tym przedmiocie i pewnego obycia się 
z urządzeniam i tego rodzaju. N ależy pamiętać
o tem, że popęd elektryczny jest tak różny od 
mechanicznego i oparty na tak odmiennych 
własnościach ciał przyrody, że dla dokładnego 
zapoznania się z nim jest rzeczą konieczną 
poświęcić, co najmniej, tyleż czasu, co się 
udziela popędowi mechanicznemu, tem bar
dziej, że w  elektrotechnice są zarazem  om a
w iane różne inne zastosowania elektryczności.

W ykład o pędniach m echanicznych poprze
dzony jest m echaniką teoretyczną i stosowaną, 
a oprócz tego jeszcze nauką o w ytrzym ałości 
m ateryałów , w ięc elektrotechnika w łaściw a po
winna być również poprzedzona teoryą elektro
m agnetyzm u ogólną i wstępem do elektrote
chniki, przedstaw iającym  zasadnicze rzeczy 
z teoryi w  ujęciu technicznych zastosowań.

W ykład  teoryi elektrom agnetyzm u może 
być oczyw iście pow ierzony fizykow i, resztę 
jednak musi koniecznie w ykładać specyalista 
elektrotechnik.

Nauka jednak książkow a i w ykład ow a nie 
może dać zupełnie zadaw alniających w yników

w  żadnym  dziale w iedzy technicznej, a w  ele- 
krotechnice szczególnie.

Elektrotechnika jest jednym  z najnow szych 
działów  techniki, stosuje ona siły  i przejaw y 
przyrody mniej powszednie od innych, słowra 
więc, określające rozm aite pojęcia w  nauce 
tego przedmiotu, są dla słuchacza, nie znającego 
bliżej zjawisk, dźw iękam i bez treści, które 
nie w yw ołu ją  żadnego w yobrażenia blizkiego 
do rzeczyw istości w  jego mózgu.

Są tu trochę pom ocne pokazy ria w yk ła 
dach, zupełnie jednak one celu nie osiągają, 
bo są zbyt pobieżne, krótkotrw ale i dalekie 
dla słuchacza, które on z odległości kilku metrów 
widzi, a często źle widzi, co się dzieje na stole 
w ykładow ym , a ju ż  nigdy nie spostrzeże w y 
raźnie i wszechstronnie czynników  w yw o łu ją 
cych zjaw iska.

Słowem, pokazy na w ykładach są w prawdzie 
potrzebne dla ożyw ienia w ykładu, skupie
nia uwagi słuchacza i uwydatnienia szczególnie 
charakterystycznych zjaw isk, ale nie są one 
w  żadnym  razie w ystarczające.

Praw dziw e oswojenie się z przedmiotem 
elektrotechniki może dać tylko pracownia.

Przedewszystkiem  określm y dokładniej cel, 
jaki powinniśm y osiągnąć przez zajęcia słu
chaczów w  pracow ni elektrotechnicznej. Na 
stopniu początkow ym  nauczania, a w ięc we 
wstępie do elektrotechniki, rola pracowni po
lega na um ożliw ieniu słuchaczom  sam odziel
nego przekonania się o w ażniejszych w łasno
ściach prądów elektrycznych, na zdobyciu pe
wnego zasobu wiadom ości praktycznych, skła
dających się po części z drobiazgów, o których 
przy w ykład zie zw ykle  się nie mówi, a w re
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szcie na ułatwieniu zapoznania się z budową 
rozm aitych przyrządów , o których m ów ić na w y 
kładzie również albo niema, albo szkoda, czasu. !

Po przerobieniu pewnej ilości zadań przez 
słuchaczy w  pracowni, bez wątpienia łatwiej 
jest porozum ieć się nauczycielow i na w yk ła 
dach ze słuchaczam i i w ykład  sam może być I 
podniesiony na poziom  w yższy, obejm ujący 
szerszy zakres wiedzy. Dalej, gdy się przecho
dzi ju ż do w łaściw ej techniki elektrycznej, 
rola pracowni trochę się zmienia. Spełnia ona 
w praw dzie i tutaj poprzednie zadania, ale w a
żniejsze są spraw y jeszcze inne, dotyczące 
osiągnięcia pewnej w p raw y w  przeprow adza
niu najw ażniejszych pom iarów  i zapoznania 
się z obsługą i budow ą maszyn.

