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O rneu receptor 

Como com o meu receptor te
nho colhido optimos resultados e 
o julgo fácil na construção e opti
mo na economia de material, pas
so a descreve-lo. 

No • Jones Handbook» de 1937 
vem publicado o esquema dum re
ceptor com o título • The Ultr à Oai
ner Receiver•. 

Oostei do esquema e calculei 
optimos os resultados. Procedi à 
construcção, e, francamente, fiquei 
satisfeito, momentaneamente, visto 
que o amadôr só momentaneamen
te se satisfaz. 

Como é da praxe, passado pou
co tempo pensei em inhoduzir 
qualquer modificação que podesse 
resultar em vantagem. 

Como a aplicaçito do ôlho má
gico estava na ordem do dia, expe
rimentei-a, mas de forma a que essa 
lâmpada fôsse aproveitada para ou
tra função além da indicador!! de 
intensidade. 

Aproveitei, assim, o esquema 
do •Jones Handboob até a segun
da frequência intermédia e o ôlho 
mágico, 6E5, que poderá ser mon
tado no painel para não só embele
zar o aspecto do receptor, romo 
para farilidr1de visual, desempenhan
do ao mesmo tempo o papel de 
demodulador. Segue se em baixa 
frequência uma lâmpada da série 
metálica 6f6 que poderá ser substi
tuída por uma 42. 

Como do esquema do Jones fi
casse abolido o BfO para recepção 
de CW, adaptei ao receptor mais 
um condensador, o de reacçãn. 

No esquema que apresento as 
lâmpadas desempenham as seguin
tes funções. 

Uma 6!(7 em R. f., regenerati
va, para maior sensibilidade e ser
vindo, práticament~,para eliminação 

EUGEIYIO JliOURA C17ZZ 
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Uma 6L7 como primeira dete

ctara. 
feito o acoplamento electrónico 
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ao oscilador de alta frequência, é 
obtida a frequência resultante de 
456 Kcs. 

Um transformador de frequên
cia intermédia seria suficiente para 
se obter boa selectividade, mas, 
obtem-se mais selectividade com a 
aplicação de um segundo transfor
mador. 

Como segunda detectara ou de
moduladora e olho mágico uma 
6E5 ou 6U5. 

Em baixa frequência uma 6F6 

H. F. ase DETECTORA 
40 11 espiras de flo 24 dsc. 

3 

que poderá ser ligada de forma a 
trabalhar com alto-falante se assim 
o preferirem. 

BOBINES 

Construção em formas de 1 1/2 
polegadas, 5 pernes. 

L1 - Consiste em 6 espiras de 
fio isolado a algodão, enroladas sô
bre o fio que liga a grelha da 6K7, 
como vai indicado no esquema, isto 
para qualquer frequência. 

PLACA R, F. GRELHA R, F. 

Metros Tomada na 3,<1 esptra 12 espiras de fio 24 dsc 8 espiras de fio 32, enro- 18 espiras de fio 18 dsc, 
Bobinado abrangendo 1 1 1./8 de bobinado 

!{2 polegada 

20 6 espiras de fio 18 dsc, 6 espiras de fio 18 dsc 

Metro" 
1 pole~ada de bobinado 1 pategada de bobinado Tomada a 1 1/2 espira 

10 I' 1/2 e<p/'" d• fio 18 3 112 espiras do fio 18 

Met,os 
dsc espaçado, 1 pole!!ndn de bobinado Tomada a 1 espira 

I 

lado juntamente com a 1 polegada de bobinado 
detectara Tomada a 1I3 de espira 

1 espiras de fio 32 dsc. 10 espiras de fio 18 dsc, 
bobinado junto com a 1 poleJ!ada de bobinado 

detectara Tmoada a 1!4 de espira 

5 espiras de fio dsc. 
3 espiras de fio 32 dsc. 1 pole!!ndll. de bobinado 

Tomada a li4 de espira 

do Dtsporto 

Alguns jogadores do c Ar
senal foot-Ball Club)> toman
do parte nas experiências de 
teleyisão realisadas no campo 
de jogos daquele afamado 
agr:1pamento do foot-balllon~ 
drino. o~orge f. \llison, di
rector do Arsenal Club, bem 
conheCido dos rádio-ouvintes, 
pelas suas crónicas desporti
\'as, explica a um dos jogado~ 
res o fLtncionamen to do curio
so aparelho televisor. 
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Uma das propriedades mais in
teressante, vantajosa e importante 
das correntes alternativas, é a ex
trema facilidade com que se podem 
transformar noutras correntes alter
nativas da mesma freqüência e fot
ma, mas de voltagem e intensidade 
diferentes. 

Esta transformação é efectuada 
por meio do tramformador estáti
co, assim chamado porque nenhu
ma d<lS partes constituintes é mó
vel 

l' transformador é uma máqui
na de inducção, ern qne o inductor 
e o induzido são fixos e cuja cons
trução se baseia na produção de 
correntes induzidas no circuito se
cundário ou induzido sempre que 
unn C<•rrente directa de intensida
de variável, ou uma corrente alter
nativa, passam num circuito primá
rio ou inductor. 

