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2 ANTENA 

NO NOSSO SEGUNDO ANIVERSc-\RIO 

Complefa com êsfe número---o vinw 
fe e quafro-dois anos de vida Anfena. 

Sentimos, muHo nafura\mente, a 
satisfação de quem, mercê da sua de
vofa persistência, encerrou um ano 
mais de trabalho fendo aproveitado o 
seu tempo. 
Seria o nosso triunfo questão de pou
ca monta em qualquer outro país que 
não fôsse Porlugal. 

Lá fóra, desde a prodigiosa Amé
rica do Norte ás minusculas républi
cas sul-americanas. a imprensa radio
técnica vive próspera. mercê de gran
des tiragens. 

Em Portugal. quando urna revista 
como Antena ultrapassa o primeiro 
milheiro, o editor pode embandeirar 
em arco. Triunfou! Não terá ganho 
um centavo, poderá defjciar-se com 
um monte pavoroso e de cifra de te
cibos por liquidar (no nosso caso mi" 
lhares de escudos) mas... triunfou ... 
Triunfo magro e epigramáHco, um 
quási nada semelhante ao do cavalo 
do inglês que morreu quando já se ti
nha habituado a não comer ... 

Durante êsfes dois anos de fraba" 
lho acl'mulamos frês cargos dispares: 
director. continuo e capitalista. 

Em qualquer desses três cargos 
Hvemos como honorários a saUsfação 
de não deixar vacilar uma obra que, 
como se certificarão no próximo nú" 
mero, entrará imediafamenfe numa fa
se diferente da presente, tornando-se 
no valor uma grande publicação téc
nica. 

Até aqui não se pôde fazer me
lhor. A obra realisada foi já superior 
ao que o meio e as receitas justificam. 
Do próximo número em dianfe desde 
o aspecto gráfico ao fexfo tudo em 
Antena será diferente. 

Novas secções se vão abrir, for" 
nando-se esta revista completa no gé
nero, capaz de se comparar ás revis
tas estrangeiras. 

Foi sempre nosso pr.opósifo não 

trair os que em nós têm confiado asH 
sinando Antena. Cumprimos rigoro
samente esse propósito, não transigin
do com os colossos. Exemplo: a cam
panha {já que assim lhe quizeram cha
mar) contra a Dhilips. 

Quando Antena sem financeiros. 
contando apenas com o auxilio dos 
seus assinantes e a magra bôlsa do 

· seu editor, frafou o caso Philips, não 
faHou quem nos vaticinasse. grandes 
dissabores. Ainda assim, porque so
mos teimosos, não exilamos. De resto 
a unica enHdacle a quem o escandalo 
deixaria d·e interessar era à Philips, 
porque não feriamos exHado a, em 
pleno tribunal, se lá nos chamassem, 
como latiram á lua os lacaios dos ho
landezes, demonstrar, fécnicamente. 
que estavamos na nossa missão-de
fender os radiófilos porfuguese~. 

Espalharam-se a nosso respeito
a Philips deve pagar bem aos tipos 
sem carader que tão fãcilmenfe menH 
{em, que Antena tinha desaparecido 
no rescaldo da campanha. Era menti-
ra como se viu ... 

' • • 
Propositadamente êsfe número pu

blica-se com atrazo para que seja dis
tribüido com o número 25. Deseja
mos deste modo não prometer ape" 
nas. realisar. 

Chamamos a afenção dos nosso.s 
leitores para as novas secções: 

Material-Reparações-Edições 
A partir da publicação do n. 0 26 

poderemos vender todo o maferial de 
Rádio a preços de concorrência e ga" 
ranfindo sempre a qualidade. 

Aceitamos reparações de qualquer 
ponto de Portugal ou das suas Coló
nias garantindo que os consertos são 
executados por técnicos compefenfes. 

Vamos editar umu série de livros 
da especialidade, preenchendo assim 
uma lacuna do meio livreiro português. 

A todos os que têm cooperado com-
nosco-Muifo Obrigado, i'l. Varrjllo 
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Verificaçã~ de condensadores electroBticos 
Uma simples prova dos. conden~ 

sadores eleclro!Hicos, dos usados pa~ 
!'a a filtragem da corren~e. eieduuda 
com uma lâmpada de iluminação e 
com qualquer tensão elédrica ou ou
tro meio vulgar de prova, CL'mo são 
os dispositivos ·A· e .B .• da lig. 1. 
não nos dá um resuUado satisfatl.'rio, 
cujos meios se prestam mais pal ::t 
condensadores fixos vulgares e outros 
acessõrios. 

Quando se h·afa de um condensa
dor eledrolitico o caso é diferente. 
pois êsles condensado
res têm um escape de 
corrente através do seu 
diéleclrico (elecb·ólito), 
COITente que pode me
dir-se e que varia se
gundo a idude do con
densador, a capacidade, 
classe e marca. 

Contudo n corrente 
é de 0,25 miliamperes 
por cada mfd. para os 
condensadores sêcos, e 
de 0.5 m. a. para os 
húmidos. 

O processo mais 
ericaz para efeduur (1 

prova é o de aplicar 

22.000 ohms. Devemos ter o cuida
do de ligar o posHivo do condensador 
com o mesmo polo da fonte de ali
mentação, como ),;e indica na fig. 2. 

