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»GRODEK«

WARNIKI ELEKTRYCZNE
od 5 litrów
do 800 litrów

KUCHNIE
ELEKTRYCZNE
*

dla
dla
dla
dla

łazienek
kuchni
umywalni
rzemiosła
i przemysłu

dla gospodarstw
domowych
dla restauracji
dla szpitali

od 1 płytkowej kawalerskiej
do 12 płytkowych hotelowych

KOTŁY I KOCIOŁKI
ELEKTRYCZNE

dla dużych
kuchni
dla przemysłu
dla rzemiosła

ELEKTRYCZNE:
Żelazka, Grzałki Backerowskie, Imbryki, Samowa
ry, Maszynki do kawy, Piecyki, Piece przemysło
we, Suszarki laboratoryjne i przemysłowe, Kolby
do lutowania, Specjalne grzejniki przemysłowe
Wszystkie grzejniki Gródka projektowane sq przez polskich
inżynierów, wykonane przez polskich robotników i dokładnie
badane w bogato wyposażonych laboratoriach własnych.

Fabryka

Grzejników

Elektrycznych

»G r ó d e k«

TORUŃ, Fosa Staromiejska 1, tel. 2311

ODDZIAŁ w WARSZAWIE Marszałkowska 150, telefon 30668

PAMIĘTAJCIE
Po całorocznej pracy i kłopotach,po okresie egzaminów,zaliczaniu

ćwiczeń i lab o rek, gorączkowym pisaniu wielo stronicowych sprawozdań - że
gnamy się.Po zobaczenia przy pracy w nowym r ku akademickim.

Syczymy Wam wypoczynku,powrotu do pełni sił,wesela i radości.

Zapomnijcie na krótki okres wakacyjny o codziennych kłopotach,o go
dzinach straconych bezproduktywnie na czekanie w ogonkach,o czasie zmar
nowanym na wchodzenie do naszych gmachów drogą najdłuższą,! o tych innych

podobnych utrapieniaeh,które już w tej chwili należą do przeszłości.
To są złe strony naszego życia - zapomnijcie więc o tym jaknajszyb

ciej. Bądźcie weseli i rozradowani,pamiętajcie to co wesołe i dobre w ży
ciu.
Część z Was pójdzie odpocząć po pracy,reszta stanie do warsztatu,

przy któiym w przyszłości będzie pracować - obejmio praktyki.

Do Was Koledzy Praktykanci zwracamy się z apelem,Was wzywamy do współpraoy.Róbcie notatki o ciekawszych zdobyczach techniki z którymi się ze-

tknieoie,o spostrzeżeniach z własnych doświadczeń,by po odbytej praktyce
móc zabrać głos na łamach Biuletynu i podzielić się zdobytymi wiadomo
ściami z innymi.

Postaramy się Wam pomóc w tej pracy podsuwając kilka tematów dla
przykładu, A więc bardzo pragnęlibyśmy otrzymać dobry opis regulatorów na
pięcia stosowanych w elektrowniach,sposobów zabezpieczeń generatorów,la
boratoryjnych i technicznych metod pomiarowych ętoBówanych w fabrykach,

schematy radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych,opis zakładów,zakres

produkoji,urządzenia i.t.p,
Opracowanie tyoh zagadnień przyda się Wam do egzaminu lub w przy

szłej praoy,a innym uprzystępni poznanie.
Piszoie do nas tak w sprawach związanych ze stroną naukowo-techni

czną praktyki,jak i o wszelkich niedomaganiach w ich organizacji.
Pamiętajoie 1

Redakcja.

PAMIĘTAJCIE

że

współpraca

z Redakcją

Biuletynu

jest WASZIM obowiązkiem
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DZIHł_. NFUJKDklY
Jak odbywać początkowe praktyki wakacyjne ?
Zbliża się okres wakacji i związane z ty© wyjazdy na praktyki.Dóbrze
wykorzystana praktyka jest ogromnie pożyteczna i to z dwóch względów:daje zyski naukowe a jednocześnie uczy młodego człowieka obcowania z ludźmi
różnych stanów,różnych poziomów umysłowych - to niejako zaprawa dla przy

szłego postępowania inżyniera - zwierzchnika i inżyniera - podwładnego.
Zrozumiałym jest,że młodsi koledzy,obejmujący w tym roku poraź pier

wszy praktyki nie orientują się zbyt dobrze jak do spraw tych przystępo
wać - im więc pragnę tych kilka skromnych uwag poświęcić.

Są zasadnicze trzy punkty,które winien rozpatrzyć każdy praktykant,

a mianowicie:jego stosunek do zwierzchnika,do robotnikćw-współtowarzyszy

praoy oraz do siebie samego.Powyższe zagadnienia ohcę właśnie w ramach
niniejszego artykuliku oświetlić.
Od pierwszej chwili swego przyjazdu i zameldowania się w danym za

kładzie przemysłowym - praktykant jest bacznie obserwowany zarówno przez
swych zwierzchników jak również przez współtowarzyszów pracy,a zachowa
niem swym daje świadectwo nietylko sobie samemu,ale również Uczelni,któ

rej jest wychowankiem i o tym powinien każdy przede wszystkim pamiętać.

W większości przedsiębiorstw dają studentom naogół dość dużą swobo

dę - nie należy tego jednak nadużywać;to,że nas traktują w ten właśnie
sposób winno być bodźcem do zwiększenia pilności i starannośoi.Prawie za

wsze istnieje dla pracowników danej firmy jakikolwiek sposób "wybijania”
swych godzin pracy na zegarach i.t.p, - wyklucza to możliwość spóźnienia

się czy toż wcześniejszego opuszczenia stanowiska.Praktykanci są z tego

obowiązku przeważnie zwalniani.Nie dowodzi to jednak,że godziny swej pra

cy mogą własnowolnie regulować.Wielokrotnie podczas wakacji stykałem się
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z takimi kolegami,którzy lekceważyli sobie wszelkiego rodzaju ogranicze
nia godzinowe i dowolnie sobie skracali czas zajęć i muszę stwierdzić,żo

aczkolwiek nikt im za to złego słowa nie powiedział nie byli oni zbyt łu
biani i cenieni.