Todo o transformador é por
tanto fundamentalmente constituido 
por: 

1."-Circuito inductor ou pri
mário, que é alimentado pela cor
rente primárja, a transformar. 

2.° Circuito induzido ou se
cundário, que fornece a corrente 
transformada para os aparelhos de 
utilisaçào. 

3.'-Nucleo de ferro lamelar, 
formando um circuito magnético, 
sôbre o qual e>tão enrolados, e 
dêle isolados os circuitos primário 
e secundário, que por sua vez, são 
fortemente isolados entre si. E' nes
te nucleo que se forma o fluxo ma
gnético variavel ou alternativo, re. 
sultante da acção das correntes 
primárias ou secundárias, 

O que na realidade se move, é 

ANTENA 

Por EUGÉNIO MOURA CTIZZ 

o fluxo magnético, que é alternati
vo e produz o efeito de indução; 
por isso, é alternativa também a 
corrente gerada no circuito secun
dário. 

Os transformadores têm uma 
grande importância i!Jdustrial, por
que sem êle> tornar.se-ía mais difi
cil e muito dispendioso o transpor
te a Krande distancia, para os cen
tros ir1dustriais, de energia eléc!ri. 
(a gerada nas grandes centrai; 111· 
clro-eléctricas. Para uma determina
da potência eléctrica, igual a V x I, 
o transporte é tanto mais rendoso 
quanto maior fôr a voltagem V e 
menor a intensidade I visto que, as 
pêrdas homicas etc. crescem pro
porcionalmente ao quadrado da 
intensidade. 

Sem a invenção do transforma
dor, quási que não seria possível, 
o transporte de energia eléctrica 
sob alta voltagem e pequena in
tensidade. 

O transformador tem ainda as 
grandes vantagens: de a sua cons· 
trução ser extremamente simples, 
nào possuir parles rotativas ou mó
veis e ser a máquina mais rendosa 
(% a 99"/o). 

Os transformadores podem clas
sificar· se: 

1.' Relativamente á voltagem 
em: 

a) transformadores elevadores 
de voltagem, quando a voltagem 
captada no secundário é superior 
a voltagem aplicada ao primário; a 
sua relação de transformação é 
sempre maior do que I. 

CONTINUA 
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A UNIDAO[ 0[ CONTRôlE A DISTANCIA 
Por Cli{ford lJcnfon 

,--~-~- ~-·----------, 

Interessante ::! simples dispositivo que permite sinto
nizar um receptor de qnalqner ponto afastado, podendo 
incorporar-se em qualquer receptor, ainda mesmo uos da 
«velba guarda». 

5 

Passando a nossa atenção pela 
linha de receptores «made 1938», 
notaremos em todos êles novos 
aperfeiçoamentos: dispositivos de 
sintonia mediante discos selectores, 
acção automática para mudança de 
estações, etc., etc., encerrando to~ 
dos êles enge11hosos mecanismos. 

para encontrar a estação que deseja 
e regular o volume à sua vontade 

O circuito 

A unidade de contrôle e distân
cia é simples de construcçào e sim~ 
pies ainda quando considerada elé~ 
ctricamente. 

Porém, em São neces~ 
todos êles há sárias duas 
um lugar c o~ I â 111 p adas, 
mum: a ne- uma par a 
cessidade do c misturar o 
ouvinte ter sinal de en-
de aproxi~ Irada com o 
mar-se do do oscilador 
receptor pa· local dando 
ra o sintoni- como resui-
zar! tacto a fre-

/\ unida- c.l quência ín~ 

de de con· t-~II-J. _ _j~=:±===J==i==J=.J.~~~j te r 111 e di a 
trôle e dis- '~ (c~>J mtMMERs c.1o que, natural-
tância mais 1122oraoucA ____ mente, v a i 
conhecida,té FIO. cair d''ntro 
-cnicamente, da banda de 
por-contrôle remoto-constitue uma 11broadcasting)) 1 e a outra, a recti-
feliz soluçao para os receptores anti · ficadora, destinada a fornecer a 
gos, visto que, com êste dispositivo tensao <módica à primeira. 
qualquer receptor, seja do tipo de Desta maneira, a unidade de con~ 
rádio-freqüência sintonizada, seja trôle fica completamente indepen~ 
um super- heterodino, pode ser dente em referência à fonte de ali~ 
modernizado. mentação do receptor, caracterís~ 

Esta unidade de contrôle é sim~ tica de maior importância, visto 
pies, não exigindo conhecimentos que existem receptores cujo trans~ 
proiundos da matéria. Uma escala formador de alimentação é estri~ 

ctamente calculado para alimentar 
calibrada para a sintonia e um um determinado número de lâm~ 
contrôle de volume, permitem ao padas. 
ouvinte fazer os ajustes necessários A secção pentodo da 6 A 8 en~ 
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contra·se sintonizada no circuito 
de grelha graças ao emprego de 
T1 e C1, como póde ver-se na fi
gura 1. T2 é o transformador de 
saída e utiliza-se como elemento 
de ligação com a entrada normal do 
receptor. Há várias combinações 
no esquema destinadas à melhor 
adaptação da impedância do re
ceptor com respeito a êste elemen· 
to a·fim-de obter os melhores re-
sultados. ' 

A secção triodo da 6A8 actua 
num circuito oscilador simples do 
qual fazem parte T3 e C2. C! I é o 
condensador <padder• destinado a 
alinhar o extremo de baixas fre
quências da banda de 'broadcas
ting». 

