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помЬ. се нередовность 
инстала-

-6 
.

20 но. 
пълнота

Радиопредавательтъ
Една интересна анкета
Усилватели О29А
Пъленъ курсъ по радио-техника.’
Отрицателна обратна връзка
Характеристика на радиолампигЬ: О, 

СА, Н, ЬА, Р2 н Р2Н.

Подробната програма па Радио - 
София, Скопие. Варна, Ст.-Загора 

и нЪкои чужди станции:

РАДИОПРЕДАВДТЕЛЬТЪ
Има още половинъ часъ до за. 

почване на предаването. Техни
ците започватъ, по нареждане на 
своя началникъ да подготвятъ и 
включватъ машините и апаратите. 
Съ натискане на едно копче 
рлектрическиять моторъ вдига съ 
негодуващо бръмчение заземи- 
телния ключъ и дава пжть за по
нататъшните операции. Съ друго 
копче се включватъ помпите за 
водното охлаждане. Постепенно 
се включва отоплението на пре
давателните лампи, а следъ това 
решетъчното напрежение. Кон

тролните инструменти показоатъ, 
че всичко е нормално и всичко е 
въ редъ. Сега вече високото анод 
но напрежение може да се 
включи и танцътъ на електрони
те започва.

Готови и включени СЖ сжщо и 
апаратитЪ въ студиото. Отъ тамъ 
техниците даватъ единъ тонъ, за 
да се извърши електрическата не. 
вилация на радиовръзката. Всич
ки сж по местата си и чакать на
прегнато да се даде първиятъ 
сигналъ. И ето: «Радио София, 
Радио-Варна, Радио Стара-Заго
ра и радио-Скопие‘> Започваме 
нашия часъ за войника...“

Още говорительтъ не изрекълъ 
първата дума отъ обявата за за
почване на предаването, и пър. 
вите радиовълни докосватъ вече 
въ лудо надбегване приемател
ната антена. Те идвагь непрекъ
снато, за да "донесатъ поука, за
бава и развлечение; за да доне- 
сатъ многоочаквани съобщения 
за войника и неговия домъ.

Българската програма достига 
до слушателите чрезъ следните 
български предаватели:

Предаватель София (Вакарелъ), 
100 кв, мощность, дължина на 
вълната 352.9 метра;

Предаватель Варна, 2 кв. мощ
ность, дължина на вълнета 235.1 
метра;

Предаватель Стара Загора, 2 
кв. мощность, дължина 
ната 214 метра;

Предаватель Скопие, 
мощность, дължина на 
426.1 метра.

ме на предаването, електрическо
то напрежение внезапно се из
ключва и предавательтъ е извънъ 
действие. По този начинъ се из
бягва смъртоносния ударъ отъ 
високото напрежение при евен
туално пипане на несведуща рж. 
ка. Последствието въ този случай 
ще бжде само прекжеване на 
предаването поради .. «техни, 
чески причини".

Въ случай на внезапно появила 
-- ----------- - л въ 

апаратите (по-силенъ или по. 
слабъ токъ, по-низко или по-ви
соко ,напрежение отъ нормално
то), предавательтъ со изключва 
автоматически. ТЬзн внезапни не. 
избежни изключвания см извън
редно неприятни явления за тех
нически псрсоналъ особено, ко. 
гато се случватъ прозъ време на 

За да не се 
явява въ такъвъ случай голЬма 

....— . пауза, причината на норедовно- 
подродс- I стьта трЬбва да бжде бързо от. 

или ! крита и веднага отстранена.

ся най-далечъ програмата 
българското радио.

Мощниятъ предаватель 
строенъ на

I решетъчни огради. Ламаринените 
похлупаци, както и вратите на 
оградите сж електрически блоки-

1 
к ,' 7'.-

е по- | . . ____
37 клм. отъ София | рани: отворите ли ги презъ вре- 

по шосето за Пловдивъ, до село 
Вакарелъ. Той е отъ типа на но
вите големи германски радио
предаватели, система „Телефун- 
кенъ", има 100 кв. мощность въ 
антената и работи на вълна 352.9 
метра, или 850 килохерца.

Всички апарати и съоржжения 
къмъ предавателя сж . монти
рани въ едно здание на два ета
жа съ нЬколко пом!щения: пре
давателна зала, машинна зала, 
трансформаторни' килии, г 
щение за охладителна 
ция, антенна кжща и др.

На 100 метра отъ предавател
ното здание стройно се издига, 
като символи на новото време, 
вретенообразното желязно тЬло 
на антенната мачта. Тя о висока 
300 метра, тежи надъ 100 тона и 
самата тя излжчпа радиовълните. ; _
НЬкои отъ електрическите апара- 1 важни предавания, 
ти сж закрити съ ламаринени ко- 1

I пещи и см поставени върху писа- I 
ки стаНоци, а други сж г 1

I ни въ залитЬ задъ стъклени

Щомъ посетительтъ 
предавателната зала, 
планъ се хвърлятъ въ очи голе
мите спираловидни макари отъ 
лъскава медна тржба и до тЪхъ 
предавателните лампи за голЬмд 
мощность. Вс^ки ще се запита: 
„За какво собствено служатъ те
зи макари и тези грамадни лам
пи?" Те ли сж «чудото", което 
прави щото милиони хора да 
слушать когато единъ говори7

На този въпросъ ще получимъ 
отговоръ, ( като видимъ. какво 
представлява въобще единъ ра
диопредавател ь.

Всеки радиоразпръсквателенъ 
предаватель има да изпълни 
главно три задачи: първо, да 
произведе косящата вълна; вто
ро, да я усили и модулира и 
трето, да я излжчи.

Носящата радиовълна съ опре
делена дължина, или по-точно 
казано, носящиятъ електрически 
токъ, променящъ посоката си съ 
хиляди и милиони пжти въ се
кундата (високофреквентенътокъ) 
се произвежда отъ една малка 
радиолампа, подобна на радио- 
лампата на единъ радиоприем- 
никъ. Броя на електрическите 
колебания на тази лампа се под
държа точно отъ механическите 
вибрации на единъ кварцовъ 
(планински) кристалъ. Този квар
цовъ кристалъ, подобно на едно 
стъклено „сърдце“,. поставено въ 
големия трупъ на предавателя 
управлява съ пулсациите си дъл
жината на вълната. Броя на треп
тенията, респективно дължината 
на вълната, се определя отъ го
лемината на кристала. Не бива 
да има никакво отклонение. Само 
ако кварцътъ вследствие на то
плината излЪзе отъ тактъ, тога
ва настжпватъ малки отклонения. 
Както всички сърдца, така и това 
малко сърдце иска и то воднажъ 
да тупти по-бързо или по-бавно. 
То требва следователно да бжде 
грижливо пазено отъ всички 
външни влияния. Така, за да се 
предпази отъ измененията на 
въздушното налЕгане, въздухътъ 
се изпомпва отъ стъклената му кж-

(Следва на стр. 8)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АМЕРИКАНСКИ ЛАМПИ

.<3 е
В и д ъ

априлъи ц о к ъ л ъ

6 40 5,0 0,250 0,200180 -3.0 0,2 30

ОА Пентодъ (5В) 5,0 0,250 180 180 2.000 0,800 7000—10,0 25 7,5 60

1. АдажиоН 01А 5,0 2,250 45 0 1.5 20 0,660

ЬА 6А4 6,3 0,300 180 180 —12.5 22 3,9 100 2,200 1,400 8000

Р2 47 2,5 1,750 250 250 —16,5 31 6 150 2,500 2,700 7000

поемаР2Н 2А5 2,5 1,750 250 250 -16,5 6,534 220 2,200 3,000 7000

Съ това завършваме характеристиките на американските лампи.
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АБОНИРАЙТЕ СЕ

| 18 апрИЛЪ

Триодъ усилителъ на 
напрежението (40)

Мощенъ усилнтеленъ 
пентодъ (5В)

Мощенъ усилнтеленъ 
пентодъ (6В)

Мощенъ усилнтеленъ 
пентодъ (5В)

4. Работата 
пролкгьта,

шателитЬ, тЬхнитЬ 
и други подобни.

Въ радиото еж били 
около ■ 700,000 отговори 
правенитЪ запитвания, 
се

радиолрием.
5 се изнася, 

сж

детето: Участву- 
групата

Детекторенъ триодъ
(40)

а. «

миньоръ 
(Шу-

2. 
'ване

§ 
Е 
•а

§ 
3 сх 

<2

СЪ]

21.00 Симфоничеиъ концертъ: 1. 
Увертюра къмъ операта т=“ 
хойзеръ" (Вагнеръ), 
хумъ. “ " -------- ■*

отъ 21.45 ч. до 
предавания сж

Една интересна
Неотдавна Радио Будапеща 

предприе една анкета между ра 
диослушателитЬ, броятъ на които 
само въ Унгария се изчислява на 
около 3,300,000 души. Въ -анкета
та се поставиха различни въпро
си, отнасящи се до вкуса на слу- 

Д предпочитания

41.55 м. и 
пълни 41.55 
ч. на пълни

Инж. Ив. Гатеиъ

ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
приложена къмъ едннъ низкофреквентенъ усилвателъ 

V.
Триодъ срещу пентодъ съ обр. 

връзка.
Ние сме въ състояние сега да 

разискваме върху обвинението 
нанесено въ началото на това 
изложение. Да го припомнимъ на 
кратко: Понеже обр. връзка да
ва на пентодката лампа свой
ствата на триодна, защо да не 
се използува тази . последната 
вместо пентодната съ отр. обр. 
връзка? Преди да отговоримъ на 
този въпросъ. нека да разгледа
ме два конкретни случая:

Разбира се, трКбва да се 
матъ две лампи, които биха 
гли да бждатъ сравнявани: 
примЪръ триодната 
съ 
та
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началникъ на ос- 
служба г. Есто 

и назна-

« 
о

!

