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lrra~iação vertical ~irigi~a com as antenas rom~oi~ais 
POR Mono·oN E. MooRE e F. L JoHNSON 

E. Bruce e A. C. Beck, de Bell ta dos nas figuras 1 e 2. Na figura 
Telephone Laboratories demons- 3 temos um diagrama esquemático 
traram que alterando ligeiramen· da construção, e o diagrama de 
te a forma física de uma antena construção é apresentado ·na figura 
romboidal, pode variar-se a orien- 5. As duas antenas foram orienta-
tação do eixo de irradiação da an- das segundo circulas maxnnos, 
lena, no· plano vertical, sobre um uma (desde o Oeste de EE. UU.) 
certo sector angular, sem alterar até o Oeste, com a intenção de ai-
por isso a forma do eixo no plano cançar a Africa, e a outra a Nor-
horizontal. Uma antena desenha- Noreste, para a Europa. Cada ante-
da de tal modo com na foi levantada em 
que possa alterar-se a quatro postes, de viu-
sua configuração pode te metros de altura 
dizer-se que é possível cada, e a alimentação 
timonar-se. Por ou- fez-se com linhas bi-
tra;· palavras, é possi · o filares, abertas, de 600 
vel «timonar• á von- ohms de impedancia 
!ade a sua irradiação caracteristica; a linha 
no plano vertical. que ia á antena orien~ 

Para obter isto, !ada para a Africa do 
os· mastros de segu- .Sul, a mais com-

{Fig. 1) rança deverão ficar prida, tinha uns cento 
um pouco retirados dos ·vertices e cinco metros. 

- dos angulos •JUe integram o rom· Como, quando se monta correc-
bo: ajustando-se então as roldanas lamente uma antena romboidal das 
utilisadas para levantar o sistema, dimensões empregadas pelos au-
será possível alterar o valor dos an- tores, apresenta uma impedancia 
gulos imediatos do rombo. ligeiramente inferior a SOO ohn1s 

Deve prever-se a · no extremo de trans-, 
possibilidade de alte-~· .o,o. missão (senditzg e!ld), 
rar pelo menos uns ~ _

1 1
----,... 15• se a ligamos directa .. 

10 '!. a distancia en- .. := - "' mente a uma linha de 
tre os vertices extre- - ,. alimentação de 600 
mos finais. o ohms resultará um 

Os sistemas de [Fig. 21 desequilibrio, coisa 
antenas usados nas provas a des- que se bem não afecte o resultado 
crever em seguida, consistiram em da antena em matéria de transmis-
duas antenas romboidais, horizon- são, dará lugar á presença de .ondas 
tais, trabalhadas nos 14 mHz, com estacionarias na linha de alimenta-
uma longitude de arame de 3 ção. No caso de recepção, sem dú· 
1/4 longitudes de onda por lado vida, passará a ter-se a reflexão no 
tendo a uma altura de onda sobre extremo transmissor da antena. Mas 
o solo e terminadas em resistencias a magnitude destes efeitos será redu-
iguais a suas respectivas impedan- zida, e poderá diminuir tendo-se em 
cias caracteristic1s. Os detalhes ti· conta a maior parte das aplicações 
picos de irradiação, são os apresen- a dar á antena. coNTINUR 
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Como se sabe. a ·Self-Bias» é obtida intercalando uma resistência 
nos cátodos das lan1padas ou no ucenter-tap" dos filamentos. 

Para determinar o valor da »grid-bias» divide-se simplesmente a 
·•grid-bias• em volts pela corrente de placa em miliamperes e assim se 
obtem o valor da resistência em ohmios. 

A formula é' assim expressa : 

I 
grid bias >< 1. 000 

01ms = 
corrente_ de placa em miliah1péres. 

Por exemplo: 
Uma lampada 56 precisa uma ·corrente de placa. de 5 miliampéres 

e uma tensão negativa de ugrid-bias" de 13,5 volts. Aplicando a fórmula: 

13,5 VoÍts >< 1. 000 = 2. 700 ohms 
5 

_Bias p_~ um an_~r em classe uC, 

Para determinar o valor negativo de 'bias• para um andar trabalhan
do em classe ,c,, divide-se a voltagem de placa pelo mu. ou factor de 
amplificação da lampada e multiplica-se por dois. 

Para alta eficiência e para trabalhar em fonia acrescenta-se um adi-
cional de 40'/,. · 

Por exemplo : 
Uma lampada 203 A para trabalhar em classe oC» com 1.250 volts 

na placa. Como o factor de. amplificação desta Íampacla é de 25, temos: 

.!.:_250 = 50><2 = 100-i-40 (40%) = 140 volts. 
25 

Blas para um andar lrabalhan~()_()omo dobrad~_cfe frequencia 

O calculo ele «Bias" para os anelares dobradores é similar ao emprega
do para os anelares classe • C» à excepção que o factor de amplificação 
será multiplicado por 3. 