ANTENA 

Notas 

Para pôr a funcionar a unidade 
descrita, colocam-se a 6A8 e a 
25Z6 nos respectivos zócalos le
vando os dois cabos de ligação cor
respondentes ao receptor. Estes 
conductores poderão ser entrança· 
dos ou então do tipo "dois em um•. 
Um dos extremos liga ao borne de 
antena do receptor e o outro ao 
correspondente a terra. Os outros 
extremos ligam-se do modo se
guinte: 

Se o rádio-receptor tem um pri
mário de antena de baixa impedân
cia, o cabo que se dirige ao termi
nal ou borne de antena do receptor 

ligar- se· à 
ao termi
nal 10 no 
adaptador. 
A ligação 
da te r r a 
lar-se-à ao 

;;ri"Q:t~il terminal 9 
do adapta
dor fican
do desliga
do o termi
nal 11. 

A redu· 
zida cor
rente anó
dica utili
zada pela 
6A8 permi
te o empre 
goda resis
tência R3 
em vez de 
um choke 
de filtro. A 
rectificado· 
ra é uma 
25Z6. O 

(FIO. 2) 
Se o re

ceptor tem 
um primá

rio de alta impedancia, o cabo cor· 
respondente ao borne de antena do 
receptor irá ao terminal 11 e a li
gação de terra aos terminais 9 e 10. 

circuito de filtro fica completo com 
o> condensadores C7 e CS. Duran
te as experiências verificamos que 
não havia vantagem em utilizar-se 
um choke em substituição da resis· 
tencia R3. Por outro lado, não 
existem quaisquer zumbidos sinto
nizados de espécie alguma. 

Um contrôle de volume (R5) 
com ponto médio, es!á enxertado 
na ligação do cátodo e circuito de 
antena. Este contrôle aprova com
pletamente e permite, á pessoa que 
sintoniza, ajustar o volume durante 
a procura de estações sem precisar 
actuar directamente sôbre o rece
ptor. 

Como podemos desconhecer a 
impedancia do primário da bobine 
de antena· do receptor, convém de
terminar o ponto óptimo duma ma
neira experimental. 

O sistema de antena comunmente 
utilizado no receptor ligar-se-à ao 
terminal 13 da unidade de contrôle 
a distância, enquanto que o cor
respondente a terra irá ao terminal 
17. 

O cordão com resistência enchu· 
fa-se sôbre uma tomada pondo em 
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função a unidade para o que se 
faz girar para a direita o botão do 
contrôle de volume. 

O receptor deved estar ·•acêso» 
e com o dia! na posição correspon
dente ao extremo de baixas fre
quências da banda de «broadcas
ting», procurando que nêste ponto 
não haja qualquer estação. O con
trôle de volume do receptor ajusta
-se a um nivel correcto. Desde que 
a unidade de contrôle se encontre 
trabalhando em perfeitas condições, 
não é preciso reajustar o contrôle 
de volume do receptor. 

A seguir, faremos os ajustes com 
a unidade de contrôle a distancia 
sintonizando a estação com o botão 
respectivo e regulando o volume 
por meio de contrôle expressamente 
disposto para tal fim. 

Começa-se pelas estações situadas 
no extrêmo de altas lnoquências da 
normal de rádio-difusão. Ajustam
-se os dois compensadores Cx, sô
bre a unidade do contrôle com um 
desandador isolado fazendo-o pas
sar pelos ori!icios existentes no cos
tado do chassis. Os ditos compen
sadores ajustar se-ão até atingirem 
o máximo de volume. Então sin
torizar se-à uma estaçà:o que trans
mita no extremo de baixas frequên
cias, ajustando o condensador 
«padder" C 11. 

Êste aju&te lar-se-à procurando 
também obter o máximo de volu
me. 

Este simples «contrôle remoto» 
permite percorrer toda a banda de 
• broádcasting" de ponta a ponta se 
todos os ajustes forem leitos cui
dadosamente. E se tivermos o cui
dado de escolher um ponto sôbre 
o dia! do receptor em que nenhu
ma estação lôr ouvida, não corre
remos o perigo de encontrar inter
ferencias de estações captadas dire
ctamente pelo mesmo. Mas se uma 
emissora potente, local, se encon
tra próxima da frequência seleccio-

7 

nada, podem aparecer silvos ou 
•<parasitas• quando se sintoniza 
qualquer estação débil, por meio 
de unidade deeontrôle, dir-nos-ão! 
De lacto; mas podemos eliminá-los 
variando levemente a frequência 
intermedia, ajustando o compensa
dor enxertado na parte superior da 
blindagem, que se encontra próxi
mo das válvulas. 