Musimy o tym pamiętać,że nawet w najmłodszych latach wyrobiona o nas
opinia towarzyszy nam przez długi czas,a przecież ze znajomymi z praktyki

w późniejszej karjerze spotakaó się jest bardzo łatwo*
Ogromnie cenione jest również zainteresowanie młodego człowieka te

chniką i całokształtem prao,prowadzonych przez dany Zakład,Nie świadomością
swoją nigdy nie należy się krępować,My,młodzi adepci,po to przecież odby

wamy praktyki,by rozszerzyć i ugruntować zasiągnięte w roku akademiokim
wiadomości.Podczas praktyki należy starać się obserwować wszystko bardzo
uważnie,a wątpliwości nigdy nie pozostawiać nie wy ja śnionymi .Panowie inży

nierowie i technicy,aczkolwiek bardzo zajęci,nie szczędzą nigdy trudu by

wszystko jaknajobszerniej wytłómaczyć.Oozywiście uprzejmośoi naszych zwie
rzchników nie możemy nadużywać,to też nie wolno im zawracać głowy przeróż
nymi głupstwami,lecz ułożyć sobie konkretny plan działania i nim się cały

ozas kierować.
Każdy zakład przemysłowy,w związku ze swą produkcją,posiada najprze

różniejsze maszyny i urządzenia.Gdy młody,nie orientujący się student ze
tknie się z nimi,rzeoz jasna w wielu wypadkach nie będzie sobie zdawał

sprawy z korzyści, jakie wynieść może przestudiowawszy ich pracę,budowę i,

t.p.
To też odrazu w pierwszych dniach po rozpoozęoiu praktyki należy,ob
jaśniwszy uprzednio o swyoh zainteresowaniach i studiach,zwrócić się do

inżyniera-kierownika ruchu,ozy też do osoby przezeń poleoonej,po szczegó
łowe objaśnienia całokształtu pracy fabryki z podkreśleniem urządzeń i

maszyn godnych wyjątkowej uwagi,Wówczas od pierwszej chwili będziemy wie

dzieli jak,zależnie od wartości naukowej,rozłożyć sobie dni pracy na po
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szczególne działy i co w nich, głównie zaobserwować.Po tak odbytej prakty

ce nie będziemy mieli napewno niespodzianek,które wyjdą dopiero po roz

szerzeniu się naszych wiadomości teoretycznych podczas kilkuletniego po
bytu na studiach,kiedy się okaże,że będąc na pierwszej praktyce w jakimś

zakładzie przesaysłowym nie zwróciliśmy uwagi na pewne zasadnicze urzą
dzenie, czy maszynę,bo wówczas nie orientowaliśmy się, że rzecz taka wogó-

le w tej gałęzi produkcji istnieje.
Jeżeli od początku w ten sposób ustosunkujemy się do odbywanej pra

ktyki to napewno zaskarbimy sobie odrazu sympatię technicznego personelu
wyższego.Będzie to niejako "przełamaniem pierwszych lodów",a w ten spo

sób uzyskana opinia pozwoli nam bez najmniejszych trudności zwracać się
w każdej obwili o pomoc i radę w dalszej pracy.

Tyle uwag co do stosunku praktykanta do zwierzchników.
Druga nie mniej ważną sprawą jest odpowiednie zachowanie się studen
ta względem razem z nim pracująoych robotników,Człowiek sobie nawet cza

sem nie wyobraża jak bardzo jest on obserwowany przez aktualnych swych
współtowarzyszy,a późniejszych podwładnych.Kontrolują oni przez oały

ozas jego postępowanie i osądzają jego wartość jako przyszłego zwierzch
nika. A odpowiednie zachowanie się studenta ma w tym wypadku decydujący,

wpływ.Jeśli jest on pilny,posłuszny,bez zastrzeżeń wykonuje powierzane
mu prace,to gwarantuje tym,że doskonale zorientuje się podczas praktyki

w charakterze zajęć swych przyszłych podwładnyoh i,że wobec tego^nie bę

dzie później niesprawiedliwym w ich ocenianiu.Nie należy się wstydzić i
krępować żadną robotą,którą polecono nam wykonać,ma to bowiem ogromne

znaczenie dydaktyczne.Student taki bardzo szybko zyska szacunek i uzna
nie robotników - będą oni wówczas poczytywali sobie za wielką przyjemność
udzielanie mu wszelkich rad i objaśnień, a nie należy sobie tego lekcewa
żyć,bo,o ile od inżyniera otrzymujemy wskazówki raczej teoretyczne ! ogól

ne, o tyło od swych współtowarzyszów uczymy się postępowania w drobniej-
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szych może,ale za to bardzo częstych przypadkach naszej przyszłej praoy.

Zupełnie inaczej ustosunkowują się robotnicy do praktykanta "wymi
gującego się" - nie lubią go,w każdym wypadku starają się od niego odsu

nąć, a o tym by mógł on uzyskać jakąś wskazówkę wogóle nie ma mowy.Zrozu
miałym jest,że atmosfera otaczająca wtedy studenta nie staję się zbyt

sympatyczna,a i korzyści z tak odbytej praktyki są również problematycz

ne. Jeśli chodzi o stosunek osobisty praktykanta do robotnika to winien

on być przyjazny i koleżeński - nigdy nie należy broń Boże wykazywać
swej wyższości czy to umysłowej,czy stanowej,Kie należy się obawiać,że
taka poufałość może dać złe rezultaty - obserwacja moja wykazała,że nie

zdarzy się wypadek,by robotnik nie ocenił takiego praktykanta należycie

i by właśnie przy takich stosunkach nie otaczał go szaounkiem i poważa
niem. Muszę jednak podkreślić,że jak wszędzie,tak i w tym wypadku należy

się zawsze przede wszystkim kierować umiarem,taktem i dobrym wychowaniem

a napewno wybierzemy wówczas drogę i metodę postępowania najlepszą.
Teraz obciąłbym jeszoze wspomnieć o trzeoiej sprawie,o stosunku
praktykanta do samego siebie.Aby praktykant skorzystał możliwie najwię-

oej,musi on w odpowiedni sposób reagować na doznane wrażenia,Praktyka
nawet najbardziej starannie odbyta, po zostawi po sr>bie małe zyśki, jeśli

obserwacje studenokie nie zostaną w odpowiedni sposób zarejestrowane.I
tu nasuwa się na myśl kwestia dobrze opracowanego sprawozdania.

Często spotykałem się ze zdaniem kolegów, że piszą sprawozdania, bo
są one potrzebne do zaliczenia praktyki na Politeahnioe.Jak takie spra

wozdania wyglądają - zlituj się Bożej
Zwykle przez czas pracy nie czyni się woale notatek,a jeśli się

ewentualnie zrobi jakieś szkice,to są one przeważnie w kompletnym niepo
rządku 1 nie przedstawiają żadnej wartośol.Dopiero gdy przyjdzie termin

zaliozanla praktyki,na gwałt przepisuje się różne dane z książki i. t.p.
Oozywiśoie takie sprawozdanie może nawet mieć bardzo ładny wygląd
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zewnętrzny,ale pożytku nie przynosi.

