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JÁ OUVIU FALAR NO 

"CAÇADOR DE AVARIAS,? 

•O Caçador de Avarias» é um valiosissimo auxiliar de todos 
quantos trabalham na reparação ou consêrto de receptores de rádio. 

Trata-se duma publicação em formato reduzido- próprio para 
trazer no bôlso- onde se encoti(ram condensadas as origens das ava
rias dos aparelhos receptores, em relação aos seus sintomas, duma 
maneira inteligentemente ordenada. 

O trabalho mental de dedução a que estão obrigados todos 
aquêles que se dedicam a êste ramo da indústria de rádio, fica práti
camente reduzido a nada, desde que se habituem a folhear o pre
cioso <<Caçador de Avarias», pois <<êle• se encarrega de pensar e de 
deduzir... Basta abri-lo e consultá-lo o que leva sómente uns se
gundos. 

E valioso para os que sabem (porque lhes aviva a memória), 
e é-o igualmente para os que não sabem (porque os ensina). 

Peça-o imediatamente a 

"Edições ANTENA" 
Rua Dionisio Pinho, s/n 

VILA NOVA DE OAIA 

O seu preço é insignificante. Repare: 

Se nos remeter a sua imporfúncia em sêlos 
do correio • 4$oo 

Se nos flzer o pedido à cobrança . 4$50 

~ 
Colónias (poderá mandar moeda da Co-

lónia) 5$00 
Angola • 5 Angolares 

LEIA ATENTAMENTE: 

Se achar que o "Caçador de Avarias .. ~fio vale a quantia que deu-por 
êle, devolva-o, e será reembolsado dO que dispendeu. Nada arrisca, 
portanto. Com esta garantia nós, por nosso turno, nada arriscamos, 
pois ten:os a certeza do grande valor da obra agora post& à veda. 

ENCOMENDE-O HOJE MESMO 

COLÓ~IAS:- Nüo aceitamos selos coloniais nem fazemos remessas à cobrança 
para as colónias. Podemos receber, no entanto, papel moeda de 
quhlquer província ulrramarina. 

•-------------------------------------------------------• 
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Os ruídos de proveniência industrial -verdadeira 
praga para quem adquiriu um rádio.c.i,eceptor e 
pretenda legltimamente usá-lo- continuam a es

tragar por tôda a parte os programas nacionais e os es
tranjeiros. Sobrétudo nas terras de província, onde, na
turalmente, menos se faz sentir a fiscalizaçíro, é que os 
dispositivos perturbadores mais estorvam a recepção. Há 
milhares e milhares de campaínhas eléctricas,, por todo 
o país, que nunca travaram relações com um condensa
dor barato ! Mormente de dia, é inútil tentar ouvir seja 
ó que for, excepção feita aos motores de escôvas, aos 
aparelhos de diatermia, e, emfim, às restantes Causas de 
interferência. 

Regra geral. o nível dos ruídos ultrapassa o dos si
nais desejados. Sucede isto. invariàvelmente, quando se 
tente ouvir a nossa Emissora Nacional, das 12 às 14 ho
ras, por exemplo. 

Aos auditores resta o fraco recurso de' se equipa
rem com antenas anti-parasitas, caras, complicadas, e 
pouco eficazes, principalmente pela impossibilidade de 
as erigir à altura adequada. Porém a maioria.- totali
dade, na prática -prefere ·fechar~ o receptor, simples
mente, quando o barulho abafa tudo o mais. Um tal es
tado de cousas, como é natural, impede que a Rádio-di
fusão se desenvolva convenientemente. 

Em conclusão, afigura-se-nos pedido razoável, êste: 
- Que se faça cumprir ar:i. 

Março de 1939. 

Manuel Alves Barreto. 
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Aos rádio-emissores portugueses: Por a 
acharmos de interêsse geral, e-'1'
traimos do Q S T de Fevereiro 
último a noticia e a descripção 
da forma como foi vitimado, por 
electrocução, o nosso colega P hi
lip 'Murray, W9 V Y U, em 7 de 
Dezembro próximo passado. 

As circunstâncias em que se deu 
o desastre foram averiguadas pelo 
Snr. W. 'C. Lounsbury, Director de 
Segurança, e pelo departamento téc· 
nico da Minnesota Power and Light 
C.', da qual W 9 V V U era empregado. 

As 20,30 do dia 7 de Dezembro, 
o nosso colega Murray e um seu 
amigo íntimo- Francis · Johnson, 

também amadorQ seu trágico fim 
põe-nos a to-

dos de sobreaviso, 
:---+-;-,.--·"'' tratavam de Iocali· 

zar uma perturba
ção que havia sur
gido no referido 
amplific!tdor. Mur-

pois resultou de 
circunstâncias que IISvAc. 

podem ocorrer em 
qualquer ocasião nos 
nossos postos emis

(HÁD _ 
/{tiM!OD -
(+Soo) 

c_ __ +_c_ __ ,,, ray,. em certa altura, 
pegou no microfone 
de cristal, cuja car
cassa estava ligada 
ao chassis do am-

sores, quando não 
tenhamos tomado as 
precauções devidas. 
A morte· de Philip 
Murray não. foi pro
vocada pÓr nenhum 
emissor de alta po
tência; o seu corpo 
não foi percorrido 
pela corrente dum 
anódic'o de 3.000 
volts! foi, simples
mente, um vulgar 
amplificador de mo
dulação que forne
ceu a energia sufi
ciente para o matar, 

l'dU:SIIJ 

A' !Nf'RAD.f 
DOAMPLII= 

plificador, por meio 
da blindagem metá
lica do respectivo 
fio, como é costu
me. Ao fazer isto, 