Prgcauções 

Devemos notar que, uma vez a 
unidade do contrôle ajustada para 
uma determinada posição do dia!, 
est1 não deverá ser alterada, sob 
pena de ter de ajustar-se novamen
te a unidade de contrôle. 

Claro está que, desde então, to
da a sintonia se faz com a unidade 
de contrôle a distância, não tendo 
de mexer em qualquer botão do
receptor. 

Materiais 

2 zócalos-8 orilicios-para válvulas 
metálicas. 

1 transformador de saída (1. i.) T2. 
1 bobine de antena e oscilador, TI, 

T3. 
1 tandem duplo do tipo para r.f.s. 
1 botão e escala graduada para sin

tonia. 
pot~nciometro de 10.000 ohms 
(contrôle de volume). 

I padder 50-400. 
1 cabo de trez ter•' inais. 
1 cabo de dois terminais. 
1 resistencia de 500 ohms, 0,5 

watts, RI. 
1 resistência de 50.000 ohms, 0,5 

watts, R2. 
1 resistencia de 20.000 ohms 1 

watt, R3. 
1 resistencia de 30.000 ohms, 0,5 

watts, R4. 
1 condensador de mica de 0,002, C3. 

Conclue no próximo numeJo 

(Tradução de Carlos Amaral) 



Um emissor onro ultra-curt~s 
Por J'>IANUEL ANTUNl':S, Técnico da Emissora Nacional 

Continuação dos Nos H e 15 

Lista do material 

fig· 1 

Chi-Bobina de impedáncia de 20 
henry3, para 500 miliampéres. 

Cl, C2, Conder•sadores fixno de 4 
microfatads, dieléctrico de pa
pel, para 600 a SOU volts. 

C3-Con.densador fixo de 1 micro
farad, dieléct:·ico ele par,el, pa
ra 400 volts. 

RI-Resistência de 230 ohms, 200 
watts. 

R2-Resisténcia de 30 ohms, 2 
watts (poderá servir um vel110 
reostato). 

R3 -Resistência ele 20.000 oh:ns, 
200 watts, com tomadao. 

fig. 2 

TI-Transformador de alimentação 
(ver texto). 

Chi-Bobine de impedância de 30 
henrys. para 500 miliampéres. 

Cl, C2-Ver textn. 
C3-Condensador fixo de I micro

fa~ad, dieléctric" de papel ;>a
ra 400 volts. 

V!, V?-Válvulas 5Z3 ou 83 e res
pectivos suportes. 

R3--Resistências de 20.000 ohms, 
20 watts, com tonndas. 

R4, R5, R", R7-Resisténcias fixas 
de carvão, 100 ohms, 5 watts 
(ver texto). 

fig. 4 (vêr texto). 

RS, R9, RIO, Rll--Resistências fi
xas de 500.000 ohms, 1 watt. 

Conclue no próximo número 
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llll A Suiça em 1 de Novembro do 
ano findo possuía, devidamente re
gistados, 4S9.459 rádio-receptores. 

iiJ Em Pari•;, a exemplo do que 
já se fez em Berlim, vai ser creado 
o Conservatorio de Rádio. 

Destina-se a preparar, para as 
actuações ao m icro!one, os chefes 
de orquestras, instrumentistas, can
tores e actores. 

[l] Por determinaç~o de Mussoli
ni, o conhecido iáte (,Electra,, a 
bordo do q uai Marconi fez muitas 
das suas nn1ravilhosas experiências, 
vai ser transformado em museu. 

lU No min:'tsculo principado de 
J\1lónaco está a proceder-se á insta~ 
laç<lo de uma estação emissôra que 
começará a funcionar brevemente. 
A sua potencia será de 200 a 250 
kw· 

ilil A Alemanha projecta construir 
110 corrente ano três novos emis
sores de televisão. 

til A 15." Exposição de Rádio ele 
Berlim realisa-se de 29 de Julho a 
7 de Agosto do correJJ.te ano. 

í!il Em Dezembro do ano findo 
havia em todo o território ~onti
nental italiano 795.000 receptores 
de telefonia. 

V~NDEM-S~ 

Emi550R: r o- PA 
Emt55DR: mo- PA 

A fUNCIONAR PREÇOS MÓDICOS 
Enviam se fotografias 

CTII'll-P.(' Francisco António Rodrigues 
EVORA 
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Ao micmfone da B. B. C. de Londt'es 

JORGE VI 
faz um discurso para os seus domínios 
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O Condensador no "bias'' por cátodo 

O sistema de t(bias" por resis~ 
tência no cátodo é tão simples e 
económico, que pràticamente to
das as válvulas nos receptores ali .. 
mentados pela corrente de ilu
minaça:o, baterias, acumulador ou 
vibraJor, pc.larisam suas grelhas 
por esta forma. 