O ile sprawozdania z praktyk na wyższych semestrach,które odbywa
się po pewnym teoretycznym przygotowaniu i które mają zupełnie inny cha

rakter, należy traktować jako szczegółowy opis urządzeń danego zakładu,

o tyle sprawozdania z praktyk początkowych ujmować należy w 3posób zgoła
inny.
Doskonałe rezultaty daje tu forma dziennika i to naprawdę dziennika

pisanego dzień za dniem podczas odbywania poszczególnych prac.Notuje się
wówczas swoje spostrzeżenia,uwagi,opisy spotykanych maszyn,załącza się

schematy i.t.p.
Bardzo dobrze jest co dzień wieczorem opisać odrobioną dniówkę - zaj-

mie to stosunkowo niewiele czasu /około pół godziny/ - więc nie będzie
to zbyt trudne,a da ogromne korzyści.Po pierwsze opis "na świeżo",za pa
mięci będzie najlepszy,a po drugie już właściwie zupełnie uporządkowane
i wygładzone sprawozdanie na brudno nie będzie trudnym do opracowania na
czysto.Wówczas przed zaliczeniem praktyki na Politechnice nie trzeba się

będzie martwić,że sprawozdanie jest "za małe" i.t.p.,bo ani się człowiek
nie obejrzy jak tych obserwacji i opisów skrzętnie podczas oałego prze

biegu prac notowanych,urośnie bardzo pokaźna ilość.

Trudno mi było w remach tego krótkiego artykółu omówić zbyt obszer

nie oałość zagadnienia,mam jednak nadzieję,że rzucone tu przeze mnie uwa
gi przyczynią się choć w części do tego,że młodsi,mniej doświadczeni w

poruszanych sprawach koledzy będą mieli nieco łatwiejszą drogę do odby
cia swych praktyk dobrze i spożytkiem naprawdę w całym słowa tego znacze

niu.
opracował Jjysymontt Wiesław
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/ciąg dalszy/

Całkowity przyrost prądu jest sumą przyrostów poszczególnyoh:
4»

h>Ia

/5/

co można wyrazić za pomocą wzorów /1/ i /3e/ jako:

ala=
lub

— S,aU, +'

aU44-

s,/au,

/6a/

—‘ A U, * AU^_

/5b/

a*_ s

ale można przyjąć:

sj- s, _ as,
ZSU4 “ AU4 wiS° ostatecznie mamy:
A la * 8,-AU, ♦ S4*aU4 +•
‘AU, • &U4
/5o/

Możemy teraz znaleźć wyrażenie na wartość chwilową prądu anodowego.

Przy założeniu,że napięcia zmieniająsię sinusoidalnie oraz,że am
plitudy tych napięć są wystarczająco małe można podstawić:

AU, «U, • sinoAt ;

aU4»

U4* sin^t

/6/

Podstawiamy do. równania /5o/ i otrzymujemy:

ia » S,U,* sinu),-t f S4‘ U4« sinu^-t +•

• U,-U4« sinwj/t • sin<^t

/5d/

Po przeróbkach matematycznych otrzymujemy wartość chwilową prądu
filfcładającą się z trzech czynników:

+

VJpkresy prądów w czasie dają nam dobre zobrazowanie mieszania czę
stotliwości. Stąd widzimy,że prąd w/g równania /5o/ można rozbić na trzy

prądy o częstotliwościach różnyoh i równych:

/>+£;

Każda z tych ozęstotliwośoi może być specjalnym filtrem wyodrębniona,
•
••
W praktyoe najwięcej obchodzi nas częstotliwość pośrednia równa róż

nicy częstotliwości

.Prąd o tej częstotliwości ma przebieg,jaki
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wskazuje linia przerywana na ostatnim /e/ wykresie
*a pośr. * iapx"2_’“^^“'^«,U4* 003
/7/
'U«‘U4* 003
Amplituda tego prądu zależy nietylko od amplitud potencjałów zmien

nych na siatkach 1 i 4,ale również od wartości zmiany nachylenia:

;

Dla wyznaczenia zmiany nachylenia z rodziny charakterystyk
przyjmujemy,że zmiany nachylenia zachodzą przy bardzo małych zmianach i

bardzo małych amplitudach potencjałów Ut i

Przyjmujemy

Teraz już łatwo określić naohylenie.W tym celu zdejmujemy charakte
rystyki 3ax^(uJ dla kilku wartośoi U^.Następnie obliczamy
i
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wykreślamy: 3,Stąd Już łatwo wylicza się

te wykresy podają rys.1,2 i 3.

■01dać z nich,że zmiana nachylenia ma pewne optimum.U, ze względu na
prąd siatki dajemy z -l,5v. ,zaś dla optimum M1 u-=-1-6’- wypada nam
U

—4,0v. Przy ty oh stałych potencjałach na siatkach dobieramy zmienne

wyhatnia U, i

tak,aby Uzyskać w obwodzie anodowym maximum wzmocnienia.

Można przyjąć,żb napięoie na obwodzie rezonansowym anodowym,nastrojo
nym na częstotliwość

up

wyraża się wzorem:

r
.t

. «ot

)• t

/«/
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X.___ Ł_
/9/
R. .C
Ponieważ poprzednie rozważania były przeprowadzane w założeniu cha

przy czym w wypadku dostrojenia obwodu:

R

rakterystyk statycznych,więc będą one słuszne dla praoy heksody tylko w
wypadku gdy łabędzie małe w stosunku do f lampy. Za tym, jak widać z rów

nania /9/,musimy dać dobry obwód - małe

;dużą pojemność C, co spowoduje

nam zmalenie
za tym zmalenie
Przy modulacji sygnału wej
ściowego, amplitudaP jego wyraża się wzorem: U,/l*m.siniO^t/ i wtedy:

•/ 1+m * sin’^i ‘ 00 SM "’UV * *

Uap X -1

/9a/

Wzmocnieniem układu mieszającego nazywamy stosunek amplitudy wyjścio

wej do amplitudy wejściowej.

‘ĘcC^4

Z naszych charakterystyk widać,że dla np. U,^-l, 5v, ,U4.z-4,5v. U, bar
dzo małego wypada^~—0^15*lo”^ k/v^ ,oo przy20 k.£2 daje wzmocnienie
lt=6.

"
Zdejmowanie charakterystyk dynamicznych.

Pracujemy teraz z układem:

«

/ HeUoda
V<Uv«X4»XB

•f
0

H«k»oda
*

V.«*4^;<^w*4v U^2v
7o

3

8

?

$

~M

$

2

I

2,0 kS2

0
9

oj

i ,v a

v.

