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CTIHF-SÉRGIO VIEIRA DE MElO- Um amigo de "ANTENA", ao lado do seu posto emissor. 

A SAIR DO PRElO DENTRO 
DE OITO DIAS 

Reserve já o seu exemplar 

Este livro de 170 páginas reune 
elementos indispensáveis 

ao amador. 

O~~ electricista precisará de o 
consultar a cada momento. 

Legislação -Amadorismo--'- Luta 
contra os parasitas, etc. 

Preço de cada exemplar 
à cobrança . , . • 7$00 

A N '!:' ::E:l NA 
Rua Dionísio Pinho s;n 

VILA 'NOVA DE GAIA 
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lfeve1tttn• ele cla1a1s 
lâllllt;uhts at;u·a• 
f~ ~~w"li~vilth"umte 

A-pes1r-de o s.J
perheterodino se ter 
tornado o rei dos 
receptores modernos, 
existem ainda os en
tusiastas pelos receptores 
pequenos, de duas ou três 
lâmpadas, regenerativos. Estes re
ceptores pequenos são ainda os 
ideais para o principiante. 

A maioria destes receptores, 
quando bem delineada e construí
da com bons materiais, proporcio
na resultados excelentes. O recep- · 
tor que agora se apresenta, a-pe
sar-de muito simples e compacto 
póde ser ouvido em auscultadores 
ou alto-falante, com muito bom 
volume e apreciável sensibilidade. 

Tem até algumas qualidades 
dos receptores de preço. 

A sintonia com band-spread, 
facilita enormemente a localizacão das 
estações, assim como a inclusão de 
lâmpadas metálicas e o sistema de 
acoplamento de antena utilizado tor
nam este pequeno receptor à altura 
da época, em tôdo o sentido. 

Deve ser construido sôbre um 

chassis de alumínio. 
As dimensões, que 
bastarão as . neces
~árias~ podem ser .a 
gôsto do amador. 

4 _ As soldaduras 
! devem · ficar bem 

seguras. 
Como detecta-

ra utiliza-se uma 
lâmpada metálica 
6 J 7. A-pesar-do 

circuito ser regenerativo, a -sintonia 
é muito simples e permite um 
ajuste gradual sem dificuldades. Os 
condensadores de passagem, conve
nientemente dispostos, eliminam tô
da a série de ruídos que são pecu
liares nestes circuitos. 

Para amplificar os sinais do 
detector emprega-se outra lâmpada 
metálica, a 6 C 5, conseguindo-se 
com esta lâmpada um volume mais 
do que suficiente para auscultado
res. Muitas Vezes o volume será 
suficiente para um alto-falante. 

Uma bôa construção assegu
ra a posse dum bom receptor. 

A ligação de antena faz-se uti

lisando terminais isolados, assim 

· como estes se recomendam para as 

ligações aos auscultadores ou alto

-falante. 
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Segundo já ficou dito, este re
ceptor incorpora ba11d-spread, pelo 
que o dia! de sintonia actua sôbre 
um condensador vernier d~ 30 
mmfd. Atravez do mesmo se en
contra ligado outro condensador 
de 100 mmfd, que se utiliza para 
a sintonia (grosso modo) reajustan-

.r--

Pl\1 ~ 
l 

do-se com o de alargamento de 
banda. 

Sôbre o eixo do condensador 
de 100 mmfd., na frente do painel, 
deve colocar-se uma escala gra
duada. 

Um jôgo de 4 bobines inter
mudáveis cobre as bandas a re
ceber, 

ANTENA 

Tabela dos Enrolamentos 

Metros Voltas Voltas Arame 
reacção Sec. 

18-33 2 'J, 6 ,,, 28 
33-65 4 '; .• 15 '/.• 28 
60-100 3 ,,, 29 3/, 28 
95-200 

3 "" 
54 'I• 30 

,. 6 VOLT5 

Como êste circuito emprega 
terra isolada, sàmente os conducto
res indicados para se unirem á 
massa deverão ser ligados de tal 
modo. Nada se deve alterar nesse 
sentido, pois, em vez de se simpli
ficarem as coisas, só se provocariam 
inconvenientes de difícil solução. 