Foi em virtude do curto~circuito entre o sentiu~se sacudido 
secund~rio de filamento e o pri_mário do por um choque e 
respectivo transformador que \Vg V Y U . 
morreu electrocutado, quando, ao-agarrar o ~argou _o m;crofone; 
microfone pela segunda vez, teve a pouca este CalU sobre uma 
sorte de pisar o chiio húmido. Se o chassis mesa e ia a rolar 
e~tivesse à terra não pod~riaexistir o P?f~n- para '0 chão quando 
cull que o matou. e provavelmente o umco 
prejuíso consistia, então, em queimar os Murray, para O sal
fusiveis da linha. var de segunda que-

com uma voltagem que não ultrapas
sava 500 volts. Parece incrível, mas 
a verdade é que aquele nosso colega 
americano está. morto. 

da, correu e o agar
rou de novo, firmemente, pelo supor
te. Porém, quando se deslocou para 
êste efeito, Murray pisou um peque
no charco de água 9ue se havia for-
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mado no chão, e que provinha da 
fusão da neve dumas galochas ali 
deixadas. Então. atingido de morte, 
caiu contra a parede, com o micro
fone na mão crispada! Johnson cor
tou imediatamente a corrente e cha
mou os bombeiros e um médico. ln
felizmente, todos os esforços foram 
baldados para o fazer regressar à vi
da, e o médico declarou-o morto, 
depois de meia hora de trabalho. 

Pelo subseqüente exame da apa
relhagem, verificou-se que havia cur
to-circuito. entre o secundário de 5 
volts e o primário, no transformador 
do anódico. Portanto, aquele primá
rio era 500 volts positivo com res
peito ao ehassis. O chassis do am
plificador não estava ligado à terra, 
e assim havia uma diferença de po
tencial de 500 volts entre a terra 
(neutro da linha e chão molhado) e o 
suporte do microfone (ligado ao 
chassis). foi êste potencial - 500 
volts de C. C. pulsatória a 120 vezes 
por segundo - que matou aquele 
nosso Om. 

Comentando êste acontecimento, 
diz W 9 DO Q: . •O que é triste, é 
não ter sido por falta de cuidado que 
sucedeu esta tragédia. Quem, dentre 
todos nós, poderia lembrar-se de 
considerar perigoso um microfone? 
O cabo do microfone não caiu sôbre 
nenhum fio de alta tensão, como se 
havia suposto de princípio. De resto, 
o emissor propriamente dito estava 
apagado, ainda ... » 

Que nos sirva de exemplo, pois 
W 9 V V U era um amador experi
mentado, e, o que é mais, colaborou 
em vários trabalhos de segurança 
contra altas tensões. Portanto, tenha
mos cuidado: empreguemos bons 
tranformadores, e sobretudo, isole
mo-nos da terra, ao trabalhar com 
os nossos aparelhos. E tratemos de 
aprender a técnica da respiração ar
tificial, para podermos valer ao nos
so semelhante, nas circunstâncias 
mencionadas. 

"'M. A. Barreto. 
CT 1 FG 

40$00 Será o seu dispêndio mensal, durante um limitado número 
de meses, para que se possa diplomar na mais fascinante 
ciência dos nossos dias- RÁDIO . 

•• 
Vença a adversidade aumentando as szwsNaApCft

1

'd

0

õNesA.L' ~~~=~~:_-=~~~~-· Torne-se um dos membros desta congregação de estudiosos. 

Rua Dionísio de Pifiho, s/n- V. N. DE GAIA ACADEMIA . .., 
Peça folhêto descritivo DE RÁDIO ~ 
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SUPÕE-SE em geral, presentemente, 
que não há necessidade de re

gistar nos discos fonográficos as fre
qüências acústicas superiores a 5.000 
ciclos, por" serem inaudiveis. Não 
comparticipam nesta opinião todos 
os técnicos de discos; e, evidente
mente, ao exigir dos microfones de 
Rádio-difusão a reprodução de tôdas 
as freqüências até 10.000 cíclos, é 
porque isso é necessário à fidelidade 
musical. 

Parece, porém, ser pcss.ível evi
tar de futuro estes defeitos, com a 
modificação sistemática da natureza 
dos componentes da camada super
ficial do disco, e com a técnica da 
cónstruçao do pick-up. 
· Os aperfeiçoamentos consegui
dos neste intuito, são os seguintes: 
Redução da pressão do pick-up s6-
bre o disco; redução da inércia da 
sua secção móvel ; supressão da 

No en
tanto, a inuti
lidade de re· 
gistar ncis 
discos as fre
qüências su
periores a 
5.000 c í c I os 
i u s ti fi ca-se 
p e! o actual 
estado da :téc-' 

O pick-up electro-dinâmico, cuja secçãomóvei 
pesa apenas 50 miligramas. 

substância 
abrasiva con
tida na ca
ma'da super
ficial do dis
co, a q u a I 
permitia que 
os bordos do 
sulco resistis
sem ~ fricção 
da a gu I h a 
sem desgaste 
rápido. nica: poi··ll1m 

lado, os pjch,up que existem no mer
cado são incapazes de reproduzir as 
freqüências altas, por causa do efeito 
de inércia da sua secção màvel; e por 
outro, se os discos contivessem tô
das as freqüências desejadas, as mais 
altas de-pressa seriam eliminadas pelo 
uso. O ruí do de fundo provocado 
pela fricçã'ó da agulha s6bre os bor
dos do sulco, bastaria, por si só, para 
abafar por completo a reprodução 
das freqüências elevadas, sobretudo 
no caso de o disco ter algum uso. 