Doświadczenie pokazało, że chociaż z jaw i
sko prądu elektrycznego jest najmniej uchwytne 
dla w yobraźni ludzkiej i najpóźniej znalazło 
zastosowanie techniczne, to jednak najłatwiej 
jest miarą śledzić przebieg zjaw isk  tego rodzaju.

Z tego oczyw iście powodu w  elektrycznych 
urządzeniach tak są rozpowszechnione przy
rządy m iernicze i tak często z nich korzysta
my. Technik w ięc z w ykształceniem  średniem 
koniecznie musi umieć posługiwać się naj
w ażniejszym i przyrządam i mierniczymi.

W łasności m aszyn m ogą być należycie zro
zum iane i odczute, a w iedza o nich należycie 
przysw ojona, tylko drogą osobistego dośw iad

czenia.
Samo przez się ju ż się rozumie, że obsługę 

poznaje się m ając do czynienia z maszynami.
Można byłoby spróbow ać postawić jeszcze 

inne zadania pracowni elektrotechnicznej, n. p. 
zapoznanie praktyczne słuchaczy z w ykon y
w aniem  robót instalacyjnych i sporządzaniem 
m aszyn i przyrządów , lecz sądzę, że organiza- 
cya takie pracowni, celow a i dobra, jest tru
dna i kosztow na; cel m oże być osiągnięty tylko 
przy dużym  nakładzie czasu ze strony słucha
cza i w ielkich w ydatkach ze strony admini- 
stracyi.

W róćm y teraz do pracowni najw łaściw szej —  
pom iarowej, ja k  by ją nazw ać można, ze w zglę
du na przew ażający je j charakter.

Przedew szystkiem  przedstawię treść zadań 
w  części pierwszej i drugiej. P ierw szą część 
nazw iem y częścią wstępną.

W ybó r zadań jest dość urozm aicony i nie

koniecznie ma być w tym przedm iocie jedno 
najlepsze rozwiązanie.

'Fen układ, który przytoczę, jest w ynikiem  
długiej praktyki i ustalony został po w ielokro
tnych zm ianach i udoskonaleniach.

W stęp stanowią następujące 10 zadań:
1. W yznaczanie kierunku linij sił magne

tycznych za pom ocą opiłek i znaku biegunów 
magnesów igłą magnesową.

2 . Mierzenie oporu grupy lam pek żarow ych 
za pom ocą am perom ierza i w oltom ierza przy 
rozmaitej liczbie lam pek w  grupie i rozmaitej 
sile prądu.

W ynik  doświadczenia przedstawia się w  tym 
zadaniu w postaci dw óch w ykresów , w yraża
jących  zależność oporu od liczby lam pek i od 
siły prądu.

3. Spraw dzanie pierwszego praw a Kirch- 
hoffa. Zadanie to jest urządzone w  następu
jący  sposób. Na drewnianych tablicach są na
ciągnięte druty, tw orzące rozgałęzienia, połą
czone w  jedną sieć. W  taką sieć puszcza się 
prąd i za pom ocą woltom ierza o dużym  opo
rze m ierzy się w  rozm aitych m iejscach spadek 
potencyału. Opór jednostki długości drutów 
jest dany, w ięc podług wskazań woltom ierza 
oblicza się silę prądu i określa się jego kieru
nek. W ynikiem  tych spostrzeżeń jest w yrażona 
procentowo niezgodność spostrzeżeń z prawem  
Kirchhoffa.

4 . W yznaczanie oporu w łaściw ego różnych 
metali, przez mierzenie oporu woltom ierzem
i amperomierzem.

5. W yznaczanie stałej busolistycznej wol- 
tometrem miedzianym .

fi. W yznaczanie zm iany potencyału w zdłuż 
obwodu: a) utworzonego przez trzy druty 
z różnych metali, b) z jednego drutu jednoli
tego z elektrom otoryczną siłą w  postaci ogni
w a w  środku. Mierzenie różnic potencyałów  
odbyw a się tu za pom ocą woltom etru o du
żym  oporze (1900 Û przy 5 V.).

7. W yznaczanie elektrom etrycznej siły ogniw 
galw anicznych przez porównanie z norm alnym  
metodą kom pensacyjną w  najprostszej formie. 
Zamiast oporników, drut na skali.

