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Превратъ въ токовото предаване
Отрицателна обратна връзка
Усилватель 017А
Подавитель на шумовете
Пъленъ курсъ по радиотехника
Характеристика па радиолампитЬ: 85, 

85А8, 858, 88, 89, 92, 90, 95, 96, 
КН98 и У99.

Абонираното става отъ кок да о брой, като або
намента со внася до края ва годината, тъй че 
абонамента отъ сладващия 282 брой до края па 
тая година, значи за 42 броя, що струва 95 ла. 
Сума'а провеждайте по пот, чокоза с-иа 2302.
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добро препредаване,и приемане 
по радиото, ние не долавяме то- 
новетЬ въ пространствено отно
шение — а каточели всички ин- 
струменти се намиратъ на едно 
и сжщо мЬсто и тохнить тонове 
излизатъ отъ една и сжща точка. 
За да се преодолее това, прап- 
венъ е следниятъ лабораторенъ 
опитъ: на дадено лице се поста - 
вятъ слушалки. НЬколко метра 
далече отъ лицето се намира еД- 
на изкуствена човЬшка глава, 
която вместо уши има по единъ 
изкуственъ микрофонъ, който е 
свързанъ съ всЬка отъ слушал- 
кить. Прсдъ Този "две изкуствени 
„уши" се води единъ разговоръ 
отъ трима души. РезултатитЬ сж 
поразителни: 
творени очи
увЬреность да покаже местото на 
всЪки отъ говорителите.
тЬзи опити се гради науката 
модерната тонова техника наре
чена стереофония. Разбира се на 
практика е неудобно да си слу- 
жимъ съ изкуствена глава и съ 
слушалки на ушито. Вместо това 
обаче, може да си послужимъ съ 
нЬколко микрофона, а Стщо и 
съ нЪколко писокоговоритела. 
Все пакъ, при радиото е рано 
да се говори за стереофония въ 
сжщинска смисъль на думата; 
истинско стереофонично препре. 
даване, обаче, може да се по
стигне при тонфилмовата техни
ка. Именно, докато при единъ 
обикновенъ тонфилмъ, е отбеля
зана само една тонова следа, то 
при стереофоничния филмъ сж 
отбелязани две звукови следи. 
Едната тонова следа отговаря на 
впечатленията добити отъ лявото 
ухо, а другата на тия добити отъ 
дЬсното. ОпититЬ продължаватъ 
и даватъ все по-нови и по-нови 
резултати. Достига се до едно 
пластично препредаване на зву. 
ка, при което ясно се чувствува 
приближаването и отдалечаване- 
го му, както и неговата посока. -

ПсрсспективитЬ на стороофо- 

ничното предаване открипатъ но. 
ви и широки възможности, както 
□а радиото, така и зд тонфилмо. 
вата техника.

П?Е1₽*ТЪ 1Ь ПИШИ И ТВНЙВ1Т8 КЩИ
НовитЬ постижения въ область- 

та на тоновата техника дадоха на 
слуха и зрителни чувствувания.

Отъ опитъ всички знаемъ, 
че, ако слушаме нЬкакъвъ кон
церти въ зала, дори и да си за- 
творимъ очитъ, благодарение 
правилното разположение на две- 
тЬ уши, ние възприемаме звуко
вете и въ пространствено отно
шение. Не е така обаче съ единъ 
микрофонъ, който е така да се 
каже слухови органи съ едно 
ухо и затова дори и при най.

Сиракъ-Скнтникъ, главенъ уредникъ на Радио-София 
почнналъ на 5 мартъ т. г.

Българското радиопредаване, което въ последнипиъ години усть 
да се издигне до висотата на първостепененъ културенъ факторъ въ 

"'-нашата общественость, дължи своя възходъ на Сиракъ-Скитникъ, 
У Притежаващ* голяма духовна култура и широк* погледъ 

върху живота, той вложи гомъма упорипюсть, любовь и организа
торски даръ въ изграждането и устройването на Радио-София въ 
мощен* национален* институт* на широка народна основа, съ все 
по-нови подобрения, разширявания и усъвършенствувания.

Голп>мипиъ му заслуги и значение за българското радиопре
даване тепърва ще бмдатъ почувствувани и преценени.

„Радио-Свтътъ*

СИРАКЪ-СКИТНИКЪ
гатство на единъ богати духъ.

Когато Сиракъ Скиткикъ бЬ на. 
товарени да поеме организиране, 
то на държавното радиоразпръ
скване въ България, той намЬри 
прсдъ себе си само опити и една 
сложна и изпълнена съ отговор, 
ности , задача. Той, обаче, 6Ь ра
ботили преди това като писатели 
и общсственикъ и бЬ обричали 
живота си за родината като хра- 
бъръ бооцъ на фронта. Новата 
задача подбуди неговия духъ 
къмъ нови труди и ново творче
ство,

Покайотъ • Тодорови о родени 
ви Сливень прозъ 1003 година, и 
още отъ дете проявява склон-

Главииятъ уредникъ на бъл
гарското радиоразпръскване но 
е вече между живитЬ, Смъртьта 
го завари на постъ предъ радио
приемника, и само тя /ложа да 
сложи край на неговата непре
станна грижа и неговата неумор
на работа за развитието и усъ- 
вършснствусансто на радиото въ 
България. Той си отиде, но оста
ви задъ себе си като богато на
следство примЬра но своя 
поти и поукитЬ на своята 
ность. Започнали живота 
поети и художникъ, той включи 
съ радиото, като свое последно 
дЬло цЬлата мждрость на единъ 
плодовитъ животъ и -Г_

ность къмъ 'изкуството. Учи жй_ 
вопись въ Петербургската худо
жествена академия и се издига 
като единъ отъ първитЬ българ
ски художници и художествени 
критици, подъ псевдонима Си
ракъ Скитникъ. Става деенъ съ- 
трудникъ на списанието „Худож
никъ', „Демократически пре- 
гледъ" и „Златорогъ", както и на 
редица други български и чуж
дестранни издания. Тамъ, благо
дарение на своята голЪма кул
тура и вЪренъ погледъ къмъ из
куството, той дава много изи
скани преценки върху обществе
ния, художественъ и театраленъ 
животъ у насъ. Като войникъ отъ 
11 сливенски полкъ, той участву
ва въ двете войни и за проявена 
лична храбрости на бойното поле 
бива отличенъ съ кръсти за храб 
брость и произведени въ офи. 
церски чинъ.

Като главенъ уредникъ на 
българското радиоразпръскване, 
той положи основите на ра
диопрограмата и наложи да ож- 
датъ разработени системно псич_ 
ки текущи културни и обществе
ни проблеми на днешното вре
ме. Съ жива любовь къмъ наро
да, той подхвана голямото въз
питателно дЬло на селото, въз
креси народната музика, подпо
могна и защити българската на
ционална кауза, даде поука на 
млодежьта и постави радиото 
пъ услуга на държавните меро
приятия за строителство и профо. 
сионално организирано. Така 
диото стигна до положение 
бждо първостепенна нужда 
целил народъ.
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чай националниятъ й праздникъ.
Характеристики на американски лампи
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5. У село дошли хайдути. 6 Об
лагала се Еленка.

14.30 Край.
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ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц. 
16.00 Симфониченъ концертъ; 
20.30 Оркестровъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Пристанищенъ концертъ. 8.00 
Утринна музика. 11.30 ОбЬденъ 

........... ... концертъ. 12.40 Популяренъ кон- 
3. Айде | цертъ. 14.15 Забавна музика. 15.С0

Композитори-войници. 20.15 Ве- 
черенъ концертъ. 22.30 Забавенъ 
концертъ. 24.00 Среднощна му. 
знка.

СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
20.25 Музикално ревю. 22.20 Пло
чи.

, _ Еднопосоченъ изправители
(4С)

Двупжтенъ изправители
(50)

5>

II
5 =

теля започва да со самовъзбуж- 
Да.

б) Реактивното напрежение се 
изважда отъ входящото такова. 
Естествено тогава се наблюда- 
ватъ обратните .явления т. е. на
маляване на усилването и увели. 
чение на стабилностите. Нека 'да 
разгледаме единъ усилватель 
който усилва „С" пъти. Това ще

14.00 Концертъ на Камерния ра
дио оркестъръ, солисти Ивани 
Михайлови:
Шесто юнашки пЬсни за бари- 
тонъ и оркестъръ (Асенъ Кара- 
стоянопъ):
1. Интродукция. 2. Юнакь лежи
3. Замръкнали ми е Димитър1--.
4. Вино пиятъ триеса дружили.

45 С.

= 3В
«-

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
20.50 и 22.00 Концертъ на Берн
ския градски оркестъръ.
ЦОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
15.15 Пъстри мелодии. 17.15 При. 
вечерна музика. 20.15 Класически 
хуморъ.и танцъ. 21.00 Дирижира 
Францъ Конвични.
ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.

14.10 Оркестровъ концертъ; 17.15 
Предаване отъ „Театро Елизео’ 
въ Римъ на концерта на рим
ската филхармония; 19.45 Раз
нообразна музика; 20.30 Сим- 
фонично-вокаленъ концертъ; 
23.00 Оркестровъ концертъ.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
22.10 Забавна музика.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 8.00 Пъ_ 
стри звуци. 17.15 Забавна музи
ка. 20.20 За всЬкиго по н&що.
22.30 Забавна музика.
СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
20.30 Вариететна програма. 21.30 
Моряшки пЬсни. 22.00 Френска 
музика. 22.25 Танцова музика.