Se bem que a estabilidade de 
funcionamento por êste sistema 
não seja perfeita, as variações de 
tensão na grelha, provocadas pe· 
las variações de intensidade na 
plact sã:o, debaixo de certo ponto 
de vista, proveitosas, porque efe
ctivamente o sistema de 
«bias" por cátodo tende 
a opôr-se a toda a va
riação na intensidade de 
placa. 

Isto constitue, sob ou
tro ponto de vista, um 
inconveniente, visto que 
o funcionamento da vál
vula se baseia precisamente nas 
variações de intensidade na placa, 
provocadas pelas variações de ten
são entre a grelha e o cátodo. 

Vejamos em detalhe êste mesmo 
efeito. 

Ao ligar uma válvula pela forma 
ilustrada na figura I, circulará uma 
corrente eléctrica no sentido indi
cado pelas sétas. 

Esta corrente circula através da 
resistência R., produzindo entre 
seus extremos uma certa queda de 
potencial que depende da intensi
dade da corrente anodica e do va
lor da dita resistência R. 

Suponhamos que a intensidade 
seja de 10M. A. e que o valor 
de R é de 1000 ohms. A quéda 
de potencial é, conforme a Lei de 
Ohm: 

F=lxR=0,01xl000=10 volts 

Pelo Dr. M. S. R.oganti 

Como o sentido da corrente elé
ctrica pelas sétas é o indicado do po
sitivo ao negativo no exterior do 
gerador), a polaridade da queda de 
potencial na resistência R é a que 
se indica na fig. 1: o cátodo positivo 
com relação ao chassis, ou,-o que 
é o mesmo-o chassis é negativo 
com relaçã:o ao cátodo, em 10 
volts. 

Como a grelha está ligada ao 
chassis através da resistência R, re
sultará ao mesmo potencial que o 
chassis, quer dizer, 10 volts nega
tivo com relação ao cátodo e, sen

do a grelha negativa, não 
há circulação de corrente 
pelo seu circuito nem se 
produzirá nenhuma queda 
de potencial através da re
sistência r, quer dizer que 
efectivamente a grelha e~tá 
a-10 volts com respeito 
ao catado. 

Se por qualquer razã:o, como 
por exemplo um aumento da tensão 
de placa, a intensidade anódica 
aumentar, também aumentará a 
queda de potencial através da re
sisiência R e será maior a tensão 
negativa de grelha com relação ao 
cátodo. Como êste aumento do 
«bias» de grelha produz uma di
minulça:o da intensidade anódica, 
temos como conseqüência que a 
intensidade de placa aumentará me
nos que se o 'bias» fôsse fixo. 

Vemos então que o ubias• por 
resistência no cátodo tem um efeito 
compensadür ou amortecedor sô
bre as variações de intensidade do 
circuito anódico, que sob o ponto 
de vista de funcionamento da vál· 
vula, se opõe ao que normalmente 
deve produzir um sinal que actue 
sôbre a grelha da mesma. 
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Suponhâmos que na válvula do 
exemplo anterior actua entre a gre
lha e o chassis um sinal de 2 volts. 

Isto significa que a diferença de 
potencial entre grelha e ch1ssis osci
lará entre+2 volts e-2 volts, eco
mo o chassis está a-10 volts, com 
relação ao cátodo, a diferença de 
potencial entre grelha e o cátodo 
oscilará entre-12 e-8 volts. )_: a 
variação da tensão na grelha com 
relação ao cátodo, produzirá logi
camente uma variação na intensi
dade de placa. 

Supondo que esta variação seja 
de 2 M. A., quer dizer que quan
do a grelha está a-8 volts com 
relação ao cátodo, a intensidade de 
placa é de 11 M. A., e quando 
está a-12 volts é de 9 M. A. 

A queda de potencial 
através da resistência R va
riará. Quando a intensida. 
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porque não sendo então a variação 
de intensidade de placa do valôr 
supôsto, não chegará a variação do 
«biasu ao valor calculado. Este 
efeito compensador faz com que o 
amortecimento seja um pouco me
nor. 

O efeito amortecedor da resis
tência de cátodo é tanto maior 
quanto mais elevado seja o factor 
de amplificação da válvula. 

Como actualmente quási todas 
as válvulas amplificadores são do 
tipo pentodo ou tetrodo, caracte
risadas especialmente pelo seu ele
vado factor de amplificação, é na
tural que se tenha tornado neces
sário evitar ou diminuir êsse efeito 
amortecedor, sem necessidade de 
desprezar o prático sistema de 

«biasu por cátodo. 

de de placa é de 11 M. ,.:.·c fl7h2:~ 
A., será de: 

A solução dês te problema 
é tão simples como o seu 
método. 