8. W yznaczanie licznika am perogodzin Aro- 
na dokładnym  amperomierzem i zegarkiem.

9. W yznaczanie wykresu zależności siły 
term oelektrom otorycznej od tem peratury.
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10. W yznaczanie poziomej składowej natę
żenia magnetyzmu ziemskiego metodą Gaussa, 
przy zastosowaniu najprostszych przyrządów , 
a m ianow icie zw ykłego magnesu zawieszonego 
na długiej nitce i zw ykłej busolki mierniczej 
używanej przez geometrów.

Do zadań są w ydane krótkie objaśnienia 
z podaniem układów połączeń. Na podstawie 
tych objaśnień słuchacze w ykonyw ują sami 
w szystkie połączenia i robią odczyty. Z prac 
swoich słuchacze przedstawiają sprawozdania 
zaopatrzone w  w ykresy na papierze m ilim e
trowym . D okładność w ykonanych przez słu
chaczy pom iarów zw ykle  w ynosi około 10°/o, 
chociaż z używanem i w  pracowni przyrząda
mi można osiągnąć dokładność większą. Ale 
oczyw iście trudno jest żądać od przeciętnego 
słuchacza szkoły średniej, aby, w ykonyw ując 
pierw szy raz w ży c iu  pom iary przy pewnem 
zadaniu, osiągnął najw yższą m ożliw ą w da
nych warunkach dokładność.

Zresztą sądziłbym , że tu o szczególną do
kładność pom iarów tak dalece nie powinno 
chodzić, gdzie celem pracowni nie jest wysub- 
telnienie zdolności i w p raw y obserwacyjnej, 
ja k  to ma m iejsce n. p. w  fizycznych praco
w niach uniwersyteckich.

G łów nie należy zw racać uwagę na samo
dzielność roboty słuchacza, dokładne zrozu
mienie treści zadania i w ykonyw anych  spo
strzeżeń, a poza tem na nabycie pewnej w praw y 
w  obchodzeniu się z przyrządam i.

Zadania podane w yżej w ykonyw ane są 
w  ciągu dwóch godzin. W  tym  czasie mogą 
słuchacze i doświadczenia przeprow adzić i prze
robić obliczenia.

P rzyrządy potrzebne do przytoczonych w y 
żej zadań są bardzo proste i mogą być czę
ściow o w ykonane w  podręcznym  warsztacie, 
za w yjątkiem  oczyw iście kilku am perom ierzy
i w oltom ierzy, które m uszą być dokładne, 
w  niektórych zadaniach nawet ze skalą zw ier
ciadlaną i cienką w skazów ką.

Przy każdym  zadaniu z pożytkiem  może 
pracow ać tylko dwóch słuchaczy, przy większej 
ich ilości w ypada tw orzyć więcej grup.

Dla udzielania rad i drobnych w skazów ek 
koniecznie jest potrzebna osoba kompetentna 
prow adząca zajęcia. O ile przyrządy są usta
wione zawczasu i sieć doprow adzająca prąd

PAMIĘTNIK VI. ZJAZDU TECHNIKÓW

jest w porządku, w ystarczy jedna osoba na 
20-tu słuchaczy.

Druga serya zadań, obejm ująca zasadnicze 
zadania elektrotechniczne, jest w  warunkach 
pracy naszego laboratoryum  podzielona na 
cztery części.

Oto treść zadań:

Część I.

1. Badanie licznika prądu zmiennego, po
legające na w yznaczaniu stałej licznika przy 
różnych połączeniach zwojnic, dla zoryentowa- 
nia się w  działaniu rozm aitych części tego 
przyrządu.

2. W yznaczanie spółczynnika sam oindukcyi 
dwóch zw ojnic rozw ażanych jako całość w  za
leżności od położenia zw ojnic i głębokości po
grążenia rdzenia żelaznego. Stosuje się tu m e
toda porównania napięć na oporze indukcyj
nym  i bezindukcyjnym  przy przepuszczaniu 
prądu zmiennego.

3. Mierzenie dużych oporów metodą bez
pośredniego porównania.

4 . Mierzenie oporu mostkiem skrzynkow ym  
Wheatstona.