за отр. обр. връзка. Въ действи
телности __  не требва да се за
бравя, че триодната лампа е 15 
вата, а пентодната 18 вата и сле
дователно посочената по-горе 
разлика въ сжщность е по-малка. 
Ако сравнимъ ефективнитЬ вж- 
трешни съпротивления, ще нам1>- 
римъ: 1500 ома за ЕЦ и 670 
ома за АД1. Амортирането при
чинено на високоговоритела е по- 
голЬмо съ триодната лампа;

Всичко това ни 
заключимъ, 
мощности,

и X V
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а
й
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38

на събитията, но*

76.2% сж 
малолетни 

деца СТАРИ БРОЕВЕ НА РАДИО СВЪТЪ
Редакцията доставя миналого

дишното течение на вестника 
отъ бр. 219 до бр. 269 — общо 
цЬлата годишнина за 155 лева.
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ЙОНЕЙ»1априлъ |
СОФИЯСЬопие, Вараа и Сгара«3агора

СУТРИНЬ I
6.45 Новини.
6.55 Квартети

„Смвр.
бертъ].

7.30 Новини.
7.40 Концертъ: 1. Адажио (Ви

валди), изп. Жакъ Тибо на ци
гулка. 2. Ария върху соли стру
на за цигулка (Бахъ). 3. Соната 
въ ми миньоръ за цигулка и 
пиано (Верачини).

7.58 Цър.ковенъ календари, съве
ти по хранознание.

8.00 КРАЙ.

получени 
на на.

Отъ тЬхъ 
вижда, че 2,500,000 души слу 

шатъ радиопрограмата въ семе- 
ень кржгъ редовно.

Отъ слушателитЬ 
пълнолетни, 14.3% _____
отъ 11-18 години и 9.5% — 
по 10 години.

По отношение на | 
нициН, отъ анкетата 
че най-много отъ апаратите 
двулампови — 40.3%; приемни 
ците съ три лампи представля- 
аать процентъ отъ 23.8%.

Отъ намиращите се въ частно 
притежание радиоприемници 1531 
сж носими, 510 сж инсталирани 
въ овтомобили и 47 — въ спорт
ни моторни лодки; въ страната 
има 6278 радиоапарати, купони 
преди 15 години.

Най-много хора слушай» ради
ото около два часа дневно и

следната може да допринесе за 
общото подобрение на приемни
ка, но затова се изисква доста 
трудъ и умение. Преимущества
та' на обр .връзка надделяватъ 
надъ недостатъците, но не треб
ва да се счита, че последните 
могатъ съвсемъ да се пренебрег
нал».

Все -пакъ, ако се работи пра
вилно и съ разбиране, въвежда
нето на отр.- обр. връзка може 
да даде много добри резултати.

Край

. _ г. » въ ре 

.Смъртьта и момичето”

анкета 
повече отъ половината радиослу. 
шатели слушатъ програмата меж
ду 21 и 22 часа.

Любимото предаване на унгар- 
! ските радиослушатели е народна

та музика, изпълнявана отъ ци
гански оркестри (77.6%), любите
лите на джазова музика сж 99.8 
на сто, а онези, които предпочи
тал» оперна музика сж 16.8%. 
Спортни новини слушатъ 21.4%, а 
утринна гимнастика — само 7%. 
Новините слушатъ почти всички 
радиослушатели. (Буд. Нов.).

ПромЬни въ Радио-София
Съ заповеди на министра на 

железниците г. инж. Радославови 
се правятъ въ отдела Радио-раз
пръскване — Радио София след
ните промени:

Досегашниятъ 
ведомителната 

се повишава 
програмното от- 

на осве- 
| се назначава 
досегашниятъ 

„оръз-

дир. Ио- 
2. Концертъ № 2 въ Д° 

I миньоръ за пиано и оркестьръ 
(Рахманиновъ), солисти автора.

I 3. Симфония N2 3 съ органъ 
(Сенъ-Сансъ), дир. Пиеро Ко- 
пола: а) одажио-алегро моде- 
рато; б) поко адажио; □) скер- 
цо-алегро модерато; г) финали 
— маестозо. 4. Звънъ надъ ли
стата (Дебюси), дир. Копола. 
5. Вариации върху една тема 
отъ Хайднъ (Брамсъ), дир. То- 
сканини.

22.45 Прегледи 
вини.

22.55 Новини на немски и итали
ански езици.

23.00 КРАЙ.
РАДИО-ВАРНА

13.35 Съобщения.
17.45 Часъ за Добруджа: Сказка 

отъ Г-нъ Петъръ Зяпковъ; До
бруджански народни песни, из_ 
пълняватъ Ангелина Баръмова 
съ народния оркестьръ; Раз. 
казъ, чете Боянъ Петровъ; Съ

общения и прегледъ на печата. 
СТАРА ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Концертъ. 12.45 За Великия 

понеделникъ — гов. архим. 
Григорий. 12.55 Съобщения.

РАДИО СКОПИЕ
26.1 м. 707 нц.
17.45 Часъ за селото. Провежда 

Енчо Тагаровъ, артистъ: 1. Ве
ликденски обичаи въ нашия на- 
родъ, сказка отъ Христо Вака- 
релски, директоръ на Народния 
музей, Скопие; 2. Констатирани 
заболявания на животни отъ 
ветеринарните лекари въ села
та и съвети къмъ стопаните. 3. 
Съвети, напжтетвия и съобще
ния; 4. Работата въ полето 
презъ пролетьта, упжтвания 
отъ Обл. стопанска служба по 
земеделието; 5. Народни песни, 
изп. Божчо Боцевъ съ народ
ния оркестьръ: а) Учай ме май
ко, карай ме; б) Севдалино 
малой моме; п) НадЪвашъ ли 
се Калино; г) Мома въ занда
ни; д) Зете, мили зете. 18.25

, Съобщения.

ОБЬДЪ
12.15 Прокълнатия ловецъ, сим

фонична поема (Цезаръ 
Франкъ).

12.30 Средногорието въ нашата 
история, сказка отъ Станю Пет. 
ровъ, гимназиаленъ учитель.

12.45 Бранденбургски концертъ
№ 5 (Бахъ).

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.

13.35 Квартетъ, оп. 18, № 1 (Бе
товени), изп. Калве квартетъ.

14.00 КРАЙ.
ВЕЧЕРЬ

17.45 Часъ за семейството: 1.
Предъ Великдень, отъ г-жа 
Димитрова. 2. Какъ българката 
шари Великденските 
Мария Тодорова, 
въ Етнографическия музей. 
Домакински съвети и отговори 
отъ г-жа Димитрова. 4. Религи. 
озна музика.

18.30 Курсъ по немски 
малко напреднали.

19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ. .
19.30 Религиозни песни, изп. Гу- БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м. 

ди Гудевъ съ народния орке-, 
стъръ: 1. Господь и света Не- ■ 
деля. 2. Коя ми звезда най.ра- 
но рани. 3. Три Божи ангели. 4. 
Бездетна Елена и Бога.

19.50 Протипо-българска пропа
ганда, беседа отъ Петко По- 
повъ — редакторъ на в. .Се
верно ехо", Плевени.

20.00 Концертъ на .Българския 
струненъ квартетъ": Владимиръ 
Аврамопъ, Стоянъ Ссртсвъ, 
Стефанъ Магнепъ и Констан- 
тмнъ Кугмйски: квартетъ въ фа 
мажоръ (Рапелъ).

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

взе- 
мо- 
на-

лампа А[)1 
мощности 15 вата и пентодна- 
ЕЕд съ мощности 18 вата.

Да приложими отр. обр. връз, 
ка къмъ пентодната лампа така, 
че входящите напрежения, които 
ще бжде необходимо да й пода, 
демъ, да бждатъ сжщите както и 
лампата АОь за да се получи 
пълна модулация. Опитътъ ще 
покаже, че коефициентътъ ,чув- 
ствителиость" ще бжде почти раз- 
деленъ на 4. Той ще бжде 1.8 за 
ЕЕд и 3.3 за АП1. Чувствително- I 
стьта на пентодната е още два пж- 
ти по-голема отъ тази на трио- 
да. Следователно, тя запазва 
още значително преимущество.

Ако измеримъ изкривяването, 
ще видимъ. чо за една и сжща 
модулирана мощности —напр. 4 
вата __  изкривяването ще бжде
за ЕЬз—1.8% и за АВ«—4.5%. 
За 1 ватъ модулирана мощности 
изкривяването ще бжде .0.9% за 
ЕЬз и 3% за АД11. Следовател.

но, ето още едио преимущество монични.

СОФИЯ
СИопие, Варна и 

Стара<3агора
СУТРИНЬ

7.00 Маршове.
7.10 Лека музика.
7.30 Народни пЬсни, изп. Викто

рия Крайсолска, Трошанъ Тро- 
шановъ съ народния оркестьръ: 
1. Марийка ходи за вода. 2. Бре 
Стояне Нсвенине. 3. ИзлЬзни 
мале да видишъ. 4. Отъ де се 
нейде търговче. 5. Въ наша 
градинка кичеста круша. 6. Не- 
пенина невенъ сади.

0.00 Точно време, ободрителни 
думи, новини, църковенъ ка
лендаръ.

0.15 Забавенъ концертъ:
1. Чардашъ сцени (Хубай).

"X Весела пЬсень при танцуване 
(Плесовъ).З. Стари танци (***), 
4. Серенада въ синьо (Пле- 
совъ), 5. Цигански лЬсни (Сара- 
сате).

8.45 Религиозна музика: 1. Как- 
вото Богъ направи, добре е. 
направено, хоралъ (***), изп. 
Ото Дункелбергъ на органъ. 2. 
Велики Боже, Тебе хвалимъ 
изп. на органъ. 3. Фантазия въ 
солъ мажоръ (И. С. Бахъ), изп. 
на органъ.

9 С0 Божествена служба.
10.15 Да посрЬщнемъ Христа — 

слово отъ архимандритъ Ири- 
ней, протосингели на св. Соф. 
митрополия.

10.30 Предаване отъ салона на 
Военния клубъ, тържественото 
утро на бойцитЪ отъ фронта.

11.30 Почивка.
ОБЬДЪ

12.00 Праздничснъ концертъ: 1. 
Прелюдия къмъ операто ,Ло- 
енгринъ" (Вагнеръ), изп. сим
фониченъ оркестьръ. 2. Симфо
ния № 6 въ фа мажоръ, оп. 68 
.Пасторална" (Бетовенъ), дир. 
Шалкъ: а) алегро мв нонъ тро. 
по; б) край поточето; в) сел
ска веселба; г) овчарски бла- 
годарственъ химнъ. 3. Испан
ско капричио, оп. 34 (Римски 
Корсаковъ), дир. Волфъ.

