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че когато токътъ е З1/1- .... 
цитотътъ о 2 мФ. При 6 
капацитотътъ о 6 мФ и т. н

Годишни авоиамвт 120 лн. за 52 броя независимо оп 
кой броя ставате абонагъ, за Ч, година 65 лв. Поеми 

дайте суииек по пощенска чоиова с.иа 2382

На | 
схема 
мЪрване на 
денсаторитъ 
помощьта 
по-точно, 
тетмЬра.

СЪОБЩЕНИЕ
Радиотехническата служба съобщава, че изпитипиь за 

заваренипиь радиомонтьори, подали заколение чрезъ Бургас
ката Търговско-индустриална камара, ще се произведатъ 
на 25, 26 и 27 този месецъ. За останалат/ь изпити ще се 
съобщи допълнително. •

РАДИОТЕХНИКА—ТЕОРИЯ И ПРАК
ТИКА : външни и вжтрешни антени. 
Измерване на електролитни кон- 
сатори. ИзмЪрвапе на конденсатори 
съ ,мостъ“. Поправки на радио
приемници. Характеристики на лам- 
ПИТ-Ь ЕСН4, ЕР8, ЕЕ5 и ЕР6.
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Капацитетътъ на Сх зависи 
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казахме 
може да се градуира направо въ 
мФ. 7

пичната 
?а из- 

на кон- 
хането съ 

о •-•но го 
. капаци-

ЪооаЬооЧ

ЗЧз мА, капа- 
мА —

>5оУ<Х)~

Рис. 1

X

цитета на конденсатора и работ
ното напрежение. Обикновено то
кътъ е 0,1 мА на микрофарадъ — 
въ нормалните електролитни или 
електрохимически конденсатори 
съ работно напрежение къмъ 450 
волта. Ако силата на тока е сра-1 
рнително висока, конденсаторътъ 
е дефектенъ.

Батерията требва да има отъ 
300 до 400 волта. Реостатътъ 400 
ома (15 вата) и волтмЪрътъ (150 
V) служатъ за определяне на не
обходимото за формулата напре 
жение. На рис. 3 даваме „крива
та", получена при измерването 
на различни електролитни кон
денсатори (при 110 V 50 перио- 

~ » тази „крива"
ЗоН

Н31МАНЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТНИ КОНДЕНСАТОРИ
Измерването на електролитните 

или електрохимичните конденса- 
тори, почива върху —м -----------
ния „принципъ на

Уредътъ е сьставенъ отъ две 
съпротивления, два конденсато
ра и едйи слушалки. Ако прило- 
жимъ променливо напрежение 
къмъ уреда, въ слушалкитЬ ще' 
се чуе звукъ, еко „мостътъ" не 
е въ положение на равновесие. 
Ако отношението на съпротивле
нията К1 къмъ К2 и на конден- 
саторите Сс къмъ Сх о еднакво, 
нищо нема да чуемъ въ слушал
ките. Въ такъвъ случай имаме;

Сх Сс значи 

= ^ХСс

Пуска се промЪнливъ токъ 
презъ последователно свързани 
електролитенъ конденсаторъ и 
единъ обикновенъ конденсаторъ 
съ книжна изолация, съ познатъ 
капацитетъ. Следъ измерването 
на силата на минаващия токъ мо
же да се опр»д4ли капацитетътъ 
на електролитния конденсаторъ, 
по формулата:

•I X С
2тгЕС—1

въ която Сх е каапцитетътъ на 
измервания електролитъ, изра- 
зенъ въ фаради. С е капацитетътъ 
на позцатия конденсаторъ, сжщо 
така въ фаради, I е силата на то
ка въ ампери, Е е прилаганото 
къмъ двата последователно свър
зани конденсатори напрежение въ 
волтове. Ако честотата ((), при
лаганото напрежение и познатиятъ 
капацитетъ оставатъ едни и сжщи, 
ще се изменя само силата на то
ка — уредътъ, значи, може да се 
градуира направо въ микрофара- 
Ди. .

На рис. 1 виждаме отделна ба
терия, необходима за поларизира- 
не на измервания електролитъ. 
Напрежението на тази батерия не 
требва да надминава нормалното 
работно напрежение на конденса
тора.

Практически примЬръ: честота 
« 42 цикла; Е «и 125 V; С = 10 
мФ, т. е. 0,00001 фарада, Въ та
къвъ случа:

Измерване на конденсатори 
съ „мостъ" 

рис. 1 даваме теоре: 
I на единъ „мость" 

капацитета 
— измЪрая 

на „моста" 
отколкото съ

та, ще се измерятъ неколко 
денсатора съ познатъ капацитетъ.

На рис. 2 даваме практическата 
схема на единъ уредъ за измер
ване на електролитни конденсато
ри, основанъ върху сжщия прин
ципъ.

Конденсаторътъ 4 мФ е кни- 
женъ, съ работно напрежение 400 
V. Съпротивлението 2000 ома (100 
ватово, жично) предпазва изме
рителния уредъ при включването 
на пробитъ електролитъ.

При включваното на уреда въ 
мрежата, милиамперътъ отчита 
.сравнително силонъ токъ — това 
о тъй нарочониятъ „токъ на раз
сейваното". Слодъ неколко мину
ти величината на тоя токъ става 
нормално — тя зависи отъ копа-

Ако двете съпротивления К1 
и 1\2 см еднакви, отношението 
имъ одно къмъ друго е 1. Зъ 
такъвъ случай зоукьтъ въ слу
шалките изчезва когато Сх = Сс 
(Сх о нопознатиятъ капацитетъ, 
а Сс о капацитотътъ за сравне
ние). (Следва на стр. 3).

Седмиченъ вестникъ за радио-култура
Редактори: д.ръ ипж. п. ивлповъ

Редакция и администрация: бул. Дондукова, 23 — София.
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БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
21.30 Оригинални творби за пиа

но за четири ръце.

КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 20 кв. 1176 кц. 
19.45 Свири оркестрътъ на ра
диото: 1) Увертюра къмъ „Ро- 
замунда“ (Шубертъ): 2) концертъ 
за две пиана и орк. (Моцартъ); 
3) Увертюра къмъ „Сънь въ 
лКтна нощь" (Менделсонъ). 22.05 
ПЬсни.
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Популярень концертъ: 
„Мазепая, симфонична 
(Листъ), дир. Кнапертс^
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ОБЪДЪ
12.00 Забаана музика:

1. Отново да чуемъ, потпур.ч 
(Венингеръ). 2 По синитЬ води 
на Хавай, тонова картина (Ке- 
телбай). 3. Берлинъ какъ плаче 
и се смЪе (Конради). 4. Танцо
ва сюита (Кюнеке), изп. орке- 
стъръ, дир. Добриндтъ.

12.30 Граници и смщность на на

ционалното възпитание, говори 
д-ръ Димигьръ Константиновъ.

12.45 Концертъ на Камерния 
ммжки хоръ, диригентъ Георги 
Димитровъ, солистка Илка Ма- 
вродиева-Попова, мецо-сопра- 

но:
1. Химнъ-кантата (Н. Блажевъ).
2. Македонска пЬсень (Г. Ди
митровъ). 3. Мари девойче (М. 
ГолЪминовъ). 4. Циганска пЬ- 
сень (Д. Христовъ). 5. Приспи-
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Рис. 2
Когато, както въ случая Сс = 

1 мФ, отношението между даегЬ 

съпротивления дава веднага ве
личината на Сх въ мФ. Така на- 

пр. звукътъ престава да сс чува 
когато К2 — 100 ома и непозна- 

тиятъ конденсаторъ е съ капаци
тети 2 мФ (т. е. 1 мФ X 2); ко
гато К2 — 400 ома, Сх__ 0,5

мФ ( 1 мФ : 2). I

СУТРИНЬ

6.55 Маршъ, ободрителни думи.
6.58 Точно време, новини.
7.05 Маршове.
7.15 Народни танци и хора, изп. 

Угърчинската група.
7.30 Точно време, прегледъ 

печата, новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календари, съве

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Танцъ за всички (Плато). 2. 
Анита танцува (Щайнике). 3. 
Циганска серенада (Буланже).
4. Игра на поло (Фетрасъ). 5. 
Златно младежко време (Ман- 
фредъ). 6. Сватбено шествие 

на марионетките (Ратке). 
Бравурна полка (Либе). 8. 
всЬкиго по нЪщо (♦**).

8.30 Край.

15.30 Край.
■ЕЧЕРЬ

17.00 Лека и танцова музика.
17.30 Часъ за детето: ]
’ Участвуватъ: Н. Балабановъ,

групата .Детска радость" и др.

18.30 Часъ за селото:
Народни пЬсни, изп. Мина Ста- 

йова Гарноева съ групата на
Цвятко Благоевъ:

I __  Стопански съвети и напът
ствия; II — Хуморъ.

19.30 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения. *

21.00 Концертъ за цигулка и ор- 
кестъръ (Чайковски), солистъ 
Хуберманъ.

21.30 Концертъ на Таня Начева, 

сопрано:
Овчарски пЪсни отъ 18-то сто

летие:
1. ПЬсеньта на Флорианъ. 2. 
Менуетъ. 3. Овчарче. 4. Амантъ, 
5. Младо момче. 6. Мамо ка
жи ми. 7. Не, не вЪрвамъ. 8. 
Филисъ. 9. Хубавото време.