> (И
е положително, това 

се прибавя 

; е

Положителната обрат- 
бЬше отдавна изпол- 
••—.••"■“"3 въ висока 

фреквенция. Благодарение на нея 
една обикновена лампа може да 
даде едно доста голямо усилва
не. Въ всЬки случай по този на- 
чйнъ не могатъ да се надминатъ 
известни граници, защото усилва.

4.

,д Я о 
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Произведението ,К.С." се 
ча „реактивенъ факторъ". 
да приемемъ, че този факторъ 
доста голЬмъ—напримЬръ равенъ 

ши. т .... че ако
хиляда, 
десета 

»ежение

О.Е 
1—яо

Това, което насъ ни интересу
ва, то е реалното усилване, т. е. 
отношението между това, което 
намираме на изхода и това, коо- 

I то прилагаме къмъ усилвателя. 
Това отношение е 8/Е. Неговата 
стойность ще намЪримъ отъ фор- 

дветЬмула (2) като раздЪлимъ / 
страни на равенството съ „Е1 

° 6
1—Й.О

този изразъ може да се напише 
още така

5
Е

Е

|й §4

на 100. Това ще рече, 
усилването е равно на 
ние ще подадемъ една 
часть отъ усиленото напр» 
на входа на усилвателя. ‘

(Следва)

ИОХАНЪ ЩРАУСЪ-СИНЪ
което той създаде, извиква при. 
знанието на прочути композито
ри и музиканти и го свързва въ 
тесни приятелски връзки съ лич- 
ностьта на единъ Иоханесъ 
Брамсъ. Съ тази своя чудна по 
мелодичность и задушеаность му. 
зика, Иоханъ Щраусъ обиколи 
цЬла Европа, а посети също и 
Америка, оставяйка навсоктг.де 
неизгладими впечатления и отна
сяйки възторжени похвали.

Кой ли не.е слушалъ, съ 
принудена възхита 
т! валсови перли 

гора’, 
/навъ", .Рози 

„Кайзеръ-валсъ’1
Фиг. 1.

рече, че ако амплитудата на вхо
дящото напрежение е .Е’, изхо
дящото напрежение ,8" ще бъ- 
де равно на „Е.О". За да прило- 
жимъ обратната връзка ще взе- 
мемъ една часть .К" отъ «Е. 6."

не- 
великолепни- 

валсови перли «Приказки за 
виенската гора’, «На хубавия 
синь Дунавъ", «Рози отъ югъ", 
и „Кайзеръ-валсъ’1 А между 
оперетите на Щраусъ заслужава 
да се споменатъ «Индиго’, ..Рим
ски карнавалъ’, «Прилепътъ’, 
„Калиостро въ Виена", «Хиляда и 
една нощь’, „Една нощь въ Ве
неция" и т. н.

ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
приложена къмъ единъ низкофреквентеиъ уенлвателъ

Всички наши читатели знаятъ 
какво тръбна да се 
думитЪ обратна връзка, 
единъ усилватель имаме 
жена обратна връзка, 
часть отъ усиленото напрежение 

отъ изхода на усилвателя 
се инжектирва (вкарва) отново 
въ същия. Различаватъ се два 
случая: а) Реактивното напреже. 
ние (напрежението на обратната 
връзка) се прибавя къмъ входя
щото такова. Въ такъвъ случай 
имаме положителна обратна 
връзка. Ясно е, че последната 
може да увеличи «усилването", за
щото приложеното напрежение е 

• равно въ действителность на вхо. 
дящето плюсъ реактивното 
прежение. "* 
на връзка 
зувана при усилване

но да изведсмъ стойностьта 
.8’,

ВЕЧЕРЬ
15.30 Предгзане на Радио Юни- 

онъ.
17.30 Курсъ по нЬмски езикъ 

малко напреднали.
13.00 Прегледъ на телеграмите 

получени въ днешния бюлетинъ 
на Б. Т. А.

18.05 Часъ за семейството:
1. ВаровитЪ соли вь нашето 
хранене, беседа отъ д-ръ Ва- 
силъ Неновъ. 2. Детската пала- 
вость и немирство, беседа отъ 
Андрей Маневъ. 3. Домакински 
съвети и отговори отъ г-жа Ди- 
митрова. 4. Музика.

18.50 Танцова музика.
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на нЪмски езикъ.

Предаване отъ Народната 
опера.
(20.30 Исторически
прегледъ на печата, новини, съ
общения).

22.00 I еополитнчески прегледъ на 
събитията.

22.10 Танцова музика.
22.45 Прегледъ на събитията, но

вини.
23.00 Новини на нЪмски и итали

ански езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край. >

РАДИО ВАРНА
13.50 Съобщения; 18.05 Часъ за 
Добруджа: Истории, календаръ 
на Радио-Варна; сказка за До_ 
бруджа; Добруджански народни 
п4.сни, изпълняватъ Иванка Тасе
ва съ „Приморската тройка"; 
Разказъ, чете Димитъръ Стра- 
тевъ; Съобщения и прегледъ на 
печата.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
7.10 Маршъ, ободрителни думи, 
мационаленъ календаръ; 18.00 
Зовътъ н Родината; 18.05 Часъ за 
селото. 18.55 Съобщения.

ОБЬДЪ
12.30 Изъ тонфилми:

1. ПролЪть! ПролКть! фокстротъ 
изъ филма «Лотарията на лю- 
бовьта" (Бикси). 2. Искамъ да 

.мечтая за пустата, изъ филма 
„Синята лисица“ (Броне), изп. 
Зара Леандъръ. 3. Изъ филма 
„ЖенитЪ см по-добри диплома
ти" (Гроте), изп. Франки Фуксъ. 
4. При тебе бЬше винаги добре, 
бавенъ валсъ, изъ филма „Ани- 
та и дявола" (Макебенъ).

1X45 Любовьта къмъ децата и 
възпитанието, сказка отъ Илия 
Енчевъ, директоръ на 1-ва деви
ческа гимназия въ Пловдивъ.

13.00 Популяренъ концертъ:
1. Увертюра къмъ комичната 
опера .Импресариото" (Мо- 
цартъ), дир. Пароди. 2. Балетна 
музика изъ операта „Джокон- 
да" (Понкиели). 3. Първа сюита 
„Перъ Гинтъ" (Григъ), изп. сим
фониченъ оркестъръ.

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

ОБЬДЪ
11.00 Предаване отъ зала „Бъл

гария" концерта на Царския 
симфониченъ оркестъръ, дир. 
Саша Поповъ.

13.00 Скопени народни пЬени, изп.
Гюргя П. Тричкова съ народ
ния оркестъръ:
1. Извиква Стоянъ провикна. 2. 
Ауто невесто млада. 2. 
изтраяла ясна месечника. 4. 
Стефанке попова керко. 5. Не
ли ти рекофъ Доне мори. 6. 

вк Незенице Дойчинице.
^13.30 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини, съобщения.
14.00 Забавенъ концертъ на са

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа- 
новъ:
Творби отъ Щраусъ.
1. Виенска кръвь. 2. Рози отъ 
югъ. 3 Синия Дунавъ.

14.30 Лека и танцова музика.
15.00 Край.

-

-

и ще я прибавимъ (или извадимъ) 
отъ входящото напрежение. Въ 
първия случай „Н" е положител
на величина, а въ втория ще бм-

• де отрицателна. Да направимъ 
едно малко изчисление. Нека 
припомнимъ че „6" е усилване
то. ,Е" е напрежението, което 
ще со усилва; .8" е изходящото

* напрежение отъ усилвателя, „К" 
е частьта отъ това напрежение, 
която ще подаде отново усилва, 
теля. Очевидно имаме следното 
равенство

8= (Е + К. 8.) С
Ако „К" е по.".?'*'“

ще рече, че К. 8.

ВЕЧЕРЬ
16.00 Предаване отъ Военния 

клубъ теглене тиража на Дър
жавната лотария.

17.30 Часъ за детето:
Участвуватъ: Н. Балабановъ и 
ДРУГИ.

18.15 Четвъртъ часъ съ Империо 
Аржентина и Люсиена Боайе.

18.30 Часъ за селото:
1. За нашата селянка. 2. Сто
пански съвети и напътствия. 3. 
Хуморъ. 4, Народни пЬсни, изп. 
Борисъ Машаловъ съ групата 
на ЦвЬтко Благоевъ.

19.30 Танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ. прегледъ на печата, 
новини, 'съобщения.

21.00 Часъ за Словакия, по слу-

21.30 Именити пЪвцм:
I — Ранцакъ Хипдегарде, со- 
прано:

! 1. О, отечество, ария изъ опе-
[ рата „Аида" (Вврди). 2. Ария
I на Микаела, изъ операта .Кар-
| менъ" (Бизе). 3. „Аво Мария“ 

изъ операта „Отело“ (Верди).
4. Съ победа се върни, ария 
изъ операта „Аида" (Верди).
II — Хансъ Раймаръ, баритонъ: 
1. Ария изъ операта «Звънче
тата на еремититЬ" (Абтъ). 2. 
Ария на Валентинъ .Молитва
та" изъ операта .Фаустъ" (Гу- 
но). 3. Ария изъ операта .^Тром- 
петистътъ отъ Хекигенсъ" (Не- 
слеръ).

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини.
22.55 танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО СКОПИЕ 
26.1 м. 707 кц.
7.30 Маршъ, ободрителни думи, 
националеиъ календаръ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
19.20 Оркестровъ концертъ 20.25 ! 
Плочи. 21.30 Забазна музика.

лОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
1&.00 Вечерна музика. 20.15 Епи. 
чс-нъ концертъ.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.
12.25 Забавна музика; 13.40 Пло
чи; 14.45 ПЪсни; 20.30 Филмо
ви мелодии; 21.00 Концертъ на 
цигуларката Джоконда де Вито;
21.35 Брилянтна музика; 22.10 
“ 23.00 Оркестровъ кон-

СОФИЯ
Скопие, Варна и 

Стара>3агора
СУТРИНЬ

Маршъ, ободрителни думи. 
Точно време, новини. 
Маршове.

7.15 Народна музика (плочи):
1. Добруджанско хоро. 2. Тръг
нала е Йовка, изп. Вълкана Сто
янова. 3. Мариино хоро. 4. Ма
ма Генчо търси. 5. Хоро, изп. 
Кларинетъ.

7-30 Новини.
7.53 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Дерби галопъ (Зомерфелдъ).
2. Марионетките, полка (Лаусш- 
нидъ). 3. Трикове на хармони
ка (Балтиморо). 4. Когато бу- 
дилникътъ ни буди (Лаусшнидъ'.

8.15 Край.

къмъ входящото напрежение „Е". 
Отъ тукъ следва едно увеличение 
на изходящото напрежение.

Ако ,К" е отрицателно, то ще 
рече, че имаме отрицателна об
ратна връзка и следователно из
ходящото напрежение „8" ще 
бжде по-малко. '

Отъ формула (1) можемъ лес-

Иоханъ Щраусъ — синъ е ро- 
денъ въ Виена презъ 1825 годи
на. Носейки безспорни музикал. 
ни дарби като едно богато на
следство отъ своя даровигь ба
ща, той продължава и разширя
ва музикалната традиция заве
щана му отъ него й съ своя ор
кестъръ дава за пръвъ пжть на 
свЪта валсове и оперетна музи
ка, които и до днесъ се очерта- 
ватъ ярко и блестятъ неугасимо 
съ красотата на своето безсмър
тие.

Преди още да се залови съ 
оперетата, Иоханъ Щраусъ — 
синъ написва надь триста валса, 
и другъ видъ танцова музика, 
модерна за времето си, прочута 
и днесъ. И тази негова гениал- 
ность, проявена, както въ едно 
безспорно въ плодовитостъта си 
творчество, тъй и въ вътрешна
та сила и качество на всичко,

СОФИЯ 
' Скопие, барна и 

СтараОагора
СУТРИНЬ

7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.

Ж, 7 40 Народни хора, изп. Софий
ската Кореняшка група.

3 00 Точно ■рсмо, < ' -------
думи, новини, 
лендаръ

8.15 Забавенъ концертъ:
1. Валсови потпури (Робрехтъ).
2. Квинтесенция (Морена). 3. 
Златно младежко време (Ман- 
фродъ). 4. Испанска фантазия 
(Молто). 5. Танцъ за всички 
(Плато).

8.45 Религиозна музика:
1. Обрече се Исусъ Христосъ и 
«Една кмща пълна съ слава" 
(Аренсъ), изп. смЪсенъ хоръ съ 
органъ. 2. Сега е славата и мо- 
щьта, кантата № 50 (И. С. Бахъ), 
изп. берлинските филхармони- 
ци, дир. Шурихтъ 3. Божията 
слава въ природата (Бетовенъ), 
изп. мъжки хоръ съ оркестъръ 

9.00 Божествена служба.
10.15 Православието и бъпгар- ' 

* сккятъ народъ, слово отъ д-ръ |
Тодоръ попъ Тодоровъ.

10.30 Край.
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........ .............г (Йоханъ
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____ Часъ 
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думи, 
18.00 

19.30 Часъ 
и обе

ма родъ.

Морски
МО-

«Ун-
Кна-

Печатница
„СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ“, СОФИЯ 

1943/365

Разказъ, чете Георги 
Забавенъ морски кон-

РАДИО-ВАРНА
12.30 За всЬкиго по нЬщо; 13.50 
Съобщения; 18.05 Часъ за мал- 
китЬ: Участв. Христо Диневъ и 
разучаваме на детски пЬсни — 
В. Поповъ.

изп. !
сна китка'
стъръ:
1. Чули мамо, чули. 2. Ти орешъ 
бате ти орешъ. 3. Знай Радо. 4. 
Майсторице Майстороаа. 5. Ха- ! 
джи Бого Милки думаше. 6. | 
Седналъ е Стефанъ да вечеря. I 
7. Милка на Черньо думаше. ’

13.30 Точно време, прегледъ на 1 
събитията, новини, съобщения. '

14.00 Лека и танцова музика, точ- 1
но време.
(Въ пау

14.30 Кра.

|ЧЕТВЬ1ТЬКЬ
мартъ

ИТАЛИЯ II 230 м
21.15 „Леужелинъ
— музикална фантазия 
Алесакдро Брисони; 23.00 Сви. 
ри оркестъръ Четра.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА
' 6 00 Утриненъ концергъ. 8.00 Ве.
| сели мелодии. 15.30 Солови твор_ 
| би. 20.20 Изъ оперетата „Мами.

ма’ (Досталъ). 22.00 Забавна му-

СОФИИ
СЬопие, Варва и 

Стара:3а.гора
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.С0 Маршове.
7.15 Народна музика (плочи):

1. Я викни Славке запЬй ми. 2. 
Ржченица. 3. Хайде Ангю да 
повечеряме, изп. Гюря П. Трич- 
кова. 4 Ржченица, 5. Я се на
речи Янке ле, изп. Гергана Це
кова.

7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съвети 

по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Мюнхенски деца, валсь (Ком- 
закъ). 2. Дръзки шеги (Льоръ). 
3. Фибсъ и Фобсъ (Алексъ). 4. 
Елзаски селски танцъ № 1 
(Мерклингь).

8.15 Край
9.45 Часъ за ученицнтЬ отъ осно

вните училища.

СОФИЯ 
СКопие, Варна и 

Стара»3агора 
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.5С Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7.40 Народни пЬсни, изп. Атанаска 

Тодорова съ Тракийската трой
ка.

7 58 Църковенъ календаръ, съве
ти по хранознание.

2.00 Забавенъ концертъ: 
серенада (Зимлин-

Чардашъ (Монти). 3. 
полка (Крюгеръ). 

фантазия (Крюгеръ).

Ултравиолетовите лмчи 
микробите

Светлинните лжчи съ огледъ 
на дължината си, могатъ съ раз- : 
лична сила Да убиватъ микроби
те. Особено силно е действието 
въ случая на ултра-виолетовите 
лжчи. Общо взето, може да се 
каже, че тези лмчи, които при. 
чиняватъ зачервяване на човеш
ката кожа, безсъмнено убиватъ 
всички бактерии, както напримеръ 
стрептококите, дифтеритните и 
тифузни бацили и пр. Съ този 
фактъ може да се отговори по- 
ложително на въпроса, дали раз
личните докторски дрехи могатъ 
да се дезинфекцнратъ отъ ултра
виолетовите лжчи. Въ случая, 
обаче, докторската престилка 
требва да бжде преко облжчва. 
на. Смщо така и бацилите въ во. 
дата со обезвредявагъ съ облъч
ваното На ултра-виопотовите лъ
чи. За да се дезинфекцнратъ по_ 
малки количестиа йода посрЬд- 
стаомъ изкуствени слънчеви лъ
чи, трЕбва въпросната вода да 
бъда изложена ' на облъчване въ 
продължение на 20 минути при 
едно разстояние отъ половини 
мотъръ.

ОБЪДЪ
12.30 Изъ тонфилми:

1. Песеньта на странника, изъ 
филма .Дрехите правятъ чове
ка" (Айхорнъ), изп. Хайнцъ Рю- 
манъ. 2. Единъ радостенъ недЬ- 
ленъ день, кариока изъ филма 
.Революция въ Май’ (Алегре), 
изп. Еозита Серано. 3. Само 
една дума, канцонета фоксъ- 
ленто изъ филма .Замъци въ 
въздуха* (Анци Броки), изп. 
Джорджия Вамеръ, сопрано. 4. 
Да се живее, фокстроть изъ 
филма .Да се живее" (Биксио), 
изп. Тито Скипа.

12.45 Пжтьтъ на новината и ней
ното въздействие, сказка отъ 
Александъръ Дяковичъ, журна
ли стъ.

13.00 Калоферски народни песни, 
Гуди Гудевъ, групата ,Ро- 
китка“ и народния орке-

пЬсни 
орке- 
Щай- 

стърчатъ дъбо- 
’ изп. хорътъ 

учителското д-во. 3. На от- 
• ‘ - хо-

16.30 Предаване на Радио Юнионъ
17.30 Курсъ по немски езикъ за 

малко напреднали.
18.00 Прегледъ на телеграмите 

получени въ днешния бюлетивъ 
на Б. Т. А.

18.05 Часъ за бранника.
18.45 Четвърти часъ съ Надя Со

тирова, А^парухь Лешникови и 
Екатерина Банкова.

19.00 Новини иа турски езикъ.

фесоръ Никола Стефановъ, 
флейта, д-ръ Васипъ Спасовъ, 
обой; Ангели БЬлняевъ, кларм- 
нетъ; Тодори Тоневи, корка и 
Христо Прошковъ, фаготъ*
1. Менуетъ (Хайднъ). 2. Немски 
танцъ (Дителсдорфъ). 3. Рондо 
(Кулау). 4. Менуетъ (Моцартъ).
5. Газотъ (Госекъ). 6. Немски 
танцъ (Моцартъ).