As experiências efectuadas re
centemente deram resultados que 
quási ultrapassam as previsões. foi 
possível reproduzir, com um pick-up 
de tipo electro-dinâmico e com um 
mínimo de distorsão, freqüências de 
18.000 ciclos! 

Êste instrumento, de concepção 
extremamente simples, está essencial
mente constituído por um pequeno 
íman permanente, entre cujas peças 
polares existe um quadro rectangu
lar duma só espira, de bronze fosfo-
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NO intuito de atender vários pedi-
didos, relativamente à publica

ção dum bom circuito para amplifi
cação de au-

watts. Neste último caso, experimen
tado pess'oalmente por nós (com aco• 
plamento efectuado por linha de 

500 ohms e 
t r a n s f. T-8322) 
provocou sensa
ção notável, so
bretudo pela 
inexcedível qua
lidade de repro

dução sonora. 
Eis o esquema origi-

r=d-o"_,_l na], à esquerda. 

Resumo das características técnicas 

d i o -freqüên
ci a, resolve· 
mos inserir 
nesta secção o 
esquema do 
a m pI ificador 
Thordarson 
T -7530, exce
lenteaparelho 
que pode ser 
construído 
por qualquer 
amador e que 

! drhpi ~à: etr ~"[gj'@ -· ··õ.f' 'l · · -10: lâmpadas. Quatro andares de 
mente ao.$er- · ' am\:JI)ficação. Alimenta um a seis 
viÇo:d'epu6licidade sonora, ou,à mo- alto-fa,_lantes e!ectro-dinâmicos gran
duláÇão dum posto: emissoi"' de; (jO des. qi~põe de 30 watts para excita-

rq'so; um dos lados dês!e .quad1'o.'é . nor dó' que no caso dos picf<-UP vu!
fixo, e o lado oposto supor'ta urri·a •. · gares do tipo electro-magnético. 
pequena safira. As vibrações trans:; · Além da reprodução fiel de lã
versais recolhidas pela ponta de 'sa- das. a~ freqüências até 10.000 ciclos, 
fira transformam-se em movimelito.s ·. a sua fraca inércia apresenta outra van
de torsão no quadro: A diferença âe !agem: a fricção da safira danifica 
potencial induzida capta-se no ex- muito pouco o sulco, e portanto a· 
trerr10 oposto do estilete e vai atacar camada superficial do disco pode 
o amplificador, por meio dum trans-: • ser fàbricada com substâncias menos· 
forrna'dot elevador de tensão. A mas- abrasivas, o que assegura uma sensí
sa total da parte móvel dum pick-up vel redução dos ruídos de fundo. 
desta natureza é sómente de 50 mili-
gramas, pêso consideràvelmente me- André Laugnac. 
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UMA estrêla é um conjunto de áto-
mos, sob determinadas condi

cões de temperatura, pressão e gra
vidade superficial. Examinando a luz 
emitida por uma delas- quer dizer, 
o seu espectro - podem deduzir-se 
as condições físicas em que se efec
tua a irradiação. Sabe·se, por exem
plo, que se os átomos forem sujeitos 
à infüência dum campo magnético, 
cada linha espectral se divide em vá
rios componentes. A magnitude da 
divisão depende da fôrça do referido 
campo. Uma pequena divisão dessa 
natureza, é a que se observa no dis
co solar. Conclue-se daí. portanto, 
que o Sol, à semelhança da Terra, é 
um íman gigantesco. E mais ainda: 
quando se examina o espectro das 
manchas solares, a divisão é perfei
tamente visível, o· que indica que 
tais manchas são centros de violenta 
actividade magnética. 

ção de bobinas de campo. 
A saída consta dum <push
-pull-paralelo, corri lâmpa
das 2 A 3, com polarização 
fixa de grelha. Potência de 
saída: 30 watts. Impedân
cias de saída: 4, 8, 15 e 500 
ohms. 

A casa Thordarson for
nece êste amplificador de 
duas maneiras: ou já mon
tado e pronto a funcionar, 
ou em peças, na 'colecção 
das quais está tudo incluí
do, desde o chassis até aos 
próprios parafusos. O am
plificador, uma vez acaba
do, fica com o aspecto dis-
tinto da fotogravura acima. 