13.00 Праздникъп» на Българския 
просвЬтенъ съюзъ: 1) Химнъ на 
българскитЬ учители, изп. хо- 
рътъ на софийскиН учителки.
2. Приветствено слово къмъ 
българския учитель отъ М-ра на 
народното просвещение г-нъ 
проф. д-ръ Борисъ Йоцовъ. 3. 
Слово отъ председателя на 
Просветния съюзъ г-нъ проф. 
Наумъ Николовъ. 4. Песни — 
изпълнява хорътъ на софий. 
ските учителки.

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

14.00 Народни песни, изп. Геор. 
ги Станевъ, групата .Росна кит
ка" съ народния оркастъръ: 1. 
Малко логнафъ Цвето, много 
прсспахъ. 2, Марийка совда- 
лийка. 3. Умря батко Георгия. 
4. До иди Доно. 5. Дока с0 чу. 
ло пидело. 6. Мари Стойно.

17.50 Увертюра въ италиански 
стилъ (Моцартъ). 18.00 Свири 
Паулъ Баумгартнеръ. 18.20 Кон. 
цертъ на радиосекстета. 19.20 
Свири базелското цитрово трио. 
20.00 Популяренъ концертъ. 
22.00 Стари швейцарски балади 
и песни.

СОТАНСЪ 442 м.
I 19.15 Лека музика. 19.30 Клапи. 
, ренъ концертъ. 22.30 Танцопа 

музика.

14.30 Лека и танцова музика.
15.00 КРАЙ.

ВЕЧЕРЬ
17.30 Шлагерно ревю: Рина Кети, 

Илзе Вернеръ, Грета Келеръ и 
Тино Роси.

18.15 Часъ за
ватъ: Н. Балабановъ, 
.Детска китка' и др.

19.00 Часъ за селото: Предаване 
отъ село Гулянци—Никополско.

20.00 Забавна и танцова музика.
20.30 Точно време, исторически 

календаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.00 Концертъ на Салонния съ- 
ставъ изъ Царския симфони
ченъ оркестьръ, подъ ржковод- 
ството на Василъ Стефановъ: 
1. Виенски бонбонъ, валсъ 
(Шраусъ). 2. Казашка приспив
на песень (Норденъ). 3. Унгар. 
ски мелодии (Леополдъ).

21.30 Отъ тукъ отъ тамъ: 1. Ни
кой не те обича, както азъ те 
обичамъ", изъ оперетата „Па- 
ганини' (Лехаръ), изп. Ерна 
Закъ — сопрано и Марселъ 
Витришъ — теноръ съ хоръ и 
оркестьръ. 2 Унгарски танцъ 
№ 5 въ солъ миньоръ (Брамсъ) 
изп. Георгъ Куленкампфъ на 
цигулка съ съпроводъ на пиа
но. 3. Серенада (Шубертъ), изп. 
мжжки хоръ съ пиано—солист
ка Мария Баска. 4. Тандила

(Лазерна), изп. Гаспаръ Касадо 
на чело съ оркестьръ. 5. Вене
циански карнавалъ (Щайнеръ), 
изп. флейтовъ квартетъ. 6. Ве
села младежка планинска пЬ- 
сень (***), изп. веселитЬ шли_ 
зерци Шнайдеръ-Деикъ 7. Рози 
отъ югъ, валсъ (Йоханъ Щра
уси), изп. хоръ и оркестьръ.

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

събитията, новини.
22.55 Танцова музика.
23.30 КРАЙ.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
9.00 Предаване Божествена служ

ба отъ катедр. храмъ «Св. Бо
городица", Скопие. 10.30 КРАЙ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
10.30 Стари пЬсни за страдание
то на Христа. 16.25 Музика за 
духови инструменти. 17.20 За
бавенъ концерти. 18.5Ц Плочи. 
19.20 Концертъ на радиоокре. 
стъра. 20.40 Увертюра къмъ 
„Парсифалъ" отъ Рих. Вагнеръ.
21.15 .Връбница" музикална пи
еса. 22.20 Концертъ н^ органъ.

СОТАНСЪ 442 м.
8.25 Лека музика. 17.45 Духо- 
венъ концертъ. 21.00 ПЬсни.
22.40 Плочи. ’

позволява 
че за една и сжща 

пентодната лаМпа 
отр. обр. връзка е за предпочи
тан© предъ триодната лампа.

Но би могло да се забележи: 
защо да не се приложи обратна
та връзка къмъ триодната лам- 

{ па? Практически това е възмож
но, но не требва да се забравя, 
че отр. обр. връзка предполага 
едно по-голЬмо усилване, а обик 
новено крайната триодна лампа 
не разполага съ такъвъ «изли- 
шекъ". Би могло да се приложи 
отр .обр. връзка къмъ усилва
телъ, на който крайната лампа е 
триодна, но при условие, тотал
ното усилване, съ което разпо
лагаме да е достатъчно голямо.

Все пакъ има случаи, въ които 
триодната лампа е ненадмината. 
Това е при монтажъ .пушъ-пулъ" 
или въ класъ А—В.

Изкривяването, което е като 
единъ минусъ за триодната лам
па, се дължи почти изключител
но на приежтетвието на II и IV 
хармонични. А монтажьтъ въ 
пушъ-пуль позволява напълно да 
се избЬгнатъ тЬзи нежелани хар-

Везонковъ с? 
чава за н-къ на 
дЬление, а за началникъ 
домитолната служба 
г. Мих. Ангеловъ, г ....... -
ржководитоль на службата „връз
ки съ чужбина". Уродникътъ г. 
Д. Симидовъ со назначава за ръ
ководители на службата „Връзка 
съ чужбина".

за най-добрня седмнченъ вестинкъ за раднокултура, съ по
дробната програма на Радио София и другнтЬ български 
предаватели, н^кон чужди станции, пъленъ курсъ по ра
диотехника и разнообразспъ радиотехнически матерна.ть 

ВЕСТНИКЪ -РАДИО-СВбТЪ*
Абонирането става^отъ кой да е брой, като абонамента се 
внася до края на годината, тъй че абонаментътъ отъ след
ващия 287 брой до края на тая година, ще струва 85 лв. 
Сумата превеждайте по чек. смЪтка 2382.

Въ нЬкои случаи, обаче, все 
все пакъ е оправдано да се при
ложи отр. обр. връзка къмъ 
усилвателъ имащъ две триодни 
лампи монтирани въ пушъ-пуль.

Заключение. Не трЬбва да се 
гледа на отр. обр. връзка като 
на всеобщъ лЬкъ за всички не
достатъци на репродуктивната 
система. Ако приемника е лошъ 
и изкастря безмилостно известни 
честоти, не винаги прилагането 
на отр. обр. връзка може да до
веде до желанитЬ резултати. По-

ЧУЖДИ СТАНЦИИ ПРЕДАВАЩИ 
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИКЪ

Радио Донау предава на бъл
гарски езикъ всЬки дени отъ 
18.30 до 18.45 часа; отъ 20.15 ч. 
до 20.30 часа и 
22 часа. Всички 
на вълна 325.4 л

Италия предава на български 
езикъ пс1>ки день на кжеи вълни, 
както следва:

7.50 ч. на пълни 
25.10 м. 17.50 ч. на 
м. и 25.10 м. 21.00 
41.55 м. и 29.04 м.



Бр. 286 == Стр. з -ЛАДИО-СОТЪ'- - Бр. 286.1* Д И О-С1 МГСтр. 4
Недовършена* (Шубертъ), дир, 

Клайберъ. 2. .Еросъ и Психея'
на

. концертъ.

Матеръ, оп. 61

н1мски езикъ зааприлъаприлъ 426.1

И
Гулянци, Ни-

Верумъ

брио; 2. ларгето; 3. але-

Хуморъ

Въ театъра
№ 4

на
съве-

(Ра_

концертъ

миньоръ (Шуманъ)

ми-соль на

НАУКА И ЖИВОТЬ

ма

за

ЗА ОПЕРЕТАТА

френски и ан-

,Со.

непрекъснато, образувайки една 
свКтла дъга.

пиа-
(Шо_

зонно и съ 
затъмни

спокойно
Дюма по-

изп.
те-

ЖТВЬРТЬКЬ
22 априлъ |

концертъ.

оперета 
подвижна и 

•овна интрига, 
жи- 

унгарски, аи- 
1 мотиви, или 

модерната танцо

,____  __ (Корели;
Паулъ Маниоа: 1. Виваче

: 1. але- | 
менуетъ;

«Матеусъ 
па- 

19.30 
отъ 

Кон-

Христа въ 
отъ Никола 

на На-

ОБЪДЪ
12.15 Гробътъ на Купренъ 

велъ).
12.30 Страстната седмица въ на

родния бить, сказка отъ Хри
сто Вакарелски, директоръ на 
Народния музей въ Скопие.

12.45 Духовенъ концертъ на хора 
при руската църква „Св. Нико
лай*', дирижира Андрей Савс- 
левъ.

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

13.35 Популяренъ концертъ: 
Симфония № 8 въ си миньоръ

драги Дюма, 
ги могатъ да

ж
20 I 21

СОФИЯ 
СКопие, Варно 

Стара<3агора
СУТРИНЬ

(Цезаръ Франкь), дир. Менгел
бергъ.

14.00 КРАЙ.

22.45 Точно време, прегледъ 
събитията, новини.

22 50 КРАЙ.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
13.35 Съобщения. 18.15 Часъ за 

малкитЪ слушатели: Приказки, 
чете Ваня Петкова, В. Попоаъ, 
разучавано на детска песнички.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.15 Концертъ. 12.30 За Великия 

петъкъ, гов. св. Анг. Дандовъ.

Както прекрасниятъ, дяволитъ 
и остроуменъ хуморъ, или ефек
тната карикатура намиратъ сър- 
деченъ приемъ всрЬдъ всКка пу
блика, така също и една добре 
построена оперета се радва на не 
по-малко заслуженъ приемъ отъ 
страна и на най-сериозната кри
тика.