Ao aplicarmos a corrente, pela 
primeira vez, num condensador em 
prova, o interruptor deverá ~star 
aberlo. 

Nes{a prova o miliamperimetro 
marcará momenfâneamente uma cor
:·enfe alta, diminuindo de seguida quá-
si a zero. 

Om-t.~do a agulha ou ponteiro se 

\IOL1. 

detem deve fechar-se o 
inlenuptor, marcando 
então o instrumento a 
passagem de corrente 
do escape do conden
sador, 

Num condensador do 
tipo sêco e de 4 mfd .. 
a corrente será de 1 m. 
a., .e para os húmidos 
de 8 mfd. será de 4 
m. a. 

uma vollagem de cor- ~I'J PR9)!9í VI!J:,&JJ..R.=é"'S'----' 
rente normal ou inierior ·-

Sem dúvida o mi
liamperimdro poderá 
marcar uma corrente 
::;uperior il normal. mas 
isto pode ser devido u 
que se tenha destruido 
a pelicula que se formo 
durante o trabalho do 

ao marcado no condensador. Para is
to uso-se um miliamperlmetro ligado 
em série com uma resistência e ao 
condensador sujeito a prova, eslando 
a resistência c R~ em paralelo com 
um inter.ruptor, como se vê na ng. 2. 

A resistência tem por fim proteger 
o instrumento no caso do condensa
dor se encontrar em curlo-circuilo, 
calculando-se o seu valor pela voHa
gem empregada e o alcance do mi
liamperlmdro. 

, Supondo que a tensão é de 220 
volts e que o alcance do instrumento 
é de 0-10 m. a., a resistência será de 

condensador. Neste caso deve dei
xar-se o inlenuptor fechado por um 
bocado atê que marque correcto. 

Passando dessa COJTente normal, 
é ~inal que o condensador se encon
tra em mau estado, assim como na 
primeira prova. is lo é quar, ·lo se apli~ 
ca a voltagem sem lermos fechado 
o inlerruplor, se o miliamperlmelro 
marcar um excesso de corrente é si~ 
nal que o condensador esfá em curlo
circuilo. 

Neste caso não deve fechar-se o 
inlerrupfor, porque corremos o risco 
de queimar o instrumento de medida, 
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que es[ã se.ndo 
p1·otegido pela re
sistência. 

Não obstante 
as provas efec
tuadas, sucede às 
vezes, 
pre, 

não sem
observar-se 

'"Fit;,.-z. 
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trabalho do con
densador. 

um mau funciona
mento de princi
pio ou depois de 
um bocado de Ch\t.VI t'"o t:SQUfMR1ico Pai'{R R P-rovq 

Pode isfo ser 
devido a qualquer 
outro de defeito 
inferno do con
densador, que po
de ser muito ve
lho, e o melhor é 
substifui-lo por 
oufro. 
Adaptação de JBD 

'"'"'"'"""''I"I"I"I"O'"'"'JIII"I''Iol"lt""'"''""'"'"''"''ltii"IM"Itiiiiiiii"I<'IIIII'IO•I'"Iillillll<<lllllllllllii"IOOII"IIOI"""""""'"""'""'"''' '""""' 1·1>'1 I 1·"·1'1'1"1·1·1 1·1·1 I 
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Um verificador r ' econom1co 

Apresentamos um verificador de 
continuidade e de condensadores, Íá
cil de consfruir e de muila utilidade 
para iodos os ensaios habHuais no 
serviço de radioreceptores. 

Emprega-se uma redificadora de 
meia onda que transforma em contí
nua a co1 rentn alferna do sedo1'. Um 
cordão de resistência limita a tensão 
da linha aos 12 volts necessários pa
ra alimentar o filamento da t2Z3. 

continuidade, far-se-à uso dos contac~ 
·tos marcados com cprova do conf:.. 

Observe-se que o condensador 
sugeifo a prova ficará em série com a 
lâmpada de néon e a tensão de ali
mentação, sendo possível determinar 
se está em condições normais, se 
apresenta fugas ou está em cm to-cir
cuito. 

Para verificar a volfagem ou pola
ridade da linha, basta apagar a fonte 

O lllb·o es
tá formado por 
uma resistência 
de 50.000 
ohms, de 1 
watt de dissipa-

sa.o40.rt.. 
/w. 

de alimentação 
do provador e 
efectuar as li
gações neces
sárias aos ter
minais indica
dos no circui
to. Dois deles 
correspondem 
a fensões até 
400 volts e os 

5ttc.lõ·r-

ção e um con- F\..J ~ 
densudor eléc- ~-w. = \:...r~J-

1 
.. &_./ 

frolitico de 8 X" flé.cn 
i\tHds, para +50 o-~---o'---'-----'-"<;:."';.:'o;I'·c,_ .. .,....,__,.~_j 
volts do b·aba- 1nr 
lho. A lâmpa-
da de Néon pode ser do tipo de t/2 
ou I waft. 