21.30 Концертъ на Елена Асонъ 
Димитрова, мецо-сопрано*
1. Посвещение (Шуманъ). 2. 
Листъ: а) Требва да е прекра
сно; б) Ти си като цвете; в) Ло- 
релай. 3. Шопснъ: а) Желание 
на момичето; б) Литванска пЬ- 
сень; в) Тъга.

22.00 Юстусъ Либигъ, радиопие- 
са отъ д-ръ Паулъ Шаафъ.

22.15 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 
. събитията, новини.
23.00 Новини на френски и англий

ски езици.
23.15 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО-ВАРНА
13.50 Съобщения; 18.05 Селско
стопански часъ: Беседа на агро
нома; Народни песни, изп. Донка 
Петрова съ «Приморската трой
ка"; Разказъ, чете Боянъ Петрови; 
Стопански съвети, съобщения 
отговори на зададени въпроси.

ла гязолъ. 9. Хайде либе да бЬ- 
гаме. 10. Ерменлио гидио.

23.30 Край.
РАДИО-ВАРНА

13.50 Съобщения; 18.05 Часъ за 
работника: Професионална про. 
света; Народни песни, изп. Тони 
Еневъ съ «Приморската тройка"; 
Разказъ, чете В. Пуховска: Съоб
щения, работнически вести, въ
проси и отговори.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
7.10 Маршъ, ободрителни думи, 
националенъ календаръ; 18.00 
Зовъ на Родината.
БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
18.00 Концертъ на радиооркестъ_ 
ра. 19.25 Трио отъ Брамсъ. 20.45 
Плочи. 21.45 Концертъ на радио- 
оркестъра. 22.30 Италианска кла
сическа музика.

I 13.45 Плочи; 17.35 Камерна
I зика; 21.00 Симфониченъ 

цертъ; 22.10 Забавна

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц. 
21.20 Хоровъ и оркестровъ кон
цертъ.

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.15 Творби на Максъ Регеръ.
20.15 Съвременна музика.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421

му_ 
кон.

музика.

СОФИЯ 
СКопие, Варна 

Стара»3агора 
СУТРИНЬ

6.45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7.40 Народни песни, изп. 

Павлова съ Софийската 
няшка група.

7.58 Църковенъ календаръ, съве
ти по хранознание.

8.00 Забавенъ концертъ: 
1. Персийски маршъ

3. Сватбено шествие на Пепе
ляшка (Дикерсъ). 4. Факелно 
шествие на жабешкия 
(Кронбергъ).

8 15 Край.

музата търг, съобщения), 
ай.

ВЕЧЕРЬ
16.00 Часъ за нашия войникъ.
17.00 Предаване на Радио Юнионъ
18.00 Прегледъ на телеграмите 

получени въ днешния бюлетини 
на Б. Т. А.

18.05 Часъ за семейството:
I. Нуждата отъ телесно възпи
тание на нашитЪ ученички, бе
седа отъ Ана Белова. 2. Дома
кински съвети отъ г-жа Димит
рова. 3. Музика.

18.50 Български маршове.
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Забавенъ концергъ на Са-

СОфИЯ 
СЕсопие, Варна п 

Стара»3агора
СУТРИНЬ

6 45 Маршъ, ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7 00 Маршове.
7.15 Народна музика (плочи):

1. Овчарска идилия. 2. Ръчени
ца, изп. Запрянъ Смиловъ. 3. 
Мечкарската, изп. Георги Ста
неви. 4. Бистришко хоро. 
Китка отъ български хора

7.30 Новини.
7.40 Лека музика.
7.58 Църковенъ календаръ, съве

ти по хранознание.
8.00 Забавенъ концертъ:

1. Валсъ изъ оперетата „Бока- 
чио" (Супе). 2 Изъ Хохвалъ 
(”*). 3. Испанската просекиня 
(Ортъ). 4. Маршъ изъ оперета
та „Бокачио" (Супе).

8.15 Край.

РАДИО СКОПИЕ 
425.1 м. 707 кц.
7.10 Мершъ, ободрителни 
националенъ календаръ; 
Зовъ на Родината;
„Борби за освобождение 
динение на българския 
^20.15 Съобщения;20.20 Българска 
танцова музика; 21.20 Велешки- 
тЬ трубадури; 21.50 Десеть ми
нути съ Розита Серано и Карло 
Бути.

1. Капои, 
геръ). 2. 
Триумфална 
4. Телъ, 

8.15 Край. 
11.00 Часъ за нашия войникъ.

ОБЪДЪ
12.00 Почивка.
12.30 Забавна музика:
. 1. Сватбено шествие на лили- 

путитЬ (Транслатьоръ). 2. Беби 
паради (Манфредъ). 3. Любо- 
еенъ паради (Ривели). 4. Сере- 
ренада валсъ (Метра).

12.45 Четвърти часъ изъ фипми- 
тЬ на Зара Леандъръ и Вили 
Форстъ.

13.00 Оперетни откъслеци:
1. Подаръкъ рози отъ Тиролъ, 
изъ оперетата «Птицепродаве- 
цътъ" (Целеръ), изп. Ерна Закъ, 
сопрано и Марселъ Витришъ, 
теноръ съ оркестъръ. 2. Пот- 
пури изъ оперетата «Шварц- 
валдекото момиче" (Йеселъ). 3. 
Потпури изъ оперетата «Лизе- 
лотъ* (Кюнеке)- 4. Потпури изъ 
оперетата «Веселата вдовица’* 
(Лехаръ). 5. Потпури изъ опе
ретата Последния валсъ* (Щра- 
усъ).

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

14.00 Народни пЬсни, изп. Жечо 
Долчинковъ съ групата на Цвят
ко Благоевъ.

14.30 Край.

ОБЪДЪ
12.30 Хорови пЬсни:

1. Потпури отъ рейнски 
(Ханеманъ), изп. хоръ и 
стъръ съ солисти Хари 
неръ. 2. Гдето 
ветЬ (Хайнрихтъ), 
на , 
далеченитЬ (Шубертъ), изп. 
ра на берлинскитЬ учители.

12.45 Географското положение на 
България, сказка отъ Стефани 
Русеви, гимназналенъ учители.

13.00 Популярени концертъ:
1. Соната въ до мажоръ (Мо
цартъ), изп. на цигулка съ съ
проводи на пиано. 2. Концертна 
пиеса за арфа и оркестъръ 
(Пиерне), изп. Лили Ласкинъ.

13.30 Точно време, прегпедъ на 
събитията, новини, съобщения.

14.00 Лека и танцова музика, теч
но време.
(Въ паузата търг, съобщения).

14.30 Край.
ВЕЧЕРЬ

16.30 Предаване на Радио Юнионъ
17.30 Курсъ по нЬмски езикъ за 

начинающи.
18.00 Прегледъ на телеграмите 

получени въ днешния бюлетини 
на Б. Т. А.

18.05 Часъ за детето.
18.50 Испански мелодии.
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Предаване отъ зала „Бъл

гария” концерта на Държавна
та филхармония.
(Около 20.30 Исторически ка
лендаръ, прегледъ на събития
та, новини).

22.00 Репортажи отъ германските 
фронтове.

22.10 Танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини.
23.00 Народни песни отъ

БЬли Искъръ, изп. групата «Ро
сна китка“ съ народния орке
стъръ:
1. РазболЬла со Еленка. 2. Цър- 
ничицо девойко. 3. Снощи коне 
но дойдоха. 4. Мома ЦаЬта. 5. 
Вочори малка моме. 6. Станка 
о сЬно пластила. 7. Проклота да 
си моли ло. 8, Била Станка, би-

РАДИО СКОПИЕ 
426.1 м. 707 кц.
7.10 Маршъ, ободрителни 
националенъ календаръ;
Зовъ на Родината; 18.05 Часъ за 
детето. Участвувать: Янка Кирко
ва, Радка п. Панкова; 18.50 За
бавна музика. 19,30 Часъ „Българ
ска национална култура*; 21.15 
Съобщения; 20.20 Изъ тонфилми. 
21.00 Камерна музика; 22.00 Ле
ка и танцова музика; 22.45 Нови
ни. 23.00 Край.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц. 
17.40 Плочи. 20.45 Стара музика.

ДОЙЧЛАНЗЕНДЕРЪ .1571/150/191 
*7.15 Привечерна музика 20.15 
Пъстри мелодии.
ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 М.

13.40 Плочи; 20.30 «Дафне*, 
музикална пасторална поема въ 
три действия — музика отъ 
Джузепе Муле.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
20.30 Симфониченъ концертъ; 
23.00 Оркестровъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 8.00 Ве
сели звуци. 14.15 Немска музика. 
15.00 Солови творби. 16.00 Изъ 
света на операта. 17.15 Забавни 
мелодии. 19.35 Музикално интер
мецо. 20.20 Немската млодежь 
пес и свири. 21.00 Плочи. 22.30 
Забавна музика.
СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 477 кц.
18.20 Концертъ иа виолончело. 
19.15 Плочи. 22.20 Забавна музи
ка.

за иай-добрия седмиченъ вестиикъ за ралиокултура, съ по
дровите програма на Радио София и другитЪ български 
предаватели. иЬкои чужди стапции, пълеиъ курсъ по ра- 

пептии2ъОТео"1"п,'и п ^"°ЙЯМНЪ радиотехнически млтериааъ 
ВЕиТппКЪ «гАДИО-СВоТь-

Абонирането става отъ кой да е брой, като абонамента се 
внася до края иа годината, тъй че абонлментътъ отъ след
ващия 282 брой до края иа тая година, [значи за 42 брои, 
ше струва 9а лв. Сумата превеждайте по чек. смЪтка 2382,

ОБЪДЪ
12.30 Характеристична музика.
12.45 Пролетни изненади, здравна 

беседа отъ д-ръ Никола Стйн- 
чевъ.