CT IZZ Membro do I. H. 

r'dii!! ![BUGia Pradial "BARRO~), 
18 anos de transações prediais, fazendo t#'f:~B'~~ 

de cada cliente um amigo. 
Competencia, modicidade e honestidade .._,=~'\~ 

de processo proverbiais. 
Tem sempre compradores e reve!ldedores de ca
sas, terrenos, e quintas e dinheiro para hipo
tecas 110 Porto e arredores, a módico juro. 

1 Rua Mousinho da Silveira, 163-1.'-lelel. 489 
·~~~~~~~~~ 
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z.t Electricidade ao alcance de fodos 
I 

Sistemas de comutação 

Qualquer amador com um pe· 
queno conhecimento de .electricida
de.está apto a instalar um interru
ptor. E' uma operação que não ofe
rece dificuldade de maior. Sabe-se 
que um dos dois condutores é di
recto á lampada e que o restante é 
o que se parte, para estabelecer o 
contacto apenas quando se deseje, 
por· efeito da manobra do interru
ptor; como este sómente apresenta 
dois bornes, não ha o perigo de 
qualquer confusão ou troca de fios. 

O caso muda de figura quan
do o amador menos familiarisado 
com estes serviços pretende insta-

_T + 

n~ 
FIG. 1 

lar uma comutação. No mais sim
ples do caso, ainda que se trate de 
um comutador para· uma única 
lampada, vulgarmente empregado 
nas escadas, quartos de cama, cor
redores, etc., as ligações já exigem 
outra cautela. 

Os esquemas que hoje publica
mos destinam-se a orientar aqueles 
amadores que desejem experimen
tàr a sua habilidade em tais monta
gens. 

A fig. 1 representa o mais sim
ples sistema de. comutação, uma 
única lampada que é acêsa e apa
gada de dois pontos determinados. 

A fig. 2 mostra o caso de ha
ver duas lampadas; acende U!l)a de 

cada vez; nunca as duas a um mes
mo tempo. Util em muitos casos. 
Uma só manobra acende uma de-. 

·terminada lampada, apagando outra 
que, até ali, nos tenha prestado 
bom serviço. 

FB. 2 

A fig. 3 apresenta as ligações 
de um candeeiro ou lustre de va
rias lampadas. Acende uma única 
lampada no primeiro movimento, 
duas (ou mais) no segundo e todo 
o grupo no terceiro, apagando-o 
todo no quarto e último movimen·· 
to. · 

f 
I 

FIG. 3 

No próximo número conclui
remos, com mais alguns sistemas 
êste pequeno e despretencioso ca
pitulo de electricidade prática, ao 
alcance de todos os amadores. 

O X. 
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O simples aparelho de pratica de 
Morse, cujo esquema se apresenta, 
emprega como osciladora um pen
todo 34, escolhido pelo seu pouco 
consumo de filamento, para o qual 
deve usar-se um pequeno acumula
dor de 2 volts. 

Para à pla
ca podemos 
empregar 2 
pilhas s e c a s 
de bolso, de 
3,5 volts cada. 

Poucos são 
o s materiais 
necessarios á 
montagem de 
este aparelho, 
que foi efec
tuada em um 
chassis de ma
deira delgada, 
de 1! X 8 X 4 . 
cm. 

M 

Este pode ser qualquer, desde 
que tenha tomada média no secun
daria. 

Como do primario se não faz 
caso, desprezam-se os seus termi
nais. 

A bateria "B" foi colocada na 
parte de bai
xo do chas
sis. 

O valor da 
resistencia de 
fuga da gre
lha não é cri- · 
tico. Pode 
variar entre 
500.ooo' 
Ohms a al
guns Me
gohms. 

Na parte de 
cima foram 

M-manipulador .. R-resistencia. S -secundario. 

Quanto 
maior fôr o 
seu v a I ô r , 
mais aguda 
será a nota 
produzida pe-

montados os bornes para a bateria 
<A», a valvula e o transforma
dor. 

TELEf. 5851 

lo oscilador. 
Do Radio News 

Adaptação de !BD 

I?O.RTD 

AGENCIA OFICIAL A MAIS ANTIGA CASA ----
p H r L r p S . ESPECIAUSADA em REPAHAÇÕES 

_ EMISSOR C S 1 I R ----- COM A MAIS MODERNA APARELHAGEM • 
i"'""""'''''''"'·'''''''''''"''""'''''''''''''·''':,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,;.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,_,,,,,,,,,,,,_,_,,,_,,,,,,,,,,,,.,, .. ,.,,,,.,,,,,,_,,,,,,,,_,,,,,,,,,_,,,.,' 
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Um oscilador com lampada_s 
f'unciona com 6 volts na placa 

Da imensa quantidade de lan1· 
padas multi-electrodos aparecidas 
nos ultimas anos, surgiram, sem dú
vida, diversas possibilidades para os 
técnicos e amadores. Praticamente, 
todas as lampadas com o número 
de grelhas necessário teem sido en
saiadas como osciladoras, ofere
cendo vantagens definidas, incon
venientes ou possibilidades parti
culares. 