E=O,Oll x 1000=11 volts 
e quando é de 9 M. A. se
rá de: 
E=0,009 x 1000=9 volts 

Isto significa que as variações de 
potencial de grelha com relação ao 
cátodo, não vão na realidade dêsde 
-12 até--8 volts, porque no mo 
menta em que sôbre a grelha actua 
o meio ciclo positivo do signal de 
2 volts, o «bias» de grelha chega 
a-11 volts, pelo que a diferença 
de potencial real entre grelha e cá
lado é de-9 volts, e no momento 
em que sôbre a grelha actua o 
meio ciclo negativo do sinal, o 
obias• é de--9 volts, pelo que a 
diferença de potencial ~eal entre 
grelha e cátodo é de-11 volts. 

Portanto as variações de intensi
dade na placa correspondem, apro
ximadamente, a um sinal de I volt, 
empregando «biasu fixo na grelha. 

Na realidade os valores não re
sultam exactamente os calculados, 

Consiste em ligar em pa
ralelo com a resistência uma 
elevada capacid&de, para 

1';5.z que as variações de intensi-
dade audio ou radiofre

qüentes encontrem um caminho 
mais fácil através da capacidade do 
que da resistência. 

Para que isto seja possível é 
necessário que a resistência de ca
pacidade, para a freqüência menor 
a amplificar, seja várias vezes me
nor que o valôr da resistência de 
cátodo. 

Na Fig. 3 póde observar-se um 
condensador electrolítico ligado em 
paralelo com a resistência para 
«bias". 

Interessa conhecer a capacidade 
que deve ter êste condensador para 
obter a finalidade desejada. 

Tratando-se dum amplificador de 
audio podemos admitir que a me
nor freqüência a amplificar seja de 
80 ciclos. 

·A esta freqüência, a resistência 
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de um condensador de I Mf é de: 

XC 1 
2000 ohms 

1 
2n f.C 0,0005 

Se no circuito da fig. 3 o valor 
da resistência R fôr de 2.000 ohms, 
por exemplo, ao ligar-se em para 
leio uma capacidade de 1 Mf, a 
compO!lente alternada da corrente 
anódica encontrará, a 80 ciclos, 
dois caminllos exactamente iguais 
pelo que a variação de tensão que 
produz através da resistência será 
de mdade da que produziria sem 
cond~:nsador. 

Por outras palavras : Para essa 
corrente alternada a impedancia é 
agora somente de 1000 ohms, pelo 
que a queda de potencial será igual 
a metade da do caso anterior. 

Se a válvula é de alto factor de 
amplificação, êste benefício 
é rel3tivo, devendo-se em· 
prega r uma capacidade 
maior para aproveitar in
tegralmente o valor do si· 
nal que actua sôbre a 
grelha. 

O mesmo pó de dizer-se se 
a resistência de cátodo fôra 
de mlllto baixo valôr, pôsto que 
uma percentagem muito pequena 
da 'omponente alternada seria a 
que circula através do condensador. 

Para a mesma freqüência, Ullla 

impedância de 1 O Mf oferece uma 
reatância dez vezes menor, quer 
dizer de 200 ohms. 

Se a resistência fôra de 2000 
ohms, a intensidade através da ca
pacidade, seria 10 vezes maior que 
atravez da resistência, o que cons
titue uma muito boa percentagem. 

O mais usual é, nos pentodos 
amplificadores de poder, que a 
resistência do cátodo seja de uns 
400 ohms, em cujo caso 66'/o da 
componente alternada circulará pelo 
condensador, o que para uma fre
qüência de 80 ciclos é um valor 
aceitável. 
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Ao aumentar a freqüência a rea
tância de capacidade diminue, de 
modo que a anulação do amorteci
mento será ainda mais completa. 

Por esta razão, se a capacidade 
empregada fôra reduzida, compen
saria muito mais o amortecimento 
das freqüências altas que das baixas, 
pelo que na saída se obteria uma 
maior amplificação daquelas) com 
o efeito desagradável que todos 
conhecemos. 

A variação de reatâ ncia de acôr
do com a freqüência é inevitável, 
porém seu efeito é mnito menor 
para as grandes capacidades, o que 
equivale a dizer que empregando 
um alto valôr da capacidade em 
pa.ralelo com a resistência de cá
todo, se obterá uma amplificação 
mais paralela em relação ás Ire· 

qüências. 
Como a tensão que deve 

suportar êste condensador 
é geralmente inferior a 25 
voli.s, se construiram con
densadores electrolíticos de 
grande capacidade para e; ta 
voltagem, de custo redu
zido. 

Em resumo: O condensador men
cionado deve ter a maior capaci
dade possível para evitar o amor
tecimento da variação audiofre · 
qüente da idensidade de placa e 
para que a amplificação do sinal 
seja o mais "emelhante em todas 
as freqüências 

Por isto n mais comum e acon
selhável é empregar um condensa
dor electrolítico de 25 Mf, capaz 
de suportar a queda ele potencial 
que produz através da :·esisténcia, 
o que a uma freqüência de 80 ci
clos oferece uma reatância de 80 
ohms, valôr suficiente baixo para 
estar ligado em paralelo com uma 
resistência de 400 ohms, já que 
reduz o efeito de amortecimento, 
a 80 ciclos, em seis vezes apràxi
madamente. 