De «Moder Mecltanix» 

Ideal Rádio 
(LIMITADA) 

Rua Formosa, 353-1.0 
- PORTO 

AGENCIA OFICIAL PHILIPS 
OFICINA DE REPARAÇÕES 
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Um oscilador modulado ·para o técnico 

Neste oscilador, as funções gerado
ras de alta frequência e moduladora são 
exercidas por uma lâmpada 2A 7. Escow 
Iheu-se uma lâmpada com filamento de 
2,5 volts por a grande inércia calorífica 
do mesmo, independente, dentro de amw 
pios limites das variações da tensão de 
alimentação. Este ponto é importante, 
por se tratar dum instrumento alimentado 
pela corrente alternada da rêde. 

A secção hiodo da 2A7 emprega-se 
como geradora de sinais em alta frequên
cia, enquanto a unidade pentodo gera um 
sinal de baixa frequência de 400 períodos 
por segundo. O acoplamento é electró· 
nico, e o funcionamento da lâmpada não 
difere do duma conversara comum de 
frequência de reçeptor superheterodino. 

Não obstante a dupla função da 
2A 7, a profundidade de modulação man
tem-se muito constante. Com os valores 
empregados tem se uma profundidade de 
30ofo com variações desde 28 até 32ojo, 
devidas às variações de amplitude do si· 
nal de radiofrequência. 

A banda de radiofrequências gerada 
reparte-se em cinco gamas, comutáveis 
desde o exterior, pelas cinco posições de 
um comutador de dois pelos, e com
preende desde 100 !(c a 25 MC (ondas 
desde 12 a 3.000 metros). 

O atenuador está encerrado numa 
pequena blindagem cilfndrica de alum[nio 
de 2 mm de espessura e é constituído 
por um potencióm~tro lineal a grafite de 
300 ohms, com um condensador de 1.000 

por IVO ANDREINI 

mmfd, em derivação entre os extremos, 
No circuífo de alimentação empre-· 

ga~se um transformador cont o primário 
para a tensão da linha usada. 

Como ractificadora, usa-se unta lâm
pada 56 com placa e grelha unidas entre 
si, ractificando assim uma semi-onda. O 
filtro é constitufdo -por dois condensado
res electrolíticas de 8 mfd. a 500 volts, e 
uma resistência bobinada de 2.000 ohms, 
4 watts. A resistência de 10.000- ohms, 
3 watts, também é bobinada e serve co
mo estabilisadora da tensão. 

O condensador variável usado é de 
uma. só secção, com a capacidade máxi
ma de 400 mmfd. 

Pôde tomar-se do aparelho o sinal 

audiofrequente de modulação, que é útil 
para ensaios nos circuitos de baixa fre· 
quência. 

~RANSFOI\MADOI\ DE ALIMEN~AÇÂO 

Núcleo do tipo com rama central, 
secção desta, 7 cm2, 

Primário: 125 volts-947 espiras, ara· 
me esmaltado 0,2 mm de diâmetro. 

Primário: 160 volts 947+303 espi· 
ras, arame esmaltarlo, 0,2 mm de diâ
metro. 

Primário: 220 volts 1660 espiras, 
arame esmaltado, O, 15 mm de diâmetro. 

Secundário: 220 volts-30 mA 1950 
espiras, arame esmaltado, 0,15 mm diã· 
metro. 
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Secundário: 2,5 volts-IA-22 espiras, 
arame esmaltado, 0,7 mm diâmetro. 

Secundário: 2,5 volts-IA 22 espiras, 
arame esmaltado, O, 7 mm diâmetro. 

!MPEllANCIA llE MODULA~ÁO 

600+1200 espiras de arame 0,12 mm 
de diâ netro, esmaitado, bobinado sôbre 
um núcleo de 2,4 cm 2 de secção, na ra
ma central com entreferro de 0,1 mm. 

BOBINES OSCILADORAS DE R. I'. 

· 12 a 37 metros. - Inducfância de 
grelhas: 5 espiras, arame 0,7 mm diâme
tro, esmaltado, com espaço igual ao do
bro do diâmetro. Heacção: 5 espiras, ara· 

·-·-·-·-·, 

me 0.4 mm diâmeho, dupla capa de se
da, espiras juntas. Suporte cilíndrico de 
bakelite diâmetro exterior 25 mm; espes
sura 1 mm; disfância entre induc!ância de 
grelha e reacção, 3 mm. 

35 a 125 metros.-lnduclância de 
grelha: 25 espiras arame 2,4 mm di à me~ 
tro, duas capas de sêda, espaçadas igual
mente ao diâmetro. Reacção, 13 espiras, 
arame 0,35 mm. diâmetro, esmaltado, es
piras juntas. 