Bobine osciladora' 
com [ponto médio 

O pentodo de potencia da sé
rie de dois volts, tipo 33, é uma 

0' 

PKK·~-• . . 9C 
"""" 
.J',...-A 

tampada que oferece distinctas van-
. tagens sobre outros tipos de osci

ladoras. Suas principais vantagens 
são: 
1 ,0-Melhor estabílidade que a vul

garmente obtida. 
2. 0 - Possibilidade de trabalhar com 

tensões anodicas· baixissimas 
(6 volts). 

3.'-facilidade de obter modula
ções com nota completamente 
limpa. 

4.'-Exige apenas uma bobine com 
ponto meclio para trabalhar 
numa determinada banda. 

5. 0-Nãu se torna necessario sele
cionar tampadas. 

PoR R. K. WHEELER 

Nesta montagem a bobine com 
ponto medio está montada entre o 
écran e a placa, Jigando-se o B so
bre o centro. A modulação conse
gue-se com um cendensador de 
0,001 mfd., ligado entre a grelha 
de control e o écran. 

A grelha retorna ao negativo 
de filamento a-travez-de uma resis-. 
tencia ele 0,5 a 2 megohms. 

Quando se emprega a tampada 
33, deve recordar-se que o supres
sor está ligado do lado negativo no 
interior ela tampada, e, por conse
quencia, o zocalo da lampada de· 
verá ligar-se de acordo com tal si-

.oor 
MFd.· 

- l•l•lllfc+-___; 
4.5Y. 6Y ~ 

titáção. A fonte de alimentação pode· 
ráser constituída por duas pequenás 
baterias de 2 volts, que serão opti
mas para este serviço, posto que a 
corrente anodica (com modulação) 
é de ·cerca ele 75 micro-amperes. 

Como a corrente de filamento 
requerida é de · 0,25 A, poderão 
empregar-se eficazmente duas pilhas 
do tipo para lanterna de uso inter
mitente, mas quando se deseje Ulll 
serviço mais continuado recomen
da-se o emprego ele trez pilhas vul· 
gares de 1,5 volts, ligadas em série. 

A saída do oscilador é tomada 
com algumas v o) tas,' poucas, acopla
das sobre o lado de placa de bobine. 
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Este pscilador trabalhará sobre 
frequencias fundamentais alé 10 
megaciclos. Para. frequencias supe
riores poderá fazer-se uso das har
monicas. 

Como praticamente todos os 
pentodos de potencia são bons os
ciladores, a 38 poderá empregar-se 
para este serviço, e se se desejar, o 
filamento poderá ser alimentado 
com um transformador reductor 
cujo primário, por sua vez, será li
gado á linha de c. a. 

Uma serventia interessante de 
este oscilador é a de se poder em
pregar um pick-up fonográfico liga
do ao mesmo ou, lambem, empre- . 
gando um microfone. Para isso de
verá escolher-se um metodo de 
acoplamento adequado sobre agre
lha de contról. Deverá então em
pregar-se um choque para evitar 
realimentações. 

As principais desvantagens da 
33 já tem sido mencionadas: a cor
rente de 0,25 A, requerida para o 
filamento, e limitação dos 10 mega
ciclos f segundo como frequencia 
fundamental mais elevada. Não 
obstante, com tensões anodicas 
mais elevadas, o referido limite pode 
não ser o indicado. 

(De «Rádio World»} 
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COH8HH08 H~8 RHDiófll08 
Se o seu aparelho fôr de três válvulas e 

de reacção, respeite o direito que os seus 
visinhos têm á músic-a. 

NãO procure estações st:lm descanso e 
habitue-se a encontra-las sem fazer oscilar 
desmedid2.mente a detectora. 

Afaste a sua antena dos ramos elas arvo
res. Se tiver que se servir de uma arvore 
como mastro, ponha isoladores até que o 
fio útil da antena esteja bem afastado dos 
ramos. 

Quanto mais esticado e imfJvel o seu fio 
de antena, melhor. O vento fazendo-a- osci
lar, provoca na onda curta, um resultado 
semelhante ao .,fadingl). 

Se o seu aparelho fõr americano e tiver 
exteriormente a resistencia de aquecimento 
de válvulas (aquele cordão que costuma 
aquecer) habitue-se a não o dobrar ou enro
lar muitas vezes. Pode cortar a resistencia 
que cst:i dentro. 
oooooo~oooooc~aoooocccooooocooooooooooo 

/OS GRiNDE~ HOME~~~ 
I I I . 

Ampére (André Maria) 
1775 - 1836 

r~ilosofo e sábio celebre, nascido em 
Lyão. Tornou-se especialmentl! notavel pe· 
los desenvolvimentos que deu á descoberta 
de Ersted sobre o eléctro-ma.gnétismo. Am
pére abra.ngla nos setis ~stndos todos os 
ra.mos da ciência, tau to as ciências físicas e 
morais, como as ciências matemáticas e na
turais. 