13.00 Изъ опери:
1. Увертюра къмъ операта 
дина" (Лорцингъ), дир. 
пертебушъ. 2. Ария на Агата, 
изъ операта «Вълшебния стре- 
лецъ’ (Веберъ), изп. Мария Йе- 
рица, сопрано съ оркестъръ. 3. 
Антрзктна музика № 2 изъ опе
рата „Розамунда* въ си бе
моли мажоръ (Шубертъ), дир. 
Фуртвенглеръ. 4. Ария «Оня 
день" изъ операта „Хансъ Хош- 
лингъ“ (Маршнеръ), изп. Хансъ 

понъ съ орке- 
ено шествие изъ 

...Лоенгринъ"

ВЕЧЕРЬ
16.30 Предаване на Радио Юнионъ
17.30 Шлагерно ревю: /Аорисъ 

Шевалис, Империо Аржентина 
и Вили Форстъ.

1С.С0 Прегледъ на телеграмите 
получени въ днешния бюлетини 
на Б. Т. А.

13.05 Часъ за детето:
Участуватъ: Н. Балабановъ и др.

18.50 Маршови песни.
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Народни песни, изп. Екате

рина Вангелова, Георги Станевъ 
съ народния оркестъръ:
1. Иваниче гьлмбиче. 2. Станчо 
си порти похлопа. 3. Залибили 
се двама млади. 4. Злато ле 
златна ябълко 5 Мари Радо, 
бела Радо. 6. Мдло мила мале.

20.00 Лека и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календари, прегледъ иа печата, 
нозини, съобщения.

21.00 Концертъ иа Софийския ду
хови квинтети въ състави: про- 1

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191 
17.15 Привечерна музика.
ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.

12.30 Симфонична музика; 13.10 
Разнообразна музика; 13.25 
Предаване оти Германия; 17.15 
Плочи; 20.30 Концертъ на орке- 
стра Кора; 21.00 Концертъ на 
пианиста Вилхелмъ Кемпфъ;
21.35 Свири оркестърътъ на 
Анжелини; 22.10 Свири класи- 
ческиятъ оркестъръ’; 23.00 Сви. 
ри оркестъръ подъ диригент
ството на Гуарно.

ИТАЛИЯ II 230 м. 1303 кц.
20.30 Оперетна музика; 21.05 
„Ана Каренина", по Левъ Тол- 
стой — пиеса въ три действия, 
режисьоръ Гулиелмо Моранди; 
23.00 Оркестровъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утриненъ концертъ. 13.25 
Шмско-италиански разменени 
концертъ. 17.15 Приятна музика. 
19.00 Забавенъ концертъ. 19.35 
Малъкъ концертъ. 21.00 Сцени 
изъ операта „Силата на еждба- 
та’ (Верди). 22.00 Забавна музи
ка. 24.00 Нощенъ концертъ.
СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
19.35 Изъ тонфилми и оперети.
20.35 Джазова музика. 21.30 Во- 
калниятъ квартетъ на радио Ло
зана. 22.25 ПЬсни.

19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Часъ за селото:

1. Работата ни презъ седмица
та. 2. Отъ село на село. 3. За 
селската младежь. 4. Весела 
злободневна отъ Борисъ Маков- 
ски, изп. Душко Георгиевъ. 5. 
Отговори на разни въпроси. 6. 
Съобщения на съюза на земе- 
дЬлцитЬ. 7. Народни хора и пЬ
сни (плочи).

20.30 Точно време, исторически 
календаръ, коментари на воан- 
нитЬ действия, новини, съоб
щения.

21 00 Забавенъ концерти на Са- 
лонния оркестъръ подъ ржко- 
водството на Васипъ Стефа
нови:
1. Любовенъ валсъ (Московски).
2. Серенада (Рахманиновъ). 3. 
Интермецо (Разигадъ). 4. Часов- 
никътъ и танцъ на куклитЬ (Ше- 
бекъ). 5. Мелодия (Ацони).

21.30 Концертъ на Марсела Фор- 
нс НЬмска, пианистка:

зика. 1.00 Нощна музика.

СОТАНСЪ 442 м. 60 кв. 677 кц.
20.00 Концертъ за хоръ и орке- 
стъръ отъ Моцартъ, 21.00 Ревю. 
21.40 ГолЬмъ концертъ. 22.30 Ба
летна музика отъ Де Фала.

Прочути валсове; 
стровъ концертъ.

ИТАЛИЯ II 130 м. 1303 кц.
22.10 Свири оркестъръ Чотро.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
8.00 Зобовна музика. 16.00 Изъ 
опарати „ тонфилми. 19.:’.3 Мар
шово. 20.15 Войници свирять зв 
“ойници. 22.30 Кисо и приятно. 
/4.ни Забавно музика.

СОТАНСЪ 441 м. 60 ив. 67/ иц.

20.45 Симфониченъ концертъ.

лонния оркестъръ, подъ ръко
водството на Василъ Стефа
новъ.
1. Така се казва Маерберъ (Ур- 
бахъ). 2. МечтитЬ на цаЬтята 
(Транслатьоръ). 3. Кокетираме 
(Тайе). 4. Студенти (Мильокеръ). 

20.00 1. Стопанска България, бе
седа. 2. Съобщения отъ Дирек
цията на професиитЬ.

20.20 Десеть минути съ сестритЬ 
Лескано.

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

21.00 Радиопестникъ за
21.20 Десеть минути съ Тито Ски

па.
21.30 Концертъ на квартета Ле- 

чевъ, НедЬлковъ, Кукудовъ и 
Хоермакъ:
Квартетъ въ ла миньоръ, оп.
51, № 2 (Брамсъ):
1. Алегро нонъ тропо. 2. Ан- 
данте модерато. 3. Квази ме- 
нуето, модерато. 4. Финалъ, 
алегро нонъ асай.

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ 

събитията, новини.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

Раймаръ, барит 
стъръ. 5. Сватбе> 
III д. на операта ...Лоенгринъ" 
(Рихардъ Вагнери), изп. хоръ и 
оркестъръ.

13.30 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини, съобщения.

14.00 Лека и танцова музика, точ
но време.
(Въ паузата

14.30 Край.

не нъмека, пием!
Габриели Форе:
1. Прелюдъ № 1 въ ми бемоли 
миньоръ. 2. Прелюдъ № 6, 
63. 3. Тема съ вариации.

22.00 Часъ за Италия.
22.15 Танцова музика.
22.45 Прегледъ на събитията, но

вини.
23.00 Танцова музика.
23.30 Край.

РАДИО ВАРНА
12.30 Часъ за морето: 
календаръ; Сказка за Черно 
ре отъ Ал. Вълканови, директори 
на морския аквариуми; Концертъ 
на духовия оркестъръ при флота 
на Н. В.;
Гърдевъ;
цертъ.
13.50 Съобщения; 14.00 Народни 
пЬсни, изп. Мара Иванова съ на
родната седморка.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
7.10 Маршъ, ободрителни 
националенъ календаръ;
Зовъ за Родината; 18.05 
-Зе .
тЬ"; 18.50 Съобщения.
23.00 Край.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 539/100/556 кц.
19.25 Забавенъ концерть. 20.40 
Концертъ на радиооркестъра.
22.25 Трио отъ Бетовенъ,

ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.15 Привечерна музика. 20.15 
Творби на Дитерсдорфъ. 21.00 
Творби на Джузепе Верди.

ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.
13.10 Оркестровъ концертъ.
13.45 Симфонична музика; 17.35 
Камерна музика; 21.20 Девета 
симфония отъ Бетовенъ — дир.

фонъ КаРаянъ; 21.35 
~ 23.00 Орке-
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отъ 
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чай косато единъ 
отъ своя осковенъ тонъ 
СТОИ И ОТЪ НеКО-ЛКО 
имащи различна честота.

*Лерк- 
(Оо.

Доказва се аналитичсски, че

Ка
РЬ ■ Ка

случаи 
усилването 

за

се събрали 
за да присмтству- 

Ксанто

зависятъ отъ честотата Г на тока. 
Уа пъкъ е функ-

ПЪЛЕНЪ КУРСЪ ПО
РАДИОТЕХНИКА 

ТЕОРИЯ

т. о. отношението между 
добитото анодно напрежение и 
приложеното променливо напре. 
жение върху решетката се нарича 
стспень на усилването на лампа.

сриг 73 
всички честоти които се прила- 
гатъ върху решетката е еднакво. 
Въ всички останали случаи на 
съпротивления усилването ще 
бтде различно за различнит! 
честоти, понеже индуктивното 
(КЬ--2п[[_) така и капацитивното 
съпротивление

ствителното анодно напрежение, 
което ще бгг.де въ дадения мо- 
ментъ приложено върху анода 
на лампата. Ясно е, че това по- 
следното ще бжде непостоянно 
и следователно лампата не ще 
работи съ 
ристика, 
одна на

приложи 
жение Ер върху 
триода, тя става 
телна, ту 
това анодния

Двойниятъ конусъ може да се 
направи отъ листъ за рисуване, 
върху който предварително се 
нарисуватъ два сектора съ една. 
къвъ жгълъ, които отрЬзани се 
залепятъ съ лепило по образува. 
щитЬ по отделно и двата заедно 
по основнит! окръжности.