5. Badanie zm ian oporu drutu miedzianego 
przy ogrzewaniu prądem.

W  celu przeprowadzenia tego badania w  w a
runkach m ożliw ie blizkich do tych, jakie  spo
tykam y w  praktyce, zastosowano tu zw ojnice 
nawinięte na m etalow ych rurkach; temperaturę 
zw ojnic m ierzym y w ew nątrz i zew nątrz ter
mometrami rtęciowym i, których naczyńka są 
owinięte cynfolją, opór zaś woltom ierzem  i am 
peromierzem.

6. Określenie spółczynnika sprawności przy
rządu do gotowania.

Część II.

1. Badanie dynam om aszyny bocznikowej.
2 . Badanie silnika bocznikowego.
3 . Badanie silnika szeregowego.
4 . Badanie transformatora.
5 . Badanie silników trójfazow ych asynchro

nicznych (krótko spięty i z pierścieniami).
6. Badanie dynam om aszyny prądu trójfa

zowego.
W szystkie te badania przeprow adzają się 

oczyw iście w  skrom nym  zakresie i dotyczą
38
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tylko najw ażniejszych własności maszyn. Każde 
zadanie można w ykonać w ciągu trzech go
dzin, obliczenia oczyw iście w ypada ju ż robić 
w  domu.

Część III.

1. Badanie ogniw  galwanicznych.
2. Określenie zużycia prądu na jedną św ie

cę w  lam pach żarow ych w  zależności od na
pięcia.

3 . Badanie izolacyi sieci.
4. W yznaczenie spółczynnika rozproszenia 

linij m agnetycznych w  elektromagnesie w za
leżności od odległości kotw icy od biegunów, 
według m etody ballistycznej.

5. W yznaczenie krzyw ej magnetyzmu że
laza. Metoda stosowana w  tym zadaniu jest 
opracow ana w  naszej pracowni i przyrząd na 
m iejscu zrobiony. Jest ona kom binacyą dwóch 
znanych w m iernictwie elektromagnetycznem 
pom ysłów .

Oto treściw y opis: Bam a żelazna ABC rys. 1. 
ma w  środku u dołu ruchom y klocek D, który

R y s .  1 .

może być zam ocow any w  dowolnem  położe
niu. W  tym  klocku jest otwór, w  który w su
w a się swobodnie pręcik żelaza badanego. Aby 
uniknąć silnego przylegania pręcika przy ma
gnesowaniu do ścianki otworu w  tym  miejscu, 
gdzie przyleganie byłoby najszczelniejsze, w sta
wiona jest w  otw ór klocka D cienka rurka 
mosiężna. Badany pręcik górnym  końcem p rzy
lega do ram y w  m iejscu B i gdy w  zw ojnicy 
nasadzonej na tym  pręciku jest prąd, to prę
cik trzym a się ram y pod w pływ em  m agnety
cznego przyciągania. W edług znanej metody

Thom sona w yznacza się zależność pomiędzy 
prądem a indukcyą m agnetyczną w  żelazie 
przez odrywanie pręcika ciężarkam i nakłada- 
nemi stopniowo na szalkę (co 10 gr. w ystar
czająca dokładność). Następnie powtarza się 
raz jeszcze tą samą czynność po założeniu 
krótkiej zw ojnicy rys. 2 i podniesieniu klocka 1) 
mniej więcej do połow y.

Na zasadzie dwóch sze
regów doświadczeń w y 
znacza się krzyw ą magne
tyzm u w żelazie w yraża
jącą  zależność indukcyi 
magnetycznej od ampe- 
rozw ojów  m agnesujących 
przez obliczenie różnicy 

am perozw ojów  potrze
bnych do w zbudzenia tej 
samej indukcyi magnety- 
cznej w pierw szym  i dru- Rys. 2.
gim wypadku. W  ten 
sposób ruguje się magnetom otoryczna siła nie
zbędna dla przeprowadzenia linij m agnety
cznych przez m iejsca styków  żelaznych części 
obwodu magnetycznego pom iędzy sobą, a także 
więcej niż połow y żelaznego obwodu pom o
cniczego stanowiącego ramę. Metoda ta w  w y 
konaniu jest bardzo prostą i poglądową, uw i
doczniającą, przy sposobności, znaczenie oporu 
obwodu magnetycznego. Nie badałem szcze
gółow o ścisłości w yników  w przeświadczeniu, 
że dla użytku praktycznego są o w iele dokła
dniejsze i wygodniejsze w  użyciu metody, są
dzę jednak, że w  szkole taka metoda ma pe
w ną pedagogiczną wartość, a przy uważnej 
robocie w yniki są zupełnie prawdopodobne.