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 ^очно време, прегледъ на 

събитията и печата, новини^,-

Д2.55'Танцова музика.
23.30 Край;
БЕРЛИНЪ къси вълни

7.00 Нар. пЬсни. 7.15 Утриненъ 
концертъ. 9.15 Концертъ на ор- 
ганъ. 10.00 Скандинавски компо- 
нисти 12.00 Популяренъ кон
церти. 13.00 Малъкъ концертъ.
13.30 Соната въ А дуръ за вио- 
лончело и пиано отъ Бетовени
14.30 За вс^киго по нЪщо. 15.30 
Войнишки '■птЬсни отъ Хермсъ 
Нилъ. 15.45 За немското сърдце.
19.20 Музикално интермецо
21.30 Малъкъ соловъ концертъ.
21.45 Популяренъ концертъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.

20.55 Пъстъръ часъ.
КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 20 кв. 1176 кц.

20.15 Хоровъ концертъ. 20.55 
Клавиренъ концертъ. 22.25 Тан

цова музика.
СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.

19.55 Плочи. 19.55 Религиозна 
музика. 21.20 Вокаленъ 

тетъ.

ВЕЧЕРЬ
18.30 Лека и танцова музика.
19.15 Новини на турски езикъ.
19.30 Новини на немски езикъ.
19 45 Комедиянтъ хармониститЪ 

20.00 Инструменталенъ концертъ
20.30 Точно време , исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.С0 Опера „Лучия ди Лймер- 
муръ" (Доницети), дир. Молаио- 

ли.
22.45 Точно време, прегледъ на 

печата и събитията, новини.
23.00 Новини на френски, итали

ански и английски езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

БЕРЛИНЪ кжси вълни
7.00 Нар. пЪсни. 7.10 Утриненъ 
концерти 8.15 Симф. концертъ.
9.15 Соловъ концертъ. 10.00 
Щутгартъ Ви забавлява. 12.15 
Оркестровъ концертъ. 13.00 За
бавна музика. 14.15 Симф. кон- 
ц?ртъ. 1530 Творби на Францъ 
Листъ. 15.55 Музикално интерме
цо. 18.30 Веселъ половинъ часъ.
19.20 Вижъ 15.55 ч. 20.10 Кон
цертъ въ Есъ дуръ за хорнъ и 

орк. отъ В. А. Моцартъ. 20.25 
Вижъ 15.55 ч. 22.00 Виенска му

зика.

СУТРИНЬ

7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Народни хора и танци, изп. 

Софийската кореняшка група.
8.00 Точно време, ободрителни 

думи, прегледъ на печата, но
вини, църковенъ календаръ.

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Една вечери съ Мильокерь 
(Риоде). 2. СмЬха на джудже
тата (Буки). 3. Сивилианита 
(Баучи). 4. Вечерни камбани 
(Били). 5. Анданте еспресиво 
(Голисшиани). 6. Ангелчето (Пи- 
цини). 7. Нощь въ село (Санта- 
на). 8. Да живЬе Бакхусъ (Лю- 

деке). 9. Чардашъ изъ оперета
та „Духътъ на войводата” (Ио- 
ханъ Щраусъ).

8.45 Религиозна музика:
1. Какъ хубаво свЬти зорница
та (***), изп, Куртъ Гросе на 
органъ. 2. Токата и фуга въ ре 
миньоръ (И. С. Бахъ), изп. 
Фрицъ Хайтманъ на органъ. 3. 
Прелюдия върху хорала „Гла

ва потънала въ кръви и рани" 
(Рафаелъ). изп. Куртъ Гросе на 
органъ.

9.00 Божествена служба.
10.15 „Духовниятъ подвигъ", сло

во отъ дяконъ Василъ Нико- 

ловъ.

(Продължение отъ стр 1)

Променливото напрежение мо
же да се вземе направо отъ 
■/.режата, или отъ едно „зумер- 
че", който дава по-високъ тонъ. 
Смщо така може да се използу- 
ватъ за цельта буксите ..звукова 
честота" на единъ осцилаторъ 
за настройка на приемниците.

Конденсаторътъ Сс 
бмде постояненъ — напр. 1 

изменя едното отъ 
йъ 

на

и

°*сГ

С-1

СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
21.00 Оперни откжелеци изъ „Бе 
лата дама’ (Боалдьо), „Таисъ” 
(Масне) „Танхойзеръ" (Вагнеръ), 
,.Палячи" (Леонкавало), „Сел
ска чести" (Маскани), „Гиголе- 
то" (Верди).

К1
№

Когато величинзте на изменя- 

омото съпротивление стане ра
сна съ величината на постоян
ното съпротивление, Сх — 1 мФ.

На рис. 2 даваме практическа
та схема на единъ измЬрителенъ 

мостъ за книжни конденсаторн 
(а но за електролитни), съ изм1- 

няемо съпротивление

14.30 Лека и танцова музика, то-| ______________________
чно време. дЛ
(Въ паузата търг, съобщения).' | ”<^^8

11П011Е1ИЬ
16 мартъ |

СОФИЯ 
Варна, Стара<3агор<а 

и СЬопие

Г

I I I

ОБЬДЪ
11.30 Праздниченъ концертъ:

1. Увертюра къмъ операта 
„Вълшебниятъ стрелецъ" (Ве
бери), изп. симфониченъ ор- 
кестъръ. 2. Симфония № 1. оп. 
21 (Бетовени), дир. Пфицнеръ:
а) адажио молто, алегро конъ 
брио; б) анданте кантабиле; в) 
конъ мото, менуетъ; г) рондо. 
3. Концертъ за цигулка и ор- 
кестъръ № 5 въ ла мажоръ 
(Моцартъ), солистъ Йозефъ 

Волфщалъ. 4. Островъ „Делъ 
Гарда”, симфонична поема 
(Чертани), дир. Молайола. 5. 
Симфонично скерцо (Петко 
Стайновъ), изп. -Царския симфо
ниченъ оркестъръ, дир. Сашо 
Поповъ.

13.00 Народни пЬсни, изп. Иванка 
Христова, съ народната седмор- 
ка: 1) ПЬтлитЬ пЬли не пЬ- 
ли; 2) Море Каранфилке; 3) 
Сънь ме кърши; 4) Калинка 
платно бЬлеше; 5) Петьръ яде;
б) Сънь сънувахъ Радо.

ъЗ.ЗО Точно време, прегледъ на 
събитията и печата, новини, съ
общения.

14.00 Забавенъ концертъ на Са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа

нови:
1. Йзъ операта „Мефистофелъ" 

(Бойто). 2. Малъкъ менуетъ 
(Шсбекъ). 3. Интермецо (Рази- 
гадъ). 4. ВосслитЬ марионетки 
(Фетрасъ). 5. Спомонъ за Мо
на Лиза (Шобокъ).

валка (Св. Обретенозъ). Ь Про
летна пасени (К. Шикирини). 7. 
Хубава си, моя горо (Д. Хри
стовъ). 8. Кукувичка (Г Димит

ровъ).
13.15 Точно време, прегледъ на 

събитията и печата, новини, съ
общения.

13.35 Популяренъ концертъ:
1. „Мазепа“, симфонична пое
ма (Листъ), дир. Кнапертсбушъ.
2. Покана за валсъ (Вебсръ), 

дир. Клайберъ.

14.00 Лека и танцоаа музикз. то
чно време.
(Въ паузата 

14.45 Край.
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Седмична програма на ру- 
манскитЬ станции

6.55—8.30 Утринна програма.
11.45 Инф. на руски. 12.00 Инф. 

на украински. 12.15 Конц. 12.30 
Инф. на румънски. 12.50 Музика.
13.50 Инф. »а нЬмски. 14.00 

Инф. на рум. 14.20 Музика. 
17.30 Инф. на руски. 17.45 Инф. 

на украински. 18.00 Инф. на рум. 
19.00 Инф. на турски. 19.25 Му
зика. 19.50 Инф. на немски. 20.00 
Инф. на румънски. 20.30 Музика.
21.00 Концертъ 22.00 Инф. на 

румънски. 22.20 Лека музика.
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ьк
| 20 мартъмартъ

мартъмартъ по

езикъ.

СУТРИНЬ

думи. Кольо. 2. Доудой

на
ВЕЧЕРЬ

на
съве-

съве-

съве- на

народната сед-,

1

на

РАДИОЛАМПИ99

ВЕЧЕРЬ

Тел. 2-06-17 бул. Дондуковъ 23 София

Генераленъ представитель

Ини. ПЕТЬРЪ ИВАН0В1

Радио-апаратури, усилватели, 
високоговорители, микрофони 
и всякакви радио - материали

14.00 Лека и танцова музика, 
чно време.

Линке 
конче

орань отиде. 2. 
ме. 3, Петкана

нар. пЪсни. 
интермецо.

22,00 Музика отъ

отъ 
ренъ 
върху

събира 
златна

рата 
изп.

(Мо- 
меч-

изп.
2.

| 17 мартъ |

таз 
I

>нцертъ. 
>. 1 “ ““

КОНЦ(
9.15

изъ опе- 
Щраусъ), 

оркестъръ. 4. 
операта „Ве- 

виндзорки’ (Николай),

СОФИЯ 
Варна, Стара>3агора 

и СЬопие

СОФИЯ 
Варна, СтарагЗагоро 

н Скопие

(Въ паузата търг, съобщени.;
14.45 Край.

отъ всички европейски фабрики на складъ при

ХАР. ТАБАКОВА

7.30 Точно време, 
печата, новини.