Oscylograf potwierdza nam przebiegi wykazane teoret. na str.43 do ba
dania użyto ^-900c/s i 700 c/s. Następnie mierzymy Uap w zależności od-U4
dlą kilku wartości - U, celem dobrania jak najkorzystniejszego punktu pra

cy. Utrzymujemy tutaj U, i U4 stałe/rys.4/. Uap jest tutaj przy ^,U( i
const funkoję ^\Po dobraniu odpowiedniego punktu,/U,s-l,5v,U^-4v/znaj

dujemy zależność UapSf/Q/ i U^^f/U^/.Dla prawidłowej pracy heksody jest
rzeczą konieczną aby równanie /8-str5O/ przedstawiało zależności między

Uap,a U, lub U4 jako prostolinijne.Jak pomiary charakterystyk dynamicznych
wskazują /rys.5 i 6/ proporcjonalności takie istnieją dla U, śo,6v
dla U4

ot&z

lv.Przy innych wartośoiach mogą wystąpić i naogół występują znie

kształcenia nieliniowe.

spada i pojawia się prąd siatki ozwartej co wywołuje dodatkowe zniekształ
cenia.

streścił B.Paszkowski.
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YPLDMOWE

Streszczenie pracy dyplomowej z Radiogoniometrii.

Praca dyplomowa pod tytułem ” Wpływ poziomu szumów własnych odbiorni
ka na szerokość strefy równo sygnałowej i wielkość kąta zaniku przy na

mierzaniu ”, została wykonana pod kierunkiem Prof.Dr.inż.Janusza Grosżkowskiego w Katedrze Radiotechniki Politechniki Warszawskiej,w czasie od 23

czerwca do końca listopada 1937r.
Składa się ona z dwu części,części teoretycznej i części laboratoryjnaj.

W części teoretycznej zostały opisane na podstawie literatury wszy

stkie sposoby prowadzenia samolotu przy braku widoczności,a więc przy
pomocy radiolatarni równosygnałowych kursowych i radiolatarni służących

do ślepego lądowania,dalej prowadzenie samolotu przy pomocy namierzania
obcego i własnego .Opisy te były ilustrowane schematami radiolatarni,wy

kresami promieniowania zespołów anten,oraz podane były zasadnicze wzory.

Następny rozdział części teoretycznej ” Szumy własne odbiorników”
zawierał teorję szumów cieplnych,efektu migotania i efektu śrutowego,a

więc opis fizyczny przyczyn powstawania szumów i wzory pozwalające na

określenie wielkości poszczególnych rodzajów szumów,oraz uzasadnienie
wpływu poziomu szumów własnych na wielkość strefy równo sygnałowej i wiel
kość kąta zaniku przy namierzaniu.
Część laboratoryjna pracy miała na celu eksperymentalne zdjęcie zale

żności ilustrujących powyższy wpływ i przedstawienie ich w formie odpo

wiednich wykresów* W tym celu zostały zestawione następujące dwa Układy
laboratoryjne.Pierwszy pozwalający na określenie wielkości kąta zaniku
przy namierzaniu metodą zerową w zależności od poziomu szumów własnych
odbiornika,składa się on z generatora akustycznego,alternatora,wzmacnia
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cza oporowego dająoego wzmocnienie 10" a więo wzmacniającego szumy cie

plne powstające w oporze na wejściu wzmacniacza do kilkunastu wolt na
wyjściu, słuchawki o specjalnie wykonanych połączeniach wewnętrznych po
zwalających na magnetyczne mieszanie szumów wraz z sygnałem,oraz wolto

mierza lampowego dającego możność mierzenia napięć akustycznych.

Duże trudności przy wyborze odpowiedniego schematu polegały na znale
zieniu takiej metody mieszania szumów z sygnałem aby można było mierzyć
bez błędu osobno napięoie szumów i sygnału.Trudność ta została pokonana
przez zastosowanie specjalnej słuchawki kombinowanej własnego pomysłu.

Drugi układ pozwalał na zdjęcie zależności wielkości strefy równosygnałowej od poziomu szumów własnyoh.Ten schemat różnił się od poprze
dniego tym,iż zawierał przełąoznlk obrotowy pozwalająoy na automatyczne
nadawanie przeplatanych sygnałów kreska - kropka,lub "A" -

oraz po

tencjometrów którymi można było regulować wielkość napięcia akustyczne
go odpowiadającego poszczególnym 23jakom.

W ramach pracy został również całkowioie zaprojektowany przełącznik
obrotowy,a więc zostały wykonane rysunki warsztatowe poszczególnych czę

ści składowych według których Haristwowe Zakłady Tele i Badiotechniozne
zrobiły model.
Pierwszy rozdział częśoi laboratoryjnej obejmował opisy tych gohema-

tów,a więc zosatły podane schematy tak całego układu Jak i poszczegól
ny oh Jego fragment ów, oraz wanaoniacza wzmacniającego szumy oieplne pow.*

stające w oporze,połączenia elektryozne słuchawki kombinowanej,fotogra
fia przełącznika obrotowego wraz z Jego schematem elektrycznym,silnioz£a

napędzającego przełącznik obrotowy wraz z urządzeniem przeciwzakłócenio

wym i. t»d.
Dalej podano zdjęte charakterystyki wzmacniaczy, charakterystyki słu
chawki kombinowanej /z» fff)/ 1 charakterystykę zespołu,przełącznik obro

towy - silnik napędzający /n=f(vj/ celem możnośoi regulowania szybkości
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nadawania znaków*
Po zmontowaniu układów zdjęto odpowiednie zależności które pozwoliły
na ujęcie w formie wykresów zależno soi .wielkości kąta zaniku przy namie-

rzaniUjOraz wielkości strefy równo sygnałowej w zależności od poziomu szu
mów. Za wyniki przyjęto średnią z pomiarów eksperymentalnych przeprowadzo

nych z większą ilością obserwatorów,gdyż pewne wielkości należało okre
ślić na podstawie słuchu.
W końcu pracy podano przeliczenia zależności wyżej wymienionych,na

takie zależności które w prosty sposób pozwalwją na wykorzystanie ich do

projektowania namierników i.t.p.Itaz podano tytułem przykładu jaki wpływ

na drogę samolotu mogą mieć błędy powstałe wskutek szumów własnych odbior
nika.

Por.Uadeusz Lisicki
inż.elektryk

2. Zadanie dyplomowe.

1

Antena ...
o wysokości skutecznej- h^lOm
znajduje się w polu elektromagnet, o natężeniu F*100 m/m,długość fali ^.-«lOOOm. Fala modulowana jest
częstotliwością f*10000;głębokość modulacji m*30^.,
Pojemność anteny C *30(lom;indukcyjnośćL’150/fc///dla danej falij?/;
oporność H «10 52 * oporność promieniowania,W obwodzie anteny kondensator
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C /zmienny/ oraz cewka o danych I*-600uHi £»10 ft.
Obwód anteny dostrojony kondensatorem O.Dane lampy I /amplif.w.ozęsi, bez

prądu siatki/: K,-100 v/v ; S-3 mi/v
Dane obwodu 1:0, zmienne;I,»0,2«H;

Obwód I do sto Jony kondensatorem C|,
.■Dane lampy II /detektor siatkowy/.Wzór na detekcję: $Ia i-i-jf-Sr -V^ .De

tektor wnosi do obwodu 1|
Sg-2 mA/v ;

Rj opór równoległy 30t<$2 .