__ &; 

PEDRO GONÇt-'\lVES 
Rei das ffitíquinus de escrever 

Autor do Método Rncionnl de Dactilo· 
grutia (SEM MESTRE) 

O seu custo e apenas E"c. 3$50 e pelo 
· correio 5$00 

,4 c ' asa especialista em Maquinas de Escrever-Vendas- Trocas-Compras 
-Reparações -- Acessorios e Escola e Dactilografia no preço de 40$00 

e 70$00 por mês com carta de Habilitação . 
Tl!:lefonl1' 87 (oito .. , sd11']-P11'dro 6oriçolul1's 
R. Dos rltErigos, 4B·3.'-I?ORTO-Portugo1 Casa ~sPI1'cialisada no género, Fundada em 1917 

'•======================================,===========================W• 
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O comprimento ~e on~a nas [missoras ~e Rá~io 
P"' EUGENIO CARBONELL 

Alcance das Emissoras ciando-se depois um rápido cresci
mento que, a partir dos 30 metros, 

Nenhum rigorismo cientifico atinge proporções incalculáveis. 
existe quando dizemos que uma es- Mas se recebessem os informa-
tação emissora tem um determina- ções de todos os pontos interiores 
do alcance, pois que êste depende (fig. 2), veríamos que, com uma 
também da qualidade do receptor onda de 20 metros se não pode 
que se empregue. O que podere- comunicar a 500 quilometras, po-
mos afirmar é dendo, no entan-
que para uma de- to, faze-lo com 
terminada longi- J: ooo os nossos antí-
tude de onda, f/.;·oo podas. 
aumenta o alcan- . if. ooo Vejamos o 

d J!. !)·o o · " d t ce quan o au- ~.ooo «porque» es e. 
menta a poten- .t.;-o,. eÍligma. Como 
cia. .e.ooo todoS Sabem, as 

No entanto, I. ;·oo ondas sonoras 
I. r;o() 

obter ·maior al-- 6 •00 , propagam-se em 
cance á fôrça de 0 '--------''·'--------:!--- todàs as direc-
potencia, além 1.1·" n"l. .Jc:P7. ções e em senti~·· 
de não ter qual- F~"~"" J<t do esférico; por 
quer mérito fica conseguinte, 
caro e p~rigoso. quando se põe 
Vamos vêr que longitude de onda em vibração um electron A, êste 
nos conv~m nas emissoras; para transmitirá o seu movimento a 
isso, vamos sllpôr que temos um BCD ... e, cada um dêstes os trm>s-
transmissor fixo ao qual vamos mitirá a bb'b'' ... cc'c" ... dd'd" ... , 
dando dife- .--'--------------~--- etc., etc. Ora 
rentes com- c/·x, como cada 
primentos de um dos elec-
onda e um " /~· ,-;..._ trões transmi-
receptor que, 

0 
L. t"~ te os seus 

para cada um A --~ movimentos a 
dos compri- novos e I e e-
mentas, v a- trões, resulta 
mos afastan- Figura >.' daqui que se 
do, pouco a em M temos 
pouco, até ao limite de recepção. uma estação receptora e em A uma 

Como resultante desh expe- emissora, podemos receber em M 
riencia verifica.riamos (fig. 1) como, as emissões de A, quer directamen: 
com uma onda de 2.500 metros e · te de B, quer indirectamente de C. 
uma potencia de X kw teríamos Claro está que a acção de B 
um alcance de 2.000 quilometras, seria mais energica, e assim o ideal· 
Poderia este alcance diminuirá me- -seria poder receber sempre emis-
did~ que di,ninuissemos o compri- sões directas, mas como a terra é 
mento de onda até 150 metros, ini- redonda é evidente (fig. 3) que pá-

ti 

~ 
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r a transmitir de A a M, o raio. tan 
gente a A, que é o que chega mais dis
tante, não poderá impressionar M, e 
enlão procurou-se a maneira, para 
tal fim, pela qual as .. oscilações fos
sem rodeando a terra, já que desta 
forma atingiriam maior distancia. 

Agarrados a esta ideia, julga-
1ram os_ entendidos que sómente 
com ondas longas se podia b·ans
mitir a grandes distancias, pois só 
as que tivessem milhares de me
tros seriam eapazes de ultrapassar 
os diversos acidentes que encon
trassem nb caminho. E tão obseca
dos estavam que, na Conferencia 
Internacional de 1931, ficou resol
vido deixar para os amadores as 
ondas inferiores a 200 metros, por 
considera-las incapazes de alcançar 
grandes distancias. 

Depressa tiveram 

9 

nova hipotese, a mais racional e 
que nos faz supor que o nosso 
planeta se ac'1a envolvido por uma 
camada de particulas ionizadas pe
la acção de raios solares (capa de 
Heavside) e que funciona·como um 
reflector. A altura desta camada 
varia segundo.a hora, sendo de dia 
cerca de 100 quilometras e de noi
te cerca de 400 quilometras. Esta 
variação traz como consequencia o 
maior ou menor alcance do raio 
refectido. Se radiamos com um 
comprimento de onda de 100 me
tros, no verão, o primeiro raio re
flectido encontrará a terra, de dia a 
cerca de 90 quilometras de distan
cia, e de noite a 900. Se o compri
mento de onda fôr de 25 metros, 
ao meio dia, ter-se-ia o raio reflec
tido de 400 a 1.500 quilometras e 

de noite 2.200 quilo
metros até ao infini
to. -

que convencer-se de 
seu êrro e contempla
ram, enti!ó, assombra
dos, como os modes
tos amadores, com as 
ondas que tinham sido 

Fígura· J.8 
Mas como é cer

to que, além do raio 

regeitadas e lhes haviam oferecido, 
estabeleciam comunicações· entre a 
Europa e a América. 