Para verificar o estado dos con
densadores, deverá ligar-se um par de 
condudores de prova aos bornes in
dicados no esquema com a palavra 
.:prova de cond."'. Para o ensaio de 
re~is(ência ou oufros elementos de 

outros dois até 
120 vaUs. O valor da resistência R 
depende da lâmpada de néon, mas 
geralmente é bastante uma de 40.000 
ohms. A lâmpada· de néon é sugeifa 
a diferenças de luminosidade, devida 
á maior ou menor voHagem aplicada . 

(Rtidio News) 
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A Rádiodifusão na . Noruega 

A Noruega., êsse pequeno país 
que fica ao norte da Europa e que se 
dedica quási exclusivamente à agricul~ 
fura, exploração floresfal, à navegação 
e à pesca, enfrentou, com uma fenaci~ 
dade e circunspeção verdadeiramente 
admiráveis, o seu problema de rádio
difusão, cu<ja solução satisfatória es
bar-ra com extraordinárias dificulda
des, dadas as condições geográficas, 
francamente hostis à propagação das 
ondas eledromagnélicas. Basta olhar 
o mapa dêste país para ficar-se com 
uma ideia nítida e imediata da grande

serviço regular de radiodifusi;i.o. Esta 
· autorisação, porém, só lhe foi conce

dida em Maio de 1923. Poucos roê
ses depois, a primeira emissora mon
tada na capital-Oslo-com uma po
tência de 500 waHs. suspendeu as 
emissões e foi vendida à Suécia Lo
go em 1924, constituiu-se, ainda em 
Oslo, uma Sociedade Anónima de 
Radiodifusão ..: Kringkasingselshapei», 
que foi autorizada pelo . Govêrno a 
consfruir uma emissora de 1 ,5 kilo
waHs, que veio a inaugurar o serviço 
oficial de radiodifusão em I de Abril 

za do problema que 
se apresenta aos téc
nicos: um país quási 
totalmente montanho
so e arborisado que, 
ocupando uma faixa 
de terreno muifo es
treita, se parece afé 
certo ponto com o 
Chile. Numerosos ar
quipélagos rodeiam 
a costa;' em que pe
netram fiords e va
les profundos. Por 
outro lado, todos 
aqueles que tenham 
lido as maravilhosas 
novelas de Knut 
Hamsum, o expoen
te máximo contem
porâneo da l'iferafu

r-:-----·--·,----------
de 1925. Pouco tem
po depois fundaram, 
se sucursais nas ci
dades de Be1·gen, 
Aalesund e TromsO, 
para em 1929 a No
ruega fazer o seu 
aparecimento no éter 
europeu, através de 
uma emissora ..::: Tele
funken• de 60 kilo
waHs, montada em 
Lambersefer, a pou
ca distância de Os
lo. Devido a uma 
lei promulgada em 
24 de Junho de 
1933, dissolveu-se a 
Companhia de radio
difusão, fundando-

1 

ra norue:gu,êsa, sabem ainda que os 
lenhadores, lavradores e pescadores 
da Noru;ega levam uma vida dura e 
rude; cheia de dificuldades. Êstes ho
mens, são-, via de regra, muHo adivos, 
robustos, sóbrios e notavelmente ins
truidos, mas preocupados sempre em 
aprofundar mais. ainda os seus conhe
cimentos. 

Já no Outono de 1922, um gru
po de apaixonados procurou, junfo 
das audoridades competentes, obter 
autorização para a exploração de um 

se, em seu lugar, 
uma organisaçã.o ofici'al de radiodifu
são, a que se deu o nome de .:::Norsk 
Riksluingkasfing .. , com urna Junta 
Adrninisfrafiva composta de 15 mem
bros. Ouafro dêles, representam o 
Parlamento. ao passo que os restan
tes nove são nomeados pelo soberano: 
Esta organisaçã.o depende diredarnen
te do Ministério de Cultos. 

O Estado em si, dispende sornas 
consideráveis a-fim-de solucionar os 
numerosos problemas que se apresen
tam ainda para uma boa generaliza ... 
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ção da rádio, fóra das aglomerações 
urbanas. Pelas autoridades compden
les foi elaborado um plano radiofóni
cO a realisar dentro de sde anos, que 
deve assegurar a recepção em lodos 
os recantos do paí:s-uma tarefa fanfo 
mais dificil quanto é cerfo que na No
ruega não existem apenas aldeias, co
mo ,aconfece em oub·os países euro
peus. A vida campestre concentra-se 
ali, geralmeníc em quinfas ou herda
des isoladas, cuja maioria carece ab.so
lufamenfe de corrente dédrica e ou:
lras comodidades modernas. Uma ou
lra circunsfânda que dificuHa enorme
mente a generalização da rádio é a 
frugalidade do operário norueguês. Os 
lenhadores, os lavradores e os pesca
dores não dispõem fàcilmenfe de di
nheiro visfo que, a trôco dos seus ser~ 
viços, recebem, quási sempre não só 
os produdos alimentícios de que ne
cessitam, mas ainda casas em que vi., 
vem gratuitamente. E. por isso que a 
maioria da população se não encon
tra em condições de poder comprar 
um receptl)r que lhe permita a recep., 
ção a grandes distâncias. Por isso 
mesmo não é para admirar que tenha 
sido a Noruega o primeiro país que 
seguiu o exemplo da Alemanha, crean
do um <receptor popular:., cujo preço 
módico, aliado a grandes facilidades 
de pagamento, pe•:mi!e a Ioda a gente 
o lorna1:-se rádio-escuta. 