5 5 t I 5 

As medidas de intensidade, tan
to do fundo contínuo, coino das ris
cas escuras, dos espectros estelares, 
fornecem preciosas informações. O 
fundo contínuo não é uniformemente 
brilhante, em todo o espectro. O 
comprimento de onda no qual a ra
diação é mais forte, governa-se por 
leis conhecidas e depende da tempe
ratura. Por exemplo, o espectro du
ma estrêla vermelha (temperatura de 
3.000' C.) é muito mais intenso no 
vermelho; o do Sol (temperatura 
6.ooo• C., é mais forte na região ama
rela. 'A medida que a temperatura 
sobe, o máximo de intensidade es
pectral desloca-se cada vez mais para 
a região do violeta, produzindo uma 
mudança correspondente de côr, na 
estrêla. 

Leo Oolberg, da «Science Digest» 

Amplificador Thordarson T-7530 
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O microfone de contacto ... 

COM esta espécie de microfones 
ficam agora asseguradas maio

res possibilidades à rádio-difusão; 
com a sua ajuda, colocados directa
mente sôbre os instrumentos musi
cais, obtem-se consideráveis volumes 
dé som, sem distar
são de nenhuma es
pécie. 

O microfone de 
contacto aplica-se di
rectamente sôbre um 
violino, por exemplo. 
Como é sabido,. o 
violino é um instru
mento que se adapta 
bem a tôda a espé
cie de música; po
rém o seu emprêgo 
está pràticamente li
mitado às grandes 
orquestras sinfóni
cas, as quais são as 
tínicas que ·· podem. 
possuir · quantidade 
de violinos suficiente para obter o 
volume necessário .. A razão porque 
não se usa em orquestras de baile 
reside precisamente na pequenez do . 
seu volume natural de som. Porém, 
aplicando-lhe um dêstes microfones, 
o violino adquire propriedades ma
ravilhosas: um violino barato; .com 
êste artifício, parece um instrumento 
de elevada categoria! E assim,. com . 
meia dúzia de violinos, pode conse
guir-se que uma pequena orquestra 
faça figura de orquestra sinfónica. 

Também os guitarristas costu-

mam sentir dificuldade na obtenção 
de volume, nos seus instrumentos, e 
portanto têm bastante limitadas as 
suas possibilidades interpretativas. 
Este microfone dá às guitarras o vo
lume e a sonoridade dum piano. já 
que falamos de pianos: instala1ido 
um microfone de contacto sôbre um 

pequeno piano, do 
tipo vertical, o som 
parecerá proveniente 
dum grande, de cau
da. 

Serve também 
para obter «efeitos 
sonoros>, nós estú
dios de Cinema e de 
Rádio. Pondo-lhe em · 
cima um bocado de 
papel e polvilhan
do-o de açúcar, imi
ta-s e perfeitamente 
o ruído .da chuva. 
Para obter <<voz de 
telefone», fala-se·lhe 
muito perto. Colo
cando-o contra o pei

to, e batendo neste suàvemente, imi
tacse o ruído dos cascos dum cavalo 
a galope. 

Foi sempre difícil gravar nos 
discos as notas do piano, sobretudo 
na ausência de salas especiais; com 
o microfone de contacto obtem-se 
uma gravação óptima e isenta de 
sons. interferentes e estranhos . 

... l'ein outras aplicações, ainda: 
Serve, por exemplo, para uso caseiro, 
aos executantes amadores de música, 
caso em que se instala sôbre o ins
trumento (violino, guitarra, piano, 
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etc). como dissemos anteriormente,oe 
liga-se então ao receptor de rádio, 
de forma similar à dum «pick-up>, 
segundo lhe mostramos na gravura. 

Pràticamente, éo possível ligar em 
paralelo qualquer quantidade de mi
crofones e aplicar o seu rendimento 
num só «andar» de entrada. Por ou
tras palavras, pode instalar-se um 
microfone em cada um de 25 ou 
mais instrumentos e aplicar o rendi
mento total a um só amplificadoor. 
Por vezes, o executante prefere ter 
um amplificador pessoal, para o seu 
instrumento. Neste caso instala-se-lhe 
um, de tipo pequeno, com alto-fa
lante, e então obtém-se a ilusão per
feita de que a música sai directa
meonte do instrumento. 

No desenho podem ver-se várias 
maneiras de instalar êste microfone 
sôbre instrumentos de corda, e vê-se 
também a forma simples de o ligar 
ao circuito de audio-freqüência dum 
receptor, amplificador, etc. 

······:::::::······ 

Novas lâmpadas ... 

A NUNCJA-SE uma nova lâmpada 
indicadora electrónica. A sua 

construção inter-
na é semelhante à 
das de raios cató
doicos: consta dum 
cátodo com o res
pectivo celefactor, 
elemento do raio, 
placas deflectoras, 
e écran fosforecen
te, como se obser
va na gravura. O 
écran está dividi
d.o em duas par
tes; ao funcionar, 
o seu centro pro
duz uma luz verde, 
devida ao silicato de zinco que o re-

veste; o resto da área do écran está 
revestido com tungstato de cálcio, e 
quando o raio electrónico fere esta 
secção produz-se uma luz azulada. 

······:::::::······ 

O vácuo inter-estelar ... 

-QUE existe no céu, entre as es-
trêlas?- Nada, responderão. 

Pois não é verdade. Eis, segundo re
centes averiguações, o que contém 
um metro cúbico dêsse vácuo: 

1 milhão de electrões; 2 milhões 
de átomos de hidrogénio; 400.000 
gramas de grãos de luz; 5 átomos de 
sódio; 1 átomo de potássio; 1 déci
mo de átomo de cálcio; 5 centési
mos de átomo de titânio; e uma 
quantidade de poeiras cósmicas que 
seria preciso multiplicar por l se
guido de 18 zeros, para perfazer um 
grama!. .. 