» 20k&;

s 12.

W obwodzie anodowym dławik o danych Lg«2H; Rg*1000^/zabocznikowany nie
wielką dla w.częst.pojemnością/.

. '3W5

3.

Obliczyć: Napięcie małej częst. występujące na zaciskach dławika.

^8,3 •

tOt dla wielkiej częstot.: u3t *

SM w antenie:2 « F-h^s. IDO-10 « 10'00/w«lmv
Jrąd: X=-£-

C

ka

V8*8»

,

=1600 (Ja-)* ; 1600 (-goj = 0,16 W

V a*Vs 10 *°>15 * w'16a"

V'ts'««’s0-03s5',"A

Baplęcis na siatce 1-eJ lampy:
% =

* 0,0985-lÓ3-18/8-105-500*lÓ6 3 0,0492v

Oporność obwoćlu rezonansowego”: R^R^R*, gdzie R* oporność szeregowa
wniesiona ćlo obwodu przez siatkę lampy II. “

Tojemnośó kondensatora C,:
------ -m---------- a— = o,oo 14»106 f
. -354*10
- 354*10 ’®®~- 0,2-10*
C,
J
1 1
Oporność przeniesiona: 2*, - r £ T~r1~~r r 1 «I
”
••
"
354-10** • 1,96» ICT** • 30*10
_
__
_ _ wf__ _
JJ
Oporność sjzeregowa obwodu
rezonansowego
r. - -J&ŁL x _2SŁ2SLj2i^29-._1^ 18 >io3 SI
K
7,8

°tc

h

~~ r~i ~ —.ri

1 1 gn -r r

g-im

■ 111 Ti

‘ 11 -r

*■■ M

•V

gdzie R’«R,+ R‘*3,0 +4,8 »1,8 Sb
Napięcie wielkiej ozęstotliwośoi na siatce lampy detekcyjnej

ł«‘V

4* | 0
-7
■••***-'
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/i 5 i
3
K,*VŁ
J,+ -r *

33,3
100 *0,0492_ -ZO,O96 mA
/33,3 + 18/-K?

Tfl,-r = 0,096-1C3’18-103 - 1,73 v

napięcie małej częstotliwości na siatce lampy detekcyjnej:

V-y -rVnachylenie charakterystyki roboczej ;

Zz' JlS2Z 20 '2 =4° V/V
__ __________ —
= 1,6 mA/v
V/20000 + 1000/^/23•1000• 2/x ' ~ ~
25

Sy

Prąd małej częstot. w obwodzie anodowym

V
ł>6'5'4’8'64mA
napięcie na zaciskach dławika:

z

g

=\flO6+ 157,5 106 a 12,6- 10 362

Va = 8,64-103* 12,6-103= OU'8,9 v
■4
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.3 IBL I-O G RH FI R
O detekoji dużych sygnałów przez diodę*
S.Beńnon ”Note on large signal diodę deteotion"
/Prooeeding of the Instytute of Radio Ingineers Ir.12 1937r./

Autor rozpatruje teorję detekcji dużych impulsów za pośrednictwem
diody.następnie omawia zniekształcenia występujące przy takiej detekcji.

Wreszcie podaje sprawdzenie teoretycznych rozważali przy pomocy do
świadczeń.
Magnetrony z wewnętrznym obwodem osoylocyjn^n.
Janusz Grosżkowski i St.Ryżko /Przegląd Radiotechniczny Nr*9-10,1937/
Artykuł ściśle związany z wykładami "Pale ultrakrótkie” i będący

ich cennym uzupełnieniem,Zawiera rozważanie generatora fal ultrakrótkich

o dużej mocy z” zastosowaniem wewnętrznego obwodu oscylacyjnego.

Poza przystępnym wyjaśnieniem zasady działania zawiera dane prakty

czne i osiągnięte wyniki laboratoryjne.
0 pomiarze oporu anteny.

/Przegl.Radiot. Nrl3-14,1938r. - dział {Wiadomości techniczne/

W krótkich słowach podana jest zasada pomiaru i sposoby przeciwdzia
łania uchybom pomiaru./Wyjaśnienie i rozszerzenie ćwiczeń w laboratorium

Radiotach,/,

Badania magnetronów.magnetrony S.P.R. na fale ultrakrótkie.
/Recherohes sur los magnśtronsjmagnśtrons S.P.R. pour ondes ultra-oourtes
Biuletin de la Sociśte Pranęais Radio-$Leatriąue Nr.2,1938r./

Autor przeprowadza nąjpiajw ogólne rozważanie magnetronu:podaje za
rys teoretyczny i osiągnięte rezultaty przy zastosowaniu drgań typu ele
ktronowego i dynatronowego.Następnie omawia magnetrony z anodami dzielo

nymi na kilka części,podając ich sprawnośói zależnie od rzędu, długości

fali.Na zakończenie są szozegółowo omówione dwa typy magnetronów S.F.R.
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z anodami dzielonymi,z uwzględnieniem danych konstrukcyjnych i osiągnię
tych rezultatów.Artykuł,ilustrowany wykresami i fotografiami,stanowi war
tościowe uzupełnienie wykładów "Fale ultrakrótkie”.

Magnetron g katodą, tlenkową.

Janusz Grosżkowski i St.Hyżko /2rzegl,Radiot.Nr.5-6,1938r./
Artykuł zawiera opis generatora magne tronowego, działając ego na zasa

dzie dyna tronowej, wyróżniającego się z pośród innych generatorów fal ul
trakrótkich dużą sprawnością anodową dzięki zastosowaniu w nim katody

tlenkowej o wydajności znacznie przewyższającej wydajność katody wolfra
mowej, dotychczas powszechnie w tego typu generatorach stosowanej .Artykuł

stanowi cenne uzupełnienie wykładów inż.Ryżki "Fale ultrakrótkie".

Pomiar głębokości modulacji ospyloskopem.
/Radiotechnik Nr.11-12,1937r./

Zawiera opis stosowania metody oscylskopijne j przy pomiarze głęboko

ści modulacji;pomocne przy laboratorium Radiotechnicznym.
0 scylograf katodowy
/Dr.inż,S.Dunikowski Przegl.Radiot. str.278,1934r./

Zawiera rys historyczny rozwoju oscylografu katodowego,jego podsta
wy fizyczne,sposoby otrzymania strumienia elektronów,koncentrację stru

mienia, samokonoentraoję,rozwiązanie techniczne o scylografu, j ego układ
czasowy,wreszcie wykaz literatury polskiej i obcej w tej dziedzinie.