Защото, не може да се прене
брегне току тъй, безъ сериозно 
основание, едно така голямо из
куство, каквото е оперетното, 
което съблюдавайки общитК за
кони на естетика и хармония 
умЬе да създава нЬща, съчетава
щи въ себе си и комични елемен- 
ти и оригинално сценично движе
ние, и живъ диалогъ и надъ всич
ко музика, която е интересна и 
се движи увлекателно по-леки и 
сочни мелодични линии.

А тъкмо тукъ тежи действител
ното значение на художествена
та оперета; всрЬдъ скръбния и 
еднотононъ низъ на нашитЬ дЬл-

Печатница
„СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ“, СОФИЯ 

Веелепт.5 1043/
Какво представлява една 

дъждовна напка
Големината на една дъждовна 

капка има 0,5 до 5 мм. диаме- 
търъ. Въ тропицитЬ сж наблюда
вани обаче при проливни дъждо. 
ве капки съ размЬри до 10 мм. 
МалкитЪ капки произлизатъ отъ 
сравнително низки облаци. За да 
достигне една капка земята отъ 
такава височина, тя се нуждае 
отъ единъ часъ. Една капка съ 
срЪденъ размЪръ отъ 5 мм. тежи 
0,057 грама, една такава отъ 2 мм. 
— само 0,0004 грама. Установено 
е, че дъждъть съдържа различни 
химикали като хлоръ, амонякъ и 
силитрова киселина, съ което се 
обяснява неговата голЬма полза 
за плодовитостьта на почвата.

на събитията, но-

ТЕЛЕФОННА ТЕХНИКА
Теоритично и практично изложение принципитЪ 
на телефонната техника и устройството на теле
фонните апарати, 321 стр. голЪмъ форматъ, съ мно
го чертежи, схеми и снимки. Книгата се доставя 
отъ автора — инж. Г. Ип. Георгиевъ, бул, . Патри- 
архъ Евтими“ 77 — София. Цена 180 лв. Сумата се ' 
изпраща по пощенска чекова смЪтка 7875.

СОФИЯ 
Скопие, Варна и 

Стара-Загорп 
СУТРИНЬ

6.45 Новини.
6.55 Втора прелюдия (Бахъ].
7.00 Симфония N° 2 (Бетовенъ), 

дир. Краусъ: 1) адажио-алегро 
конъ брио; 2. ларгето; 3. але
гро мопто.

7.30 Новини.
7.40 Малка нощна музика (Мо

царти), дир. Клайбер;
гро; 2. романсъ; 3.
4. Гондо

7.55 Църковенъ капендаръ, съве
ти по хранознание.

8.00 КРАЙ.

го Ви О изтокълъ, 
ако , желаете да 
за напродъ по-

СОФИЯ
СЬопие, Барна и 

Стара:3ахора
СУТРИНЬ

6.45 Новини.
6.50 Първа прелюдия (Бахъ).
7.00 Меса (Шарлъ Гуно), изп. со

листи, хоръ И оркестъръ.
7.15 Стабатъ Матеръ (Перголези).
7.30 Новини.
7.40 КРАЙ.

Правъ или промЪнливъ токъ
Имайки една запалена елек

трическа лампа — да се опреде
ли подъ действието на какъвъ 
токъ е нагрЬта. Ако тока е правъ. 
спиралата на лампата образува 
единъ соленоидъ, който действу
ва като истински магнитъ — сле
дователно приближавайки до лам 
пата единъ обикновеиъ магнитъ 
— ще имаме привличане или от
блъсвана на спиралата на лампа
та. споредъ това, кой полюсъ на 
външния магнитъ ще приближава
ме. Ако лампата о подъ действи
ето на променливъ токъ — полю. 
ситК на соленоида, образуванъ 
отъ спиралата на лампата — ще 
се смЬняватъ толкова пжти, кол- 
кото сж промените на посоката 
на тока — ето защо, приближа
вайки единъ магнитъ къмъ лам
пата, нейната спирала ще почне 
да се приближава и отдалечава

ВЕЧЕРЬ

| 17.45 Часъ за Бранника. 
ЧВ.ЗО курсь по кАяспи 

малко напреднали.
19.00 Новини на турски

. концертъ. 20.15 Плочи. 20.45 
Пее дамски хоръ. 21.40 Орке- < 
стровъ концертъ.

СОТАНСЪ 442 м.
22.00 Стабатъ 
отъ Бокерини.

ВЕЧЕРЬ
19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 „Матеусъ Пасионъ" (Стра

стите Господни споредъ еванге. | 
листа Матей) отъ Йоханъ Себа- 
стиянъ Бахъ, изп. солисти, хоръ 
и Берлинската филхармония, 
дир. Бруно Кителъ — I части.

20.45 Точно време, исторически 
капендаръ, прегледъ на печата, 
новини.

21.00 Матеусъ Пасионъ' (Бахъ] — 
П-ра часть.

22.10 Симфонична музика: 1) Па. 
вана за една починала Инфанта 
(Равелъ), дир. Пиерне. 2) Ларго,

на оперетно творчество следвотъ: 
Францъ фонъ Супе въ «Хубавата 

и «Бокачио"; Мильо- 
„Бедниятъ студентъ"; 

въ „Казанова" и 
.Братовчедъгь отъ 
н.

КЪМЪ АБОНАТИТЪ

Ако абонамент* 
подновете го, 
получавате и 
стника.

кестъръ (Джузепе Муле), дир. 
Уго Тансини. 3) Магията на Раз
пети петъкъ, изъ операта «Пар. 
сифалъ' (Рихардъ Вагнеръ). 4) 
Трауренъ маршъ, изъ операта 

I «ЗалЪзътъ на Боговете* (Вагнеръ)

....... ....... _ езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Часъ за селото.

Предаване отъ с I 
кополско.

20.15 Кончерто гросо 
дир. * 
граве—алегро; 2. Адажио але. 
гро, адажио; 3. Вивача-алегро.

20.30 Точно «р<?ме, исторически 
капендаръ, коментаръ на воен
ните действия, новини, съобще
ния.

21.00 „Св. Ипанъ Кукузелъ" пое
ма (Асснъ Карастояновъ), изп.
солисти, хоръ и Камерния ра
дио оркестъръ.

21.30 Симфония № 3 (Брамсъ]
дир. Менгелбергъ.

22.05 Концертъ за цигулка, 
I ко и струненъ квартстъ

СОНЪ). —
22.45 Прегледъ на събитията, но- ' ) 

вини.
22.50 КРАЙ.

е добре

ОБЪДЪ:
12.15 Бранденбургски 

№ 4 (Бахъ].
-12.30 Страданията на 

жиБОписьта, сказка 
Мавродиновъ, уредникъ 
родния музей.

12.45 Духовенъ концертъ на хора 
при църквата „Свети Седмочи
сленици.

13.15 Точно време, прегледъ 
събитията, новини.

13.30 Операта „Парсифалъ” (Ваг
неръ], съкратено издание, -
ансамбъла на Байройтския 
атъръ, дир. Карлъ Мукъ.

14.00 КРАЙ.
ВЕЧЕРЬ

17.45 Часъ за детето.
18.15 Концертъ за две цигулки и 

оркестъръ въ ми миньоръ 
(Бахъ): Г. Виваче. 2. Ларго 
нонъ тропо. 3. алегро.

18.30 Курсъ по нЪмски езикъ 
малко напреднали.

19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на немски езикъ.
19.30 Предаване отъ катедралата 

храмъ „Св. НедЬля' 12-тЬ Еван
гелия (Около 20.30 — Историче
ски капендаръ, прегледъ на пе
чата, новини).

22.45 Прегледъ 
вини.
22.50 КРАЙ.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
13.35 Съобщения. 17.45 

работника: Професионалн,
Часъ за 

г - . . ‘"Ча 0е"
седа; Народни пЬсни, изп. То
ни. Еневъ съ народния орке
стъръ; Разказъ, чете Райна Пет
рова; Съобщения, въпроси и 
и отговори; Дружествонъ жи- 
вотъ.

СТДРА-ЗАГОРД 214/2/1402
12.15 Концертъ. 12.30 За Велики 

чотвъртъкъ, гов. св. Ал. Нико. 
лопъ.

РАДИО СКОПИЕ 
426.1 м. 707 кц.
19.00 Продавано отъ храма «Св. 

Богородица", Скопие 12-тЬ 
Евангелия. КРАЙ 22.30 часа.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
17.00 Пксни. 18.00 Оркестровъ

БЪДЕЩЕТО НА ЦВЬТНИЯ ФИЛМЪ
Въ началото на месецъ мартъ 

германското филмово изкуство 
отпразднува своя 25 годишенъ 
юбилей.

Презъ време но войната 1914— 
1918 година неприятелитЬ на Гер 
мания бКха мобилизирали едва 
зародилото се филмово изку
ство за* свои пропагандни цели. 
Това доведе генералъ Луден- 
дорфъ до идеята да организира 
основно германския филмъ. За 
изпълнението на тази задача е 
билъ натоваренъ тогавашния ди
ректоръ на германската банка 
докторъ Штаусь. Основано о би
ло „Универсално филмово акци 
онерно дружество", съкратено 
,Уфа". Покрай производството 
на пропагандни филми, голямо 
внимание още тогава се е обръ
щало и на художествените и кул
турни филми.

Тогавашното германско прави
телство е било извънредно рав
нодушно къмъ филмовото д!ло 
на Германия. Следъ войната ус
ловията за филмова работа ста- 
ватъ все по-нетърпими и герман. 
синятъ филмъ попада подъ амери 
канско финансово и културно 
влияние. Следъ дълга борба Уфа 
успЪва да отхвърли американския 
капиталъ, започва презъ 1929 го 
дина да произвежда звукови фил 
ми и става най-голЬмото евро
пейско филмово дружество. Въ
преки тежкото положение на 
Германия, предизвикано отъ 
Версайлския договоръ, съ време
то сж били създадени множество 
високо-художествени филми, кои 
то сж гордость въобще на све
товното филмово изкуство.

Следъ 1933 година филмовото (* за арфа, органъ и струненъ ор- 
дело на Германия преминава 
подъ държавна контрола. Въпре
ки военното време, следъ десет
годишни опити презъ 1941 годи
на биде показанъ първия герман
ски цветенъ филмъ.