Não deve pensar-se que todos 
estes elementos estão imóveis. Áto
mos e electrões movem-se a veloci
dades de vários quilómetros por se
gundo. 

Entretanto, a crença popular é 
desculpável, pois que uma porção 
dêsse vácuo, do tamanho da Terra, 
poderia comprimir-se de forma a 
caber numa bolsa de senhora ... 

C OU PO Nm;~;::~g~m~;~l~;;~;:;~;~~;;;~;~;~m'lill 
~~ j~j 

:::: (2." PREGUNTA) !::! 
·;;:::mrmgrmmmmmmrmmrmmm:mm:mmmmmg:mm:r:rmrrmm:r:rmmlil: 
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De The Linguaphone lnstitute, de 
Londres. 

Q sistema LlNOUAfONE, que se 
baseia nos mais modernos pro

cessos de pedagogia linguística, re
presenta um dos mais recomendáveis, 
se não o mais recomendável de to
dos os métodos de aprendizagem das 
línguas vivas. 

Tanto serve para as pessoas que, 
inibidas de obter um professor, têm 
de aprender por. si sós, como para 
todos os estabelecimentos de ensino. 

Os que precisam de estudar so· 
zinhos encontram neste sistema um 
professor estranjeiro que está sem
pre à sua disposição, seja a que hora 
for, seja por que tempo for, que re
pete as lições quantas vezes desejar
mos, sem nunca se cansar nem abor
recer, e que nós fàcilmente levamos 
connosco para onde melhor nos 
convenha. Uma família inteira, com 
um gramofone, e alguns 1 i v r os, 
pode, com tôda a comodidade· e eco
nolflia, aprender uma ou mais das 
principais línguas estranjeiras. 

Para as escolas que não tenham 
professores estranjeiros para os seus 
cursos de línguas, o sistema LlN
OUAfONE representa a acquisição 
dum prof~ssor estranjeiro, mas um 
professor muito pouco exigente, ao 
qual se paga só uma vez ... 

Para os professores nacionais 
também o sistema LlNOUAfONE é 
dum valor incalculável, pois facilita
-lhes enormemente a tarefa, auxilian-

. do-os na reprodução do sotaque e 
entoação peculiares à língua em es-
tudo. · 

Êste sistema está sendo usado por 

inúmeras escolas no estranjeiro, sendo 
já avultado o número dos estabéleci
mentos de ensino portugueses. onde 
êle também já está sendo empregado 
e com óptimos resultados, constituin
do para os alunos uma atracção ma
gnífica, prendendo-lhes a atençãó', es
timulando-os e despertando neles 
um mais vivo interêsse pelo estudo. 

Também para as pessoas que te
nham já estudado línguas de modo 
apenas teórico, o sistema LlNOUA
fONE está naturalmente indicado, 
pois fornece-lhes a prática que. não 
poderam obter. 

.... Cada curso compõe-se duma co
lecção de discos duplos, gravados 
por um processo eléctrico moderno 
especial para· reproduzir a palavra 
dum modo absolutamente perfeito. e 
impressionados por distintos profes
sores das universidades inglesas, fran
cesas, alemãs, etc., o que garante uma 
dição e promíncia irrepreensíveis. 

Sistema fácil, simples, rápido e 
atraente de aprender uma língu?, mas 
de a aprender de modo prático, co
mo se se tivesse estado durante al
gum tempo no estranjeiro. As 'lições 
do sistema LlNOUAfONE têm um 
carácter inteiramente prático. Em 
muitas delas a conversação passa-se 
entre várias pessoas (cavalheiros e 
senhoras) e com tal naturalidade que 
a impressão de realidade é completa, 
como se realmente estivessemos em 
presença de uma ou mais pessoas 
falando a língua em estudo. Cada li
ção·trata um assunto ou facto com 
um vocabulário e fraseologia que ha
bilitam a pessoa a falar correntemente 
sôbre qualquer aspecto prático da vida, e 
isto no mais curto espaço de tempo. 
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E. F. de 
Sousa - Viseu 

O seu esquema está 
correcto. Empregue con

. densadores electrolíticos, 
no filtro. A self pode, de 

facto, ser substituída pela bobina de 
campo do alto-falante. O controle de 
reacção com potenciómetro dá bons 
resultados, desde que o potenciómé
tro seja de bom fabrico. O curso da 
A. N. R. é feito em língua portuguesa, 
é claro 1 

E. V. Ferreira- Lisboa 

A rectificadora Philips 506 pode 
ser substituída por uma 80, ameri
cana. As características desta não são 
precisamente iguais ás da outra, mas 
o facto é que se obtêm bons resul
tados, na prática. Quando seja impos
sível ou muito trabalhoso substituir 
o suporte europeu, faz-se um adap
tador, com um <<culot» de lâmpada 
europeia e um suporte americano 
de 4 orifícios. 