Para frequencias maiores o efei-
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Nasceu Liszt na Iiungria 
a 22 de Outubro de 1811 e 
faleceu na Alemanha, em 
Bayrenth, a 1 de Agosto 
de !886. 

Aos 6 anos de idade já 
tocava piano e aos 9 dava 
um concerto em Oeclen
burg. 

A sua precocidade foi 
tão notavel que algumas 
personalidades hungaras se 
cotisamm garantindo-lhe 
uma pensão anual que lhe 
permitiu durante seis rmos 
apedeiçC'ar-sc no e::tran
gciriJ 

Em 1826, (lU seja aos 15 
anos de idade, L iszt publi
cou uma série de 12 C':>ttt
dos para piano cuja escrita 
mais tarde compilou para 
os «Doze Estudos de Exe
cução Transcendcntel>, 

De Viena de A!!stria, 
onde durante alguns anos foi discir:n!lo de 
grandes l'vtestres, foi para Paris conseguin
do ali, apesar da má vontade que contra êle 
se movia, festejar os maiOres sucessos. 

to de amortecimento, com essa ca
pacidade, praticamente não existe. 

Nas valvulas amplificadoras de 
racliofrequencia, se bem que o seu 
factor ele amplificação seja muito 
maior do que nas de aucliofrequen
cia, o problema se soluciona com 
capacidades muito menores, porque 
a frequencia elo sinal é, pelo menos, 
:1000 vezes maior que no caso men
cionado. 

Empregam-se geralmente capa
cidade que oscilam entre 0,25 e 0,5. 

Esta ultima capacidade, a uma 
frequência ele 175 Kc. oferece uma 
reatância de 2 ohQIS, 

1hioptoção de U1BD 

v 
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Mais tarde visitou Lon
dres. 

Quando em determ:nada 
altura lhe retiraram a pen
são, dedicou-se ao ensino 
de piano. Depois de alguns 
insucessos de amor, Liszt 
ordenou-se c chegou a ser 
abade. 

Das suas obrJs destaca
mos os poema:; sinfónicos 
<(Prelúdios», a sinfonia do 
<(Fausto1>, Yárias mardms, 
as dezanove célebres d~a
psodias Iiúngaras , a Ra
psódia l:::::.panhola, d.rias 
baladas, vabas, composi
ções vocais e, nos ultitnos· 
nnos Ja sua vida composi
eües em rnande núnH:ro de 
luús:ca si\cra. 
. r~oi Liszt, segundo a ex

pressão dum seu historia
dor, «tull espirita forte na 
Yida emotiva como 11a vida 

sentimet.tal amigo dedicado, amantl.! cheio 
de paixü~s, pianista arrebatador, composi
tor eloquente e admirável. Toda a sua vida 
foi um hino :í. amizade, ao amor e á beleza,. 

O ~~'TA'N I~' J..~ll7l.E, dtsrlc que o ww, 
, r/e:,; la i IÓr:rrlru/(' mio J!ertw·br a ordt•m 'IJii- i 

J;lit·a~ alc1tle t'lllllrct ~~ fJt'fjl/}'{lJI('a rlo.c; Esta- i 

dr~s ou prçjurliquc a liberdade da& r:onm-: 
11/f'~t('llcs, tanto 'tnlenl:'ls, COI! IO inlcrnaf'io-; 

1

/lfl1:c!. 

Resolução tomada no Congresso Tnternacio. 
nnl de T, S. F. realisado cm Paris em 14 de' 
Junho de 19.:J5, ' 

ACADfMIA NACIONAl DE RADIO 
VILA NOVA DE GAJA 

Lições apenas por correspondencia 
O seu ensino é acessível a f0do 

OS '""' PREÇOS •ão ECONÓMICOS_ 
N~o vende material á semelhança das 

suas congéneres da America, 
PEÇA fOLHETO DESCRITIVO 
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Uma res!JDsta que vala alguns milharas ~e escu~os para os leitores ~e ANJ[HA 
Publicou «ANTENA», no seu núme

ro anterior, uma consulta técnica do 
Snr. Darwin Castelhano, a que, confor
me o prometido, se responde. 

O fenómeno encontrado pelo Sr. 
Castelhano no seu receptor Philips 
modelo 6 95 é o que se chama, em 
lingaagnn radio-técnica, frequência 
imagem, e consiste na indesejável 
possibilidade de o mesmo sinal ser 
ouvido em dois pontos diferentes do 
quadrante, a uma distância equiva
lente em Jus. ao dôbro da freqiiên
cia intermédia empregada. Este fe
nómerw é peculiar ao circuito super
·heterodüw, de nada servindo au
mentar a selectividade rw amplifica
dor de freqiiência intermédia, ou al
terar-!lze o valor de freqiiência de 
trabalho, pois o sinal interferente 
iria aparecer noutro ponto do qua
drante e ficaríamos na mesma. 