7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ: (

1. Мария Мари (Капоа). 2. Ви
наги твой, полка (Волмецъ). 3. 
НЬжна любовь (Роси). 4. Винаги 
напредъ (Пистоа). 5, Плъзгане 
по пианото (Крамеръ). 6. Тан- 
цуващитЪ воденичари (Ратке).
7. Умилквачката (Айленбергъ).
8. ЦЪлувки на тъмно (Микеле).
9. Шегаджия (Коло). 10. Сват
бата на розит! (Йеселъ).

8.30 Край.

11111111111!11К!11111111И111111111И
Печ- „Стопанско развитие“!
Софии, Веслецъб—1942/3661

1. Дирекция за закупуване и| 
износъ на зърнени храни, бесе
да отъ Момчо Дочовъ, дирек- 
торъ на Храноизноса. 2. Чети
во, чете артистъ отъ Народния 
театъръ,

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.00 Часъ за Украйна.
21.45 Концертъ на Камерния ор

кестъръ, солистъ Янко Янковъ: 
Рапсодия за флейта и орке-

| стъръ (Цанко Цанковъ),

КЯРЧ!

Яетвьртькь
1

гзика. 
_______ • 1УЧта

22.55 Общъ седмиченъ прегледъ 
на нЬмски езикъ.

23.00 Народни пЬсни, изп. Гуди 
Гудейъ съ народната петорка: 
1. Провикналъ се младъ Сту- 
янъ. 2. Посадилъ е дЬдо рань 
босилекъ. 3. Кавали свирятъ в’ 
усои. 4. Мома Румяна, 5. Едно 
се конче продава. 6. Стано 
Станке мъничка.

23.30 Край.

БЕРЛИНЪ кжси вълни
7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперетенъ кон
цертъ. 9.15 Ирландска музика 
10.00 Мелодии изъ операта ,Ща 
стливо пжтуване" отъ Е. Кюне- 
ке. 10.30 Млади народи, стари 
пЪсни: Испания. 11.45 Клавирни 
творби отъ Шопенъ. 12 00 Сим- 
фониченъ концертъ: 1) Сюита въ 
д дуръ отъ Йох. С. Бахь, 2) Кон 
цертъ за цигулка и орк. отъ 
Максъ Брухъ. 12.45 Стари нЬм- 
ски пЪсни. 13.00 Заб. музика.
14.15 Оперетенъ концертъ. 15.15 
Свири оркестъръ. 15.45 НЬмско- 
италианска камерна музика. 18.30 
Маршове и пЪсни. 20.00 Вижъ 
12.00 ч. 22.00 Музика оп» Щут- 
гартъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
20.45 Нар. музика.

КОПЕНХАГЕНЪ 255м.20кв.1176кц.
20.10 ГолЬмъ концертъ. 22.05 Ор
кестъръ.

СОТАНСЪ 442 60 кв. 677 кц.
19.15 Творби на пиано. 19.45 
Плочи.

.Хензелъ и 
изп.

посаетенъ на
Оркест- 
Малъкъ 

гь. 16.45

18.30 Часъ за семейството:
1. Палавостьта на децата, сказ
ка отъ д-ръ Ботю Шановъ. 2. 
СъвЪти и отговори. 3. Музика.

19.15 Новини на турски езикъ.
19.30 Новини на иЬмски езикъ.
19.45 Държавното устройство на

България:

РОТЪ
ул. Алабинска 54 —София, полз. тел/2-40-21 
Чекова с/ка 1032. За писма — пощенска кутия 116.

ОБЪДЪ

11.00 Часъ за нашия войникъ.-.
12.00 Забавна музика:

1. Ура! Музиката иде, маршо
ви потпури (Цимеръ). 2. Весе
ло телесно училище за млади 
и стари, потпури (Вайцеръ). 3. 
Сто проценти шлагери, потпу
ри (Досталъ). 4. ’ Молимъ за 
танцъ, потпури (Плесовъ).

12.30 Гума отъ варъ и яжглища, 
говори Дончо Славчевъ, учи
тел ь.

<2.45 Народни пЪсни, изп. група
та «Българска пЪсень”:
1. Ябълко златна ябълко. 2. 
Червенъ в1търъ, 3. Три син
джира роби, 4. Остана Пенчо 
сираче. 5. Море Радо. 6. Раз- 
люляло се Черното море. 7. 
Мома ЦвЪта хоро води. 8. Ко- 
маръ съ свирка свиреше.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията и печата, новини, съ
общения.

13.35 Соната № 5 въ фа ма- 
жоръ, наречена „Пролетна со
ната" (Бетовенъ), оп. 24. за ци
гулка и пиано, изп. Лили Кра- 
усъ и Симонъ Голдбергь.

14.00 Лека и танцова музика, го* 
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край.

политическо осво-

Лутце. 2. Потпури изъ операта. 2<.зо Концертъ на Марсела Фор- 
----- „е н4мска пианистка;

1. Фуга (Порпора). 2. Алегро 
(Турини). 3. Сюита (Парадизм): 
а) ария; б) токата; в) капри- 
чио, 4. Токата (Казела).

^<«ъбмшятл--»4.-11ечатаг--назини. — — ’ .• 
23.00 Нрвини^на—френски, итали- [ 

ЦД^ХТайцова музика, _ I 

БЕРЛИНЪ кжсн вълни

7 00 Нар пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Заб. музика. 9 15 . 
Весела програма. 10.15 Соловъ 
концертъ. 11.45, Испанска кла-- 
вирна музика. 13.00 Заб. музи
ка. 15.30 Вижъ- 10.15 ч. 16.45 Пъ- 
стъръ четвъртъ часъ. 18.40 Ста
ри немски нар. пЪсни. 18.55 
Музикално интермецо. 19.20 
Вижъ 18.55 ч. 22.00 Музика отъ 
Хамбургъ. 22.30 Свири духовъ 
оркестъръ. 22.45 Заб. музика.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
21.45 Концертъ на радио-оркес
търа.

КОПЕНХАГЕНЪ 255м.20кв.1176кц.
19.30 Свири радио-оркестрътъ: 
1) Увортюра къмъ операта Ев- 
ристео (Иох. Хасе); 2) Концсрто 
гросо № 2 за цигулка, виола, 
иоло, сруненъ орк. и чембало. 
20.40 Заб. концертъ, 22.05 Тан
цова музика.

СОТАНСЪ 442 м. 60 нв. 677 кц.
21.45 Унгарска музика.

мелъ), изп. Еми 
сопрано съ 
пЬемъ по

ОБЪДЪ 
12.00 Изъ тонфилми. 
12.30 Телесното възп><

ВЕЧЕРЬ
16.00 Часъ за нашия войникъ:

Народни хора и танци.
17.00 Часъ за семейството:

СОФИЯ 
Варва, Стара*3ахора 

и Скопие

и ария изъ опе- 
и Галатея’ (Хен- 
Норманъ Апинъ, 

оркестъръ. 2. Терцетъ 
операта .Хензелъ и Гре- 

телъ" (Хумпердингъ), изп. со
листи, женски хоръ и орке
стъръ. 3. Първа сцена 

.Саломе" (Р. 
солисти и 

Увертюра къмъ 
селитК 
дир. Клайберъ.

отъ Хайднъ (Брамсъ), дир. То- 
сканини. 2. Ездата на валкюри- 
тЬ изъ операта .Вдлкюрата" 

( (Р. Вагнеръ), дир. Зигфридъ Ва- 
гнеръ.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията и печата, новини, съ
общения.

13.40 Народни пЬсни, изп, Викто
рия Крайселска съ народната 
петорка:
1. Иде ли Радо. 2, Марко бие 
свое първо либе. 3. Янина пла
нина. 4. Играли баби по месе
чина. 5. Сине ле, сине Стояне. 
6. Радо, Радо бЪло Радо 7. 
Чуло е Яне бЪгало. 8. Седи Ка
лина у градина.

14.00 Лека и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край.

ОБЪДЪ

12.00 Забавна музика:
1. Тарантела (Буланже), 
Буланже съ своя оркестъръ. 
Всичко за тебе (Кирщайнъ). 3. 
Весели маршови потпури (Ком- 
закъ). 4. Виндабона (Леополдъ),
5. Остави цвЪтята да говорятъ
6. Менуетъ (Майснеръ).
(Линке).

12.30 Постижения въ българското 
скотовъдие, говори Петко По- 
повъ, редакторъ на в. .Северно 

ехо*.
12.45 Вокални сола:

1. За вечната любовь (Брамсъ), 
изп. Лоте Леманъ, сопрано сь 
оркестъръ. 2. Любовна пЬсень 
(Вайнгартнеръ), изп. Хербартъ 
Гро, теноръ съ оркестъръ. 3. 
Томъ Роймеръ, балада (Льове), 
изп. Герхардъ Хюшъ, баритонь 
съ съпроводъ на пиано. 4. При
спивна п1сень на Мария (Ре- 
геръ), изп. Розлъ Сегерсъ, со
прано съ оркестъръ. 5. Рейнско 
злато (Фишеръ), изп. Йонъ Гле- 
зеръ, теноръ съ оркестъръ. 6. 
Май (Хилдахъ), изп. Янъ Ме- 
стекъ, теноръ съ съпроводъ на 
пиано. 7. Алелуя, оп. 73 (Ху- 
...— \ с..ч Бетендорфъ,

оркестъръ. 8. Да 
водата (Шубертъ), 

изп. Лоте Леманъ, сопрано съ 
оркестъръ.