Галатея' 
керъ въ 
Паулъ Линке 
Кюнеке въ 
Дингсда’. и т 

Душата на най-новата 
скроена, 

умно разрешена люб< 
почерпена изъ съвременния 
зотъ и напоена съ } 
енски или славянски 
съ моменти отъ 
ва музика.

Оперетите на Емерихъ Калманъ 
и Францъ Лехаръ заслужено 
предстапляватъ въ споя пъленъ 
образъ духа на най-новото опе
ретно творчество.

Пжтьтъ на художествената опе
рета не редко се пресича отъ 
тъй нареченитЪ ревюта, които сж 
претъпкани съ негърска музика и 
пикантни сцени и танци безъ съ
държание; но всичко топа е се- 

нищо не може да се 
славата на истинското

ОБЪДЪ
11.00 Часъ за нашия войникъ.
12.00 „Стабатъ матеръ' (Перголе. 

зе), изп. дамски хоръ . «Майчи
на песень’, солистки Милка 
Панчева х Пенева и Надя Бър- 
дарова съ струненъ оркестъръ, 
дирижира Весела Бояджиева.

13.15 Точно време, прегледъ на 
събитията, новини.

13.35 Концертъ за пиано и орке
стъръ въ па ....... ’*^1

14.00 КРАЙ.
ВЕЧЕРЬ

17 45 Симфония въ 
ньоръ (Моцартъ]

18.15 Часъ за детето:
Участвувать: Н. Балабановъ, 
групата «Детска китка' и др.

19.00 Новини на турски езикъ.
19.15 Новини на нЬмски езикъ.
19.30 Предаване отъ зала „Бъл
гария концерта на хоръ „Гусла'.
2030 Исторически капендаръ, пре

гледъ на печата, новини, съоб
щения.

21.00 Специално предаване по 
случай рождения день на во-) 
дача на Великия Райхъ — 
Адолфъ Хитлеръ: 1. Слово отъ 
г-нъ Борисъ Коцезъ — дирек
торъ на националната пропа
ганда. 2. Увертюра къмъ опера
та «НюренбергскитЬ майстори 
пЬвци* (Рихардъ Вагнеръ).

2130 Хорови пЪсни: 1. Колко сж 
мили твоитЬ жилища, изъ 
«Единъ нЬмски реквиеми' 
(Брамсъ), изп. хоръть ,Им- 
леръ'. 2. Хоръть на поклонни
ци-^., изъ операта «Танхойзеръ' 
(Вагнеръ), изп. хоръть на дър
жавната опера. — Берлинъ.

21.40 Симфония № 4 въ ми бе
моли мажоръ (Брукнеръ), дир. 
Карлъ Бьомъ: 1. Пъргаво но не 
много; 2. Анданте; 3. Скерцо; 
4. Пъргаво, ко не миого бързо.

22.45 Прегледъ на събитията, но
вини.

22.50 Новини на 
глийски езици, 

23.00 КРАЙ.
РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
13.35 Съобщения. 18.15 Селско- 

иома; 'Народни пЬсни, изп. Бе
са Пухоаска съ народния орке- 
стопански часъ: Беседа на агро. 
стъръ; Хуморъ, чете Тодоръ 
Велковъ; Стопански съвети, съ-

СОФИЯ
С&оггие, Варна и 

Стара.Загора
СУТРИНЬ

6.45 Новини.
6.55 Моятъ Исусъ въ Гетсиманска- 

та градина (Бахъ].
7.00 Квартстъ за пиано, цигулка, 

виола и чело (Шуманъ), изп. 
Меркелъ квартеть.

7.30 Новини.
7.40 Концертъ: 1. Тройна фуга въ 

ми бемолъ мажоръ (Бахъ), 
изп. на органъ. 2. Токата въ до 
миньоръ изъ оп. 25 (Бьол- 
манъ), изп. на органъ. 3. Пре
людия въ ре мажоръ (Шприн- 
герь), изп. на органъ. 4. Алегро 
изъ концертъ за органъ л 
(Хенделъ).

'7.58 Църковенъ капендаръ,
> ти по хранознание.

8.00 КРАЙ.

6.45 Новини.
6.55 Жадна е душата ми (Бахъ).
7.00 „Аве Всрумъ Корпусъ" 

(Шосонъ).
7.05 Трио № 2 въ сопъ бемолъ 

мажоръ (Моцартъ).
7.30 Новини.
7.40 „Вишеградъ”, симфонична 

поема изъ цикъла „Отечество" 

(Сметаан), дир. Урбанекъ.
7.55 Църковенъ капендаръ, съве
ти по хранознание.
8.00 КРАЙ.

1а
I 23 априлъ I

ници, тя ни дарява съ бодра весе- 
лость и съ тонове, които прият
но докосватъ душата, и все пакъ 
не я довеждатъ до баналното 
състояние на сантиментално за
шеметяване. И, както въ самия 
животъ се редуватъ скръбно съ 
весело, и сериозно съ леко, така 
и оперетата има право на жи
вотъ наредъ съ операта.

Ако речемъ да проследимъ 
историята на оперетата, би треб
вало да боравимъ съ единъ доста 
сложенъ наученъ апаратъ, който 
би ни представилъ подробно, 
какъ между опера и оперета се 
явява комическата опера — опе
ра буфо, която постепенно се 
изм!стя отъ истинската оперета. 
Но накратко казано: модерната 
оперета има за свой създатели 
Йоханъ Щраусъ-синъ, който зъ 
.Прилепътъ" и «Цигански баронъ“ 
въплоти красотата, веселието и 
любозьта на стара Виена подъ 
звуците на валса. Сжщия стипъ > оперетно творчество.

На една премиера Дюма ималъ 
место до самия авторъ на драма
та, която се играела. Изведнлжъ 
той забелязалъ единъ господинъ 
отъ публиката, който 
си дремелъ на стола, 
бутналъ съседа си и му пришеп- 
налъ:

— Вижъ какъвъ ефектъ произ
вежда твоята работа!

На другата вечери презъ време 
на представлението на една ко
медия отъ Дюма, ето че къмъ 
последния се приближилъ съседа 
му отъ предната вечери, побут- 
вайки го леко по рамото и со
чейки му единъ заспалъ госпо
динъ. казалъ:

— Виждашъ ли 
че и твоитЬ рабоп 
действузатъ приспивателно!

— Не, не, — отвърналъ съ го- 
товность Дюма — това е сжщиятъ 
господинъ отъ вчера, който ощо 
не се е събудили.

ОБЪДЪ
12.15 „Изкупление” (Цезаръ 

Франкъ], дир. Гастонъ Пуле.
12.30 Предъ гроба на Христа, сло

во отъ Борисъ попъ Стоиме- 
новъ.

12.45 Духовенъ концертъ на хора 
при църквата „Св. Спасъ".

13.15 Точно време, прегледъ 
събитията, новини.

13.30 Изъ Реквиемъ (Моцартъ], 
изп. солисти, хоръ и оркестъръ.

14.00 КРАЙ.

общения, въпроси и отговори. 
СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402
12.40 Съобщения. 19.30 30 минути 

за нашето село: 1) Стопански 
съвети, агр. Свинаровъ. 2) Зе- 
медЪлско-стопански калеедаръ. 
3) Религиозна музика.

РАДИО СКОПИЕ 
м. 707 кц.

18.00 Часъ за детето. Участвувать: 
Янка Киркова, Петко Атана- 
совъ, Светослави Атанасовъ и 
гр. «Детска пЬсень": 1. Три кап 
ки кръви отъ Янка Киркова; 2. 
Великденска приказка; 3. Дет
ски песни и гатанки.

18.55 Съобщения. 19.30 Часъ 
«Българска национална култу. 
ра". 1. Петко Р. Славейковъ, 
сказка отъ Петъръ Горянски, 
секретари-драматургъ въ Скоп
ения нар. тсатъръ; 2. Изъ съчи
ненията на Петко Р. Славей. 
ковъ; 3. Народни песни, изп. 
Надя Зекманова съ нар. пе
торна: а) Що борчъ имшае тат. 
ко ти Калио; б) Малку лежавъ 
Цвето; в) Седи Камо; г) УмрЪя 
батко Георгия; д) Дека се чуло 
видело; е) Мори Стойне.

20.15 Съобщения. 20.20 Виенски 
валсове. 21.00 Страданията на 
Св. Матей (Бахъ) изп. солисти, 
хоръ и Берл. филх.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
17.25 Органна музика отъ И. С. 
Бахъ. 19.20 Плочи. 20.00 Заба- 
венъ концертъ.

СОТАНСЪ 442 м.
18.30 Плочи. 20.40 ПЬсни.

АБОНИРАНЕ
Абонирането за вестника става 

отъ кой да е брой, като абона
мента се внася до края на годи
ната, тъй че, абонамента отъ сле
дващия бр. 287 до края на тая го 
дина ще струва 85 лева.

Сумата превеждайте по пощ. 
чек сметка 2382.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.

.12.15 Часъ за морето: Морски ка 
лендаръ на Радио-Варна. Сказ. 
ка. Концертъ на духовия орке
стъръ при флота на Негово Ве
личество у-ще; Разказъ, чете 
писателя Добринъ ^Василевъ; 
13.35 Съобщения; 13.40 Кон
цертъ отъ народни песни на 
Лили Илиева, съпровожда на
родната седморка.

СТАРА-ЗАГОРА 214/2/1402

12.15 Концертъ. 12.25 Съобщения.

РАДИО СКОПИЕ

426.1 м. 707 кц.

18.00 Народни песни, изп. гр. 
«Родна песень", съ народната 
петорка: а) Марие, дилберъ 
Марие; б) Нев1сто, калешъ уба- ,А'- 
,ва; в) Каде се чуло вид1ло; г) 
Моме седи на одрето; д) Ой 
славейче; е) Се-сообрале три- 
десеть бекяри.

21.00 Велики дни, говори Негово 
Високопреподобие архиман- 
дритъ Стефанъ. 21’.20 Симфо
ния № 5 (Чайковски), части: 
алегро конъ анимо, анданте 
контабиле, алегро модерато, 
анданте маестозо; алегро ви
ваче и -финале, изп. Симфони. 
ченъ оркестъръ, диригентъ 
Менгелбергъ.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
17.30 Нова • швейцарска му- 
. зика. 18.00 Бернъ музицира.