Suporte cilíndrico de bakelite, diâ
metro exterior 25 mm, espessura lmm; 
d'stância entre induc!ância de grelha e 
reacção, 3 mm. 

120 a 380 metros.·-lnduclância de 
grelha, 8 espiras, arame 0,35 mm diâme
tro, esmaltado, espiras juntas. Reacção, 
30 espiras, arame O, 25 mm dlâ'lletro, es
maltado, espiras juntas. Suporte cilfndri-

ANtENA 

co de bakelite, d'â11etro exterior 25 mrri. 
espessura· 1 mm, d'stância entre induclân
cia de grelha e reacção, 3 mm. 

350 a 1.200 metros.-Induclâllcia de 
grelha: 250 espins lilz 4X0,4, duas capas 
de sêda. Bobinado em koney-comb, diâ· 
metro interno 11 mm, espessura 6 .mm. 
Reacção, 150 espiras litz 4X0,4 duas ca· 
pas de seda, enroladas em lzoney-comb, 
diâmetro interno 11 mm, espessura 6 mm. 
D1s1ância entre bobines, 15 milfmetros. 

1.100 a 3.000 metros.-Jnducfâllcia 
de grelha. 600 espiras lilz 4X0,4, duas 
capas de sêda, enrolad.:..s em lzoney-comb, 
diâmetro interno llmm, espessura 6 mm. 
Reacção, 250 espiras Jitz 4xOA, duas ca
pas de sêda, bob!nadas em ho!ley-comb, 
dJâmetro interno 11 mm, espessura 6 
mm; dis1â1cia entre as bobines, 15 mm. 

O sentido do enrolamento é o mes
mo em tôdas as bobines·. 

IMPEDANCIA DE ALTA FREQUENCIA 

650 espiras, arame 0,15 mm diâme
tro, bobinada em honey-comb, diâmetro 
interno 11 mm, espessura 6 mm. 

CHASSIS 

A blindagem é . uma· caixa de alu
mlnio de 300X210X90 mm, de 2 mm, de 
espessura. Tôdos os orgão do circuito de 
alimentação estão contidos num compar~ 
timento blindado. 

De «R..ddio JudlÍstri'tP Milão 
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Com'o no nosso número anterior 
tínhamos prometi do, damos a se
guir aos:Ieitores de <ANTENA> os 
esquemasj dos an6dicos necessários 

para trabalhar com o emissor e 
modulador descritos nos números 
2 e 3. 

EMISSOR 
(Esquemas N." 1 e 2) 

T 1- Primário 220 V, Sec. 

C H. 1 - 8 a 30 Henrys, 
200 miliamperes. 

C. H. 2 -18 Henrys, 200 
miliamperes. 

/ 

C I e C 2- 2 mfds 1.500 V. 
de trabalho. 

_N,o 2 

T 1- Primário 220 V. Sec. 
2X2,5 a 3 amperes. 

T 2- Primário 220 V. Sec. 
2X500 com tomada para 400 V. a 
175 miliamperes. 

I 
; 

t 

Ch.2 

C.1 

:s-
--~'" ~ f!]_ 

1!!; ./'fuema 7:11' 2 -· 

2XI,25 a 10 amperes. 
T 2 - Primário 220 V. Sec. 

2XI.OOO com tomada para 750 a 
300 miliamperes. 

C H 1 - 8 a 30 henrys, 200 
miliamperes. 

C H 2 - 18 henrys, 200 mi
liamperes. 
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C I e C 2 - 2 mfds a I . 000 

V. de trabalho. 

MODULADOR 
(Esquema N. • 3) 

T I - Primário 220 V. Sec. 

2X2,5 a 5 amperes e 2X1,25 a 10 

amperes. , 

T 2 - Primário 220 V. Sec. 
2X750 V. com tomadas para 500 

e 600 V. a 250 miliamperes. 
C H. A. -8 a 30 Henrys a 

300 miliamperes. 

ANtENA 

C H. A'- 30 Henrys a 300 

miliamperes. 

C 2, C 4 - 2 mfds a I. 000 de 

trabalho. 

C H B - 18 I-lenrys a 250 

miliamperes. 

C H B - 30 Henrys a 250 

miliamperes. 