13.15 Точно време, прегледъ 
събитията и печата, новини.

13.35 Камерна музика:
1. Струненъ квартетъ въ ми бе- 
молъ мажоръ (Дителсдорфъ), 
изп. Доманъ квартетъ. 2. Ди- 
вертименто № 14 въ си бо- 
молъ мажоръ за флейта, сбой, 
^ларинотъ (Моцартъ), изп. ду
ховия коинтетъ на Гевандхауза 
Лайпцигъ,

14.00 Лока и танцова музика, то
чно аромо,
(Въ паузата търг, съобщения).

14.45 Край.

БЕРЛИНЪ кжси вълни
7.00 Нар. пЬсни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Оперенъ кон
цертъ. 9.25 Концертъ за хорнъ 
и орк. отъ В. А. Моцартъ. 9.40 
Музикално интермецо. 10.00 Го- 
лЪмъ концертъ. 12.00 Заб. му- , 
зика за млади и стари. 13.00 За- I 
бавна музика. 14.15 Оперенъ [ 
концертъ. 15.45 Малъкъ соловъ ! 
концертъ. 17.30 НКмско-италиан- • 
ска камерна музика. 19.20 Музи- • 
кално интермецо. 20.10 Млади | 
народи, стари пксни: Испания.
20.25 Музикално интермето. 21.45 
Оркестровъ концертъ. '

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.20 Братовчедътъ отъ Дингсда, 

потпури (Кюнеке). 19.30 Джазо
ва музика.

КОПЕНХАГЕНЪ 255м.20кв.1176кц.
19.00 Симф. концертъ, солистъ 
камерниятъ пЬвецъ Хайнрихъ 
Шлузнусъ: 1) Хелиосъ, увертюра 
(Карлъ Нилсенъ); 2) Агнусъ деи 
(Бизе); 3) Слава на Господа 
(Бетовенъ); 4) Сюита отъ Респи- 
ги; 5) На музиката (Шубертъ);
6) Две пЬсни отъ Хуго Волфъ;
7) Симфония № 4 въ Е Молъ

Йох. Брамсъ. 21.00 Клави- 
концертъ: 1) Варияции 
тиролски пЬсни (Кулау)1 

2) Рондо (Бетовенъ). 22.25 Тан
цова музика.

СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
22.15 Френски компонисти.

ЖЕЛОЗО'

Листъ. 12 15 
14.15

, . 5.30 Концерт ____
Сюита за оркестъръ отъ Гдвардъ 
Григъ. 20.10 Мелодии изъ опе 
ретата „Графъ фонъ Люссем- 
бургъ" отъ Фр Лехаръ. 22.00 
Оркестровъ концертъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
21.10 .Познавате ли този гласъ".
22.10 Концертъ на органъ. 22.35 
Три пЬсни отъ Хуго Волфъ.

6.55 Маршъ, ободрителни
6.58 Точно време, новини.
7.05 Маршове.
7.15 Народни хора и танци, кзп. 

Слатинската група.
7.30 Точно време, прегледъ 

печата, новини, съобщения.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Мелодии — Паулъ 
(Хипманъ). 2. Водното 
(Цолтъ), 3. Унгарски танцъ № 1 
(Брамсъ). 4. Шампания галопъ 
(Лъмби). 5. Пролетни цвЬтя 
(Амадио). 6. Най-хубавото, 
валсъ интермецо (Кохманъ). 7. 
Галопъ на фенерджиитЬ (Хер- 
теръ). 8. Малъкъ танцъ (Бьор- 
шелъ). 9. Галопъ (Холечекъ).
10. ПролЬтно утро (Тила).

8.30 Край.

18.00 Часъ за детето:
Участвуватъ: Н. Балабановъ, 
групата «Детска радость" и др.

18.45 Часъ за бранника.
19.15 Новини на турски езикъ.
19.30 Новини на нЬмски езикъ.
19.45 Българскиять народъ презъ 

оЬковетЬ:
1. Борби за политическо осво
бождение, беседа отъ Стефанъ 
Андреевъ. 2. Четиво, чете ар
тистъ отъ Народния театъръ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.00 Забавенъ концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ рмко- 
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
1. Презъ чудната гора на Ве- 
беръ (Урбахъ). 2. Приска (Фет- 
расъ). 3. Каватина (Рафъ). 4.

ОБЪДЪ

12.00 Изъ опери:
1. Увертюра къмъ операта ,Ди-. расъ;. з. каватина 1гаЯ 
виятъ ловецъ" (Лорцингъ), дир. ] Рустиканела (Кортопаси).

„Марта" (Флотовъ), изп. соли
сти, хоръ и оркестъръ. 3. Вал
сова сцена изъ операта „Ин
термецо" (Р. Щраусъ), дир. 
Кнапертсбушъ. 4. Да те пази 
Богъ, би било_ най-добре", 

.изъ операта 
отъ Секингенъ" (Неслеръ), изп. 
Хансъ Райнмаръ, баритонъ съ 
оркестъръ.

12.30 Периодическнятъ печагъ и 
българското възраждане, гово
ри Стилиянъ Чилингировъ.

12.50 Популяренъ концертъ:
1. Вариации върху една тема

СУТРИНЬ
6.55 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.05 Маршове.
7.15 Народни хора и ганци, изп.

Софийската Кореняшка група.
7.30 Точно време, прегледъ на

кво си 
че си 
е чудо станало.

19.00 Танцова музика.
19.15 Новини на турски
19.30 Новини на немски езикъ.
19.45 Езикътъ на българитъ:

БългарскитЬ собствени имена, 
беседа отъ д-ръ Любомиръ Ан- 
дрейчинъ 2. Четиво, чете ар
тистъ отъ Народния театъръ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

20.40 Предаване отъ зала „Бъл
гария” симфоничния концертъ 
на Държавната филхармония, 
дир. Асенъ Найдсновъ,

22.45 Точно време, прегледъ 
печата и събитията, новини.

22.55 Репортгжъ и съобщения 
на есперанто.

23.00 Народни пЬсни, изп. Геор-. 
ги Станевъ съ народната сед-, 
морка:
1. Стоянъ събира говеда. 2. 
Златко ле златна ябълко. 3. 
Провикна се Здравко отъ пла
нина. 4. Димо льо юначе. 5. 
Тудоро льо черноока. 6. Либе 
първо либе. 7. Отъ долу иде 
Рачо казиятъ.

23.30 Край.

СУТРИНЬ

6.55 Маршъ, ободрителни думи.
6.58 Точно време, новини.
7.05 Маршове.
7.15 Народни пЬсни, изп. Добрин

ка Младенова съ групата на 
ЦоЬтко Благоевъ.

7.30 Точно време, прегледъ 
печата, новини.

7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, 

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Перпетумъ мобиле 
ханъ Щраусъ). 2. Старата 
ка (Фучикъ). 3. Канцонета (Ам- 
брозио). 4. Около филма (Лу- 
бе). 5. Щраусиана (Щраусъ- 
Бьоршелъ). 6. При звъна на «а- 1 
шитЪ (Ушманъ). 7. За възраст- 
нит^ младежи (Линдеманъ). 8. 
Така се пЬе само въ Виена 
(Хруби).

I 8.30 Край.
I 9.45 Часъ за учащите се отъ ос- 

новнитЬ училища и прогимна
зиите.

1. Константинъ Фотиноаь за 
българката, по случай 1С0 го
дини на списание .Любосло- 
вие". 2. Гладъ и преяждана, 
сказка отъ д-ръ Никола Стам- 
чевъ. 3. Съвети и отговори. 4. 
Музика.

18.00 Народни пЬсни, изп. Хри
стина х. Колева съ народната 
седморка:
1. Маминъ . . .
либе. 3. Гугумъ гугумъ Лиляно.
4. Тръгналъ ми Турлакъ Нико
ла. 5. Не дреми Къдро,

18.30 Лека и танцова музика.
19.15 Новини на турски езикъ.
19.30 Новини на немски езикъ.
19.45 Духовното творчество на 

българите:
1. Христо Ботевъ, беседа отъ 
Георги Константиновъ. 2. Чети
во, чете артистъ отъ Народния 
театъръ.

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, прегледъ на печата, 
новини, съобщения.

21.00 Изъ оперети:
1. Фортисимо, потпури изъ 
КалмановитЬ оперети (Кал-< 
манъ). 2. Потпури изъ опере
тата „Паганини" (Лехаръ). 3. 
Потпури изъ оперетата „Гаспа- 
роне’ (Мильокеръ). 4. Потпури 
изъ оперетата .Принцесата на 

_доларитЬ (Фалъ).
21.30 Концертъ на Стефанъ Су- 

гаревъ, виолисть:
Концертъ въ си мажоръ (Фор- 
сайтъ):
1. Адажио апасионато. 2. Але
гро агитато. 3. Анданте состе-

4. Алегро конъ фуоко. 
1бавна и танцова музика.

Х/.4- .г • гпзегледъ на
печата и събихимга. новини.

23.00 Новини на фоенени, итали
ански и английски езици.

23.15 юНциви мрика.

23.30 Край.

БЕРЛИНЪ кжси вълни
7 00 Нар. Писни. 7.10 Утриненъ 
------1ертъ. 8.15 Малъкъ концертъ 

Концертъ 
Францъ 
розъ ко! 
концертъ.