6. Określenie oporu w łaściw ego kwasu siar- 
czanego przy różnych gęstościach. Do tego celu 
stosujemy mostek uniw ersalny Kolrauscha.

Część IV.

1. W zorcow anie (cechowanie) technicznych 
w oltom ierzy i am perom ierzy przyrządam i pre
cyzyjnym i.

2. W zorcow anie watom ierza.
3. W zorcow anie licznika kilowatgodzin 

Thomsona.
4 . Badanie akumalatora.
5. Badanie regulatorów lamp łukow ych 

zmiennego i stałego prądu. Zadanie to polega 
na w yznaczeniu granic wahania się napięcia
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i prądu lampy, a poza tern na dokładnem  w y 
kreśleniu biegu prądu w  lampie.

6 . Badanie spadku napięcia w linii obcią
żonej lam pam i żarowem i.

7. Badanie układu lamp żarow ych przyłą
czonych do sieci trójfazow ej. Badanie to za
w iera wykonanie odpowiednich połączeń i m ie
rzenie prądów i napięć w e w szystkich fazach 
przy połączeniu w trójkąt i w  gwiazdę, przy 
różnych obciążeniach, a poza tem jeszcze spraw 
dzanie otrzym anych w yników , przez przyjęcie 
niektórych odczytów  za dane, i w yznaczenie 
innych metodą wykreślną. Do zadań wydane 
są krótkie objaśnienia zaw ierające krótkie opi
sy przyrządów  pom iarowych i układy połączeń.

Podane tu dwadzieścia pięć zadań przera
biane są w  ciągu roku. Dla zm niejszenia ko
sztów nabycia odpowiednich przyrządów  mier
niczych są jednocześnie czynne tylko zadania 
jednej czwartej części, te same przyrządy sto
sują się w ięc przy rozm aitych zadaniach. Zara- 
razem jest m ożność przeprowadzenia, chociaż 
niewielkiego, stopniowania przy  w ykonyw aniu 
zadań. Podany w yżej rozdział na cztery części 
zastosow any jest do układu semestralnego. 
Jedni słuchacze przerabiają zadania w kolejce 
I część, II, III i IV, a inni III część, IV, I i II, 
zależnie od tego, kiedy w chodzą na odpow ie
dni kurs w  jesieni, czy też na N ow y Bok. Za
dania każdej części przerabiają słuchacze w  ten 
sposób, aby każda grupa słuchaczy zaw sze 
m iała odpowiednie zadanie. A w ięc gdy jest 
n. p. 6 zadań, to tw orzy się 6 grup słuchaczy
1 pierw szy raz 1 gr. przerabia 1 zad., 2 gr.
2  zad. i t. d.. a w następnym dniu 1 gr. 2 zad.,
2  gr. 3 zad. i t. d.; w jednej grupie pra
cuje od 2 do 3-ecli słuchaczy. Przy w yko 
nyw aniu pow yższych zadań głów na uwaga 
zw rócona jest na to, aby słuchacz dokładnie 
zrozum iał treść zadania i cel czynności w y 
konyw anych przy robocie, a jednocześnie za
znajam iał się z budow ą przyrządów  i maszyn, 
wreszcie na dokładności odczytów  i umiejętnem 
opracowaniu w yników .

W  niektórych zadaniach słuchacze obli
czają stopień dokładności w yników  na zasa
dzie m ożliw ych błędów przy odczytyw aniu 
różnych przyrządów . Z w ykonanych zadań 
słuchacze opracow ują spraw ozdania zaw iera
jące obliczenia i w ykresy. W ym agane jest od
dawanie sprawozdań po upływ ie dwóch tygo

dni od daty w ykonania zadania. Ściąganie je 
dnak tych sprawozdań we w łaściw ym  term i
nie nastręcza czasem trudności, ale z grupą bar
dziej starannych słuchaczy daje się to osiągnąć.

Zasadnicze dane dotyczące urządzenia pra
cowni tego rodzaju są następujące. Pracow nia 
rozporządza prądem miejskim  trójfazow ym
0 napięciu 120 V do 30 A i prądem stałym  
z własnej bateryi akum ulatorów o napięciu 
100V do 30A.