M. J. R. da Fonseca- Lisboa 

Os alto-falantes electro-dinâmi
coF de íman permanente são de bo
bina móvel, como os outros, sim se
nhor. Diferem apenas nisto: o campo 
magnético, em vez de ser obtido por 
meio dum electro-íman (ferro envol
vido por espiras de fio onde passa 
corrente), provém simplesmente dum 
forte íman cuja magnetização de-· 
pende apenas da liga metálica que o 
constitue e da forma como tenha si
do fabricado. Estes alto-falantes em
pregam-se, sobretudo, nos modernos 

reeeptores de bateria, nos quais a 
economia de corrente é um factor de 
primeira importância. 

J. Vasques- Santarém 

O seu alto-falante, em chassis, 
necessàriamente há-de reproduzir 
mal a música. Adquira uma caixa de 
madeira bem sêca, ou monte-o, ao 
menos, numa prancheta de madeira, 
de 50X50 cm. 

M. A. da Silva- Pôrto 

Com efeito, um condensador 
carregado, mesmo depois de ter pas
sado bastante tempo, pode ser ori" 
gem dum choque violento. para os 
incautos. Isso é perfeitamente natu
ral, e vamos mesmo mais longe: se 
os condensadores não sofressem de 
fugas de espécie alguma, seria possí· 
vel acumularem a carga indefinida
mente. Como sabe, porém, o abso
luto não existe, e portanto não há 
dielectricos absolutamente isolado-
res. 

J. M. da Gosta -Lamego 

As tntctats B. & S. significam 
«Brown and Sharpe>, padrão ameri
cano para classificar os fios de cobre, 
quanto ao seu calibre. O fio n.' 18 
tem 0.040 de polegada, de diâmetro. 
A resistência dum condutor depende: 
da natureza da substância de que é 
feito, do seu comprimento, da área 
seccional, e também da temperatura. 
Este assunto (bem como muitos ou
tros) encontra-se no curso por corres
pondência da A. N. R, sim senhor. 
Queira dirigir-se-lhe, e será pronta
mente atendido! 
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EM geral, poucos são os rádio-ou-
vintes que possuem uma noção 

exacta do enorme esfôrço dispendi
do para conseguir-se a actual perfei
ção dos receptores de rádio. Cente
nas de sábios, engenheiros e mecâ
nicos se preocupam, nos laboratórios 
das grandes 
casas constru
toras, com a 
solução dos 
problemas que 
apresentam 
ainda as ondas 
hertzianas, e o 
constatar-se 
que qualquer 
grande empre
za rádio-técni
ca emprega mi· 
lhões de escu
dos,anualmen
te, nos diver
sos trabalhos de investigação, de
monstra bem, por si mesmo, a am
plitud@ dos obstáculos que há ainda 
por vencer. 

O rádio-ouvinte vulgar, aquêle 
que não possue quaisquer conheci
mentos técnicos, é por vezes muito 
injusto quando, lançado na sua •ca
ça às ondas>>, interpreta certos fenó
menos desagradáveis na recepção 
como defeitos inerentes ao seu rece
ptor. E assim vejamos: A modulação 
é má? E porque não há-de ser um 
defeito do próprio emissor? ! A au
dição de uma emissora é prejudi-

cada por parasitas que rebentam co
mo petardos incoerentes? E porque 
não há-de ser a atmosfera que se ir
rita lançando-nos.as suas descargas?! 
Muitas vezes desaparece também o 
som, embora periodicamente, e ore
ceptor não reproduz mais que um 
murmúrio ininteligível; cá temos nós, 
então, o desvanecimento a que os 

anglo-saxões 
chamaram <fa
ding•, têrmo 
hoje em dia de
fi n it i vam ente 
adoptado pela 
rádio -técnica 
internacional, 
mas que, por si 
só, apenas de
fine o facto, 
sem explicar a 
causa. 

Há já mui
tos anos que os 
rádio -técnicos 

procuram esclarecer êste problemá
tico fenómeno sem que, no entanto, 
até hoje, tenham ainda saído dos li
mites pouco satisfatórios da hipótese. 
Os progressos são lentos porque não 
é possível realizar experiências con
secutivas nos laboratórios, e porque 
muitas cousas se passam no vastíssi
mo caminho percorrido pelas ondas. 
Entretanto, conseguiu-se ja enqua
drar o problema, aumentando assim 
as possibilidades de chegarmos a ter 
uma explicação concisa do fenómeno. 
Vamos, a seguir, detalhar o actual 
estado das investigações. 
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Como se sabe, o fenómeno de cional, começa a enviar os seus pro
«fading>· apresenta-se também na ga- gramas em tôdas as direcções do es
ma de ondas compridas se bem que paço, as ondas. ou raios horizontais, 
aqui a sua periodicidade seja muito que se propagam razando a superfí
lenta. Não menos conhecido é· tam- cie do solo ou do mar, são imedia
bém o facto de que os raios solares lamente absorvidos, dissipando-se a 
exercem uma considerável influência sua energia eléctrica sob a forma de 
no· fenómeno, a êles se devendo a correntes induzidas no ambiente con-
grande diferença que existe entre a dutor vizinho. Por tal motivo, as ou
recepção durante o dia e durante a das curtas não podem ser recebidas 
noite. Mas, para não complicar o directamente senão até uma distân
problema, vamos limitar os nossos cia relativamente curta do emissor, 
estudos às ondas curtas -longitude que varia entre 100 e 200 quilómetros. 
compreendida entre- 10 e 100 metros. Para além dêste limite da recepção 