Com a montagem de um cabo es
pecial entre a capital e Vadsõ (na 
província mais no nade do país) com 
u~ comprimento aproximado de 5.000 
quilómetros, ficou resolvido, ha cêrca 
de dois anos e meio, um dos mais cli
ficeis problemas do plano radiofónico 
norueguês. Este trabalho, que durou 
perfo de dois anos, era imprescindi
vel. visto que o emprêgo das linhas 
telefónicas normais para a retransmis
são de programas resultou, completa
mente ineficaz, especialmente duranlc 
os mêses do inverno. Este cabo, ini
cialmente para fins de radiodifusão, 
serYe ainda para felefonia e telegrafia, 

ANtENA 

e passa pelas seguintes cidades: Oslo 
- Koppnag--Trondhjem Mosjoen -
Fauske -Narvik --- Troms6 -Alta Va
dsõ. O problema. porém, fende a so
lucionar~se definifi,·amente, pois as au
toridades noruegui'sas, ha algum tem
po já, vêm fazendo ensaios com emis~ 
sares de onda-ultr.t-curta. 

A rêde radiofónica norueguêsa 
adual, compreende já 18 emissoras, 
disfribuidas por todo o país. A mais 
importante é, sem dúvida, a emissora 
• Telefunken• de 60 kilowatts, a que 
já nos referimos e que trabalha em 
ondas compridas-1.154 mefros-260 
Kc. - Ouairo emis~oras, ou s_eja: 
T rondhjem, fredril<s!ad, Bergem e 
ChrisHansand, disp()em de uma po
tência de 20 kilowaUs, e .radiam na 
gama de ondas médias. As emissoras 
de Aalesund: Tromsii e Vadsõ, fazem 
as suas emissões elll onda comprida 
mas com a potência de 1 O kilowaUs; 
e com a mesma pof0ncia, mas em on
da média, trabalham as emissoras de 
Bodü e Stavanger. Ouanlo às restan
tes. a sua potência oscila enfre 1 e 
O, 15 kilowatts .apenas. 

O número de riídio~Ouvínfes é já de 
210.000 aproximadamente, o que cor
responde a uma densidade de 7,5 °/o 
em ~elação ao número total de habi
tantes. Como se vê, m~ifo ha a fazer 
ainda afé que a Noruega chegue a 
atingir o nível dos demais países eu-
ropeus. 

Hans Kolh 

Imissor PIOP!l 
Vende-se para co. en{e alterna de 

II ü/220 volts. I O watts de potência, 

350 volts de anódico. 

Para !ralar: G:TI PY em Celorico de 

Basto. 

} 
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Aparelho de 3 lâmpadas para corrente universal 

Leitor: Se queres ler um aparelho 
barato, mas efeciente, tanto para as 
locais como para estrangeiras, sem dis
tOrsões, nem silvos incõmodos, e os 
teus meios econõmicos não te permi
tem adquirir um moderno seis ou sete 
vàlvulas, ofereço-te o resuHado dos 
meus modestos trabalhos, com a cer-

teza de, se o construires, não ficaràs 
defraudado. 

Sem pretender rivalisar com os 
modernos superheferõdinos, não dei
xa de ser um aparelho de qu91idades, 
isto é: .:sensibilidade, selectividade. 
potência e musicalidade>. 

A primeira está assegurada pela 
grande amplificação da deleclora, que 
é uma moderna 6C6. 

A selectividade é devida ao em
prêgo de bobinas de débil amorteci
mento. 

A potência, obtem-se graças à 
lâmpada 43, que nos dá uma· saída 
de 2,2 watts, e a última, devido à 
enorme sintonia de estações obtidas 
quer em onda média ou curtas. 

Com estas stuatro qualidades, alia-

das ao pouco custo do aparelho e da 
sua fácil montagem, julgamos que é 
dificil pedir mais a um receptor desta 
classe. 

ESQUEMA 
O esquema de principio, demons

tra-nos que se frafa de uma válvula 
penfodo defedora, acoplada por h·ans-

formador à lâmpada final. com ali
mentação unive~sal (isto é: quer em C. 
A., quer em C. C.) No esquema pre
vê-se a utilisação dum alto-talante ma
gnético, mas no caso de se querer 
utilisa·r um dinâmico, deve usar-se um 
càtodo da 25ZS para a alimentação 
do receptor e o oJlro põrü a excita
ção do dinâmico. Também se pode 
ligar a excitação, enlre os cà{odos e 
a massa, mas no primeiro caso, os 
J·esultados são melho;es. A impedân
cia do primàrio do transformador de 
saída deve ser de 5.0JO ohms. 