Геометричната фигура, показва 
какъ става това движение. Дей
ствително центъра на тежестьта

димни приемници наредъ съ при- | 
способлението за автоматично | 
регулиране на силата на приема. I 
нето (АРС), се използуватъ съ
що така и схеми - за автоматични 

| педавители на шумовет!.
Задачата на подавителит! на, 

шумовет! е да унищожаватъ , 
както вжтрешнит! шумове, създа. , 
ващи се въ самия приемникъ. 
така и за значително отслабване I 
на пречещото действие на атмо- | 
сфернит! и други смущения.

Както е известно, при прилага, 
но на обикновените схеми за аз. 
тематично регулиране силата на 
приемането, чувствителността на I 
приемника се изменя въ зависи
мости отъ силата на приемането. 
Гака при приемането на мощни 
станции чувствителностьта се на
маля, поради което аъзпроиз. 
аождането на приетит! сигнали 

три ,» чисто и шумоветЬ отъ различ-

нейнитЬ 
1 къмъ 

Последниятъ 
като помислилъ малко, му 

начина по който да

Фиг. 74 
анодното напрежение, което 

твърде

то самичко со 
спира върху металическото 
че.

Слодъ
светлината, 
сапунения мЬхуръ,

т. е. степените на усил. 
нането е толкова големи, кол- 
кото по_гол!мъ е косфицнентъть 
на усилването на лампата К и 
външното съпротивление 1?а 
презъ което преминава анодния 
токъ въ сравнение съ вътрешно- 
то съпротивление Ка Нд лампата. 
Ясно е, следователно, че степени 
та На усилването е винаги по- 
малка отъ коефициента на усил- 
паното К и тя се приближава 
къмъ него, съ увеличаването на 
Ка. Топа последното, обаче, не 
може да со прави извънредно го- 
лЬмо. НамЬроно е, че най-добро, 
то възпроизвеждано со получава 

, когото Ка е около

.противлениетоКа въ анодна- | си, 
та верига може да бъде чисто I що се увеличава 
омическо, индуктивно, капацитив. 
но или общо (

об
стоятелство о твърде вредно и 
действието на лампата се извън
редно усложнява. Казва се, че въ 

случай лампата работи съ 
тъй наречената динамична характе. 

1 ристика. Характерното въ случая, 
| обаче, както се вижда отъ фиг. 
: 73а, че анодния токъ е въ фаза 
| съ решетъчно напрежение, а на- 
| прежението на анода е противо-
1 положно по фаза на това по-

СОФИЯ 
Скопие, Варна 

Стара>3агора
СУТРИНЬ

6.45 Марш., ободрителни думи.
6.50 Точно време, новини.
7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Новини.
7 40 Народни хора, изп. Софий

ската Кореняшка група.
7 58 Църковенъ капендаръ, съ

вети по хранознание.
8.00 Забавени концертъ:

1. Елзаски 
лингъ). 2.

ОБЪДЪ
12.30 Забавна музика:

1. Унгарски танцъ № 5 (Брамсъ).
2. Борба съ бикове (Иземанъ).
3. Веселата кукличка (Буланже)
4. Танцуващите воденичари 
(Ратке).

12.45 Полки и мазурки.
13.00 Изъ опери:

1. Увертюра къмъ операта „Во
деницата на скалиг!г (Райсин- 
геръ). 2, Финалъ на III д. на 
операта „Нюренбергскит! май
стори п!вци" (Р. Вагнеръ), изп 
Хансъ Райнмаръ, баритонъ съ 
хоръ и оркестъръ. 3. Дуети на 
Марта и Себастиано, изъ !■ д. 
на операта „Въ долината” (Д‘ 
Алберъ), „Моята любовь, мое
то щастие", изп. Маргарита 
Боймеръ, сопрано и Герхардъ 
Хюшъ, басъ съ оркестъръ. 4. 
Валсова фантазия изъ опера
та „Кавалерътъ на розата” (Р. 
Щрауси).

13.30 Т г , ..
събитията, новини, съобщения.

14.00 Концертъ на Камерния ор
кестъръ:
Малка сюита
жиевъ)*
1. Хоро. 2. ПЬсень. 3. Пайдуш
ка. 4. Интермецо. 5 Ржченица.

14 30 Край.

ТрЬбва да се внимава добре — 
тъй като, за да може да се про. 
изведе това движение, тр!бва да 
има едно съотношение между 
наклоннит! жгли на образува
щите и бастуните, а тъй сжщо и 
мгъла образуванъ отъ двата ба- 
стуна.

се колебае въ големи 
възпроизвеждайки напълно 
ложеното напрежение, 
многократно усилено.

Използуването На триода, като 
усилватель, се вижда отъ следна
та принципна схема (фиг. 72). Не
обходимото отрицателно напре_ 
жение на решетката се дава по- 
средствомъ батерията Бр. Върху 
това напрежение се прилага 
чрезъ единъ трансформаторъ

мине презъ едно 
На, какаото е 
ната намотка на трансформатора 
включенъ въ анодната верига 
фиг. 72, то ще се предизвика па
дение на напрежението На--Ка 1а.

Съ други думи между крайни
те точки на А и Б на първична
та 
се установи едно напрежение, I 
много по-голЬмо отъ Ер, понеже I 
и измененията на анодния токъ I 

голЬми-Тъй като анодния.токъ. 
постоянно м!ни своята сила, то 
и това напрежение ще мени сво
ята големина, т. е. то ще бжде 
едно пулсиращо напрежение, 
което подобно на анодния токъ 
можемъ да разгледаме, като съ
ставено отъ две компонентни — 
едната постоянна, а другата про. 
мЬнлива. Ако тази последната 
приемемъ за Уа, пренебрегвайки 
първата, то отношението

на двойния конусъ С со е пони, 
жилъ, минавайки отъ положение 
1 въ положение 2 — значи въ 
действителности имаме едно па
дане по наклонената площь и ни. 
коя точка отъ двойния конусъ но 
се намира по-високо отъ положа 
иио 2, а ндлротивъ всички ст по- 
низко.

танцъ № 2 (М< ,
.. . .... Наздравица (Фор- 
бахъ). 3. Славянски танцъ № 8 
(Дворжакъ). 4. Далечъ отъ бала 
(Жиле).

8.15 Край.
10.30 Часъ за учеиицит! отъ гим

назиите.

САПУНЕНИ МЕХУР
ЧЕТА

За този опитъ сж необходими 
едно джобно електрическо фе
нерче, което се поставя изправе. 
но върху масата, приготвена са. 
пунена течности и една цевъ за 
образуване на мехуритЬ.

Най-напредъ съ сапунената теч
ности се намокря металическото 
кржгче, което носи рефлектора 
на фенерчето. Направя се едно 
мехурче и се поставя върху ре-

ното напрежение безъ да го из
кривява. То е отъ особено значе
ние при радиотелефонията, поне, 
же позволява точно да се въз- 
произведе предадения звукъ съ 
всички негови обертонове.

Явленията, които ставатъ зь ед
на лампа, действуваща като усил 
ватель сж много сложни и ние 
но ще ги разглеждаме. На фиг. 74 
с представено графически какъ 
се извършва усилването на едно 
променливо напрежение Ер съ 
амплитуда АБ и АВ, което е при. 
ложено върху решетъчното на
прежение ОА. Вижда се какъ на 
малките изменения на решетъч. 
ното напрежение съответстоуватъ 
голЬми изменения въ силата на 
анодния токъ, който напълно въз
произвежда’ формата на прило
женото променливо напрежение 
Ер. Освенъ това анодния токъ 
може да се разгледа като съста- 
венъ отъ единъ постояненъ токъ 
съ сила ББ* и единъ променливъ 
токъ съ амплитуда А1 Б> (А1 В1). 
Ако сега този аноденъ токъ пре- , 

съпротивление ' 
зъ случая първич- I

I Напрежението Уа пъкъ е функ. | 
| ция отъ тези съпротивления, по- ;
• ноже видехме, че Уа = Ка 1а и 1 

при различните честоти, то ще
I бжде различно. Въ такъвъ слу- | 

намотка на трансформатора ще | ча* косато единъ звукъ освенъ 
отъ своя осковенъ тонъ се съ- 1 
стои и отъ неколко обертонове 

| имащи различна честота, то те 
н!ма да бждатъ усилени еднакво , 
и звука нема да бжде верно въз. 
произведенъ, което не е жела
телно.

За да се отстрани това, при- 1 . 
бегва се до специални схеми на ,

които ще I | 
този

пжти по.големо отъ вжтрешното , 
съпротивлението на лампата Кв.

СъпротивлениетоКа въ анодна- ]
1де

_____ _ I гато анодния токъ
(импедансъ), съ- ) та си. напрежението

ставено отъ трите вида съпроти-|

променливата е. д. сила Ер, коя
то искаме да усилимъ, т. е. е. д- 
сила на трептящите токове. Въ 
анодната верига пъкъ е включенъ 
другъ трансформаторъ, чрезъ чи. 
ято вторична намотка ще бжде 
използувано полученото усилено 
напрежение.

Отрицателното напрежение, ко
ето обикновено се дава на ре
шетката требва да бжде -акова. 
че триода да работи вь праволи
нейната части на своята характе
ристика. Освенъ това по стой- I 
ность то се избира така, че съ
брано и съ най-силния положите.. | 
ленъ. полупериодъ, полученото 
резултатно напрежение да бжде 
все още отрицателно. Въ този 
случай не ще има решетъченъ 
токъ и усилването ще става безъ 
загуба. Днесъ на почти всички 
усилвателни лампи праволинейна
та части отъ характеристиката е 
въ л!во отъ ординантната ось, 
която минава презъ точката нула 
решетъчно напрежение.