De acôrdo com a parte superior directa, existe uma zona de silêncio, 
da figura, o fading adquire, nesta ga- e só depois é que a recepção volta 
ma de ondas, a forma de uma oscila- a ser possível a maiores distâncias, 
ção de intensidade sonora bastante por vezes até atingir os antípodas. 
regular e quási periódica, cuja o r- já em· 1902, Eccls, conseguiu explicar 
dem de freqüência varia entre um se- estes fenómenos nas suas linhas ge; 
gundo e um minuto. O som parece rais: Ecdes demonstrou que as altas 
propagar-se- digamos- por ondas regiões atmosfériCas, e principal meu
sucessivas, cujo efeito depende indu- te a capa E da iOnosfera, encurvam 
bitàvelmente da freqüência vibratória. os raios· eléctricos; estes atravessam 
As longitudes de onda de 30 metros, aquelas regiões obliquamente, pro-· 
por exemplo, podem estár sujeitas ao duzindo um efeito muito semelhante 
fading, emquanto que as de 50 me- ao «espelhismo• da· luz, que frequén
tros estão livres dele, pelo que se r e- teinente se observa .nos desertos. Es
c e bem com absoluta normalidade. tes raios são pois reflectidos e é por 
Duas antenas receptoras que estejam uma espécie de <tiro indirecto>> que 
montadas a uma distância mútua de os «foguetões» rádio-eléctricos che
várias centenas de metros, sintoniza- , gam,, p~ra. alél):l da zona de silên-. 
dás para· o mesmo comprime'r\to .de. ' cio ~·a• t'egif;iesonde excitam a an
onda, também nos não darão as mes- tena receptora Â'. Esta recepção po
mas curvas de intensidade sonora. rém pode ter lugar por meio de vá
Estas observações permitiram-nos re- rios caminhos de desigual longitude, 
duzir consideràvelmente os efeitos produzindo efeitos de interferência· 
tão desagradáveis do fading mediante que- á medida que as vibrações vão 
o acoplamento de vários receptores aumentando ou diminuindo- se Ira
vizinhos. Porém o que presentemente duzem em subidas ou amortecimen
nos interessa não é corrigir, mas sim tos da intensidade sonora. O verda
explicar o fenómeno- uma explica- dei r o fenómeno deve ser deveras 
ção que na opinião dos técnicos tem complicado visto que a interferência 
de ser bastante -imperfeita dadas as parece produzir-se entre um elevado 
várias causas do fenómeno, das quais número de raios eléctricos. Utilizan
somente as mais importantes se po- do para a t'ecepção uma antena rigo
dem assinalar. rasamente direccional, quer dizer, 

Quando um emissor de onda uma antena que recolha apenas as 
curta A (veja a parte inferior da Fig). ondas procedentes de uma única di
equipado com uma antena unidirec- recção, observaremos também uma 
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Conceito de número 

Q homem começou por ter do núme-
ro uma noção material concreta 

a ponto de o julgar inseparável das 
coisas e por isso usar números de 
nomes diferentes para exprimir gran
dezas de diferentes objectos, ou, para 
os contar, se valer dos dedos e) e 
de processos idênticos que fisica
mente lhe representassem essas gran
dezas. A palavrâ cálculo é uma re
miniscência disto: vem de cálculos= 
colecção. de pedras, que há séculos 
se usavam para a operação empírica 
de contar- esta como outras consis
tindo em traduzir fisicanwite a fre
qüência com que o mesmo objecto 

, (1) Contar pelos, dedos parece_que ainda 
e um processo pedagogice ... de trazer por 
casa. A terminologia própria arranjou para 
êste e outros que tais o nome de muletas: la~ 
deiam as dificul~ades, nílo as derrubam. Esta. 
muleta de contar pelos dedos retarda a forma
ção do espírito aritmético da criança. 

sensível diminuição do fading -facto 
que vem confirmar as nossas expli
cações. 

Ha.ns Kolb. 

(Continua). 

(unidade) se repetia num conjunto. 
No princípio enumerava-se talvez 
assim: um e um, um e um e um,· etC., 
processo que se nota vulgarmente 
entre as crianças. Vê-se claramente 
que a possibilidade de enumerar era 
limitadíssima e também que o inte
lecto humano era ainda pobre e falho 
de poder àbstractivo visto que neces
sitava de representações materiais 
por si já muito pouco plásticas rela: 
tivamente às psíquicas. Ora o número 
não traduz qualidade, mas quantidade. 
No campo numérico, todos os objec-. 
tos, tôdas as coisas-- por . mais dis
tintas- são iguais. Isto só é possível 
graças à abstracção, que permite iden
tificar todos os objectos despojan
do-os idealmente das suas diferenças 
específicas e geométricas. 

O conceito primitivo. grosseiro, 
foi então evoluindo (e com êle a ma
temática) no caminho da abstracção, 
que o mesmo é dizer. da generaliza
ção e da unificação. E êste de resto o 
processo de desenvolvimento comum 
a tôdas as ciências. 

«A abstracção permitiu trans
formar uma classe heterogénea de 
objectos reais num conjunto homo
géneo de unidades ( 1 

). 