BOBINAS 

As bobinas a usar são as da ta· 
bela abaixo, que poderão ser feitas 
pelo amador, desde que siga as nos-
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sas indicações. Para mudar de onda, 
aconselhamos que as bob-iha:S sejarri 
montadas sôbre casquilhas de cinco 
pernas, o que facilitará. a mudança rà
pida. Todas elas são bobinadas. sô-. 
bre cartão baquelisado de 5 cenfíme
{ros de diâmetro, com fio de cobre· 
esmaltado ou isolado a sêda. A sepa
roção entre L! e L2 e entre L2 e L3 .. 
deve ser de 5 mJm. 

ANT!i:NA 

C5-.5 mf 
Có·-<'::7- 6 mf 
R7- 30 (10 w) 

· Ró -200 (50 w) 
1'1 .. l:ronf B. f, I /3 
Ch-20 Henrys (50 mA) 
Pilo( 6,3 watts. 

R+- 3.000 
R5 ··SOO 

VI-6C6 
V2-:-43 

V3-25Z5 

RESULTADOS 

Os resuliadoS c'ons.eguidos com . 
---c--------------~------

i'ltETROS L-1 L-2 L-3 
------

15-40 

30-80 

15-100 

175-550 

4 espims juntas. Fio 0,3 mtm 

7 espiras juntas. Fio 0,3 mJm 

8 espiras juntas. Fio 0,3 mJm 

3Zespiras juntas. Fio 0.3 mJm, 

!6 espiras afastadas· 2 mJm entre si; 5 espiras juntas, Fio de 0,3- mJm 
I Fio 1 mJm 

1

-16 fs~;r;;;, afa~tadas 2 m[m, Fiol8 espiras juntas. Fio 0,3 mJOl 

25 espiras afastadas ~ mJm, Fio 1!? espiras jnnfas, Fio 0,3 mJm 

I 
1 mJm' 

EO espit:l.S jun!as •. F.io de 0,315 espiras junfas. Fio 0,3 mJm 
I mJm j 

MONTAGEM 

A montagem é simples, sómenle 
sendo de aconselhar que se façam as 
ligações o mois curtas passiveis. O 
condensador ajuslavel C 3, deve ser 
ajusíado na parte que der melhores 
audições. isto é, quando seja maior a 
potência, sem o uparelho entrar em os~ 
cilação. O comando de volume, é fei.:. 
io pelo pofenciõmelro R 2, sendo a 
reação suave. Êste aparelho radia 
quando em oscilação, uma coisa mini:.. 
ma e que não causa incõmodos iJOS 

visinhos. Aconselho que a montagem 
se faça num chassis com as dimen~ 
sões 24X14 cms. 

MATERIAL A EMPREGAR 

CI-.0005 (variável) mf 
C2-.0001 mf 
Cs-.oooi (ajuslavel) mf 
C4-.5 mf 

Co-4 mf 
RI--2M 
R2 5o.ooo 
R3 50.000 

êsfe pequenoJJilãmpada, são espanto~ 
sos .. 'Sómente numa noife consegui 
ouvir quasi todas as estações de onda 
média, audíveis em PortUgal e; en1re 
elas Rádio Luso (R5/R4) e Rádio Pe
ninsular (RS/6) ambas de Lisboa. Em 
onda curta, os resultados ainda são 
melhores, principalmente a facilidade 
de captação. 

Estes resulfados foram ouvidos em 
Celorico da Reira, onde ha três apaH 
relhos. iguais ao descrito. com re~ 
sulfados iguais, estando os seus proH 
priefarios contentes com êles. 

Empregam uma antena exlerior de, 
eêrca de 1 O mfs. Nós {e mos também: 
um, que pômos· à·· diposição de-qualH 
quer amador, que assim o-solicite, paH 
r a demonstração, fendo muito agrado. 
em dar a todos os amadores que o· 
construam, os detalhes que preci
sem. 

Anlónio Raposo· 

''''""'"'"'''''"""'''''""""'''"'""'''''"'"''''""'"'''''''""""'''"'"'''''"""'''''''''""''"'''''"""''"'"'"'''''''"'"'''''"'"'"'' 

O ÉTER É LIVRE, desde que o uso desta libadade não perturbe 
a ordem pública, atente contra a segurança dos Estados ou prejudique: 
a liberdade das comunicações, tanto internas, como internacionais. · 

Resolução tomada no Congresso: Iiüernacional dt- T. S. 
f. realisado em Paris em 14 de .Junho de. 1925~ 

í 
L 
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Pela fotografia junta, pode fazer-se ideia do 
reduzido tamanho, das lâmpadas :séri'e .: GT::. que 

uma bem conhecida fábrica de lâmpadas de rádio, 
lançou últimamenfe nos mercados. A allura destas 

lâmpadas não excede nunca 7 cenfímefros, mas 

conservam todavia, as mesmas características 

daquelas que se apresentam com a mesma· com

binação de letras e números. E assim, vejamos: o 

novo Hpo 6AB-GT é de reduzido {amanho, mas 
desempenha o mesmo papel que a lâmpada 6A8. 
Afé agora, aparecer~m já cmacqu:eHes» dos Hpos 

6A8, 6K7, 607. 6J7, 25A6 e 25Z6. Todas esfas 
minüsculas lâmpadas se destinam a receptores 

portáteis universais, ou para C. A.. mas muito 

campa dos. 