Isto fez com que caíssem por 
terra as teorias daqueles tempos 
que se baseavam em que a propa
g1çào das ondas se iazia em forma 
esférica; entretanto, aparece uma 

reflectido há outro 
directo, resulta que, se a distan
cia a que se reflecte o primeiro é 
maior que o alcance do raio dire
cto, entre ambos ficará uma zona 
em que a emissora se não poderá 
ouvir, zona que se conhece pelo 
nome de zoaa de silencio. 

(Conc!lw no prá.âmo número) 

Guczrra aos Parasitas! 
A todos os radiófilos assiste o 

direito de denunciarem as fontes 
donde originam as perturbações 
que prejudicam as recepções radio
fónicas. 

E' necessário que todos os sem
filistas prejudicados dêm imediato 
conhecimento das suas queixas aos 
serviços dos Correios e Telegrafas 
da sua localidade. . 

As providencias estão previstas 
na lei. 

E para que elas não se façam 
esperar é necessário que não sendo 
tomadas em consideração, se for
mule; mesmo num simples postal, 
o protesto ao Director da entidade 
acima, pela reclamação não atendi
da. 

E' preciso demonstrar à direcção 
dos Correios e Telégrafos ·que. os 
semfilistas portuguêses conscios dos 
seus deveres não prescindem os seus 
direitos. 



10 ANTENA 

ELEMBNTe;S DE T. S. F. 
Adaptação para porluguês do CT1FK 

XI 

Circuito aberto, fczchado cz curto-circuito 

Os dois primeiros têrmos acima 
mencionados são já cont.ecidos dos 
leitores, pois, têm sido usados con
tinuadamente nêste trabalho. Um 
circuito fechado . é aquêle onde há 
uma passagem completa para a 
corrente, isto é: um circuito com
posto de elementos por onde pode 
passar a corrente eléctrica. 

Se um circuito fica interrompi
do quer seja acidental ou intencio., 
nalmente, dizemos que se encontra 
aberto ou 
incompleto. 

Curto-cir
cuito: uma 
demonstra
çi!o clara de 
êste tênno 
é ilustrada 
pela figura 
27. Nessa 
gravura en
contram os 
uma pi 1 h a 
sêca, ligada 
a uma ·Jam
pada .das 
usadas nas 

i 

t 
+ 

lanternas de mão, encontrando-se, 
assim acêsa. Suponhamos agora que 
os arames não têm isolamento, que 

· se encontram isolados apenas pelo 
ar que os separa, e que colocamos 
uma chave de parafusos dum lado 
ao outro do circuito, como vai ilus
trado na referida figura, ,:qual será 
o efeito? 

Simplesmente teríamos causado 
um curto- circuito, isto é, uma pas
sagem acidental e indevida para a 
corrente .. Sendo a resistencia da 
chave de parafusos 

1 
muito menor 

que a da lampada, toda a corrente 
que proporciona a pilha passará 
pela chave e a lampada apagar-se-á. 

Geralmente um curto-circuito 
ocasiona dano na fonte de corren
te, ou em algum dos componentes 
do circuito, por produzir um au
mento considerável de corrente, pe-
10 que deve evitar-se. 

Tenham sempre presente que 
um curto-circuito pode ser origi
nado por uma liga,çito de muito 

. . 
. "é'lrcut!o dÚPrfo ·· . ., 

C ira.;;/ o jecl>a.do .. ·' 

baixa resis
tencia entre 
os dois lados 
do circuito. 

Por exem
plo, se em 
lugar da cha
ve de para
fusos usas
semos uma 
lampada 1 i
gada entre o 
lado positi
vo e o nega
tivo, então 
não seria um 
curto-circui

to, mas-simplesmente a teríamos li· 
gado em paralelo com a primeira. 
Cada uma receberia a mesma vol
tagem e corrente, fornecendo a pi
lha, por êsse motiv·o, o dôbro da 
corrente que anteriqrmente. Se es
tivessem ligadas ambas em para
lelo, cada uma seria independente 
da outra. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
Tanto para o técnico como pa

ra o amador de Rádio nada mais 
útil existe que os instrumentos.com 
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que possa medir exactamente a vol- ,rá reparado que se em determina-
tagem aplicada a um circuito,· a do circuito. aumentarmos a volta-
corrente qlte circula por qualquer gem, circulará uma corrente maior. 
ponto, e até a resistencia que existe O mesmo sucederia se diminuisse-
rí'o circuito. · mos a resistencia. De facto, há 