19.25 Забавенъ концертъ на ра- 
диооркестъра. 20.40 Духбвна 
музика. 21.00 Музика посветена

СОТАНРс7О441Тм.СТРЗДаНИО-
21.40 Орксстрс-.л,

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
16.35Въведение къмъ 
пасионъ". 16.45 «Матеусъ 
сионъ' отъ И. С. Бахъ. 
Симфония № 4 оп. 120 
Робертъ Шуманъ. 22.00 
цертъ на органъ.

СОТАНСЪ 442 м.
22.00 Оркестровъ концертъ.
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.ОагпопзеПез 
не билъ да-

пЕсенното 
Хуго 

■опива ВИДНО МЪСТО, 
единъ Францъ Шу-

* 1

Дюма билъ вече завършили че- 
тиритЕ действия на 
Не йащЬсуг*, обаче

че новия романъ бЕхъ при- 
самъ да си го напиша.

ИЛИ ДВУРЕШЕТЪЧНИ 
ЛАМПИ

ТЬзи лампи се състоял» 
анодъ и катодъ и две 
отъ които едната по-близко 
катода наречена вжтрешна, 
другата по-близко до анода 
речена външна (фиг. 88). “
редъ устройството си и

ПЪЛЕНЪ КУРСЪ ПО

РАДИОТЕХНИКА 
ТЕОРИЯ

ип.
Освенъ този начинъ на изпра

вяне имаме и другъ единъ наре
чени изправяне вь решетъчната 
верига (фиг. 86), който днесъ 
повече со употребява. При него

1

Преимуществата на така из
ползувания тетродъ сж, че се по
лучава големи коефициенти иа 
усилване безъ да става нужда да 
се прибЬгва до високо анодно на. 
прежение. Практически обаче то. 
зи начинъ на свързване почти не 
се използува си изключение при 
специално построените за цельтз 
тетроди наречени заслонени или 
ширмгитерни лампи.

сж по-голЬми, толкова и чув- 
ствителностьта е по-голЕма.

Единъ глупокъ запиталъ Дюма, 
дали е вЕрно, че баща му билъ 
негъръ.

— Разбира се, — отвърна Дю
ма, — а моя дЕдо бЕше маймуна.*

Когато единъ день Дюма отка- 
залъ да плати смЕтката си на ле
каря, и го нагрубилъ извънредно 
много, послодниятъ избухналъ:

— Ще ви пратя МоитЕ секун- 
данти!

А Дюма отговорилъ:
— Почакайте да се разболЕя, 

тогава по-лесно ’ ще ме улучите.*
На 23 години Дюма синъ билъ 

вече прочутъ съ .Дамата съ ка
мелиите*. На единъ господинъ, 
който искалъ да накара Дюма 
баща да признае, че и той е до- 
принесълъ за създаването на та
зи драма, послодниятъ казалъ:

— Разбира се, че и азъ съмъ 
допринесълъ за нейното създава
не, тъй като съмъ създалъ самия 
авторъ.

жение, при което лампата ще ра
боти въ праволинейната часть на 
своята характеристика (фиг. 87).

Конденсатора Ср служи да 
пропуска колебанията съ висока 
честота, а съпротивлението Кр — 
за отечка на олектронитЕ.

Когато върху решетката 
лампата освенъ постоянното 
прежение ОР, което тя притежа. 
ва, се насложи и едно променли
во напрежение Ер, предизвикано 
отъ пристигащите модулирани 
електромагнитни вълни, то на- 
прожонието на решетката се из- 
мЬня по следния начинъ: Съ 
пристигането на единъ положите, 
лонъ полупериодъ лЬвата пло- 
40 (2) на конденсатора Ср става 
положителна, а дЬсната (1) отри.

отъ 
решетки 

до 
а 

на- 
Спо- 

начина 
на свързване на решеткитЕ, раз
личаваме два главни типа отъ 
тЕзи лампи:

а) Двурешетъчна лампа и
б) Заслонена или известна още 

подъ името ширмгитерна лампа.
Двурешетъчна лампа. Поради 

приежтетвието на дветЕ решетки 
действието на тази лампа е по-

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
БАТЕРИИ

Взйма се една чаша съ вмЕсти. 
мость Г/5 отъ литъра и се нали
ва съ разтвори отъ амониевъ 
хлоридъ (нишадъръ). Въ така при 
готвената чаша се потапятъ едно 
парче вжгленъ отъ джгова лампа 
и парче цинкъ и имъ се при. 
вързватъ две медни жици, които 
ще бждатъ електродите на бате
рията. Вжгленътъ трЕбва да бжде 
по-високъ отъ нивото на налЕтия 
въ чашата разтворъ.

РАДИО-ВАРНА 235.1 м.
1335 Съобщения. 18.05 Концертъ 

на Радиооркестъра.

РАДИО СКОПИЕ
426.1 м. 707 кц.
23.45 Предаване отъ храма ,Св. 

Богородица”, Скопие Възнесе
ние Христово.

БЕРОМЮНСТЕРЪ 535 м.
19.45 Оркестровъ концертъ.
20.00 ЦюрихскитЕ камбани звъ. 
нятъ! 20.25 Плочи. 21.00 Заба
вени концертъ. 22.25 Родна му
зика.

СОТАНСЪ 442 м. М п. «77 вц.
.Пилатъ” — радиопиеса.

Квартетъ отъ Бетовенъ.

не се изисква специална реше
тъчна батерия, а съответното на
прежение на решетката и самото 
изправяне на приложеното върху 
нея променливо напрежение се 
осигурява чрезъ единъ конденса. 
торъ Ср съ много малъкъ капа
ци тетъ (200-30ОРР) и отъ едно го- 
лЕмо съпротивление Кр 1-4 
гаома. Конденсатора Ср и 
противлението Кр така се подби- 
ратъ; че решетката да добие 
едно слабо положително напре- ж

Въ областьта на 
творчество личностьта на Хуго 
Волфъ заема такова видно мЕсто, 
каквото напр. единъ Францъ Шу- 
бертъ или Карлъ Льове, или Шу- 
манъ.

Хуго Волфъ е роденъ на 13 
мартъ 1860 год. Неговиягь баща 
е билъ кожарь по професия, а 
музикантъ въ своитЕ интимни на
клонности, които сж го подбудили 
да бжде първиятъ учитель по ци- 
гулка и пиано на четвъртото си 
дете Хуго. Едва осемь-годишенъ, 
Хуго отбелязва за кратко време 
такъвъ голЕми напредъкъ, че за
почва да играе сериозна роля въ 
домашния оркестъръ иа баща си, 
чийто репертуаръ се състоялъ отъ 
салонна музика и италиански 
оперни потпури. Най-дълбоко впе 
чатленис на малкия Хуго напра
вя операта на Доницети .Воли- 
заръ“. По-късно неговото музи-

же и започналъ петото действие, 
когато билъ поканенъ да я про
чете отъ тЕзи, които требвало да 
я представятъ. Дюма требвало да 
се отърве като разкаже съдър
жанието на петото действие, оба
че слушателите му не се съгла
сявали и настоявали да прочете и 
петото действие.

Тогава Дюма, понеже не искалъ 
да се узнае, че петото действие 
не е още написано, взелъ единъ 
купъ бЕли листове и преструвай
ки се че чете, импросизирапъ 
безъ спънка цялото пето дей
ствие; и никой не се усъмнилъ, че 
то не е било написано.

Дюма билъ набеденъ, че давалъ 
на разни сътрудници да му пи- 
шатъ романитЕ. Единъ день единъ 
приятель го попиталъ за токущо 
излЕзлия му новъ романъ, дали 
е написанъ самостоятелно. Дюма, 
който обичалъ да се подиграва 
съ тЕзи, които го клеветели, от- 
върналъ:

—Господине мой, разбира се, че 
този романъ съмъ написалъ съв- 
семъ самостоятелно! Този, който 
публикувахъ миналата година, и 
който имаше толкова голЕмъ ус- 
пЕхъ, го 6Е написалъ моять слуга, 
но точно поради голЕмия успЕхъ, 
нахалникътъ ми поиска прекомер
но повишение на заплатата си и 
азъ бЕхъ принуденъ да го уволня.

платнена торбичка, въ срЕдата на 
която се поставя вжгленъ отъ дж. 
гова лампа, който що служи за 
електродъ. Тъй приготвена и за
вързана торбичката се потапя въ 
една кутия отъ консерва, въ коя
то предварително е налЕтъ раз
творъ отъ нишадъръ. За втори 
електродъ ще служи модна жица 
на която се привързва парче 
цинкъ и се потапя въ разтвора.

Устройството на този слементъ, 
не е нЕщо друго, освенъ това на 
познатиятъ елементъ Лекланшо и 
има неговата сила и дълга из
дръжливости. Такива елементи сж 
пробвани, като хранителни на 
електрически звънци, показвайки 
издържливость една година и то 
много перфектно.

Една сутрини Дюма срещнали 
единъ свой приятели банкери, 
който мннавалъ съ своята кола:

— Драги приятелю, въ голЕмо 
затруднение съмъ; ако не платя 
до обЕдъ една полица, ще дой- 
датъ да ми секвестиратъ всичко. 
Би ли могълъ да ми помогнешъ?

Щедриятъ банкери му дали две 
хиляди франка.

— Благодаря ти, а сега би ли 
ме закарали до учреждението, 
за да изплатя полицата см?.. 
Обаче по пжтя бихъ искали да се 
отбия при една симпатична госпо 
жа, която живЕе на улица Виви- 
сне.

Двамата приятели потеглили. 
Но изведнажъ Дюма накарали да 
спратъ, като видЕлъ на една ви
трина една хубава статуетка, на 
която поискали да узнае цената. 
Указало се, че струва само пет
стотини франка. Дюма подали 
една банкнота отъ хиляда фран
ка, и търговецътъ казалъ:

— Господинъ Дюма нЕма да ви 
върна, тъй като вие ми дължите 
сече 500 фр.

— Много добре — отвърнали 
Дюма. БЕхъ забравили това.