Do ładowania bateryi służy przetwornica 
z prądu trójfazow ego na stały o m ocy 2 KW .

Do zadań służą m aszyny następujące; prze
twornica z prądu stałego na trójfazow y o m ocy 
18  K W  na prądzie trójfazow ym , prądnica bo
cznikowa obracana silnikiem jednokonnym  
prądu stałego. Następnie: silnik bocznikow y 
na 3U k. m., silnik szeregowy na 3U k. m., sil
nik trójfazow y krótko spięty na ł/2 k. m., sil
nik trójfazow y z pierścieniami na 2 k. m. i trzy 
transform atory jednofazow e na 2 KW , każdy 
z przekładnią 120 V  : 500 V.

Poza tem jest kilka lamp łukowych, 1.1 sztuk 
am perom ierzy i w oltom ierzy dokładnych w e
dług Deprer d’Arsonrala, z których 4  mają 
zwierciadlaną skalę. Jeden amperomierz pre
cyzyjn y elektrodynam iczuy na prąd stały
1 zm ienny (5 i 10 A), woltm etr tej samej kon- 
strukcyi (60 i 120 V). Jeden watom ierz precy
zyjny, a drugi techniczny na prąd trójfazow y, 
fazom ierz w edług Dolinodobrowolskiego i dwa 
częstościom ierze języczkow e; jeden z podw ój
ną skalą dla równoległego łączenia dynam o- 
m aszyny prądu zm iennego z siecią miejską. 
Poza tem kilka am perom ierzy prostych na prąd 

stały i 15 takichże am perom ierzy i w oltom ie
rzy na prąd zmienny.

Oprócz tego jest kilka oporników  regula
cyjnych, kilka oporów skrzynkow ych, dwa 
m ostki Wheatstona, jeden w edług Kalrauscha, 
dwa galwanom etry i fotom etr Bunsena z ław ą 
umieszczoną w odpow iednim  ciem nym  pokoju.

Inwentarzowa w artość tych w szystkich 
przedm iotów wynosi około dwunastu tysięcy 
rubli.

Pom ieszczenie zajm ow ane przez pracownię 
jesl niewielkie: dw a pokoje po 38 m 8, dw a po 
14 m 2, pokój m aszynow y 50 m* i warsztat pod
ręczny reparacyjny 14 m 2.

Na zakończenie pozw olę sobie zw rócić uw a
gę na to, że tego rodzaju zajęcia praktyczne
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zaw sze dość chętnie są w ykonyw ane przez 
słuchaczy, a przez jednostki szczególnie inte
resujące się przedmiotem są bardzo szczegó
łow o i dokładnie opracow ywane. N ależy w ięc 
przypuszczać, że przy studyowaniu przedmiotu
i następnie przy stosowaniu w  praktycznem  
życiu, w iedza zdobyta w  pracowni jest bardzo 
pożyteczna, a że jest najtrwalsza, to każdy wie 
z własnego doświadczenia.

Na podstawie takiego referatu proponuję 
poddać dyskusyi i uchwalić następujące tezy, 
dotyczące pracowni elektrotechnicznej w  szkole 
średniej m echaniczno-technicznej.

1. Pracow nia elektrotechniczna jest nie
zbędna dla w ykształcenia elektrotechnicznego 
na każdym  poziom ie, a w ięc i w  szkole śre
dniej mechaniczno-technicznej.

2 . Pożądany jest rozdział na dw a stopnie:

I) Zadania wstępne, w  zakres których w cho
dzi zapoznanie słuchacza z zasadniczem i pra
wam i rządzącem i zjaw iskam i elektrom agnety
cznemu II) Zadania o charakterze przeważnie 
technicznym, głów nie na maszynach.

3. Charakter zadań musi być zaw sze po
m iarowy, tak aby w ynik  w yrażał się liczbą, 
albo wykresem , szczególnie w ykresy powinny 
być stosowane przy m ożliw ie większej liczbie 
zadań.

4 . N iew ym agąjąc szczególnej dokładności 
pomiarów, należy jednak na paru zadaniach 
dać w yobrażenie o stopniu osiągalnej w  da
nych w arunkach dokładności.

5 . W  celu zm niejszenia w ydatków  na urzą
dzenie pracow ni pożądany jest podział zadań 
na takie grupy, aby te same przyrządy m ogły 
służyć do rozm aitych zadań.