Artykuł napisany przystępnie,po zbawiony zbędnego balastu matematy-• •
oznego,zasługuje na uwagę.
Der Kurzwellen - Rundfuhk - Versucha - Sender P.C.J,

/Philips Teohn.Rundsohau,styczeń 1938r.,zeszyt 1./
Artykuł zawiera opis kolejnych przeróbek i ulepszeń,jakim podlegał

nadajnik krótkofalowych P.C.J. pracujący w swej ostatecznej postaoi przy
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częstotliwości fali nośnej &,59 i 15,22 MC/S przy nowej wyjściowej 60kw.

Artykuł ciekawy tak ze względu na dokładny opis techniczny powyższe
go nadajnika,wraz z całkowitym wyposażeniem antenowym,urządzeniami pomo-

cniczemi,chłodniczemi i.t.p. jak i ze względu na opis trudności techni
cznych. występujących przy uruchamianiu powyższego nadajnika.

Praktyczne zastosowania lamp oscylograficznych.

/inż.Launberg Radiotechnik Nr.4. 1938r. początek artykułu/
Ujmuje stronę praktyczną oscylografii w postaci szeregu prostych

do świadczeń, nie zbędnych do uzyskania wprawy w operowaniu oscylografem.

Krzyżowy wskaźnik strojenia.
/inż.Launberg Radiotechnik Ńr.3 1938r./

Zawiera opis działania i schemat załączania do aparatu oscylograficznego wskaźnika strojenia.

Pi e zo el ektri zitfifr
/Radio-Arnateur marzec 1938r./
Omawia zastosowania kryształów o własnościach piezoelektrycznych do

budowy mikro fonów, głośnik ów i słuchawek.
Oktoda

/inż.Launberg Przegl.Radiot. Nr.15-16 1934r./
Zawiera opis budowy i działania oktody,ze szczególnym uwzględnie
niem jej pracy jako oscylatora i modulatora,Poza tym artykuł zajmuje się

zjawiskami wtórnymi,zachodzącymi w oktodzie podczas jej praoy,Artykuł
bardzo pomoony przy odrabianiu laboratorium Radiotechnicznego.

Odbiór fal decymetrowych.

/Radio-Amateur styczeń 1938r,/
Artykuł omawia zastosowanie magnetronu jako odbiornika i wzmacnia*-
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cza fal ultrakrótkich.
; /1 j ,

/ ! ł ..... -

J *

NoW' metoda zdejmowania charakterystyk lamp elektronowych.

/Biulletin de la Siciitó Franęaise Badio-Mectrique Nr.5,1937r.
Une nouvelle mśthode pour le relevó dea caraoteristiques des lampes
d1 śmisślon/
Opia dotychczas stosowanych i nowej ulepszonej metody zdejmowania
charakterystyk lamp radiowych przy pomocy oscylografu.

Warunki równoległej pracy prądnic aynohronicznych i ich synchronizacja.

Praktyozne ujęcie zagadnienia ze sohematami połączeń i zastosowa
niem potrzebnych przyrządów,może być pomocnym przy projektowaniu urzą

dzeń elektrycznych /rozdzielnia/,

/Wiadomości Elektrotechniczne Nr.3,1936r. Skrzynka techniczna/
Bozdzielnie i podstacje wysokiego napięcia. /inż.T.Valeri/

Projektowania budynku,ustawienie transformator ów,rozmieszczenie

szyn zbiorczych i innych elementów,doprowadzenie i odprowadzenie energii.
Bysunki i fotografie .Koledzy odrabiający V-ty temat z urządzeń

elektrycznych znajdą tu pewną pomoc w zaprojektowaniu podstaoji.
/Wiadomości Elektrotechniczne Nr.l-str.l0,Ur.3-str.64,Nr.4-str.l01 i

Nr.5-str«125, 1936r./
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Sprawozdanie jz wycieczki na Pomorze od 26» V. do 30. V.b.r.
Ze względu na brak miejsca ograniczymy się tu do bardzo krótkiego
....

■

zestawienia korsyści naukowy eh,które wynieśliśmy z tej wycieczki.Trasa

jej przedstawiała się w ten sposób,że zwiedziliśmy Gródek i tur - źródła

energi elektrycznej dla znacznej części Pomorza i przedewszystkiem wspaniałego naszego portu Gdyni.Oba te zakłady wodne

energię

wody tej samej rzeki "Czarnej Wody”,Zur wyżej,Gródek niżej.Potrzebne

spady 1 przepływy uzyskane zostały przez spiętrzenie wody i zakumulowanie
jej w postaci pięknych jezior powstałych przez zalanie części doliny.
Doprowadzanie wody do turbin odbywa się otwartym kanałem.Turbiny w

Gródku,typu Francissa bliźniacze,o osi poziomej napędzają generatory z

których energia,poprzez transformatory podnoszące napięcie,zostaje roz

dzielona i przesyłana liniami na dalsze odległości.Najdłuższa linia
*
140km prowadzi przez Zur do Gdyni pracuje na napięciu 60kV i jest wyko

nana na portalowych słupach drewnianych.Kwestia ujęcia wody,pracy tur

binach regulacji,utrzymania stałej ilości obrotów oraz obciążenie były
przedmiotem naszych zainteresowań.

Nastawnia i rozdzielnia 60kV znajduje się pod jednym dachem z elektrownią.W Żurze obok urządzeń wodnyoh na uwagę zasługują turbiny typu

Kapłana z nabudowanymi generatorami i wyżej wzbudnicami.Z wielkim zainte
resowaniem obserwowaliśmy uruchomienie całego zakładu,kolejno od otwar

cia zasuw wodnych,uruchomienia turbin wreszoie synchronizację z Gródkiem
do przejmowania obciążenia.Regulator obrotów powiększa dopływ wody w

miarę wzrostu obciążenia oraz ustawia odpowiednio łopatki śruby turbiny.
Generatory są połączone bezpośrednio kablami z transformatorami po

dnoszącymi napięoie do 60kV ustawionymi w rozdzielni napowietrznej,któ
rej rozmieszczenie jest bardzo przejrzyste 1 pozwala na przestudiowanie

53

Er, 5.

elementów konstrukcyjnych,wyłączników,odłączników wreszcie odejście do

Gródka 1 Gdyni.Linie napowietrzne odchodzące są specjalnie na kilka
pierwszych przęsłach słabiej izolowane/izolatory wiszące z kabłąkami/
w celu zlokalizowania ewentualnych uszkodzeń przepięciowych i dla łat
wiejszego ich usunięcia.Gospodarka wodna Gródka i Żuru jest o tyle tru♦

dniejsza od podobnych zakładów,że oba pracują na jednej rzece i że
przepływyniżej leżącego zakładu są zależne od wyżej położonego.Normal

nie obciążenie podstawowe pokrywa Gródek,Żur zaś szczyty.Ten ostatni
pracuje zatem kilka godzin na dobę,temniemniej musi przepuścić taką
ilość wody,by wystarczyła ona na dobową pracę niższego zakładu. Stąd wy
niknie konieczność pracy Gródka z różną mocą taką,by Żur był w stanie

zadośćuczynić zapotrzebowaniu wody przez Gródek.Z pomocą przechodzi tu

fakt,że zakłady te pracują równolegle z innymi,szczególnie z parową
elektrownią Gdyńską z którą są połączone wyżej wspomnianą linią 6OkV

/czy to nie jest za mało ze względu na bardzo ważnego odbiorcę jakim
jest Gdynia-port/.