ALINHAMENTO DA F. I. 
----============~~~== 

Ouando se ajusfa um amplificador de F. I. dum 
superhderàdino, deve proceder-se, como é sabido, 
êlapa por êlapa, começando pela última, isto ê, pelo 
transformador que alimenta a segunda deledora. 

Para efeduar um bom ajuste, não deve. haver- in
. ler-acção entre os transformadores nem oscilações 
indevidas. Convem, portanto, amortecer os transfor
madores que não estejam submetidos ao ajuste. 

Para isso se colocará em paralelo sôbre um dos 
enrolamentos, de- preferência o secundãi·io, uma re- ·. 
siStência duns 20.000 ohms. 

Trata-se de uma operação aparentemente sem 
impedância, mas capaz de evitar muitas dôres de 
cabeça aos profissionais, sobretudo quando o ajusfll 
é feHo com oscilõgrafo, 

~"'1"1111111"11'11111•0"111"1"1"0'"'""11'01'01 ''"''""'·1•<0'11 1•11,11•0 10 0"01'1''""'''"1 •1"0111"1' 1••0•'1'·0"0 "0"1 I 1-11' I' 0'<0· I O I O-,. 1·,1' I• I I''"'""'"Hiiiii'IHO> .. >l0•0"0"0"0110ni"O"I"~ 

~ Peça folhetos à 

ãcademia nacional de Rádio 
ll'<l<lllóll IQ)ü©w;JiiSü©· @!.® IJ2lüw;Jiii!@, SUw;J • 'WÕUi!ll INI©'W"" @!® ®i&llõ.m 

Telefone 3237 

_ A única organísação que o diplomará honestamente _ 
~ •.• -.•. "''"'""''' '"'"'"'':'"l""'"""""'"'""""'·"''""''""i"'"''""""'""""'"'i""""'''"'""""'"' 11"1"'"'"'''""""' ,, .... ,,,,.,,,. 1"1 -·-·· ,, ,, • ·•· ,_,,_,,,,'"'""'''""'"'""''''i' 
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Dicionário de Ràdio 
>-•<;-------

XVII 

IR\. 

Recepção superheíerõdina. -Superhe
[erodyne (superjiliródain) 

Receplor de baterias. -BaUery Recei
ver (báteri ricívei-) 

Receptor de corrente alferna.-A. C. 
Receiver ( «ei-ci» ricíver) 

Recept01·:de corrente directa.-0. C. 
Receiver >~:dí-ciH (ricíver) 

Rectificação de meia onda. - Hali 
Wave Redification (jaf ueiv rectifi
quéishion) 

Rectificação de onda completa. --full 
Wave Redification (full ueiv retifi
quéishion) 

Redificador.-Redifii'r (redifiár) 

Meiqdo de recepção por meio do 
qual a voltagem recebida se combina 
com uma voltagem alterna produzida 
por um oscilador local de maneira a 
produzir uma nova freqüência. Esta, 
chamada .. freqüência intermêdia", am
plifica-se e passa depois para o ver
dadeiro defecfor (2. 0 defedor). Cha
ma-se-lhe também recepção superso
nica ou de dupla defecção. 

Receplor de Rádio que trabalha com 
corrente proveniente exclusivamente de 
baterias. 

Receptor de Rádio que vai, buscar a 
correnfe de que necessita ao circuito 
de iluminação de A. C., por interme~ 
dio de rectificadores. filtros e outros 

· acessõrios. 

Receptor de Rádio que vai huscar a 
corrente de que necessita do circuito 
de corrente directa usada para a ilu~ 
minação, llUrando~a quando é neces
sário. 

Processo usado para converter cor
rente alferna em corrente directa, usan~ 
do apenas metade do ciclo, ficando a 
oulra metade bloqueada pela lâmpada 
redilicadora. 

P!'ocesso para converter correnle al
lerna em correnle directa, uH\izando 
as duas melades do ciclo. 

Dispositivo usbdo para converter uma 
COI'I'ente aHerna em col'l'enle direda, 
utilizando a propriedade de deixar 
passar a ·corrente sàmenle numa direc-

. ção. 
Dá~se também êste nome à reunião de 
todo o dispositivo rectificador. 
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Regeneração, - Regenerafion (reyne~ 
réishion) 

Regulador de voHagem,-VoHage re
gula!or (vólteich regiuléiter) 

Relay.-Relay (rilei) 

Reludãncia. -Reludance (telúdans) 

Reàs!a!o.-Rheos!a! (ríos!a!) 

Re~radiação. -Re-radiaUon (ri-radiéi
shion) 
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Processo por meio do qual uma parte 
da energia que sai de um amplificador. 
volfa ao circuito de entrada e que, 
combinando-se com os sinais ali apli
cados, aumenta a amplificação fatal. 

Dispositivo que manfém denfro de 
certos limites a v9ltagem de um cir
cuito cuja f. E. M. fende a variar por 
qualquer moHvo. 

Aparelho elêdrico que. por meio de 
uma corrente elédrica, fecha ou abre 
outro circuito indendenfe do primeiro. 

A oposição à sua passagem que as 
linhas de fôrça magnética encontram. 
Pode comparar-se com a resistência 
elé.drica dum circuito. 