C 1 e C 3 - 2 mfds a 1. 000 

V. de trabalho. 

EUGÉNIO MOURA 

CT1ZZ 

A Radiofónica 
• 582 - Rua Antero de Quental - 584 
TELEFONE 2757 - P O R T O 

Lâmpadas de tôdos os tipos. 
Reparação de aparelhos de Rádio de qualquer marca. 

Bobinagem de Transformadores, Alto-falantes, Selfs, etc. 
OFICINA PRÓPRIA PESSOAL ESPECIALISADO 

OS MAIORES DESCONTOS PARA AMADORES 

I 



AN'fENA 

Ele:me:ntos de T. S. F. 
Adaptação para português do CT1FK 

IV 
Ondas Electromagnéticas tudo o que fica acima da horizon

tal considera-se positivo e o que 
As ondas de Rádio assemelham- fica por baixo negativo. Neste caso 

se muito às ondas no número an- esses termos servem apenas de 
lerior tratadas, mas não são iguais. abreviaturas para não termos que 

Em .primeiro lugar, as ondas dizer <acima da linha horizontal> 
de Rádio produzem-se no éter e ou <abaixo da linha horizontal•, 
propagam-se em forma de esferas. mas simplesmente •positivo> e </Je-

ficou já dito que a sua propa- gatívo•. 
gaçilo se faz atravez do éter. Dire- Na terminologia dos radiólilos 
mos também que a sua velocidade uma onda denomina-se <Um ciclo> 
é de 300.000.000 de metros por -e está o ciclo composto por alter-
segundo, números redondo~. (Velo- uações, uma positiva e outra nega-
cidade exacta de 299.820.000 me- · . tiva, como o indicam os sombrea-
tros por segundo), dos da fig. 11. 

O I e i to r O compri-
atento notará que · Ciclo menta de onda 
esta velocidade é .Rite.,.nância 1~', . é igual à distân-
exactanente a da / , 1 cia duma crista 
luz, e isso é evi· + /\ A' 1\ I\ ti\ !1\ a outra crista, 
dente, pois a luz o·~ V V V\J~ ou entre um seio 
outra coisa não é - v , , e outro seio, co-
senão ondas elec- /' I : ·•·" · mo sucede com 
tromagnéticas de .HIIl!rnân<"iaFig.t'./~t:arnpde on4a{J..) as ondas na 
mui p e que na , ____ .....;;...:::.=---------' água. Sem dúvi-
longitude, como da, para-não ter-
veremos mais adiante. mos que dizer ou escrever as três 

A fig. 11 mostra a forma palavras: <Comprimeuto de ouda•, 
porque se representam grálicamen- usa-se a letrl grega Lâmbada À. 
te as ondas de Rádio. Notará o Assim fica o leitor a saber 
leitor que o aspecto é igual ao das que sempre que encontre esta letra 
ondas num tanque. O traço hori· isso quer dizer <comprime~zto de 
zontal indica o tempo. Partindo de onda•. 
O, qualquer ponto que se encon- Há poucos anos, ainda, usava-se 
tre à direita daquele representa um muito dizer <Comprimmto de on-
instante mais tarde. Por exemplo : da•, hoje é mais comum e mais 
suponhâmos que o traço referido re- conveniente usar o termo frequê!l-
presenta um segundo do tempo. Me- ela, ou seja o número de ciclos 
tade do traço será meio segundo a num segundo. 
partir de zero e assim sucessivamente. Este termo fica explicado se o 

Para simplificar explicações : leitor atentar bem, de novo, na 
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Fig. 9. Se o leitor contar o nú 
mero de vezes que o indicador vai 

Aplicação de fórmulas 

até cima num minuto, obterá a fre- Voltamos ainda às fórmulas da 
quência das ondas, ou seja o nú- Fig. 12. Já temos explicadas as 
mero de vezes que ela> se produ· que nos servem para obter o com· 
zem num minuto. No Rádio a fre- primento de onda e agora passa-
quência mede-se por segundo, visto mos às outras duas. Uma delas 
o número de ondas ser de milha- serve para encontrar a frequência 
res, ou mesmo milhões nesse curto duma onda em Kilociclos e a ou-
espaço de tempo. tra para acharmos o mesmo com-