Chegamos então a conceber a 
unidade abstraia. E hoje o número 
que se forma dela, já não tem para 
nós o sentido físico primário. 

(1) Lobo Vilela. em "Métodos da Mate
mática,.. 
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A evolução do conceito foi lenta 
e longa, e só possível graças a um 
aperfeiç()amento progressivo da men
talidade humana. 

Bertrand Russel, matemático in
glês contemporâneo e fundador da 
logística moderna, exprime-se sôbre 
êste pento desta maneira: «Deviam 
ter sido necessários muitos séculos 
para descobrir que um par de faisões 
e um par de dias são dois exemplos 
do número 2; o grau de abstracção 
implicado nisso está longe de ser fá
cil apreciar>. 

A concepção do zero (O= cír
culo sem centro), que nos veio dos 
íudios, é também um dos marcos im
portantes no desenvolvimento da Ma
temática. Afirma-se que dele derivou 
a criação da aritmética moderna. 

• • 
O processo natural da simplifi

cação instintiva exigiu a certa altura 
o emprêgo de símbolos gráficgs que 
representassem números· O espírito 
do homem-aritmético inventou a ma
neira breve e fácil de os combinar de 
forma a exprimirem qualquer e tôdas 
as pluralidades de objectos. Essa ma
neira constitue um sistema de nume
ração ( 1 ). Todos conhecem o nosso. (A 
sua explicação implica determinados 
conhecimentos que o leitor porven
tura ainda não possue. fica para mais 
tarde). 

Os símbolos gráficos que usamos, 
chamados algarismos, silo nove: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Designam-se estes 
algarismos por significativos em con
traposição com o O, algarismo insi
gnificativo, se em verdade algarismo 
se lhe pode chamar. 

Qualquer algarismo significativo 

(1) Não há um sistema de numeração 
único. Há muitos e pode-se construir quantos 
se queira. O prinCÍpio que os regula é no en
tanto o mesmo. O mais Universal é o dos po ... 
vos chamados civilizados, o decimal. 

tem dois valore.s: o absoluto e o de 
posição. O primeiro é invariável. 

Exemplifiquemos: 

No número 
4 

o valor absoluto dêste algarismo é 
de 4; o seu valor de posição é de 4 
unidades. 

No número 
46 

o valor absoluto de 4 é o mesmo; 
o seu valor de posição já é de 40 
unidades (46 = 40 + 6) 

No número 
478 

4 tem já o valor de posição de 400 
unidades (478 = 400 + 70 + 8), como 
7 o de 70; em 24.730, por exem
plo, 4 já teria o valor de 4.000 uni
dades, 7 o de 700, etc., etc. 

• • 
Todo o número se forma da 

unidade e portanto qualquer número 
exprime determinada quantidade de 
unidades. 

Estas unidades podem ser espe
cificadas - cadeiras, dias, escudos
e então os números 5 cadeiras, 8 dias 
23 escudos, são números concretas: 
Mas já os números 5, 8, 23, simples
mente, a nada referidos, são números 
abstratos. 

. Podem ainda, noutra ordem de 
i~eas, designar-se os números por 
drgLtos e compostos, se são formados 
por um ou por mais de um algarismo. 
7 é um número dígito, 2 igualmente 
5 também. Mas 23, 628, 15, são nú~ 
meros compostos. 

(Continua) 

José Arnaldo. 
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Foi enorme, como era de prever, o êxito obtido 
com o presente ·Concurso•, a avaliar pelas inúmeras 
respostas em nosso poder. 

Vamos, pois, à 2.• pregunta: 

i. Como funciona um alto-falante do tipo chamado Electro-dinâmico? 

N. B. -Pode recorrer a desenhos, etc., para auxj 1 i ar 
a resposta. Veja as condições dêste concurso, no 
nosso n.• 25 .. 

eça sempre e em tôda a parte 

ompanhia Vélha 

Telefones 

127e 246 

Fundada em 1756 

Ruá das Flores, 69 

Pôrfo 
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------------------------------··· 

Reparação de Receptores 
A "Antena", no intuito de preencher uma 

· lacuna que há muito se fazia sentir, acaba 
de contractar um profissional dêste ramo. 
Podemos, portanto, oferecer desde já êste 
servico aos nossos estimaáos assinantes e • 

leitores por compra avulsa, na certeza de que 
pomos à sua disposição uma organização te
cnicamente perfeita. Aceitamos e atendemos 
prontamente todo o serviço da Província. 

4111 
4111 

···-------------------------------
• • ••• 
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Única Publicação Portuguesa no género e indispensável 
na mesa dos amadores e estudiosos da Rádio 

Êste ano a «Agenda do Radiófilo» apresenta-se numa 
melhorada e atraente edição 

Publica um Dicionário de Rádio, completo, que 
só por si justifica o valor desta obra 

Sim bolos·- Tabelas- Dezenas de interessantes 
e variadas montagens 

EM[SSAO I RECEPÇAO I AMPLIFICAÇAO 
Um livro profusamente ilustrado e indispensável 

PREÇO: . I 

I !== 
Continente e Ilhas 8$00 
Colónias (importância acompanhando o pe-

,_ 

I ,_ 
dido em vale postal ou moeda local) 10$00 

Angola. 10 Angolares 

PEÇA JÁ O SEU EXEMPLAR + 
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