СОФИЯ
Варна, Схара<3агора 

и Скопие
СУТРИНЬ

6.55 Маршъ, ободрителни думи.
6.58 Точно време, новини.
7.05 Маршове.
7.15 Народни пЬсни, изп. Атана

ска Тодорова съ Тракийската 
тройка:
1. Стоянъ на 
Мамо ожени 
булка хубава.

7.30 Точно време, прегледъ на 
печата, новини.

7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Серенада върху езерото 
(Тиле). 2. Веселъ Животъ,
валсъ (Канцано). 3. Борба съ 
бикове (Иземанъ). 4. Стари
танци (•**). 5. Триолета, капри- 
чио (Буланже). ' ~
(Хайкенсъ). 7.
(Невитъ). 8. Валсъ 
(Брамсъ).

8.30 Край.

• 12.30 Телесното възпитание на на-1 
шата младежь, говори Дамянъ;

| Димовъ.
12.45 Народни пЬсни, изп. Карам-) 

филка Петкова съ оркестъра' 
на слйпитЬ, ржководи Николай нуто ■ 
Бехтеровъ: , 22.0’0 за,
1. Шаиръ по двори ходи. 2. 
Слънце се снишаза да зайде, 
3. Ергенъ се покалугерилъ. 4. 
Карамфило моме. 5. Не може 
да свикне. 6. Накладуше се- 
денкьоту.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията и печата, новини, съ
общения.

13.35 Изъ опери:
1. Речитативъ 
рата „Ацизъ 
делъ), изп. 
басъ съ 
изъ

| ВЕЧЕРЬ |
“ 18.30 Народни пЬсни, изп. Руска
• Крънчева съ народната петор- 

ка:
1. Танасъ и Никола чорбадж-1.
2. Стоянъ си иде отъ долу. 3. 
Излязла Ганкина майка. 4. Ка-

либе залибихъ. 5. Мом- I 
булка хвалеше. 6. Какво 1

върху 
Веселъ

(Канцано). 3. Борба
(Иземанъ). 4. “

ГО,
6. Серенада 

Зимна радость 
изъ оп. 39
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други

ЗА ВгЯТРЕШНИТЬ АНТЕНИ

прегледи на

съве- пои 15

Линке

учащите

на

антени:

о/п

ТРАНСМОДУЛА-

антени

въ маза-

хаджи Димитър*.
Стара планина. 3.

инж. 
авто-

че 
е 

см 
съ

ви- 
1 

вс4>- 
► 4% 
мет- 
19%,

при 
вър

не
ос-

на- 
раз-

I и
на

Варна, Стара»3агора 
и СКоцие

РАДИОТЕХНИКА 
ТЕОРИЯ

стан- 
съот- 

. нея 
доста силни 

Подъ дей- 
въ съсед-

Въ мазата — 5% 
въ партера — 9% 
на първи 

втори 
тавана

въ 
може 

до една 
ло

на стрелката на 
единия отъ тЬхъ, ще 

и настройката на дру-

момиче. 2.
хоро не развалягь. 3.

7 на збо-

ЗА ЕРЗАЦЪ-АНТЕНИТЪ

Като «случайни* антени или 
„ерзацъ-антени* може да служи 
освЬтлитолната мрежа или трмби- 
тЬ на парното отопление, Ето 
съответните данни:

Осв&тлитслна мрежа:
огь 9 до 15°/о; въ партера отъ 

първия етажъ отъ

99
Поради голъмия интереси, кой

то нашит!» читатели проявяват* 
къмъ новоизлъзлата книга .Чу
дото на вълнитЬ“ и многоЬронии- 
тЬ запитвания до редакцията, да
ваме 
по съдържанието на тази

цова и заб. музика

КОПЕНХАГЕНЪ 255 м. 20 кв. 1176 кц. 
20.00 Концертъ на радио-орке
стъра: 1) Дона Дияна, увертюра 
(Резничекъ); 2) Павана за една

една ан-
следнит-» факто-

13.50 Константин* Фотиковъ, ■ 
сказка отъ професори Петър* 
Динековъ по случаи 109 годи- I 
ни отъ пробния брой на „Лю- 
Ьословие".

• 4.00 Концертъ на Камерния ор- 
кестъръ, солистка Надя Бърда- 
рова:
Пети народни пЬсни (Димитър* 
Неновъ):
1. Провикнала сей Драганка, 2. 
ОгрЪло ясно слънце. 3. Плад- 
нина байно тмжнина. 4. Прасе- 
гна се. 5. Провикна се овчарь,

14.30 Лека и танцова музика, то
чно време.
(Въ паузата търг, съобщения). 

14.45 Край.

Една 15 метоа дълга вмтрешна 
антена отъ обикновена антенна 
жица, съ отводъ близо до про
зореца, е една отъ най-добри гЬ 
вътрешни антени. Требва да от
бележим*, че въ „паянтовитЬ* 
здания приемането понякога е 
наистина добро, докато въ желе
зобетонните такива електромаг
нитното поле намалява значител
но.

чително.
Само отъ себе си се разбира, 

че въ такива* случаи отзодътъ не 
тр4бва да прие/ла паразитите — 
той требва да се направи съ 
ширмованъ кабелъ — т. е. изо
лирани кабелъ съ метална обвив
ка. Тази обвивка се свързва съ 
земното съединение и, по този 
Иачинъ, не пропуща паразитите 
въ жицата на- отвода.

И така, действието на 
тена зависи отъ 
ри:

1) Отъ действуващата й 
чина;
2) Отъ изолацията й;
3) Отъ близостьта на 

антени или осветлителни провод
ници

Инфанта (Равог.ъ); 3) Концертъ 
за фаготъ и оркестъръ (Пиорне);
4) Сюита отъ Еди. Григъ., 5) 
Танцъ (Кодали). 20.50 Оперетен* 
концертъ. 22.05 Танцова музика 

СОТАНСЪ 442 м 60 КВ. 627 кц.
19.30 Плочи. 21,00 Творби отъ 
Берлиозъ.

влияние оказватъ и 
осветлителната или 

мина-

; Следъ това се навлиза въ .фа
бриката ^за електрони" — радио- 
лампата. Разглежда се и картин
но се обяснява действието на ра- 
диолампата, като изправители, де- 
текторъ, усилватели и осцилаторъ. 
Граници на усилването, резонан- 
сови кръгове, избиране на стан- 
циитЪ и селективности. Обратна 
връзка. Линеенъ приемникъ, су- 
перъ, противофадинговъ регула- 
торъ. Приемникъ безъ настройва
щи кръгове, радиосмущения. Фо- 
тоелектрична кслийка, ултра-чер- 
вени лъчи. и тяхното приложение.

Въ главата подъ заглавие .Сто
манените гласове" се разглежда 
по-подробно действието на всич
ки познати до сега високоговори- • 
тели, съ тЬхнитЬ предимства и не
достатъци. —. Значението на висо- 
коговорителната кутия. Възможно- 

' ститЪ за бъдещето усъвършен- 
ствуване на високоговорителите. 
Записване и възпроизвеждане на 
човешкия говоръ и музика: за
писване на плочи, на филмъ, на 
стоманена жица или лента покри
та съ железенъ прахъ — магнето- 
фонъ. Бъдещите музикални ин
струменти и бгкдещите музикан
ти и пр.

Всички тези въпроси см изло
жени нагледно и обяснени съ 
удивително умение.

Книгата „Чудото на вълните” е 
написана безъ да се прибегва до 
математически формули и мжчни 
сухи доказателства. Тя се чете съ 
големъ интересъ и увлечение. Ав
торът* прилага тукъ съвсемъ 
новъ начинъ за обяснение на ина
че трудните въпроси изъ области
те на радиотехниката. Многоброй- 
ните остроумни фигури, които из
пъстрял» текста допринасял, още 
повече за лесното разбиране.

Въ единъ.отъ следните броеве 
I ще направимъ прегледъ на съ- 
I държанието на последната глава 
I отъ книгата, която разглежда най- 
, новото постижение на човешкия 

гений — телевизията.
Книгата се набавя на адресъ 

инж. Ганчевъ, ул. Герлово № 1, 
София, Чекова сметка 7090.

БЕРЛИНЪ кмси вълни
7.00 Нар. песни. 7.10 Утриненъ 
концертъ. 8.15 Веселъ край на 
седмицата. 9.25 Мелодии изъ 
операта „Графъ фонъ Люксем
бург**. 10.00 Заб. музика. 12.00 
Заб. музика. 15.15 Пъстра музи
ка. 16.45 Духовъ оркестъръ. 19.20 
Музикално интермецо. 20.10 
Капелата Темплинъ свири танцо
ва музика. 22.00 „Ритъмъ и ме
лодии". 22.45 Веселъ край на 
седмицата!

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
20.40 Концертъ на певческото 
дружество въ Цюрихъ. 22.15 Тан

етажъ __ 12%
на втори етажъ — 14% 
на тавана __ отъ 20 до 50%.
Ето данните за стайните 
Въ мазата — 8% 
въ партера — 16% 
на първи етажъ — 21% 
на втори етажъ __ 32%.

за това служи 
предаване отъ 

Внезапно
сил-

се оп»

ОБЬДЪ
12.00 Забавна музика:

1. Молиме ви слушайте, шла
герни потпури (Борхертъ), изп. 
оркестъръ съ метрополъ вока- 
листить. 2. Сервусъ Виена, пот- 
пури отъ виенски песни (До- 
сталъ). 3. За всЪкиго по нещо, 
потпури (***). 4. Максъ хитре- 
цътъ, полка (***).