Nos receptores sérios e bem de
senhados existe em ger'll uma vál
vula de rádio-freqiiência cujo fim, 
pela selectividade que introduz, é 
precisamente a de eliminar a Ire· 
qüênch de imagem. A Pftüips, em 
1935-1936, segrúu êste critério e 
criou essa famosa série dos 335, 
534 e 535 que, embora pesadus de 
forma, eram excelentes receptores, 
isentos de interferência por freqüên
cia de imagem e com grando poder 
rle captação. 

Mas tal construção era cara I E 
da[ esta fábrica sentiu conveniência 
em pôr rw mercado uma construção 
mais barata, embora mais bonita de 
caixa, para compensar. Estabeleci
da esta bizarra homenagem á indas· 

Iria de marcenaria veio a tal série 
de 1936-1937, com os 456, 695, e 
796, que fez furor pela apresenta
ção, mas à qual era suprimida ama 
válvula para que pudesse haver 
maior lacro comercial. Tais rece
ptores eram todos de cinco válvulas, 
e diferiam sómente na caixa e em 
terem, os tais últimos, indicador de 
sintonia, umelharamentou que os 
clientes pagavam com mais 400$00 
e 800$00, respectivamente. O mo
delo 796 tinha indicador de sinto
nia por válvula de raios catódicos, a 
qual não se conta para o rendimen
to do receptor. Há outro meio 
com o qual poderiam atenuar nos 
seus receptores o fenómeno em ques
tão, á semelhança do que fazem os 
americanos que ainda são, em rádio
técnia, os grandes mestres. Consis
te em pre-selecionar de maneira a 
que sómente o sinal desejado atinja 
a válvula moduladora e os sirzais in
terferentes sejam bloqueados, o que 
é obtido por meio de circuitos sinto
"isados e frouxamente acoplados en
tre si. Ora como tais circuitos, de
vido á sua resistência ohmica e 
frouxo acoplamento, têm pgrdas, os 
fabricantes de receptores baratos 
preferem não os atilisar porque se
riam levados á necessidade de com· 
pensar a perda de sensibilidade, en
carerendo portanto a construção, o 
que não lhes convinha. 

Os fabricantes sérios nâo pres
Cindem da válvula amplificadora em 
R.F porque sabem ter, com a sua 
adopção, um )·emedio soberano para 
a freqüência de imagem, assobios, 
e outros sinais interferentes que re-
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sultam da falta de selectividade nos 
receptores super-heterodi,os. 

A Philips faz de conta que es
tamos no interior do continente ne
gro e nada sabemos de rádio; por
tanto deciditz impingir-nos recepto
res rnediocres em móveis <lbonitos))' 
adoptando assim os processos dos 
capdores de marfim; vistosos cola
res .1e vidrilhos dados em troca de 
preciosa substância, aos indígenas 
de obtuso entendimento. Com efei
to e como é sabido, ainda há infe
liz mente quem compre receptores 
mais pela aparência do caixote do 
que pelo chassis que contem. ;I 
Philips não se deu ao cu·dado de 
suprimir o fenómeno da freqüência 
de imagem (ao contrário do quefrz 
nessa série de ouro de 1935-1936) 
pois o aumento de despeza na cons
trução não seria compensado por 
um publico que, em 90'/o dos casos, 
não sabe distinguir entre um bom e 
um mau receptor, deixando-se levar 
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ingénuamente pelo aspecto sugestivo 
e aero-dinâmico do exterior .. 

Eu falo com perfeito conlzeci>nen· 
to de causa porque fui chefe das 
oficinas P!zilips em Lisboa e no 
Parto. Conheço muito bem as séries 
a que acima me refiro. Não me 
pronuncio sôbre a de 1937-1938 
por não a C(Jn/zecer, mas não me 
wsta nada presumir que tenfza se
guido as pelÍgadas da do ano pas
sado. E entendo que o facto de não 
se ter suprimido a referida freqüên
cia de imagem é um defeito de fa· 
brico, pois a técnica de rádio (corno 
n própria Philips demonstrou com as 
ro,struções do ano anterior) já en· 
tão dispunha dos necessarios recurM 
sos. Tal defe!to, pela sua n>lureza, 
e como é evidente, anula a garantia 
que esta fábrica oferece aos compra
dores doS seus magníficos recepto
res. 

RomrA SARAIVA 

Correia:Jlibeiro,gilhos, Xoda 
Exportadores de Vinho do Porto 

Casa Fundada em 18():2 

VILA NOVA DE GAIA 
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I)ORT(J) Escritório Técnico Roberto tuàell, L.óo 
R.ua Pa5sos manuel, 30 

il!SHO~ rosto & Arez, L.do (raso Audok) 
Flu. àa Liberàaàe, 72-A 

ANTENA 
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