За да имаме едно чисто усил
ване безъ да со промЬня форма
та на приложеното променливо 
напрежение, което искаме да уси 
лимъ, решетъчното напрежение, 
така трЬбва да со избере, чо и 
при най-голЬмата отрицателна I 
амплитуда на резултатното реше- 
тъмно напрежение да но надми- , 
нева потенциала но заприщпано. ; 
Въ този случай лампата възпро. ■ 
навежда напълно пЬрно приложа. | тогава,

ХЕУШ.
11, Действие на триода 

като усилватель
Действието на триода като 

усилватель се основава на след
ното негово свойство: установе
но е, че и най-малкитЬ измене
ния на решетъчното му напре
жение предизвикватъ голКми из
менения въ силата на анодния 
токъ, следователно всеко про
менливо напрежение, приложено 
върху решетката на триода ще 
прави силата на анодния токъ да 

граници 
при_ 
вече

бегва се до специални схеми 
свързване на триода. 
разгледаме по-късно.

Друго едно важно обстоятел- 
ство, което требва да се има 
предвиди е следното: Когато се 

променливото напре- 
решетката на 

ту по-положи. 
по-отрицателна, а съ 

токъ ту увеличава. ' следното.

не 
една и сжща характе.

а ще преминава отъ 
друга съ изменение на 

,С- К-- 
в.Ж\Г/Ж7" /ЖШ.

това се дава 
преминавайки 

произвежда

Е 3 О ПЪ
(VII или VI в. пр. Хр.)

Езопъ, прочутиятъ гръцки басно- 
писецъ, билъ робъ на богатия 
търговецъ Ксанто^ Последниятъ 
поканилъ единъ день гости на 
обедь и заржчалъ на Езопъ да 
купи всичко най-добро, което 
намери на пазаря. Когато седна
ли на масата, Ксанто и гостит! 
му не яли друго, освенъ езици, 
приготвени по най-различни на
чини. Господарьтъ очуденъ отъ 
този фактъ, поискалъ обяснение 
отъ Езопъ, който казалъ:

Ти ми заржча да закупя 
пазаря най-доброто, което 
меря. Какво по-добро може да 
има отъ езика? Той' е връзката 
въ културния светъ, органътъ на 
истината и науката.

—Добре __ отвърналъ шегови.
то Ксанто — утре ще поканя 
пакъ моитК приятели, а ти ще 
купишъ най-лошото което наме. 
ришъ на пазаря.

На другия денъ на гостите би
ли поднесени пакъ езици, при
готвени по всевъзможни начини. 
Ксанто повикалъ Езопъ и поис
калъ обяснение.

— Не в ли езикътъ _ отвър
налъ Езопъ __  най-лошото нещо,

вления. Когато съпротивлението 
е чисто омическо, усилването нз

Една вечери, въ пияно състоя
ние, Ксанто се обзаложилъ, че 
може да изпие водата отъ ц1до- 
то море; като залогъ той обе- 
щалъ кжщичката си и единъ зла_ 
тенъ пръстенъ. Когато на другия 
день отрезнелъ, той се уплашилъ 
отъ постжпката си и отъ 
последици и се обърналъ 
Езопъ за съветъ. 
следъ 
подсказалъ 
се отърве.

На другия день 
много хора, 
□атъ на поражението на 
и поискали последниятъ да даде 
обещания залогъ.

_ Единъ моментъ, господа, — 
казалъ Ксанто — азъ съмъ го- 
товъ да изпълня това, което вче
ра казахъ, обаче' ще почакамъ 
да спрете всички притоци, които 
непрестанно се вливать въ море, 
го, тъй като азъ не съмъ се об- 
залагалъ да изпия и тяхната вода.

19.00 Новини на турски езикъ. 
19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Часъ за работника:

1. Съобщения на Б. Р. С. 2. 
Здравни съвети. 3. Народни пЬ- 
сни отъ Добруджа, изп. Иван
ка Христова съ народния орке- 
стъръ: а) Провикна се Марко; 
б) Защо ми трева повехна; в) 
Съньольо мой зв^рнико; г) 
Иванъ на Минка думаше. 4. 
Забавна музика. 5. Хуморъ.

20.30 Тъчно време, исторически 
капендаръ, коментари на воен* 
нит! действия, новини, съоб
щения.

21.00 Концертъ на Царския Сим- 
фониченъ оркестъръ, дирижира 
проф. Саша Поповъ.

21.30 Вокапенъ концертъ:
1. Да стане чудо (Листъ). 2. 
Деръ Ньокъ, балада (Льове), 
изп. Вилхелмъ Роде съ съпро- 
водъ на пиано. 3. ПЬсень на 
бълхата (Мусоргски), изп. Фео- 
доръ Шаляпинъ, басъ съ орке
стъръ. 4. Приспивна пЬсень на 
Мария (Регеръ), изп. Розлъ Се- 
герсъ, сопрано съ оркестъръ. 5. 
Първата целувка (Сибелиусъ), 
изп. Раута Ваара, сопрано съ 
оркестъръ. 6. Както н!кога на 
Рейнъ (Фишеръ), изп. Йонъ 
Глезеръ съ оркестъръ. 7. Кола
та се движи (Фюрстъ), изп. 
Емануилъ Листъ, басъ съ ор
кестъръ 8. Самотникътъ (Шу- 
бертъ), изп. Лула Мишъ Гнай- 
неръ), алтъ съ съпроводъ на 
пиано.

22.00 Лека и танцова музика.
22.45 Точно време, прегледъ на 

събитията, новини.
23.00 Предаване на Радио Юнионъ 
24.00 Край.

което съществува? Той е причи
на за всички кавги, вражди, не. 
приятелства и войни.*

РАДИО ВАРНА
13.50 Съобщения; 18.05 Концертъ 
на Радиооркестъра.

РАДИО СКОПИЕ 
426.1 м. 707 кц.
7.10 Маршъ, ободрителни думи, 
националенъ капендаръ; 18.00 
Зовъ на Родината; 18.05. Забавна 
и танцова музика. 18.30 Съобще
ния; 18.35 Народни пЬсни, изп. 
В!ра Апостолова съ съпроводъ 
на народ, петорка.

аусъ). БЕРОМЮНСТЕРЪ 535/100/556.
Точно време, прегледъ на 17.10 П!сни отъ Хуго Волфъ. 19.05 

" Концертъ на акордеонъ. 19.25
Швейцарски п!сни. 20.50 Кон
цертъ на музикалното дружество 
„Осгремундигенъ". 21.10 Народни 
пЬсни. 21.25 Концертъ на радио- 
оркестъра въ малъкъ съставъ. 
ДОЙЧЛАНДЗЕНДЕРЪ 1571/150/191
17.10 Оркестровъ концертъ. 20.20 
Забавна музика.
ИТАЛИЯ I 245 м. 1222 кц.; 421 м.

12.30 Плочи; 12.40 Камерна му
зика; 13.10 Оркестровъ кон
цертъ; 13.45 Плочи; 14.10 Свири 
оркестърътъ Четра; 14.15 Си/а- 
фоничнд музика; 20.50 Си/Афо- 
ниченъ концертъ; 22.20 Заба
венъ концертъ.

ОБЩОГЕРМАНСКА ПРОГРАМА 
6.00 Утринна музика, 8.00 Пъстри 
мелодии. 9.00 Забавна музика.

Софийския | ’6.00 Пъстъръ ежботенъ следъ-
I обЬдъ. 18.15 Вълшебни мелодии, | 

19.35 Музикално интермецо 20.15 
Добро настроение. 91.30 Оперет
ни мелодии. 22.30 Забопна музи. ( 
ка. 23.00 Магията не тактъ. , 
24.00 Нощенъ концертъ. |
СОТАНСЪ 442 м. 6) кв. 677 кц. , 
19.30 Плочи. 21.00 Реквиеми отъ | 
Верди. |

ту намалява своята сила. Когато 
анодния токъ увеличава силата 

променливото напрежение съ. 
и обратно, ко- 
намаляеа сила- 

'/а сжщо се 
I намалява. Това напрежение из

вадено отъ напрежението на 
) анодната батерия ще бжде деи-

ВЕЧЕРЬ
16.30 Предаване на Радио Юнионъ
17.30 Трио № 5 въ ре мажоръ, 

оп. 70, № 1 за цигулка, вио- 
лончело и пиано (Бетовени), 
изп. Трито Бернъ:
а) алегро виваче конъ брио; б) 
алегро асай еспресиво; в) пре- 
сто.

18.00 Прегледи ка телеграмитЬ 
получени въ днешния бюлетини 
на Б. Т. А.

18.05 Лека и танцова музика.
10.30 Концерти иа С ; ......

Мандолиненъ квартети:
1. „Санъ Джусто", увертюра 
(Маестро Игнацио Бители). 2. 
„На гондолата", баркарола 
(Фердинандъ Колманехь). 3. Ча
совникът-ъ (Жозефъ Лайсъ). 4. 
„Манушъ войвода", народно 
китка отъ български пЬсни, тан. 
ци и хора (Фанцъ Ханелъ).

ПАРАДОКСАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Единъ много обикновени, но 

доста чуденъ физически опитъ, 
който ни показва, противно • на 
закона за падането на тЬлата — 
какъ единъ двоенъ конусъ сло
жени върху наклонената площь, 
образувана отъ два бастуна сло
жени, както е показано въ фигу
рата — вмЬсто да слиза на до
лу, се изкачва нагоре^

ПОДДВИТЕЛЬ НА ШУМОВЕТБ
Въ съвременнит! суперхетеро- I нит! смущзния почти напълно из. 