12.30 Вокален* концерт*:
1. Все по тих* става сънит* ми 
(Брамсъ), изп. Елена Герхардъ, 
сопрано съ съпроводъ на пиа
но. 2. Лора при портите (***), 
изп, Рихардъ Тауберъ, теноръ 
съ оркестъръ. 3. Болка (Р. Ва
гнер*), изп. Лоте Леманъ, со
прано съ оркестър*. 4. Сърдце 
не се отчайвай така скоро 
(Волфъ), изп. Г.„.
баритонъ съ съпроводъ на пиа
но. 5. Часовникът*, балада 
(Льове), изп. Герхардъ Хюшь, 
съ оркестъръ. 6. Просекътъ 
(Шубертъ), изп. Рихардъ Тау
беръ, теноръ съ оркестъръ. 7. 
Мечтание, оп. 17, № 7 (Шу- 
манъ), изп. Еми Бетендорфъ, 
сопрано съ съпроводъ на пиа
но. 8. Утро (Р. Щраусъ), изп. 
Мафалда Салватина, сопрано 
съ оркестъръ.

13.00 Изъ оперети:
1. Потпури изъ оперетата 
„Шварцвалдското момиче* (Йе- 
селъ). 2. Фантазия изъ опере
тата „Баядерка" (Калмань). 3. 
Потпури изъ оперетата „Фре
ските * (Лехаръ). 4. Потпури изъ 
оперетата „Бедният* Йонаганъ* 
(Мильокеръ).

13.30 Точно време, прегледъ иа 
събитията и печата, новини, съ
общения.

но бръмчене. Коя е 
При търсенето на тази 
причина за смущението 
вързва диалогъ между 
ученикъ, бмдещъ 
въ студиото, съвсемъ несведу- 
ющъ още по радиотехника, и тех
ническия началникъ. ВсЪки дени 
ученикътъ идвал* въ кабинета на 
своя началникъ, който постепенно 
и неусетно въ разговорна форма 
му разкрива и обяснява по единъ 
извънредно лесенъ и увлЪкате- 
ленъ начинъ тайната на радиотех
никата и телевизията.

Така най-напредъ се почва съ 
звука. — Що е звукъ, тонъ, висо
чина и сила на тона. Какъ чуваме 
звука, що е тембъръ, значение на 
обертоноветЬ. Що е ехо и ече- 
ние, изкуствено ехо, Болезнено 
усещане на звука, превръщане 
на звуковите вълни въ електриче
ски. Що е микрофонъ.

Следъ това се преминава къмъ 
същностите и свойствата на радио 
вълните — отъ какво зависи тЬх- 
ната сила, дължина и техния об- 
сегъ, Какъ се произвеждал» ра-

АНТЕННА ТРАНСМОДУЛАЦИЯ
Освенъ тази трансмодулация 

на мастната станция, има тъй на
речена «антенна трансмодулация", 
която се дължи на нежеланно 
детектиране на висосочестотнитК 
токове въ приемателната антена. 
Тя се дължи на л о ш ъ кон
такт*: вълната на местната стан
ция се превръща въ звукова че- 

гота. По този начинъ, при прие
мането на друга станция, чуваме 
мастната станция, която каточели 
,модулира* нейната вълна. Пре
ди години, антената на „Родно 
Радио* се намираше въ центъра 
на града, на ул. „Московска*, 
гдето сега се помещава времен
ното студио на Радио-София. 
Единъ дени пишещиятъ тия редо
ве попадна въ кино „Феникс*'.
— на ъгъла бул. „Дондуков*" и 
„Бенковска" — на стотина метра 
отъ предавателната антена. Въ ки
ното се прожектираше единъ 
филмъ отъ серията „Тарзанъ и...", 
съ Джони Вайсмюлеръ. Филмътъ 
не беше „лихтъ-тонъ", а съ зву
кова синхронизация на грамо
фонни плочи. Впрочемъ нЬмаше 
никаква синхронизация: изстре
лите се чуваха следъ като лъ- 
вътъ падаше мъртавъ... Извед- 
нажъ, съ звуций. на джунглите 
почнаха да се смесзатъ танцови 
шлагери и говоръ на български: 
Родно Радио беше започнало 
предаването си. Причината беше 
ясна: въ инсталацията за усил
ване на
— поради 
тактъ или 
ната точка 
на усилвателна 
усилваше едновременно

та
12 до 17%; на
21 до 52%; на втория етажъ ьтъ 
12 до 45%.

Централно отопление: въ маза
та — отъ 5 до 6%; въ партера — 
4%;. на първия етажъ — отъ 7 до 
19%; на втория етажъ __ отъ 23
до 29%.

ЧУДОТО НА ВЪЛНИТБ“ 
диовълните и какъ се разпро- 
строняватъ, земна и небесна въл
на, що е фадингъ (глъхнене), а.н- 
тени съ насочено действие.

Какъ се наслага говора и музи- 
по-долу кратко изложение ( ката върху радиовълната — моду- 

.1 съдържанието на тази книга: лация и демодулация. Най-про- 
Въ уводните страници на кни- стиятъ приемникъ.

гата се засягатъ по единъ заин- • 
тригуващъ начинъ въпроси изъ! 
животинското царство, намиращи 
се засега още извънъ границите 
на нашето познание. Следъ като 
се описватъ некои интересни не
обяснени съ положителность про
яви, наблюдавани у животните, 
авторътъ поставя въпроса, дали 
тъзи прояви не могатъ да се 
обяснятъ съ излъчване и приема
не на електромагнитни вълни.

Като се има предвидъ, 
светлината не е нищо друго 
венъ много кмеи електромагнит
ни (радио) вълни, светулката 
представлява най-красноречивото 
доказателство за това __ тя при
тежава предаватели за електро
магнитни вълни, чиятъ дължина е 
такава, че можемъ да ги вижда
ме съ нашето око. Човешкото око 
представлява единъ приемникъ на 
светлинни електромагнитни въл
ни. Некой отъ животните прите
жават* вероятно много по-чув
ствителни и съ по-широкъ об- 
хватъ приемници-очи и могатъ 
да виждатъ повече цветове. Така 
напр. пчелите виждатъ ултравио
летовите лжчи, които сж невидими 

а човека.
Следъ това съ единъ приказно 

поетиченъ езикъ авторътъ ни въ
вежда неусетно въ областъта 
радиотехниката.

Като поводъ 
едно знаменито 
Баварските планини, 
средъ предаването се явява 

причината?— 
именно 
се за-

единъ 
радиотехник*

съвсемъ

земното съединение. Колкото за 
двата вида трансмодулация (или 
„напречна* модулация), тя не 
може да се премахне — за ща
стие, тия явления се случват* 
много редко.

Требва да отбележим*, че 
приемането на местната станция 
на неколко места на скалата въ 
суперхетеродинните приемници 
се дължи въ повечето случаи на 
самия суперхетеродинния прмн- 
ципъ. Сжщо така, ако въ сели
щата покрай морския брегъ на 
всички обхвати приемаме теле
графни знаци (съ суперъ!), то 
това означава, че наблизо мина
ва корабъ, чиято . предавателна 
станция предава на вълна близ
ка до междинната честота на 
приемника (между 600 и 650 м.). 
Тия смущения се премахват* съ 
специаленъ филтъръ въ антен
ния кржгъ.

СУТРИНЬ
6.55 Маршъ, ободрителни думи.
6.58 Точно време, новини.
7.05 Маршове.
7.15 Народни песни, изп. Атана

ска Тодорова съ Тракийската 
тройка:
1. Кине ле бело 
Момци ---
Девети сина. 4. Ванио 
ра ще иде.

7.30 Точно време, 
печата, новини.

7.40 Лека музика.
7.58 Църковен* календар*, 

ти по хранознание.
8.00 Заоасен* концертъ:

1. ПЬещиятъ часовник* (Блау).
2. Танцуваме съ Паулъ
(Линке). 3. Потпури изъ опере
тата „Дюбари" (Мильокеръ). 4. 
Унгарски танц* № 3 (Брамсъ). 
5. Хубавата Мария (***). 6. 
Сграбела, песен* валсъ (Салва- 
торе). 7. Деца на карнавала 
(Циреръ). 8. О, хубавъ Май 
(Иоханъ Щраусъ).

8.30 Край.
10.30 час* за 

гимназиите.

звука ставаше детекция 
н!>кой недобъръ кон- 
отместване на работ- 
въ нЪкоя низкочестот- 

лампа: уредбата 
снетия 

на плочитЬ звукъ и предаванията 
на Родно Радио... Подобна „тран
смодулация" се случва и при де- 
тектирането на вълната на близ
ката станция въ антенните про
водници (въ автоматичния гръ- 
мопредпазител*, ширмования от
водъ и пр.).

ИОНИСФЕРНА
ЦИЯ
Нежелателното „модулиране на 

носяшата вълна на една станция 
съ звуковата честота на една 
друга станция може да стане и 
въ отражателните Д, Е и Ф пла
стове на ионисферата — сжщо 
така поради „нежелателни* кон
такти. Тъй като това явление е 
било забелязано за първи пмть 
при приеманото на радио Люк
сембург* (1293 м.), то носи име
то „Люксембургски ефектъ’. Та- 
ка напр., при приемането на Ви
ена или Берлин* в* Судотската 
области, приемането е било сму
щавано отъ Варшава.