Uma resistência capaz de variar rap1~ 
da e convenientemente, por meio de 
um braço móvel ou qualquer oulro ar
ranjo. 

Desvio de urna onda de Rádio, devi
da à acção de um receptor regenera
tivo ou superheferôdino. mas de po
bre consfrucção. 

CONTINUA 

Atendendo it progressiva compli
cnção dos modernos receptores. tor
nou-~c ern verdndei1·a <<Corz·ida>) a 

procura de osciloscópios e outros 
ncesHórios que permitetn, no técnico, 
um trabalho pt·eciso de ajuste e ali
nluunento dos mesmos receptores. 

A grn vurn corresponde rl uni dos 
tnnis recentes n1odêlos, onde se en~
contram já incluídos todos os con
trôles que permitem obter os melho
res resultados em instrumentos des
ta natureza. 
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DICIONÁRIO TtCNICO 
IV 

SUÍÇA 

No ano passado 100.000 alunos 
das escolas escutaram regularmente 
as emissões escolares suíças. 
INGLATERRA 

Tenciona~se instalar no Império uma 
rêde de frinfa e duas novas esfações 
de radiodifusão. 
TERRA NOVA 

Vai~se consfruír brevemente em 
Saint John uma esfação emissora de 
lO quilowafts para trabalhar em ondas 
médias. 
ALEMAJS:HA 

A próxima exposição de rádio será 
em 28 de Julho ou 6 de Agosto de 
1939. 

A _percentagem _das· famílias pas:.. · 
suíndo aparelhos de rádio é actual
mente de 33,5°/o na Alemanha e de 
34,7°/o na Austria. 

BALEIAS 
EMISSORAS 

A pesca à baleia é uma das mais 
O!Tiscadas e mais movimentadas. Co
mo se trata de um enorme volume, os 
pescadores costumam, depois de as 
haver farpado, enchê-las de ar de 
l'órrna a que o cetáceo fique boiando 
ã tona de água. · 

Depois de lhes espetarem uma pe
quena bandeirola sôbre o dôrso, afas
tam-se para a captura de outros ani
mais. Voltam mais farde a reünir o 
frudo da pesca. Dá-se no entanto o 
caso de que devido a nevoeiro e ou
tros motivos imprevistos. apesar do 
indicativo da bandeira, os pescadores 
perdem por vezes o resultado dos 
seus esforços e não voltam a encon
trá-las. 

Os alemães resolveram agora es
se contratempo de urna forma verda
deiramente engenhosa. 

Em vez da bandeirola insfalain sô
bre o dôrso da baleia uns pequenos 
emissores com a respediva antena, 
tudo isso à prova de água. 

Para voltarem a encontrar os cdá
ceos capturados basta deixarem-se 
guiar pelo radiogoniàmelro de bordo 
que os conduz diredarnenfe ao emis
sor fllutuanfe. 

Mais um benefício da's ondaS -C~r
fas cuja aplicação a todOs os rarnQs 
de actividade humana se vai alargah-
do cada vez mais. : 

Estude Peça folhetos á 

RÁDIO Academia Nacional de Rádio 
Rua Dionísio de Pmho, sjn-Vda Nova de Gaia 

Telefone- 3237 

A ·ÚÍlica organisação que o diplOmará honestamente 
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Para mudar a frequência dum cristal 
Não é {ão difícil como se julgu. 

aumenfar ou diminuir a frequência de 
um crisfal. 

Para a aumenfar pode empregar~ 
-se qualquer pó de talheres, bastante 
fino. 

Colocaremos uma pequena quan
tidade desse pó ntim vidro plano e 
juntar-lhe-hemos uma pinga de água 
afé formar uma pasfa rala, sobre a 
qual assentaremos o crisfal. 

Com os dedos faremos pressão 
sôbre o crisfal e fricionaremos êsfe, 
fendo cuidado que o desgasfe seja 
feito por igual em fada a superficie 
da face. 

Esfa operação não deverá demo-

Pt(ü sempn~ 
~ em tôd«B 
ü pürtt 

rar mais de um a dois minutos, em 
, seguida ao que se lavará o cris~al 

com água e depois com fetraclorelo 
de carbono. para o ensaiar ao oscila
dor. 

Para baixar a fequência aplicare
mos linfa da China em ambas as su
perficies, com um pequeno pincel, ou 
cobriremos a mesma com lápis n. 0 ;2. 

Deste modo pode baixar-se a fre
quência de 10 a 30 i<Hz. 

O sisfema do lápis tem a vanta
gem de permitir mudar de alguns i<Hz 
quando queiramos fugir a um ORM. 

(Rádio News) 

TELEFONES 

127 e 246 

Rua das Flôres, 69 
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Porque motivo 

material ? 

-na o 

ANTE\IA 

fornecemos 

O fílulo que encima esta página tem sido pregunta na bôca de 

rnuHas das pessoas que se nos dirigem. Provém· ·-bem o sabemos -do 

fado de as escolas americanas ilustrarem os seus anúncios com gravuras 

mais ou menos sugestivas, onde figuram <analizadores>, «prova~lâmpadas'", 

c osciladores de ajuste, e demais dispositivos encantadores que, até prova 

em contrário, nunca mais atravessam o Oceano Atlântico... Nem outra 

coisa seria de esperar. pois se os homens dos U. S. A. realmente envias

sem o que prometem. não ganhariam, em cada Curso, com que comprar 

cigarros pata um dia. Sejamos razoáveis, pois, e perdoemos-lhes essa li

geira falia ... 