Sabemos já que a fôrça electro- uma relação exacta entre .a volta-
motriz se mede em volts, a corren- gem, corrente e resistencia, o que 
te em ampéres, e· a resistencia em será estudado mais· para diante. 
ohms. Devemos lambem recordar Na fig 28 ilustramos tres ins-
que a voltagem é a pressão eléctri- trumentos vulgarmente usados nos 
ca produzida por algum meio que trabalhos de Rádio: um voltímetro 
po"ha em movimento ,-------------_,para C. A., um voltí-
os electrões dum con- metro para C. D:, e 
ductor; se em série um miliamperímetro 
com os conductores de C. D. Como os 
há um bom isolador, nomes o sugerem, o 
é claro que a corren- voltímetro serve para 
te de electrões não se medir a voltagem, en-
poderá formar. quanto que o miliam-

A corrente é a orcwlo perímetro serve para 
quantidade de elec- medir a corrente de 
trões que circula por certo número de mi-
o circuito, e não pode liampéres (milésimas 
existir se não houver do ampér). 
alguma voltagem apli- Por agora sàmen-' 
cada para os pôr em te queremos indicar a 
movimento. Um a f'to. 2.'1- forma de ligar os ins, 
corrente de dois am- trumentos, a qual 
péres terá uma quan- o leitor poderá de-
tidade de electrões do dôbro do duzir facimente, considerando o 
número de uma corrente de um objectivo dos mesmo·s. O voltí-
ampér, e assim sucessivamente. metro, por exemplo, indicar-nos-á 

A resistencia é a oposição que a voltagem, e naturalmente o va-
há num circuito, ou parte do mes- mos ligar entre os pontos em que 
mo .. Uma resistencia de 20 ohms exista I. a. 111. A fig. 29 exempli-
oferecerá o dôbro da oposição du- fica o que fica dito. 
ma de 10. -

I 

Estamos certos que o leitor te-

UI BANI 
JCH NJHTIBIRO 

SOBHE 
IKIJPOTEOAS 

Empresto ao juro mini mo 
com n maxlma rapidez 

COMPRA E VEHOA DE PROPRIEDADES I· 
falar na Rua Trindade Coelho, 5-2.• 

(Esquino. da~ Rua das Floros) 

PORTO-- Telefone 5871' 

(CONTINVA) 

O Microfone e o ouvido 
Até hoje, nenhum microfone alcançou a 

perfeição do ouvido. 
Experiências há pouco realisadas com 

cobaias demonstraram que o animal ouve 
sons que pe·rtencem a uma vasta escala de 
frequências, inclnsivé sons muito débeis, 
enquanto o microfone mecanico sacrifica a. 
sensibilidade acústica das cobaias reaiSta
ram-se as co~·rentes eléctricaS originad~s no·. 
caracol do ouvido. 
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Dicionário de Rádio 
VIII 

Corrente continua.-Continues Di· 
rect Current (contínius dairéct cór
rent) 

Corrente directa.-Direct Current 
(dairéct córrent) 

Corrente pulsante.- Pulsating Cur
rent (pulséiting córrent) 

Correntes de teàa.-Oround Re
turn Current (gráund ritúrn. cór
rent) 

Curto-circuito.-- Short-circuit 
(short-círcuit) 

Quadrante de sintonização.-Dial 
(dáil-Carátula. 

Coulon:b.-Coulomb (cóulomb) 

Curva· caracteristica.-Characteris
tic Curve (caracterí~!ic.quiúrv) 

Corrente eléctrica que mantem cons
tante a sua intensidade. 

Uma corrente electrica que circula 
sempre na mesma direcção. Julga
-se que sai do polo ou borne posi
tivo da sua fonte e regressa para o 
negativo. 

Uma corrente. directa que varia 
apreciavelmente de intensidade, por 
exemplo: a corrente dum microfone 
ou a corrente de saída dum racti
iicador. 

As correntes eléctricas que rtgres
sam à sua orígem a-travez-do solo· 
e que podem ocasionar dificuldades 
no trabalho de Rádio. 

Dizemos que há um curto-circuito 
quando o circuito se completa por 
meio dum conductor de baixa re· 
sistência que ocasiona a passagem 
duma corrente destructiva e evita 
a passagem dela para os lugares 
desejados. 

Aparelho usado para comandar o 
movimento dos' condensadores va
ria veis e outras peças ajustaveis dos 
aparelhos de Radio. 

A unidade de quantidade da ele
, ct.ricidade. A corrente que depo

sita . 0003281 de grama de cobre 
num voltímetro. 

Um diagrama que mostra graiica 
mente, em forma duma linha curva, 
a relação de valores; ' 

,, 

,, 
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D. R-Abreviatura de Decibel.
Decibel (decibel) «D. B.» (di-bi) 

Decrecímetro.-Decremeter (decri
míter) 

Desintonizar.-Detuning ( ditúning) 

Desvanecimento.-Fading (iéiding) 

Detecção de grelha.-Orid dete
ction (grid detécshion) 
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O decibel é a unidade vulgarmente 
usada para indicar diferenças na 
intensidade do som., 

Instrumento usado para medir a 
deminuição progressiva duma onda. 