На всички наши читатели о из
вестно, чо въ всички приемници 
мЬстната станция може да со от
дели съ просейватоль, включен* 
пред* антенната букса. Още по
добри резултати дава двойният* 
прпсойпатол* _  п* антената и

Техническа литература
Въ отговор* на многобройни 

запитвания, препоръчваме на 
нашите читатели следните книги:

РАДИОТЕХНИКА отъ д-р* 
слектро-инженсръ Георги М. Гс- 
товъ, П-о преработено издание. 
Доставя авторътъ — Хилендаръ 
№ 8, София, цена В5 пв.

РАДИОТЕХНИКА от* 
Вл. Харизановъ. Доставя 
рът* — Хасково, Пощата. Цена 
65 лова.

„ЧУДОТО НА ВЪЛНИТЬ" от* 
Едуард* Райнъ — радиотехника 
и телевизия за всички. Доставя 
преводачът* — инж Ганчови. 
.Герлово" 1, София. Суми се 
внасят* по чок. смЬтка 70-90. 
Цона 100 ло.

станция, на която последният* 
не е точно настроен*, или която 
никога не е могло да се приема, 
поради низката 
на приемника.
Съ това влияние на близко раз
положените една отъ друга анте
ни може да се обясни неочак
ваното приемане на чужда стан
ция съ най-обикновенъ криста
лен* детектор*.

Когато съседните антени силно 
влияят* една върху друга, съот
ветните приемници не може да 
оаботятъ нормално, защото при 
отместването на стрелката 
скалата на 
се изменя 
гия апарат*.

Ако вземем*, напр. две анте
ни ,съ 5 метра действуваща 
сочина, то при разстояние отъ 
метъръ една отъ друга, въ 
ка антена ще остава само 
отъ напреженностита, при 3 
ра — 11,6%, при 5 м. — 1 
при 6 метра — 24%, при 8 м.
— 30.6, при 10 метра — 38%,

м. __  41%, при 20 м. —
75%, пои 25 м.— 88%, при 30 м.
— 100%. Подчертаваме, че О/о 
на напреженостъта се отнася за 
напреженостьта на една единич
на антена, която би била протег
ната на местото на двете съсед
ни антени. Както се вижда, на 
едно разстояние отъ 30 метра, 
взаимодействието между антени
те престава напълно.

Колкото е по-малка действува
щата височина на антените, тол
кова е по-големо взаимното имъ 
въздействие). Практически, 

I инсталирането на антените 
ху покривите, минималното раз
стояние между две антени може 
да бжде 15 метра — усилването 
в* модерните супери е достатъч
но големо. Требва да отбеле-1 
жимъ, че намалението на нз-, 
преженостъта е особено чувстви-1 
телна, когато и двата приемника : 
приемат* една и съща станция. 
Когато две съседни антени сж 
настроени на различни честоти, 
горепосочените намаляват*
значително.

Подобно 
жиците на 
телефонна мрежа, които 
ват* близо до антената. Особено 
е коитиченъ случаят*, когато хо
ризонталният* лжчъ на приема
телната антена минава успоредно 
съ осветлителните жици. Въ та
къв* случай тия проводници ин- 
дуктиратъ въ антената най-раз
лични паразитни смущения. А 
всички наши читатели см на мне
ние, че по-добре е да се слуша 
тихо, но безъ смущения, откол- 
кото много силно, но съ дразне
щи ухото „щракания* и „хърка- 
ния". Особено е силно влиянието 
на линиите съ много високо на
прежение: влиянието имъ се чув 
ствува на 100 метра разстояние.

За да се освободим* отъ вли
янието на тия проводници, трК- 
бва да протегнем* антената на 
4—5 метра по-високо «зть т1»хъ. 
тъй като излъчваните паразитни 
смущения не отиват* нависоко. 
За жалост*, не е винаги възмож
но да се инсталират* 10 метро
ви мачти нздъ покрива! Въ все
ки случай, винаги можемъ да 
опитаме да издигнем* антената 
поне съ още 3 метра — често 

I пжти смущенията намаляват* зна

Ако приемем*, че напрежени- 
стъта на електромагнитното по
ле е 100% над* покрива на една 
двуетажна кмща (за 1 метъръ 
жица), то ние ще получим* сле
дните данни:

На тавана — 75%
на втори етажъ __ 50%
на първи етажъ — 20% 
въ партера — 
въ избата — 4%.

Отъ тази таблица става ясно, 
че колкото по-високо се намира 
вътрешната антена, толкова по
добри резултати ще получим* съ 
нея.

Вътрешните антени можемъ да 
разделим* на две групи: кори- 
дорми и стайни. Ето данните за 
коридорните антени, въ сравне
ние съ данните за външните ан
тени:

ВЕЧЕРЬ
17.30 Лека и танцова музика.
18.00 Народни писни, изп. Жечо 

Долчинковъ съ народната сед- 
морка:
1. Чи стана
2. Пустжта
Ценина мама думъши. 4. Я хай- 
ди кардашъ, я хайди мъри,

18.30 Часъ за работника:
1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Здравни съвети. 3. Лока музи
ка. 4. Хумор*.

19.15 Новини на турски език*.
19.30 Новини на немски езикъ.
19.45 Земята и битът* па бълга

рите: 
Македонските езера, беседа 
отъ Станю Петровъ, 2. Четиво, 
чете артист* отъ Народния те
атър*.

20.30 Точно време, исторически 
календар*, прегледъ на печата, 
новини, съобщения,

21.00 Забавен* концертъ на Са
лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Васил* Стефа
нов*:
По случай първия день на про- 
лЪтьта:
1. Мечтите на цветята (Трансла- 
тьоръ). 2. Пробуж. на пролетита 
(Бахъ). 3. Пролетно шумоление 
(Зиндингь). 4. Пролетна пЪсенъ 
(***)• 5. Танцъ на пеперудите 
(Роде). 6. На пролетьта (Григъ).

21.30 Пролетни песни:
1. Април* (Тости), изп. Бениа- 
мино Джили, теноръ. 2. На 
пролетите (Григъ), изп. Рми Бе
тендорфъ, сопрано. 3. Майско 
утро (Денца), изп. Емилио Ли- 
ви, теноръ. 4. Пролетни гласо
ве (Иоханъ Щраусъ), изп. Ерна 
Зак, сопрано.

21.45^ Лека и ^андова музика.
22.45 Точно врем& прегледъ на

„ ------ / печата и събитията, новини.
Паулъ Ломанъ, '2Х55Г'Тайц ‘о'ва музика.

2^30-Ирвй,—■ - -

ВЗАИМНОТО ВЛИЯНИЕ НА 
АНТЕНИТЬ

Ако въ ..определено простран
ство см инсталирани неколко 
антени, то те влияятъ една вър
ху друга и приемането отслабва. 
Това се чувствува особено 
големите градове, гдето 
понекога да изброим* 
дузина антени надъ единъ 
кривъ!

Радиолюбительтъ може да си 
зададе въпроса: съ колко 9/0 
намалява силата на електромаг
нитното поле, когато две антени 
влияятъ една върху друга?

Да предположим*, че двете 
антени имат* еднаква форма, 
еднаква действуваща височина и 
че см настроени на една и съща 
вълна. Въ такъв* случай:

1) Собствена честота на все
ка отделна антена се изменя съ
всемъ незначително подъ влия
нието на съседната антена.

2) Силата на приемането 
малява съ намалението на 
стоянието между двете антени 
съ увеличението на числото 
антените въ даденото простран
ство.

Огь практика е установено, 
влиянието между антените 
особено силно, когато тЪ 
протегнати успоредно едча 
друга. Това се обяснява съ след
ното: при такова разположение 
на антените влиянието на индук
цията е най-силно.

Наистина, когато едната отъ 
антените се настройва на една 
определена предавателна 
ция, подъ действието на > 
петните радиоколебания въ 
ще се възбуждат* 
променливи токове, 
ствието на тия токове 
ната антена що се индуктирватъ 
променливи олектродвижещи си
ли и въ резултат*, свързаният* 
съ съседната антена приемникъ 
ще хваща същата станция, въ
преки, че не о настроен* на нея. 
Приемането на нежелателната 
станция ще бмде особено силно, 
ако приемникът* на първата ан
тена е построен* по „реакцион
на" схема,

Съ такова въздействие на една 
антена върху други може да 
са облени внезапната полза въ 
съседния приемникъ на една |
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работно напрежение. Да
•вЬри разпредЬлителптъ на на
преженията. Свърхнапрежениего 
може да бмде постоянно или да 
се дължи на периодични измене
ния на волтажа на мрежата. Въ 
токъвъ случай трЬбаа да поста- 
вимъ разпределителя на едно по- 
високо напрежение.

Напротивъ, ако напреженията 
см нормални и електролитите не 
см загрЬватъ силно — поради 
близостьта на трансформатора

ПОПРАВКИ НА РАДИОПРИЕМНИЦИ
15. Приемане съпроводено съ си- 
ленъ „моторенъ" шумь — трака

не. Нормални напрежения.
Този недостатъкъ се дължи 

колебанията съ много низка 
стота __ отъ 4 до 10 цикла
секунда, които се явяватъ 
низкочестотното стмпало на при
емника. Тракането е ритмично и 
прилича на звуците издавани отъ 
единъ моторъ — ето защо го на- 
ричатъ „мотор боти нгъ" — т. е. 
моторенъ шумъ. Силните колеба
ния на мембраната на високого
ворителя се виждатъ много добре 
при всеки „ударъ".