Следи това спрЕли преди кж- 
щата на симпатичната госпожа; и 
когато Дюма се върнали, той не 
носелъ вече статуетката съ себе 
си, госпожата я намЕрила за пре
красна и, той требвало да й я 
подари.

На излизане отъ кжщота на въ
просната госпожа, предъ Дюма 
се спрЕлъ единъ господинъ и 
двамата започнали доста оживени 
разговори. Въ края на краищата 
Дюма почналъ да пребърква джо 
боветЕ си, намЕрилъ портфейла 
си и подали на господина остана- 
литЕ хиляда франка.

— А сега — казалъ Дюма кач- 
ьайки се отново въ колата, — 
върни ме обратно въ кжщи.

— Но полицата? — запиталъ 
приятельтъ.

— За полицата не ми остана 
нищо. НадЕвамъ се да уредя ра
ботата съ другитЕ две хиляди 
франка, които ти ще ми заемешъ. Взематъ се равни части вж- 

гленъ (коксъ) и манганоаъ перо- 
кисъ — натрошватъ со на парче- 
та голЕми колкото грахово зър
но и со слагатъ въ едно малка

сложно отъ това на триода и то 
зависи отъ потенциалитЕ, които 
се даватъ на различните електро
ди. На анода, както Се знае вече, 
се дава винаги положителенъ по
тенциали, на решеткитЕ, обаче, 
може да бжде даденъ положите, 
ленъ и отрицателенъ. Въ зависи
мости отъ това, на коя отъ ре
шеткитЕ какъвъ потенциали 
дава, лампата ще действува 
различни начини. Така, ако 
анода и на външната (втората) 
решетка се дадатъ постоянни по
ложителни напрежения, а се из- 
мЕня потенциала на вжтрешната 
(първата решетка) (фиг. 89), то 
тази последната ще служи имен, 
но като контроленъ електродъ и 
ще се получи единъ види харак
теристика на лампата. Електрон
ния потоки се разпределя между 
втората решетка и анода, до ка
то потенциала на първата решет
ка е отрицателенъ, щомъ обаче 
той стане положителенъ, елек
тронния потокъ ще се разпреде
ли между дветЕ решетки и ано
да.

СОФИЯ
СЕсохгае, Варна и 

Стара«3агоре
СУТРИНЬ

6.45 Новини.
6.50 Концертъ № 26 (Хенделъ], 

дир. Хансъ фонъ Бенда.
7.05 Смърть и просветление, сим

фонична поема, оп. 24 (Рихардъ 
Щраус»),

7.30 Новини.
7.40 КРАЙ.
9ДЮ Божествена служба.

ОБЪДЪ
12.15 Двоенъ концертъ № 28 

(Хенделъ), дир. Хансъ фонъ 
Бенда: 1. Помтозо-алегро; 2. 
Ларго; 3. Алегро ма нонъ тро- 
по.

12.30 Симфония № 7 въ ми ма- 
жоръ (Брукнеръ), дир. Шу- 
рихтъ: 1. Алегро модерато. 2. 
Адажио. 3. Скерцо. 4. Финали.

13.30 Точно време, прегледи на 
събитията, новини.

13и15 Кончерто гросо за 2 цигул
ки и виолончело, оп. 3, № 11 
[Вивалди), дир. Ла Роза Паро. 
ди: 1. Алегро. 2. Ларго. 3. Але
гро.

14.00 КРАЙ.
ВЕЧЕРЬ

20.15 Концертъ за флейта и стру- 
иенъ оркестъръ въ солъ ма- 
жоръ (Перголезе), солисти Гу- 
ставъ Шекъ: 1. Спиритуозо. 2. 
Адажио. 3. Алегро спиритуозо.

20.30 Точно време, исторически 
календари, коментари на военни-

тЬ действия, новини.
20.45 Почивка.
23.50 Предаване отъ катедралния 

храмъ «Света Неделя" Възкре
сение Христово.

0.15 Народна, забавна и танцова 
музика.

2.00 КРАЙ.

ИЗЪ ЖИВОТА. НА ВЕЛИКИ ЛЮДЕ

ААЕКСАНДЪРЪ ДЮМА (БАША^ 
така 
нуденъ

Балзакъ и Дюма били скарани.. 
Единъ день се срещнали случай
но въ дома на единъ общъ прия
тель и Балзакъ, приближавайки 
се до Дюма, му казалъ съ аисокъ л 
гласи:

— Когато оглупея ще пиша и 
азъ за театъра!

— Тогава започни веднага! От- 
върналъ спокойно Дюма.

Дюма се разхождолъ одинъ 
день въ Булонската гора съ единъ 7 
прочутъ критики, когото къмъ не
го се приближили единъ чужде- 
нецъ, на когото писательгь билъ 
неотдавна представени. Разгова
ряли на дълго и отъ всичко било 
ясно, че господинътъ искалъ да 
узнае адреса на писателя, за да 
му направи визита. Но въпреки 
всичкитЬ си старания, той но ус- 
пЬлъ да го узнае. Въ края на 
краищата се разделили любезно 
и писательгь си продължили раз
казали очудениятъ критики. .

— Мога ли .да зная, защо от- г, Л 
каза да си дадешъ адреса на го- 
сподина? Все пакъ той не ти е- 
кредитори, че да го криешъ! — 
казалъ очудения критики.

Дюма съ обичайното си спокой
ствие отвърнали:

— Обаче, не е 
стане.

кално възпитание се възлага на 
мЪстния учитель по музика Себа- 
стиянъ Вайкслеръ, а следъ завър
шването на гимназията въ Мар- 
бургъ постмпва въ Виенската кон
серватория. Любимо мЬсто за му 
зикалното му самообразование е 
била Виенската опера, а негови 
образци — Бетовенъ, Берлиозъ, 
Шуманъ, Глукъ и Вагнери.

Самоволенъ и обзетъ отъ жаж
дата за все по-гол!»ма оригинал- 
ность, Хуго Волфъ нарушава нЪ- 
кои отъ порядкигЪ на консерва
торията, за което бива изклю
чени още на втората година отъ 
своето следване. Сега той поч
ва упорита работа надъ соб
ственото „азъ", за да хвърли 
единъ великолепенъ мостъ между 
своя композиторски таланти и 
творчеството на Клайстъ и Грил- 
парцеръ, на Гьоте и Мьорике. 
Изъ душата на поезията той по- 
черпва сочни и нестихващи си
ли за своитЬ чудни пЪсни, чрезъ- 
които той се изрЬзва за винаги 
като ненадминати майстори въ 
историята на песенното творче
ство.

Хуго Волфъ облича въ тонове 
43 стихотворения отъ Мьорике, 45 
изъ творчеството на Паулъ Хайзе, 
както прекрасни работи на Пла
тени, Гьоте, Клайстъ и Грилпар- 
церъ. Подобно както Вагноръ, Ху
го Волфъ намира за всЬка постич 
на дума или родъ подходящи 
тонъ, който подсилва и доокрася. 
ва настроението легнало въ ду
шата на дадената поетична твор
ба.

Хуго Волфъ почива на 22 фе- 
пруарий 1903 год. въ одинъ сана
ториуми за нервноболни.

АБОНАТИ
При ■ изпращане суми за або

намента, да се съобщава точния 
адреси и стари или новъ абонати. 
Напр. Се. Драганови и. аб. или 
Ив Драганови ст. аб. Въ такъвъ 
случай пощенската марка отъ 1 
лв и^ма нужда да се лепи върху 
гърба на вн. бележка. Такава 
марка се лепи, когато има нЬка- 
къвъ текстъ.

цателна. Решетката става поло
жителна и започва да привлича 
електрони отъ катода. ТЪзи елек
трони се натрупватъ върху нея, 
понеже не може да преминати 
презъ конденсатора С, и напре
жението й намалява. Следващия 
полупериодъ е отрицателенъ и 
той ще напрааи решетката още 
по-отрицателна, понеже електро. 
нигЬ отъ дясната плоча (1) на 
конденсатора се натруНватъ вър
ху нея. Вториятъ положителенъ 
полупериодъ ще покачи за мо- 
ментъ напрежението на решетка
та и тя ще привлича нови елек
трони, вследствйе на което ста
ва още повече отрицателна. Кол
кото по-силни си? пристигащите 
полупериоди, толкова и решетка
та става по-отрицателна, понеже 
тя привлича по-голЬмо количе
ство електрони върху себе си. 
Една часть отъ натрупалите се 
върху решетката електрони пре- 
минаватъ презъ съпротивлението 
Кр, но тя е малка въ сравнение 
съ привличаните върху решетка
та електрони, вследствие на кое
то докато пристигащите полупе
риоди се усилватъ, потенциала на 
сжщата става все по-отрицате- 
ленъ и по-отрицателенъ.

Когато пристигащите полуперио
ди започнатъ да намаляватъ по си
ла, благодарение на изтичането 
на електроните презъ съпроти
влението Кр, потенциала на ре
шетката ще се покачва поете- 
пенно,- докато добие първонзчал. 
ната си стойности, когато приети, 
гащите полупериоди станатъ рав
ни на нула. Съ следващото уве
личаване амплитудите на приети, 
гащите е. м .вълни, когато ся?- 
щитЬ сж модулирани, става ново 
спадане на потенциала на решет
ката. Това периодическо намаля
ване потенциала на решетката, 
което става съ честота равна на 
онази съ която е извършено мо. 
дулирането, предизвиква перио
дическо увеличение и намаление 
на анодния токъ съ сжщата че
стота. както е показано на 
фиг. 87.

На последната върху осьта А В 
е показана формата на прило
женото върху решетката промЬн. 
ливо напрежение Ер, дължащо 
се на пристигащите е. м. вълни. 
Върху осьта Р" Г е показана фор
мата, която добива решетъчното 
напрежение подъ действието на 
напрежението Ер, а върху осьта 
РТ" е построено графически съ
ответното напрежение ка анод
ния токъ. Вижда се, че този токъ 
е празь и пулсиращи съ извест
на честота равна на честотата съ 
която е извършено модулирано, 
то. Той ще действува съ своята 
средна стойности Р‘ В’ Г" върху 
мембраната на слушалката и ще 
я накара да заучи.