Pois bem: como sabemos a primento em ciclos. 
que velocidade das ondas de Rádio, O número de Kilociclos é igual 
é sempre a mesma, podemos calcu- a 300,000 dividido pela largura de 
lar a frequência se conhecermos o onda em metros. 
comprimento delas, ou o contrario. O número de ciclos é igual a 
Já dissemos que a velocidade é de 300.000.000 divididos pelo com-
300.000.000 de me-,-.---------., primento de onda em 
tros por segundo, em metros. 
números redondos, ou -· Vejamos alguns 
seja: pódem dar a 300.000 exemplos. Se nos dis · 
volta ao mundo sete ).:-....::.;'i:';:-;;-;_- serem que uma esta-
vezes e meia num se- ~ ção difusora transmi-
gundo. te com uma frequên-

Para achar a Ire- )._ 300.000.000 cia de I . 000 I<. C., 
quência em ciclos, di- -4:,- qual será o compri-
vidimos 300.000.000 de onda? 
pelo comprimento de 'U'r 300.000 Segundo a pri-
onda. Para encontrar .(}'. ::>;;; meira fórmula temos: 
o comprimento de 
onda dividimos 
300.000.000 entre o 
número de ciclos ou 

300.000.000 
~ 

300.000 
A T.õoo =300 melros 

frequência. Fig. 12 Qual será a Ire-
Também podemos L...--....::...:::....:..:::_ ___ ___, quência em ciclos de 

indicar a frequência em l(ilociclos uma transmissão que tem um com-
(K. C.) que são milhares de ci· primento de onda de 600 metros ? 
elos. Nesse caso o dividendo será Segundo a última fórmula te-
300. 000, somente. remos: 

A Fig. 12 encerra algumas fór
mulas. Pódem parecer complicadas 
à primeira vista, mas são simples. 

Por exemplo : comece o leitor 
pelo primeiro problema da Fig. 12. 
Já sabemos que a letra Lâmbada 
significa comprtmmto · de onda em 
metros. Assim lemos : o compri· 
mento de onda em metros é igual 
a 300.000 divididos entre o núme
ro de ki!ociclos. Veja o leitor quan
tas palavras se pouparam utilizando 
esta fórmula I . 

300 
· ~~~ · 000 

500.000 ciclos (K. C.) 

Já vê o leitor que o assunto é 
deveras simples; tudo que tem a 
fazer é ter atenção com a correção 
das fórmulas e do resultado final. 

TENHA SEMPRE PRESENTE: 
se procura K. C. terá que empre
gar como dividendo 300,000 e não 
300,000.000. 
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SINTONIZAÇÃO 

Vamos ocupar-nos agora de 
outras vibrações. Já dissemos que 
o som n:to é outra coisa que vi
braçe\es das capas atmosféricas, Di
remos, também, que cada nota, ca
da som diferente, tem uma frequên
cia distinta. Por exemplo, quando 
uma pessoa canta, ao dar as dife
rentes notas, na realidade produz 
vibraçe\es dife
rentes, por inter
médio das suas 
cordas vocais e 
da bôca. 

Um a nota 
alta ou aguda 
tem um número 
maior de vibra
çeJ~s por segun
do que uma no
ta baixa, ou gra

Flg.f'J 

ve. Geralmente, crê-se que o ouvi
do humano póde compreender no· 
tas baixas até ao minimo de 16 ci
clos por segundo, enquanto que 
as ondas altas pódem chegar até 
15. 000 ciclos, 

Estas cifras não limitam abso· 
lutamente a percepção dos sons, 
pois cada pessoa tem uma sensibi
lidade diferente de ouvido, 

Na tradução dêste valioso e 
completo curso uma idéia sobressai : 
exemplificar tu do. O que poderá 
aos que já sabem parecer imperli· 
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nência, outra coisa não é senão en
sinar os que não sabem, para que 
fiquem a ssber. 

Tomemos duas cordas de gui
tarra, ambas da mesma classe, com
primento e pêso. Retezêmo-las en· 
Ire dois suportes, à mesma tensão. 
Se se fizer vibrar uma corda, a ou
tra produz imediatamente a mesma 
nota. Vê-se assim que quando uma 
dehs se faz vibrar com o arco, 

fig. 13, a outra 
vibrará também, 
por simpatia. 
Mas se mudar
mos agora a po
sição do cavale
te, afrouxando a 
tensão de uma, 
e s s a simpatia 
não se produ
zirá. 