O contrário de sintonizar. O pro
cesso de alterar os valores de , in
ductancia ou capacidade ou ambas 
as coisas, para ficar um circuito de 
resonancia com certa ireqüência. 

O ienomeno de deminuição et\1 in
tensidade dum sinal de Rádio, de, 
vido a eleitos atmosfericos e espe~ 
cialmente notável na recepção a 
larga distancia. 

Diz-se quando uma lampada fun
ciona como detectora por meio da 
aplicação duma voltagem positiva 

, na grelha de control. Neste sistema, 
a corrente de placa deminue com 
a aplicação do sinál à grelha. 

Continua 

dllilllllllllllllllllliiiiKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llc 

iTRAIISFORMADOiRII&l 
i 6 SIILPS i 
~ ~ 

i CONSTRUÇÃO E REBOBINAGEM i 
I De tôdos, os géneros e para todas as aplicações I 
~ Garantimos o seu fabrico por 6 mêses ~ 
i Concorremos em preço e qzralidade com os melhores , i 
~ fahricaiztes. Largos anos de prática. Descontos de 10 ,' ,~ I a 50 •J, sobre os preços do mercado. I 
~ ~ 1 A "Secção Técnica de ANTENA" informa 1 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDHI1111l111111HIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllijii 



14 

Com toda· a simplicidade cruel das 
grandes tragédia§, com o clássico e impres
sionante laconismo das suas palayras con
tadas, a telegrafia, acaba de fazer espalhar 
pelo Jvlundo a noticia negra da Morte ines
perada e quási repentina do ash'o mais ·bri
lhante do firmamento da Radio-electricida
de-o Marquês italiano Ougliehno Marconi, 
inventor ,prático da T. S. f., e seu mais 
prestigioso ornamento. 

·Com 62 anos de idade, mas em plen!l 
juventude intelectual e cientifica, desapare
ce na ltalia, em Roma, colhido pela aza 
traiçOeira da Morte, quando Iíovamente, em 
vertiginoso curso ascencional á Glória, a 
que o levar~am os trabalhos, que deixa in
completos, sôbre as ondas nitra-curtas, a 
que actualmente se dedicava1 o homem cu~ 
jo nome constará. nos anais da I-listóría da 
da Radio-electricidade como um símbolo de 
ciencia, como um padrão imortal a lembrar 
ás gerações vindouras o valor-da Cicncia do 
século XX; o holll('Jl1 que foi o Pai da T. S. 
F. 1 tornando assim passiveis as comunica
ções longínquas sem fios 1 as quais permih
ram levar quá.si ao absoluto a segurança 
das comunicaç6es aérias c marítimas inter
continentais1 salvar centenas de vidas amea
çadas por catastrofes quási ~.:ertas - outras 
tantas almas que ficam a venerar o nome 
eterno de Marconi, -prestar assistencia mé
dica a enfermos distantes· vários milhares 
d~ quilómetros do respectivo clinico,_ e tan
tos outrOs benefici6s; o.liomenl·Pe cujo/la
boratório· flutuante deviam sair os mais Jor~ 
midaveis trabalhos no capitulo mais moder
no da Ciencia; o hometn1 enfim, a quem ca
be a honra de ter sabido oteret.er ao i\~t.m-

f? 
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do a felicidade para este sêcnlo de luz, em 
que temos o privilegio de viver. 

A sua morte marcará na História da , 
Ciencia um ponto negro1 é certo, mas que 
deveria ser intensamente brilhante, por
quanto- ele marca o lugar, agora pretendido'1 
que ocupava o homem que desde verdes 
anos se dedicou aos trabalhos de investiga
ção radio-l?lectrica e cujos triunfos nêste tão 
belo ramo cientifico o cobriram a Ele da 
mais justa e bem merecida glória1 e o Mun
do dos engenhos mais modernos e perfeitos, 
concebidos sensatamente para difundir a 
Ci~ucia humana, a Civilisação, a Felicida
de e a Iiannonia entre os pov0s, palavras1, 
infelizmente, nem sempre bem· compreendi~ 
das, dadas as aplicações que se teem feito, 
ou podem vir a fazer-se, daqueles mesmos 
frutos da ciencia marconiana, aplicações 
por vezes bem diferentes daque'las para que 
elevada e nobremente, construtiva e huma
nitariamente,' haviam sido concebidos. 

A sua obra ficon·incqmpleta: o magní
fico «Eh·ttra.., era ainda fonte em activida
de donde brotariam-os mais espantosos re
sultados de investigações científicas. 

Será possível completa-la? Será possi · 
vel encontrar um homem de ciencia apto 
para condignamente representar a figura 
universal que acaba de desaparecer? Se as
sim fôr, t quem será o sucessor de Marconi? 