Ora nós. portugueses por nascimento e pelo coração, não podería

mos nunca ludibriar outros portugueses como nós. .C por isso, justamen

te, que não fornecemos material. a menos que 'tivéssemos atribuído ao nos 

so Curso um preço 5 vezes maior do que aquele que tem. 

Por outro lado, não nos anima o intuito de fazer lucroS em peças 

de Rádio. Isso compefe às organizações puramente comerciai_s, ou às, re

vistas da especialidade. .C natural. porém, que dentro de algum tempo nos 

entendamos com a revista cAntena=> única do género em' Porlu,gal no 

intuito de facultarmos aos nossos alunos apreciáveis descontos no materia

que, vofunfàriamenfe. queiram adquirir. Entretanto comprarão onde qui

zerem, nas casas de Rádio honestas. e por metade do preço dos cursos 

americanos, Para isso podem contar com' os nossos conselhos. através da 

nossa Secção Consultiva. 

Eis o motivo porque a A. N. R. não fornece material. 

Rua Dionísio Pir.ho1 s{n 

Vlli'l NOVi'l Dr GAIA 
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CONQUISTE 
o SEU FUTURO 

a opinião de um escritor ilustre 
sôbre o nosso • ensrno 

"" ., 

Necessidade imprescindível era tsta; pois não ,tinha
mos ainda uma Academi~ Nacional de Rádio. A mea 
vila de O.Iia cabe essa honra. Aprender é um b·em, uma 
ocupaçáu, um futuro. Ora, a técnica é tudo no mundc. 
Passou o tempo dos teórico'. E, a era dos sonhadores 
até. Os poetas ainda tentam com versos estranhos e des
compensados, vibrar o coração . . Bem melhor é cha
mar as ondas de Hertz para deliciar o< 110ssos ouvidos. 
O século pertence ao Rádio. · E' uma ciência avassala
dora e triunfante. Cacia vez se torna mais maravilhosa. 
Os seus progressos sào contínuos. Seduz a sua pesqui
~a. E do seu invento mágico, vantagens sem fim resul
tam. Qaando a humanidade estiver radiófila, será me
lhor, mais feltz ·e menos cruel. A luta das ondas náo é 
tão perniciosa como a dos canhões mortíferos. Cifra-se 
só em transmitir mentiras, tudo mentiras ! Saber como 
se ouve, como se fala, como se difunde como se capta o 
som é dum grande ensinamento, dum alto valor. A Mo
cidade de hoje «pedibolista», nada perde se fi>r radiófi
la. E depois, quando tivermos a Televisão, ainda mais 
radiotécnicos serão precisos com mais conhecimentos. 
Não vou agora com sessenta invernos já decorridos ma
tricular-me ne"a Academia, por mal dos meus pecados. 
Mas felicito os seu' Corpos Gerentes e os seus sábios 
professores. 

Á Esquina do Paraíso -Porto Dr. Amilcar de Sousa 

Peça folheto descritivo a 

Pkademia NaJcional d~ Rádio 
Rua Dionísio Pinho, sfn 

VüD<9l ~©~@ ©I® ~<9JÜ<9l 
. ~ 

,,,,,,.,,,_,,,,.,,,.,,,.,,,,"''''''"'''''''''1'•1-'1''"''''"'''''"'"''"''''""'"''''''''''''''''''"''·'''''"''""'"'"'"'"'"'"''·'"""'''''"''"'''''·' ,,,,,,,,_,.,.,.,,,,.,.,_, . .,.,,., 
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11 EDIÇÕES ANTENA;, 
Rua Dionísio Pinho, s/n 

VILA NOVA DE .6AIA 

PORTUGAL 

TELEFONE 3237 

fi O t: D D FI DO Rll DI Ó ~ 111 O 
1 9 3 9 

Única Publicação Portu~uêsa no género e indispensável 
' na mesa dos amadores c estudiosos da Rádio 

Êste ano a Agenda elo Radiófilo apresenta-se tmma 
melho,.acla e atraente edição. 

Publica um Dicion:í.rio de Rádio, completo, 
que só por si justifica o valor desta obra. 

Símbolos-Tabelas-Dezenas de interessantes e variadas 
tnontagens 

t;MISSÃO I RECt;PÇÃO I AMPLIFICAÇÃO 
Um livro profusamente ilustrado e indispensável 

PREÇO: 

Continente e Ilhas 8$00 
Colónias (importância acompanhando o pedido em vale 
postal pu mo~da loc~l) ~ . 1 ~ • lQ$00 
Angola . . . . . . . . . . . . . . IO. Angolares 

PEÇA JÁ O SEU EXEMPLAR 

l 
: I 



E 
A fV1ELH'OR MARCA 
DE VINHOS DO PORTO 

s 
t\MELHOR MARCA 
OE VINHOS DE MEZA 

A MELHOR MARCA 
DE VINHOS ESPU
MANTES NATURAIS 
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