Poza zakładem wodnym zwiedziliśmy w Gródku fabrykę grzejników elek

trycznych, produkującą żelazka,kuchenki,czajniki.Speojalnie ciekawą by
ła kwestia używanych materiałów oporowych,konstrukcja elementów grzej

nych oraz urządzenia zabezpieczające przegrzanie i zniszczenie grzejni-

ka.Obok tego Gródek posiada laboratoria:olejowe bardzo ładnie urządzone
w którym przeprowadza się badania olejów izolacyjnych,chemiczne - dla
badania materiałów ceramicznych produkowanych przez fabrykę dla grzejni'

ków,oraz wysokich napięć gdzie przeprowadzane są próby elektryczne izo
latorów /zademonstrowano nam przeskok na łańcuchu izolatorów/.

Następny etap naszej wycieczki to Gdańsk.Niestety część uczestników

ze względu na brak dowodów osobistych udała się bezpośrednio do Gdyni,
pozostali zwiedzili w Gdańsku miasto,Politechnikę oraz Stocznię Gdańską

Jako elektryków najbardziej zainteresował nas dział budowy maszyn
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elektrycznych.Stocznia produkuje zarówno maszyny prądu stałego Jak zmien
nego, transformatory, oraz maszyny specjalne,przetwornice,agregaty spawal

nicze i.t.d.KoleJno przesuwają się przed oczyma fragmenty budowy{wycina
nie żłobków w blachaoh uprzednio izolowanych, pakietowanie,wykonania że

laza twornlka,konnitatorów,uzwojenia szablonowe,ioh nawijanie,szycie uzwo
jeń, izolowanie, wykonanie pieców biegunowych, a ewki biegunowe,montaż ma
szyn. Dal ej transformatory .Trzygotowanie blach, zestawianie rdzeni, nawija

nie cewek niskiego,wysokiego napięcia,montaż,zaczepy i.t.d.Wreszcie da

lej badanie gotowych maszyn.Na tym kończymy część elektryczną.Zwiedzamy
następnie urządzenia dokowe,nowo-budowaną pochylnię betonową,oddział bu

dowy okrętów,zaczynając od pierwszych krępowań kształtowników w/g rysun
ków,które nadadzą kształt przyszłemu okrętowi,przez Jego hałaśliwy mon

taż, dc chwili kiedy zostanie podany do ostatecznego wykończenia.Bardzo

ciekawy był następnie dział budowy turbin okrętowych,kotłów parowych,ha
le formierskie,odlewnicze i obrabiarek.

Ostatni dzień wycieczki to pobyt w Gdyni. Całą grupą zwiedzamy podsta
cję "Gródka” do której przychodzi linia napowietrzna z Zuru.W dużym Ja-

aftyrn budynku znajduje się rozdzielnia 6OkV.Napięcie z 60kV zostaje zni
żone do 15kV do szyn zbiorczych tegoż napięcia,dalej znajdują się auto

matyczne regulatory i szyny zbiorcze o napięciu zregulowanym. Na tym na

pięciu odchodzą linie napowietrzne do elektrowni Gdyńskiej obeonie nie
czynna, bowiem arnniB j szone w leoie oboiążenie pokrywa Gródek.Ponieważ

Jest ona nową za tern, nowo oześnie urządzona. Po «Lada dwa kotły BabcooVa
ze śolankami oałkowioie o promieniowanymi typu Bayleja z podgrzewaczem _

wody,powietrza,oiąg sztuozny,spaliny zsane ekshaustorami.Woda zasilająca
kotły jest destylowana i wstępnie podgrzewana parą pobieraną z między-

stopni turbiny.Woda ohłodząoa pobierana jest z kanału węglowego portu
w pobliżu którego elektrownia się znajduje.W hali maszyn zainstalowano

jeden turbo zespół WiokersIa o mooy 7 500KW. Turbina typu akcyjnego oraz
generator na napięoie lBkV.Wzbudnloa zasługuje na uwagę ze względu na
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komutator czołowy. Mektrownia połączona jest także kablem z Miejskiemi
Zakładami KLektrycznemi.Te mają uprawnienie na sprzedaż energii w Gdyni,

zatem Gródek dostarcza im energię hurtem oni zaś zajmują się tylko sprze

dażą detaliczną*!!? tym celu posiadają własną rozdzielnię zasilaną z pod
stacji Gródek lub Elektrowni w której rozdzielają energię do poszcze
gólnych punktów zasilających - stacji transformatorowych rozsianych po

mieśoie.Jedną z takich zwiedziliśmy.Poza tym w Gdyni zwiedziliśmy port

i jeden z okrętów angielskich.Na zakończenie stwierdzić musimy,że wyoieożka wspaniale się udała dzięki należytej organizacji.

Komisja Nauk owa
Dnia 2<D maja odbył się zorganizowany przez Komisję Naukową odczyt

P.Inż.B,Jabłońskiego na temat "Nowoczesne kierunki w budowie przyrządów
pomiarowych”.Prelegent zapoznał słuchaczy z nowoczesnymi dąrzeniami,wy

nikami w tej dziedzinie,z konstrukcją współczesnych wskaźników,nakreślił
tendencje i możliwośoi w tym kierunku.Zainteresowanie tematem było bar
dzo duże ozego dowodem było liczne audytorium.
Poda jemy do wiadomości Kolegów, że przypuszczalnie przy końcu czer

wca lub na początku lipoa ukaże się książka Inż.H.Nadota "Obliczanie ma

szyn elektrycznych prądu stałego”.
W druku pozostaje obecnie skrypt s wykładów Inż.Komana — ”Encyklo

pedia maszyn elektrycznych”.
W Komisji Przedsiębiorstw jest już w sprzedaży druczek do projekto

wania maszyn elektrycznych prądu stałego.
Zwracamy uwagę Kolegów, że Pan Prof.A.Morawski zapowiada po wakacjach

nowy konkurs,zadaniem którego będzie pogłębienie wiadomości w dziedzinie

urządzeń rozdzielczych skrzynkowych/osłoniętych,okapturzonych/niSkiego
napięaia.W związku ze zbliżająoym się okresem praktyk P.Prof.Morawski

zachęca Kolegów do zbierania odpowiednich fotografii,opisów i.t.p.
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K o^ą i 3 J a P r z e d s i ę b i o r s t w

Zawiadamiamy Kolegów,że Komisja Przedsiębiorstw K.E. sprzedaje stare
książki,które zostały wycofane z Biblioteki K.E.