Este fenó
meno póJe comprovar-se fàcilmente 
gritando se fortemente junto dum 

· piano aberto; notar-se-á então que 
a corda que corresponde é nota 
emitida vibra fortemente. Mudando 
de nota o grito, será então outra a 
corda a corresponder, 

CONTINÚA 

CONSULTÓRIO TÉCNICO 
Elevando-se a muitas dezenas de cartas por 

mês a correspondência que sôbre assuntos técnicos 
nesta redacção se recebe, somos obrigados a res· 
ponder nestas colunas aos leitores que nos con
sultem: 

86 se l'esponderá, por carta, quando nos 
enviem 1$00 para a resposta. 

TODO O MATERIAL PARA T. S. F. 

SECÇÃO 

TÉCNICA 

VILA NOVA DE GAIA 

Lâmpadas -Microfones - Transformadores 

Ferros de soldar 

Material convenientemente ensaiado 

10 •;. de desconto aos nj assinantes 

PREÇOS SEM CONCORRENGIA - REMESSAS RÁPIDAS - PEGA ORÇAMENTOS 
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Um ferro de soldar prático 

Este ferro de soldar comporta 
uma haste encavada num cabo de 
lima (A) e que é terminada por 
anel. 

Q ferro pró
priamente dito é 
um bocado de co
bre furado, c o m 
rosca aberta e no 
q u a I se aparafu
wu à fôrça uma 
haste de ferro ter
minada em anel e 
igualmente rosca-
da. O ferro mon-
ta-se na haste por 
meio dum peque-
o o parafuso, (B) 
munido de porca. 
E', pois, fàcilmen-
te orientavel, gra-
ças a esta articu-
ção. (C) Uma pe· 
quena lâmpada de 
álcool e um supor-
te são igualmente 
previstos. 

A lâmpada de 
) 

álcool arranja-se com uma caixa 
de graxa que se guarnece de cor-

) 

dei de amianto e no qual se ajusta 
uma rodela furada no centro para 
inflamação. {D). 

Basta guarne
cer a lâmpada 
de álcool pelo bu
raco central para 
se poder utilizá-la. 
Pode também uti
lizar-se u m a t a
blete de • Meta> . 
O suporte faz-se 
com dois pedaços 
de chapa de ferro 
entalhados que se 
juntam em cruz. 
{E) Par a faz e r 
aquecer o ferro, o 
suporte coloca-se 
perto da lâmpada 
de álcool. Se se 
quer utilizar esta 
última para aque
cer um recipiente 
ou um o b j e c t o 
q u a I q u e r , o su
porte é colocado 
na lâmpada, em 

que êle 
mente, 

se a d a p t a perfeita· 

ALBINO SALVADÔR 
Única casa especializada na construção 

R. 31 de 
AGENCIA 
PILOT 

e rebobinagens de transformadores 

Janeiro, 190-1. 0 - PORTO 
Rádio 

Telef. 5665 OfiCINA 
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N. 0 21 Jack com confrôle de filamento 

" 22 Fios que se cruzam sem ligação 

,, 23 Potenciómetro 

,, 24 Auscultadores 

• 25 Reóstato 

,, 26 Rectificador electrolítico 

,, 27 Borne de ligação 

,, 28 Jack 

" 29 lnterrufor de botão 

,, 30 lnferrufor de navalha, dum polo 

CONTINÚA 

lâmpadas SILVANIA= Condensadôl'es SOLAR 
Fios de antena, baixada. Para-raios 

e tôdo o material para T. S. F. 

Agente : K A R L L O V 
Rua ·Cedofeita, 1 O 3 - P O R T O -Te I e f. 53 57 



14 ANTENA 

O ÉTER 
SUAS VIBRAÇõES 

Em consequência de experiên
cias realiz r das por fresnel, demon5-
trando a possibilidade de, em cer
tas condiçõ~s. ser obtida a obscuri
dade pela sobreposição de duas lu
zes, fómos natwal:nente levados a 
considerar a luz como tendo uma 
existê1cia vib:atória, pois que éla 
póde interferir. 

Os fenómtnos de polarização 
da. luz, descobertos mais tarde, 
trouxeram à Ciência um novo co
nhecim ;nto: a transversalidade de 
aquelas vibrações. 

Como, porém, a luz existe no 
vácuo, seria dispensável a existên
cia de tôdo e qualquer meio para 
a produzir ou propagar (conside
rava-se o vácuo como um espaço 
completamente vazio). 