-Impossível predizê-lo. Contudo, o 
lugar que agora vaga e que pertenceu ap 
Marquês italiano, só poderá ser.-preenchido, 
de direito e de hlcto, po,r. qtie1n lhe tenha 
seguido o nobilis'simo exemplo-: 

Porto, 20/7/937 
M. f;mtH:mA nA CosTA 

-·~~--

" ·--·~~ .. ----

li Execução çle todos os OFICiNA DE CARROSStRIAS 
frabalhos pcrfencen-

fes a esta indústria 

li 
António Pereira da Silva & Azevedo 

AUTOMÓVEIS 
CAMIONETES 

Rua Afonso de Albuquerque, 19 DE CARGA E 
PASSAGEIROS (junto á- ponte do comboio na Av. da Républica) 

Reparações nas mesmas 
VILA NOVA D~ GAIA 

PRECOS .MÓDICOS 

~ .I 



ANTENA 15 

---------------------------------------
DROGAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

SÉD~ 
R. ·Soares dos Reis, 670 

Telefone 3453" 

~ILIAL 
Avenida da Répública, 131 O 

Telefone 3196 

Vila'~ova de Gaia 

Correia :Ribeiro, gi I h os, 2. a 

Exportadores de Vinho do Porto 

Casa 1~--..undada ern 1862 

VILA NOVA DE GAIA 

V. l:x." não deve compr-ar 

sem consultar o preço dos conhecidos hcrticultores 

tA.&Nilll IAN'II>I fl)lfllllll> & f.os; I. da 
Jlvenido díl nepubli(íl, 12fi8 - vu!. NOU Df tiJU\ 
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António da Silva Ramos 
Rua Elisio de Melo, 28-3.0 (Editicio do Comercio do Porto) 

PORTO 

LANIFICIOS 
Vendtls tl dinheiro e tl prestuções semunnis e mensais 

Peçam infoni1açõcs sem compromisso. Qualquer pedido pode ser feito IÚun simples posta
1 

i,.,..,,.,,,.,.,,,.,.,,,.,,,,,.,,,,,., '""''''"1•1·1'0 I• o I o. I I I· I 1·1 I I 1•1+1 1"0·1 {-o I'I'I'I•O•J•O·O .. O.,I·I-1 O 1'1•1•1'1 1•1'1'0"1·1 1 I'I'I'I•'I"O'Iol''ll"'"""''·"~ 

A. MONTEIRO 
ELECTRICISTA- MECANICO 

Stock permanente de todo o material 
electrico para automóveis e motos 

Baterias AUTO-LITE 

HRMliltnO OH Silijfl SflHlOS 
O FI CI NA rle METALURGIA de AUTOtilÓVEIS 

Fabrico ue 
Radiadores 
Para-brises 
Para-pedras 

TODA A METALURGIA PARA AUTOMÓVEIS 

PO.RTO - 115, R. Duque Loulé, 117 

Telefone 6231 seis-dois-trez -um 

OfliCIIHi DE CIIRROSSiliWlS 
1'1\Ril UMIOilEUS 

RodaS de raios 
Fabrico de raios em ferro e estampados 

Soldaduras a autoge11io 
, , Especialidade em molas 

Joaquim Peruira Penrosa ô'Hrruio 
SB1e- Rua Padua Correia (antiga Trancoso) 

FiliaÍ--'Rua Genéral Torres, 280 

TELC'.FONE 3091 

Viln Nov~ !le (loiu 

r···············s·~~-~~···8~-~-9~~···&···~~~-~i~···· ···········1 
l PORTO • 
~ ~ 

i AGENCIAS-Lisboa, Braga, Ovar, Matosinhos 1 
' Correspondente uo Rio de Juneiro:-Banoo Borges 

~ Descontos, cobrança de letras, depósitos á ordem e a prazo; abertura de créditos; com- ~ , 
i pra e venda de cambiais e saques sobre todos os países; compra e venda de 

moedas nacionais e estrangeiras e papeis de crédtto 
Secção de Tabacos e Lot;;,rias ~ 

I Sociedude dos Vinhos Borges fi lrmiíu, IJ.da A"";\~:;.E_n,;;~RTo · I 
~"'""""""'""""""""""'"'"'""" ll ~'""'"""''""''"""'''-'''"''"'"'""''"'""'"''"''"'''"'"'"''""""""'' ·--· •11 .,.,,,,,,, .. , ··-· ·''""''""''''' ,_,,., ''""""'"'·".""'";""""'""'"i 
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S E 11 V I Ç O C 0 M P l t 1 O DE• 
~STOFADOa f PINTURA Á I'ISTOLA 

DE GUILHERME SOARES DA S~lVA 
TELHO?JE •-AVINTES VILA NOVA DE GAIA 

I 

I 

T 
I 

O PORTO 

THE CHOICE OF THE WORLD 
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' 
P recisando de 

I 

~nte nas 

C r istais de trnissão 

Condensadores 

r=ios 

Isoladores 

lâmpadas 

Rczslstências, etc. 

No seu próprio interesse devem consultar 

a 

Agência OR~Y ANTUNtS 
S . A . N L · 

-g 
1 ' t~VtNIDl\ DOS 7\Lii\DC)S. ó9 

J >()lx'" l~O 

Representantes para Portugal dos afamados receptoras 

(A voz de inegualável tona li dade) 

Mencione aa~Nli~N~0 , quando se dirigir aos anunciantes 