I чезеатъ. При приемането на сла- 
| би станции, когато действието 

ча автоматичното регулиране на 
силата нд приемането се прекра. 
тява, чувствителностьтд на прием
ника значително се увеличава и 
той регулира на различнит! шу
мове.

По.долу даваме три схеми на 
автоматични подавители на шу- 
мовет!, които се отличаватъ съ 
гол!ма простота при напълно та. 
дополнтелно качество нд рабо
тата.

Принципната схема на единъ 
такъвъ подапитель е дадена на 
рис. 1. Той се включва въ детс- 
кторнатд верига на нормалния 
суперхетородинснъ апарати.

Дпойнилтъ диоди 6X6 въ да
дената схема изпълнява три 
функции: детектира сигналитт. на 
междинната честота, управлява 

(Продължава на 8 стр.)

токъ и 
прозъ

---------------------->||/ип4иил(да 
много хубави ефекти отъ цаЬто. 

дтгв<
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по този начини 
продължение на времето, 
което трае смущението.

Както сж показали многочи- 
сленитЬ опити, прекратяваното на 
работата на приемника за крат. 
кото време презъ което действу. 
па смущението (отъ порядъка на 
0,001 секунда) не се отразява 
практически на възпроизвеждано, 
то.

Въ зависимость отъ условията 
на приеманото при всЕки коикро. 
теиъ случай, нио можемъ До уста»

новимъ емплитудата на отрязва, 
нето на подавитсля на шума съ 
помощьта на потенциометъра К», 
тъй като тази схема отрЪзва най_ 
силнитЪ, т. е. най-много прочащи. 
тк шумови импулси.

ДаннитЬ за схемата 
сж слоднитК:

К1 = 50,000 ома; = 3 
мама; К;; = 1 мегомъ;
10,000 ома (променливо); 
500 ома ' 
милиампера); Не=0,5 
~ 500 микрофарада; 
микрофарада; ~ 
радъ; С( = 0.01

!г и кг "Ж«. 1I Й!1 Й » !
□ и й

Тя 
/«•А

. а«и '
Въ усилвателя С*7А см употре

бени следнитЬ лампи съ окта- 
ленъ цокълъ:

637С като предусилватель;
6С5С като втора лампа усил

ваща напрежението;
6С5О триодъ — усилватели;
6№6 двоени триодъ, усилва- 

тель класъ В;
5УЗО двупжтенъ изправитель.
За входа къмъ 

вателно стмпало 
букситЬ за фоно и 
ширмования кабели на 
на. Напрежението на букситЕ и 
клемата се подава на първата 
лампа 6.170 посрсдствомъ единъ 
потенциомстъръ, плъзгача на 
който е свързани съ управител
ната й решетка. Лампата 6,170 е 
понтодъ съ голЬмъ коефициенти 
нд усилването. Връзката на тази 
лампа съ триода 6С5О е съпро.

но и шунтиращото 
се проявява.

Работата на схемата се основа
ва на това, че съпротивлението 
Кз и конденсатора Сз см подбра
ни така, че тяхната постоянна на 
времето позволява на диода Дч 
да указва шунтиращо действие 
само въ .продължение на време
то, когато действува смущението.

ДаннитЬ на схемата см следни. 
тЬ: К1 — 50,000 ома; Н§ = 1 ме- 
гомъ; С1 = отъ 50 до 100 пико- 
фарада; Сз = 1 микрофарадъ; 
даннитЪ на останалитЬ части см 
известни на всички.

На рис. 3 е дадена малко по- 
сложна схема, която дава въз
можности да со получатъ различ. 
ни степени на заглушавана на шу- 
моветЬ. Това се постига съ двой
ния плъзгачи П, който има три 
положения: положение, съответ- 
ствуващо на най-голЬмото заглу. 
шаване на шумовстЬ, положение 
на по-слабо заглушавано и най- 
после положение при което 
давитоля но шумопстЬ , се 
ключва.

СтойноститЬ но съпротивление
то К4 см смщитЬ, както и на съ
противлението 1<1.

•
на това е включе

на въ анодната верига на лампа
та 6.176. Регулирането се извърш
ва съ помощьта на на потенцио
метъра N° 998/0.5 мегаома съ 
ключъ) включени последователно

УСИЛВАТЕЛЪ С17А 
тивленио — капацитети.

Си единъ двоени потенцио- 
метъръ № 989/987/1 +0.25 мегао
ма, се извършва контролната вър
ху силата на звука, както при ре
шетката на предусилвателната 
лампа, така сжщо и при решет
ката на втората лампа. Този на- 
чянъ за контролиране силата на 
звука е много ефикасенъ не са
мо защото се избЬгва щото ам
плитудата на колебания прило- 
жени къмъ управителната решет_ 
ка на втората лампа да надмине 
определената стойности, което би 

.довело до изкривяване на звука, 
но и защото ограничава основни, 
тЬ шумове (електронни шумове, 
дължащи се на голямото усилва
не на първото стмпало). Тамъ кж- 
дето нЬма такова приспособно, 
ние, при употребата на грамо
фонна мембрана и слаби микро
фони, би требвало усилването 
на първото стмпало да се заси
ли до максимуми, въ който слу
чай неизбежно ще се появи сму
щението дължимо на електрон- | 
ния шуми.

Контролата

фиг. 1
Подробното разглеждане те

орията и практиката на усилвате. 
литЬ, въ последствие, ще бмде 
обекти на отделени курси. Сега 
ще разгледаме схемитЬ и устрой, 
ството на нЬколко усилватели 
отъ най-употрЬбяванитЬ мощно
сти.

I съ единъ кондснсаторъ отъ 5,000 
пикофарада, между анода и зе
мята. По този начини се получа
ва едно постепенно смекчаване 
на най-високигк честоти, което

мего-

, . . — к5=
(жично изпитано при 80 

‘ " мегома; С)
С:-500 

Сз= 1 микрофа. 
. ... , . 21 микрофарада;
С5 = 4 микрофарада (30 V).

Принципната схема на единъ 
другъ подавитель на шумоветЬ 
е дадена на рис. 2. Последния 
крмгъ на ивичния филтъръ на 
усилителя на междинната често
та е свързани съ двойния диодъ 
6X6. Десния диодъ на тази лам
па Д| е детекторния.

ЛЪвия диоди Дз работи като 
подавитель на шумовеН. Той е 
присъединени така, че шунтира 
работното съпротивление К1. При 
отемтетвие на токи въ веригата 
на диода Да неговото вмтрешно 
съпротивление е безкрайно голЪ- 
мо и шунтира и въ този случай 
нямаме шунтиращо действие. При 
наличности на токъ — вмтрешно- 
то му съпротивление намаля сил_

Това отрицателно 
може Да достигне 
30 волта.

Благодарение на отрицателно
то напрежение въ анодната ве
рига на този диоди, последния 
притежава значително по-голЬмо 
съпротивление отъ 
Когато плъзгача на 
тира Г<1 се намира 
мения край и на диода попадатъ 
силни сигнали, които предизвик
вай. смущение, то полярностите 
на „противошумовата" секция на 
лампата 6X6 веднага променя 
знака си, при което съпротивле
нието й намаля изведнажъ. По 
този начини се затваря на кжсо 
детекторния диодъ, като блокира

Д1сния диоди (рис. 1) работи 
като подавитель на шумоветь. 
Катода на този диоди е съеди
нени съ анода на л^вия диоди. 
На анода на „противошумовия" 

‘ диоди се дава известно отрица
телно напрежение по отношение 
на земята, което се взима 
потенциометъра, състоящи 
отъ две съпротивления Кд и 

напрежение 
до минуси

ПОДАВИТЕЛЬ НА ШУМОВЕТЬ
(Продължение отъ 7 стр.)

системата за автоматично регу
лиране силата на приемането и 
работи като подавитель на шу
мовете.

ЛЬвия диодъ
като дстекторъ и управлява 
стемата за автоматично регулира.
не силата на приемането. Дей
ствието н последния е известно 
нд всички, така че нЬма Да се 
спираме върху него.

Усилватели С17А
Неизкривената изходяща мощь 

на усилватела е 10 вата, при об
що 5% съдържане на хармо- 
ники.

Общото усилване, т. е. отно
шението между изходящото и 
входящото напрежение е около 
30,000 пжти, което дава възмож
ности електродинамичнитЬ и кри_ 
стални микрофони да се употр4>- 
бявати направо, бези предусил- 
вателно стжпало. Употребата на 
предусилвателно стмпало е не
обходима само въ кино-инстала
циите, при прожектиране на го- 
ворящи филми или пики при 
микрофони съ малка изходяща 
мощности.

приемника въ 
презъ

е особено полезно за избегвана 
шума при предаването на грамо
фонни плочи.

Третата лампа е сжщо триодъ 
6С5О. Връзката между втората и 
третата лампа е пакъ съпроти
вление — капацитетъ. Този три
одъ има за задача Да разколе
бае лампата 6М76, работяща ка
то усилватель класъ В. За да бж. 
де еднакво усилването на всички 
честоти, върху втората лампа 
6С5С е приложена отрицателна 
обратна връзка (протиоореакция). 
Работниятъ режими на втория 
триодъ 6С5С1 като възбудителна е 
подбранъ спородъ специалните изи 
скоания на усилването класъ В. 
ТЬзи изисквания сж удовлетворе- 

ни отъ съотношението въ мощ
ностите На междулампозия тран-

сжщо отъ за- 
(Следва)

у КС.