Para harmonizar estas duas 
conclusões contraditórias, fômos na
turalmente obrigados, como fres
nel, a admitir a existência dum no
vo meio, desconhecido até então, 
preenchendo os espaços celestes, e, 
portanto, encontrando-se também 
no vácuo realizado pelas nossas 
bombas pneumáticas, que penetra 
em maior ou menor proporção tô
dos os corpos, e cujas vibrações 
transversais dão origem à luz. 

A êste fluído, universal e teó
rico, deu-se o nome de éter. 

São, pois, a vibrações das par· 
tículas dêste fluído, perfeitamente 
elástico mas absolutamente incom-

preensível, que, propagandc-se por 
ondas, numa direcção normal à da 
vibração (transversalidade da vi
bração). dão origem à produçã0 e 
propagação dr luz. 

Admitida a existência do éter, 
explicaremos a existência de luzes 
de côres diferente<, e a de diferen
tes intensidades em luzes da mes
ma côr, atribuindo a cada côr um 
comprimento de onda determinado, 
e fazendo depender a intensidade 
da luz, para cada compriménto de 
onda (portanto, para cada côr), da 
amplitude da respectiva vibração. 

Determinações experimentais 
mostraram que o maior compri
mento de onda perceptível pelos 
nossos olhos é de 0,8 microns, 
correspc>ndente à côr vermelha, e o 
menor de 0,4 microns para a côr 
violeta. 

A cada um dêstes comprimen
tos de onda corresponde uma fre
quência (e portanto um período) 
determinada, pois que tôdas as per
turbações do éter, independente
mente do seu comprimento de on
da, se propagam, nas mesmas con
dições, sempre com a mesma velo
cidade (no vácuo, 300.000 Km;seg.) 

Se o comprimento de onda da 
vibração do éter tiver um valor· 
não compreendido entre os valores 
correspondentes para as côres ver
melha e violeta (extremas) o resul
tado déssa vibração será a produ-
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ção duma luz invisivel, que, con
forme o seu comprimento de onda, 
se póde manifestar sob a forma de 
radiações infra vermelhas, electro
magnéticas (hertzianas, da T. S. F.), 
ultra-violetas, raios X, etc., as duas 
primeiras de comprimento de onda 
superior ao do vermelho, as res
tantes inferior ao do violeta. 

Ficou assim estabelecida a per
feita identidade entre tôdas as a 
diaçõe>, e bem n,arcada no espíri
to des leitures de 11 Anf'·nau, es~ 

sencialmente radiófilos, a convirção 
de que aqueles belos concertos que 
chegam ao nosso radioreceptor, 
vindos às vezes dos nossos antípo
das, nos são trazidos, através do 
éter, por qualquer coisa que não é 
mais que uma luz, luz que os nos-

15 

sos olhos não conseguem vêr, por 
não serem construidos para senti
rem as vibrações de comprimentos 
de onda, tão extraordinàriamente 
grandes (em relação aos das luzes 
viziveis). 

M. Ferreira da Costa 

~eceptor 

Vende-se um, de- baterias, marca 
c;Co~umbia" e com seis mêses de uso, 
pafa ondas médias e longas, equipado 
com lâmpadas Marconi, sendo assente 
numa placa giratória para mais facilidade 
de audição. Não precisa de antena nem 
terra, pois tem uma antena interior e 
funciona fechado, com magníf:co alto fa .. 
lante e ligação para pic!Ntp. 

Carta a esta redaccção . 

.,!]lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.;. 

A A 
R-EGISTADA 

Grand~ nacionlll 
Fábrica e Escritórios 1110 Pôrto, 
à Rua Herois de Chaves, 624 a 640. 
Telefone 2768 e 2769 (PBX) - Telegramas ATLAS 

26 Depósitos em tôdo o Continente 
e Ilhas para vendas directas ao 
público por conta da fábrica • 

Agências em buand~ e bourenço l'la~ques 
"'iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt'F 
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'A APARECER BREVEMENTE 

-- GLO o 
Revista bimestral, dedicada apenas à filatelia 

Peça folheto descritivo a: Manuel Henrique Varejão 
Rua Dionísio Pinho, s/n - VILA NOVA DE GAIA 
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e arreia ]:(i beiro, Filhos, oe. ,,,, 
Exportadores de Vinho do Pôrfo 

CASA FUNDADA EM 1862 . 

V I LA NOVA DE GAIA 
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