Честотата на моторния шумъ за
виси отъ самоиндукция на дро
села за филтриране на изправе
ното напрежение и отъ капаци
тета на филтриращите конденса- 
тори: дроселътъ и конденсатори- 
те образуватъ настроонъ кржгъ. 
Между кржга за низкочестотното 
усилване и филтриращото стжпь- 
ло се образува скопчване — т. е. 
реакция, и приемникътъ се вьз-

или токоизправителнага лампа, 
бързото изтощаване на електро
литите се дължи на следното:

Токоизправителниге лампи отъ 
типа „80" и „АЗГ см директно 
затревени. Презъ пьраить 20-30 
секунди следъ пускането на тока 
напрежението въ краищата на 
електролитите е ммого високо, 
тъй като останалите лампи см ин
директно затревени и започвай 
да "теглятъ токъ само следъ изве
стно време. Само отъ себе си се 
разбира, че най-много токъ тегли 
крайната лампа — капо. „42" или 
„ЕЛЗ", За всека еаечтуалность, 
препоржчва се да со вКлючк 
между двата плюса и минуса 
по едно съпротивление отъ 
100.000 ома 3 вата, кое^л ще по
глъща тока презъ .пьрвитЪ два- 
десеть-тридесеть секунди.

ПРОВЕРКА НА КРАЙНО!О СТЕ
ПАЛО

въ низкочестотната си 
часть. Требва да отбележимъ, че 
свръзката може да бжце въ об
ратна посока — зъ тоя случай 
приемникътъ работи безь смуще
ния, но много слабо.

Моторниятъ шумъ се явява мно
го често въ приемниците съ тран
сформаторна връзка или съ тран

сформаторно - съпротивителна 
свръзка (рис. 3). Въ първия слу- 
.чай, требва да обърнемъ край- 
щата на първичната чли на вто
ричната. Въ втория случай, при
бавяме допълнителния филтъръ 
К и С. Обикновено — 50,000 
ома, а С = 0,5 или 0,1 мФ. Ако 
употребимъ електролитите 8 мФ, 
величината К може да бжде са
мо 10.000 ома. Требва да отбе- 
лежимъ, че моторниятъ шумъ че
сто се появява въ батерийните 
приемници съ две предусилвател- 
ни. лампи. Сжщо така, при полу
автоматична отрицателна полари- 
зацил на крайната лампд (напр. 
въ приемниците съ лампа ЕСЛ11, 
чийто катодъ се заземява), реше
тъчната уточка требва да се раз
дели на две части —напр. 500.000 
и 200.000 ома, съ конденсаторъ 
отъ 0,1 до 0,5 на шасито между 
дветЬ съпротивления.

и търсенето имъ не отнема мно-1 бужда 
го време. Съ изключение на м-<о- 
голамповитЪ приемници, крайно
то стжпало е много просто — то 
се състои обикновено отъ една 
лампа, свързана чрезъ конденса
торъ и съпротивление съ детек- 
торната или предусилвателната 
лампа. Отъ друга страна, части
те на крайното стжпало см отно
сително здрави и мжчно се по- 
вреждатъ.

Трите „слаби точки" на (ранно
то стжпало см следните:

1) Самата крайна лампа, която 
тегли много токъ — много пове
че отъ всички останали лампи въ 
приемника; ето защо тя се по
врежда често.

2) . Електролитътъ за филтрирано 
на работното напрежение, който 
компенсира силното теглене на 
тока, въ момента когато крайната 
лампа се натоварва максимално.

3) Низковолтажниятъ електрохи 
мичсски конденсаторъ со големи 
капацитотъ, вкпюченъ между ка
тода на крайната лампа и ша
сито,

Тия два олектрохимччоски кон- 
донсатори може да се пробиятъ 
или да се изтощатъ следъ изве
стно време. Колкото за другите 
части, както казахме паче, •. тЬ се 
поврождатъ много редно.

На рис. 2 требва д; се 
вери дали нема прекъсване 
точката 3 или въ единия 
дроселите.

8. НИКАКВО ПРИЕМАНЕ. АНО- 
ДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ Е МНОГО 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЬТЪ
~ из-

въ на- 
се загре-

— трансформаторътъ пуши 
издава характерна миризма. 

Проверяваме съ волтмеръ — 
всички напрежения см много ви
соки. Ако има частично кмео съ
единение въ намотката за ото
пление на лампите, осветлител- 
ните лампички светятъ слабо 
приемникътъ работи слабо, 
противъ, ако кмеото съединение 
е въ едната отъ вторичните за 
високо напрежение, приемни
кътъ бръмчи много силно. Транс
форматорътъ требва да се пре- 
навие.

10. СЛАБО ПРИЕМАНЕ. ЧУВ
СТВУВА СЕ ЗНАЧИТЕЛНО БРЪМ

ЧЕНИЕ.
Това се случва когато става 

едно непълно изправяне —напр. 
единиятъ анодъ не работи, пора
ди лошъ контактъ съ цокъла.

11. МЕТАЛИЧЕСКА ВИБРАЦИЯ 
НА СИЛОВИЯ ТРАНСФОРМА
ТОР!».

Не см добре стегнати желез
ните пластинки на сърдцевината.

12. СИЛНО БРЪМЧЕНИЕ. НОР- 
МАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ. АНОР
МАЛНО ПРИЕМАНЕ.

Пробитъ е единъ филтриращъ 
конденсаторъ (С2 или СЗ).
13. Слабо бръмчение. Нормални 
напрежения. Нормално приемане.

Въ такъвъ случай недостатъкътъ 
се дължи на електролитите (т. е. 
на електролитнитнить или на 
електрохимичоските кондексато. 
ри). Ако бръмчението се е поя
вило следъ две-три години, ясно 
е, че то се дължи на остаряване
то на конденсаторите. Капаците- 
тътъ имъ се е намалилъ. и фил
трирането в' недостатъчно.
14. Електролитите требва 
сменяватъ много често — те 
„подуватъ” и „овлажняватъ".

Това се дължи но *многО високо 
се про- 
на

ВИСОКО. Г‘~-------------------
НА НАПРЕЖЕНИЕТОТвЪ 
ПРАВНОСТЬ.

Това се случва, когато край
ната лампа не работи, пора
ди недобъръ контактъ на крач
ката въ цокъла, прекжеване 
на анодните проводници или въ 
катодното съпротивление. При 
липса на отоплителенъ токъ, лам
пата не са загрева,

9. СИЛОВИЯТЪ ______
МАТОРЪ СИЛНО СЕ ЗАГРЕВА.

дефектъ въ изолаци- 
една часть отъ едната отъ 

е въ кжсо съедине-

Повредите въ крайното стжпало 
на приемника не см многобройни

I------- ?—И-

6А. ЗАМЕНА НА ЕЛЕКТРОЛИТНИ
ТЕ КОНДЕНСАТОРИ

При заменянето на електро- 
химическитЪ конденсатори съ но
ви, требва да се вземе подъ вни
мание следното:

1) Не е необходимо да се за
мени пробитиятъ конденсаторъ 
съ единъ другъ отъ сжщата мар- 
ка, или оть сжщия типъ. Така, 
никаква разлика нема между 
елсктрохимическите конденсато
ри въ картонена или метална об
вивка. За предпочитане е да се 
вземе конденсаторъ изпитанъ 
при повече волта. Съвсемъ е 
безполезно да се вземе новъ 
конденсаторъ съ по-големъ ка- 
пацитетъ.

2) Да се внимава на полари-1 
тета — плюса и минуса. Въ кон
денсаторите съ метална обвивка, 
обвивката е минусъть — тя вли
за въ електрически допиръ съ 
шасито при монтирането на кон- 
денсатора. Требва да отбеле- 
жимъ, че въ некои схеми, мину- 
сътъ не требва да се дава на об
щия минусъ — т. •. шасито. .Въ 
картонените конденсатори, чер- 
ниять отводъ е „—■*» а червени- 
ятъ о4- ’. Ако конденсаторътъ е 
двоенъ, напр. 2 по 8 мф, като 
едната часть е изпитана при 575У, 
а другата при 450, то първиятъ 
положителенъ отводъ е червенъ, 
а вториятъ е зеленъ,

3) Ако изправянето 
посочно, величината 
ното напрежение зависи 
пацитета на първия конденса
торъ. Ако увеличимъ капацитета 
му, ще увеличимъ и напрежени
ето му — а това не е винаги же
лателно.

4) Въ некои стари приемници 
филтриращите изолатори сж 
обикновени —. съ хартиена изо
лация, съ капацитетъ 2 или 4 мф. 
Те може да се заменятъ съ 
електрохимически, но съ капаци
тетъ не повече отъ 4 или 8 мф 
респективно.

7. НИКАКВО ПРИЕМАНЕ. НЕ- 
МА АНОДНО НАПРЕЖЕНИЕ. ПЪР- 
ВИЯГЬ ЕЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
КОНДЕНСАТОРЪ „ПРЪЩИ".

Има прекжеване въ точката 2 
на рис. 2. Токоизправителната 
лампа работи безъ товаръ и, по
ради това, напрежението въ кра
ищата на първия филтриращъ 
конденсаторъ е прекалено го- 
лемо. Ето защо въ вжтрешность- 
та му се чува леко пръщение. 
Следъ известно време той ще се 
пробие, като това ще повлече 
съ себе си изгарянето на токоиз- 
прбвителната лампа.

Това се случва 
радиостроитольтъ 
бравя да включи ___________ г_.
челя. Сжщо така, възможно 0 да 
има прекжеване въ свързващитЬ 
проводници или да нема добъръ 
контактъ въ гнездото на високо
говорителя.
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