Są to stare wydania lub zbywające egzemplarze. Ceny sprzedawanych
książek obniżone zostały do 10$ wartości,przy czym nie przekraczają 2 zł.
Spis do przejrzenia w Komisji Przedsiębiorstw.
Komisja B ib 1 i o t e o zna

Ostatni dzień urzędowania przed wakacjami odbędzie się 28.VI.b.r.
Książki zamówione na wakacje należy odbierać do dnia 23 czerwca,W

dniach 25,27,28 czerwca książki na wakacje będą wypożyczane bez zamówień
tylko w/g kolejności zgłoszeń osobistych.Termin zwrotu książek po waka

cjach - do 15 października 1938r.
Ko m i s j a Praktyk

Zawiadamiamy Kolegów,że.jest możliwość uzyskania dwóch praktyk płat
nych w Nieme zech.iT związku z tym prosimy Kolegów o zwracanie uwagi na o-

głoszenia K.E.,gdyż w razie definitywnego otrzymania tych praktyk czas
na składanie podań i kwalifikacji będzie bardzo krótki.
Została zgłoszona posada w P.I.T. /praca laboratoryj no-naukowa/.Po

żądany teletechnik /może być jednak i silnoprądowiec/.Wynagrodzenie około

200 zł.miesięcznie.Dla inżyniera około 400 zł./dpkładne warunki do omówie
nia/. Informacje v/ Komisji Praktyk w godzinach urzędowania.
KOMUNIKATY

1/

Zawiadamiamy Kolegów,że protokuł z Walnego Zebrania Sprawozdaw
czego z dnia 31,III.1938r. jest wyłożony do przeglądania w lokalu Ko

ła ELektryków w godzinach urzędowania.
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W dniach 14,15,16 czerwca rozgrywany będzie na korcie Ibliteohniki

2/

fttfnisj tenisowy Koła Elektryków.Turniej jest potraktowany jako impreza

towar zy^to*sportcwa mająca między innymi na celu nawiązanie bliższego

kontaktu między zwoi&Hflikami aportu tenisowego na Wydziale Elektrycz

nym*
3/

Zarząd koła Elektryków zawiadamia, że fabryka Aparatów ELektryczf

nych k. Szpotański i S-ka S.A. Warszawa Kałuszyńska 2-4-6 zgodziła się

bezpłatnie nadsyłać wydawane przez siebie czasopismo techniczne:"Infor5 maoje dla Przyjaoiół" - wszystkim członkom koła,którzy nadeślą odpowie

dnie listy.W piśmie do Fabryki należy podać:imię,nazwisko,rok studiów,

semestr,lir.legitymacji Koła i adres,zaznaczając na jak długo będzie on
ważny,Najbliższy numer ukaże się w drugiej połowie czerwca.

4/

Redakcja prosi wszystkich Kolegów o składanie do skrzynki kore

spondencyjnej "Biuletynu" tych pytań,otrzymanych na egzaminach i oolo-

quiach,które wymagają odpowiedzi,ujmujących zagadnienia w sposób bardzo
oiekawy lub rzadziej spotykany.

Wśkazanem byłoby,aby Koledzy podawali przytem nazwisko egzeminatora,datę egzaminu lub ooloęuium,oraz w miarę możnośoi treść udzielonych

dobrych odpowiedzi.
Ma to na celu podanie szerszemu ogółowi Kolegów pewnych zagadnień,

które normalnie nie nasuwają się uczącym podczas przygotowań do egzami

nów.

BIULETYN KOŁA ELEKTRYKÓW S. P. W.

Dla każdego elektryka zakła
dy nasze stanowią najbardziej
uniwersalne źródło zakupów.
Wyroby „Brabork" znajdują zastoso
wanie we wszystkich instalacjach.
Szeroki zakres produkcji obejmuje
sprzęt elektroinstalacyjny, grzejniki,
armatury oświetleniowe, sygnaliza
cyjne, dział elektromedyczny i t. d.
Całokształt naszej produkcji zawarty
jest w najnowszych katalogach na rok
1938, a mianowicie:
Katalog Nr 40 grzejników elektrycznych
„
„ 42 opraw oświetleniowych
„
„ 43 świecznikowy
„
„ 44 ogólny elektrotechniczny.

ZAKŁADY
“ ELEKTROTECHNICZNE

BRACIA BORKOWSCY S. A.

warszawa

-

centrala:

grochowska

306 308

Znacznq pomocq w studiach
jest umiejętne

korzystanie z prasy

fachowej.

Student-elektryk winien

czytać

stale

DWUTYGODNIK

PRZEGLĄD
ELEKTROTECHNICZNY
ORGAN

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Na treść roczników pisma składają się następujące działy:
1. Artykuły treści teoretycznej, stanowiące dokumentację prac
naukowo-badawczych dokonywanych przez elektryków pol
skich.
2. Artykuły poruszające, wszelkie aktualne tematy techniczne
i gospodarcze z różnych dziedzin elektrotechniki.
3. Sprawozdania z prac Stowarzyszenia Elektryków Polskich ze
specjalnym uwzględnieniem prac przepisowych, prowadzo
nych w wielu komisjach, które grupują w sobie zarówno
przedstawicieli nauki jak i przemysłu elektrotechnicznego
oraz zakładów elektrycznych.
4. Rozwój prac elektryfikacyjnych w Polsce i ciekawsze zagad
nienia elektryfikacyjne zagranicą.
5. Statystyka zakładów elektrycznych, opracowywana
przez
biuro Elektryfikacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
6. Bibliograficzny przegląd ważniejszych czasopism elektro
technicznych zagranicą.
7. Orzecznictwo elektryczne.
8. Sprawozdania z międzynarodowych zjazdów, kongresów
i wystaw.
9. Opisy ciekawszych wydarzeń z praktyki ruchowej i prak
tycznej.
10. Bibliografia wydawnictw książkowych (recenzje).
Stałym miesięcznikiem do „Przeglądu Elektrotechnicznego jest
„PRZEGLĄD RADIOTECHNICZNY", wydawany staraniem Sekcji
Radiotechnicznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Na łamach
„Przeglądu Radiotechnicznego" podawane są oryginalne artykuły
teoretyczne oraz sprawozdania z ważniejszych prac naukowych
z dziedziny radiotechniki.
Słuchaczom uczelni technicznych przysługuje ulgowa prenu
merata 3 złote kwartalnie (6 zeszytów). Egzemplarz okazowy
wraz z kartką zgłoszeniową i nadawczym blankietem P. K. O.
za opłatą 10 groszy otrzymać można w Kole Elektryków oraz
Komisji Wydawniczej Towarz. Bratniej Pomocy St. Pol. Warsz.