Този начинъ на изправяне е 
много добъръ за слаби сигнали 
и слодователно що намери при- 
ложонио особено вь приемници 
бозъ усилватели на висока че. 
стота.

Стойностит!» на Кр и Ср указ- 
пати- влияние върху чувегвнгално- 
стьта на системата. Колкото те

При втория.начинъ на свърз
ване (фиг. 70), на първата ре
шетка и на анода се даватъ по
стоянни положителни напреже
ния, чиято стойности е такава, че 
даже и при известно отрицател
но напрежение на втората ре
шетка, анодния токъ стига своята 
максимална стойности. Въ този 
случай втората решетка играе 
ролята на контроленъ електродъ 
и ако нейното отрицателно на
прежение се намалява, т. е. при. 
ближава се до нула, то електрон
ния потокъ со увеличава, а се 
намалява тока на първата решет
ка. Последната въ този случай 
играе роля на помпа, тъй като съ 
положителния си потенциали тя 
привлича излжченигЕ отъ катода 
електрони, но когато тЬзи по
следните стигнати до нея, прите. 
жаватъ вече достатъчно голЪма 
скорость и едно малко анодно 
напрежение е достатъчно да ги 
накара да я преминати и про- 
дължатъ презъ втората решетка 
□а анода. Едно малко изменение 
въ отрицателно напрежение на 
втората решетка предизвиква 
много силни изменения на елек
тронния потокъ, което показва, 
че тази лампа има много стръм
на характеристика и големи кое. 
фициенти на усилване (неколко 
стотини пя?ти).
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УСИЛВАТЕЛИ

Часть отъ

фиг. 2

съ скоростьта
трансформа-

и поправка на

РУСЕ

ютивления, едното 
) ома, а другото

из- 
отъ 
ра- 
отъ

напрежение
взема, оть

РАДИОПРЕДАВАТЕЛЬТЪ
(Продължение отъ 1 стр.)

леда»
7.5 о

УСИЛВАТЕЛЪ С29А
II..

трически калебания 
дать по нароченъ 
къмъ антената. Въ 
играятъ сжщия лудъ 
пулсиратъ съ сгящата 
както въ радиолампитЬ

предавателя въ Вакарелъ 

създадатъ най-благоприятни ус
ловия за усилване на електриче
ския токъ — електрически резоу—\ 
нансъ. '

Модулираните и усилени елек, 
се отвож- 
проводникъ 
антената те 
танцъ; тК 

скорость, 
и про

водниците на самия предаватель. 
Т1зи бързи електрически пулса
ции предизвиквате» въ простран
ството около предавателната.ан
тена електрически и магнитни 
силови линии; последните се от- 
кисватъ. отъ антената и се раз
пространявате» 
нитни вълни

е безъ основенъ шумъ.
Проверката на напреженията 

се извършва съ волтметъръ 1000 
ома на волть, следъ като усилва- 
телътъ е билъ въ работа продъл
жително време, за да достигне 
нормалните работни температури. 
‘'Съ едйнъ толерансъ отъ + 5% 
максимумъ, напреженията требва 
да бядатъ:

83 катодъ 400 V. п. т.
80 катодъ 63 V. П. ш.
6Ь6С: анодъ 390 V; заслонъ 

300 V; контролна решетка -25 V.
6Р6С: анодъ 270 V; катодъ 20 V.
6С56; анодъ (125 V.) 100 V; ка- 

тодъ (5 V.) 4.2 V.

БР. АЛТИМИРСКИ, ул. Алсксан- 
дровска, 66, тол. 27-65 — Русе, 
производство на известните ра
диоапарати „Бролтъ". Добро об
заведена лаборатория за радио- 
поправки, търговия съ електри
чески и радио маториаЬи. Фир
мата има клонъ въ гр. Бели.

шесть изхода, между 6 и 1 им- 
ансъ е 5 ома; 6—2 импедансъ 
ома; 6—3 импедансъ 10 ома; 

4 импедансъ 15 ома, 6—5 им
педансъ 20 ома.

Междуламповъ , , ,
торъ № 198. Общо съпротивле
ние на първичната 530 ома, ин
дукция 5 хенри .максималенъ токъ 
10 птА.; вторичната съ межди- 
ненъ контактъ, общо съпротивле
ние 250 ома общо съотношение 
1:1.1 (за секция 1:0.55). Дроселъ 
75081Н—4 хенри, 0,25 А., 55 ома. 
Дроселъ 2194К—12 хенри, 0,045 
А., 650 ома, максималенъ токъ 
0,065 А.

6Л7С: анодъ (90 V.) 50 V; за
слонъ (40 V.) 25 V; катодъ (1.5 V.) 
1,3 V.

Общъ токъ при покой: 150 тА. 
• Затворените въ скоби напреже. 
ния СЛ действително измерените 
съ волтметъръ 20,000 ома за 
волть. Въ усилватела сйч употре
бени:

Трансформаторъ № 6201 за за- 
хоанване.

Първична 110—125—140—160— 
220 V.; 180 амперъ-волта. Вторич
на 485+485 V; 0.200 А. п. П1„ 
съ контактъ за 70 V ; 6.3 V.; 3,5 
А.; 5 V.; 3 А.; 5 V., 2А.

Изходящъ трансформаторъ № 
6051.

СрЪденъ товаренъ импедансъ 
на първичната 3800 ома; индук
ция 5 хенри, вторичната е съ

РАДИОТЕХНИЧЕСКА ДЕИНОСТЬ
Въ тази колона, съ цель да 

услужимъ на радиотехниците и 
/леснимъ публиката, ще даваме 
адресите и главната дейность на 
всички радиотехници. Публикува
нето е безплатно.

Молимъ г-да радиотехниците 
да ни изпратятъ нужднитЪ сведе
ния за публикуване. 
СОФИЯ

Ииж. Г. Гсоргисвъ— о о. д-во 
„Радио вести", бул. Дондуковъ, 
37. тел. 2-15-96— София.

Производство на радиоапарати 
„Сипвания*, а напослсдъкъ по
сечете продажба на фабрични 
«апарати и електрически материа
ли. Подържа работилница за ра
дио-поправки и извършва елек
трически инсталации.

Д. Кожухаровъ & Н. Тололь, 
ул. Царица Иоанно, 23, тел. 2-35-45 
— София,

Поляризационното 
(:25 V) на 6Ь6О се 
волтажния раздЬлителъ съставенъ 
отъ двете съпрс 
отъ които 1500 
1000 ома.

Лампата 83 е отъ типа съ жи
вачни п^ри и изправя тока за за
хранването на анодите. Нейното 
вжтрешно падение е много мал
ко и затова високото напрежение 
е постоянно, въпреки силните из
менения на тока, поради самите 
характеристики на класа АВ2.

Анодния токъ преминава презъ 
няколко филтъра, които го добре 
филтрирате» и така се отстранява 
напълно всякаква следа отъ осно, 
венъ шумъ, въпреки високото 
усилване. Даже и при максимал
ната сила на звука, усилватслътъ

Ь.

антената
» като електромаг. 
I въ пространството 
: на светлината — 

300.000 клм. въ секунда. •
Какво значи скорость 300.000 

клм. въ секунда?
Това число напрано не ни каз

ва много нещо, тъй като нямаме 
представа за подобна чудовищна 
скорость. Затова требва да си 
послужимъ съ едйнъ примЬръ: 
ако едйнъ радиослушатель се 
намира далечъ отъ предавателя, 
на противната страна на зелчното 
кьлбо (антипода), той ще чуе го
воренето предъ. микрофона, при
близително следъ 1/16 отъ се
кундата. Това значи, че за наши
те земни условия, радиовълните 
се разпространяватъ мигновенно.

Съ приблизително смщатд го- 
лема скорость се движатъ и 
електроните презъ металически. 
т{» проводници на предавателя и 
въ антената.

щичка. За да се подсигури рав
номерна топлина, едйнъ „термо- 
стагь* — едно малко електриче
ско устройство, подържа посто
янна температура въ стъклената 
кжщичка.

Носящиятъ високофреквентенъ 
токъ има постоянна максимална ' 
сила. Този токъ • се нарича но- 
сящъ, понеже върху него се на- 
слагватъ, или както се казва още 
се модулиратъ предизвиканите 
отъ музиката и говора, идващи 
отъ студиото, електрически коле
бания.

Но защо сйч необходими тЬзи 
косящи токове? — Не бихме ли 
могли да усилимъ направо го
ворните и музикални електриче
ски колебания и самите т+хъ да 
отведемъ къмъ предварителната 
антена?

Това би опростило, наистина, 
извънредно много работата, но 
за съжаление то е невъзможно. 
Само извънредно бързи електри. 
чески пулсации (високофреквент. 
ни токове) могатъ да блдатъ 
лжчвани въ пространството 
предавателната антена като 
диовълни. Предизвиканите 
говора и музиката електрически 
токове сж бавни колебания. За
това, именно е необходимо по
следните да б^датъ наслагвани 
(модулирани) върху носящия 
токъ.

Така модулираниятъ носящъ 
токъ нЬма вече постоянна мак
симална сила; последнята се из
меня всеки моментъ въ зависи- 
мость отъ силата на говора, респ. 
отъ динамиката на музиката.

За да се добие въ крайното 
стжпало желаната мощность на 
предавателя, преди и следъ мо
дулацията, електрическите токо
ве се усилватъ въ нЪколко стж- 
пала отъ продавателните лампи. 
Усилвателното действие на лам
пите се подпомага отъ мод
ните цилиндрични спирали, на
рочени иднукционни макари и 
отъ конденсаторите, съчета
ни по едйнъ цолосъобразенъ на
чини и включени въ верига съ 
продавателните лампи. Чрозт, из. 
м1.нонис на индукционните мака
ри или на конденсаторите, става 
тъй наречената „настройка" на 
предавателя, което що рачо да со

Производство на известните 
радио-апарати „Нордъ-Вестъ*. До 
бре обзаведена работилница за 
поправки. Търговия съ употребя
ваните въ тяхното производство 
радиоматериали.

Кръстю Иотовъ Димчовски — 
Радиолаборатория „Кроги”, ул. 
Мария Луиза, 49, тел. 3-12-42— 
София.

Производство 
радио-апарати.
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