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JÁ OUVIU FALAR NO 

"CAÇADOR DE AVARIAS,? 

•O Caçador de Avarias» é um valiosíssimo 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 encontram 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 só mente uns se
gundos. 

É 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 Dionísio Pinho, s/n 

VILA NOVA DE GAIA 

O seu preço é insignificante. Repare: 

Se nos remeter a sua importância em sêlos -do correio . 4$oo 
Se nos fizer 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 .. não 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, nadn arriscamos, 
pois terr:os a certeza do grande valor da obra agora posfú à venda. 

ENCOMENDE-O HOJE MESMO 

COLÓNIAS: - Não aceitamos selos coloniais nem fazemos remessas à cobrança 
para as colónias. Podemos receber, no entanto, papel moeda de 
qualquer província ultramarina. 

BI-----------------------------------------------------B 
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Editorial 

LEITOR AMIGO: Animados pelo acolhimento que, 
desde há dois anos, tem sido dipensac]o a esta 
publicação, eis-nos com ela melhorada. Este facto 

implica simpática promessa. Queremas, com efeito, fazer 
mais e melhor no decorrer do ano de 1939. 

A "Antena" é feira por gente moça- gente de 
Ideal..:... mas suficientemente experimentada nas cousas de 
Rádio. :tvlodéstia àparte, sabemos para onde ir e não 
ignoramos o que queremos. A nossa missão de vulgari
zm· ciência jamais nos pesará, simplesmente por ser 
exercida de bom grado- como quem diz, por gôsto. 
Amamos a Rádio, como gente de Ideal que somos, mas 
não nos satisfaz dedicar-lhe unicamente o coração: 
queremos servi-la principalmente com o cérebro, humil
demente e com a fidelidade de todas as horas. 

A nossa "Antena", sacrificando-nos o bolso ma
gro, criou agora novas secções, inaugurou um "con
curso", remoçou gràficamente o aspecto facial e o in
terno, etc. Fizemos melhoramentos, bem vê. 

Melhoramentos correspondem a despesas, quando 
envolvem maiores gastos de colaboração e de tipografia, 
caso em que estamos presentemente. Portanto l]onve ne
cessidade de aumentar o preço da "Antena". Este agra
vamento há-de ser compensado pela inclusão sistemática 
de bons artigos e de boas gravuras, em benefício do 
leitor. 

A "Antena" é melhor, desde hoje. Mais melhorará 
de mês a mês, se o leitor nos auxiliar com a sua valiosa 
propaganda, arranjando-nos novos assinantes e compra
dores. Esta publicação continua sendo a única, no gé
nero, em Portugal. Daqui se conclue, provàvelmente, 
que não é bom negócio, êste. Pouco importa, porém : 
continuaremos, de .fmimo imperturbável, com a ajuda de 
Deus e a dos homens .• , 

Fevereiro de 1939. 
Manuel Alves Barreto. 



Rádio Emissão de Amadores 

Selectividade, com um receptor 
regenerativo de duas lâmpadas! 

A FIRMA o amador americano Fred 
Sutt@r (WSQBW-QDK) que o 

segrêdo para melhorar a selectivi-

À direita, vê-se a antena constituida 
por uma vareta de cobre, de 30 cm 

dade dêste singelo receptor consiste 
simplesmente em usar uma pequena 
antena. Apoiado na alta sensibilida
de da detectara, reduziu as dimen
sões da antena para 30 cm (como se 
vê na fotogravura), e assim obteve 
uma selectividade comparàvel à dos 
super-heterodinos com filtro de cris
tal, conseguindo escutar estações da 
outra costa em abundância, e até 
um italiano nos 20m! 

Como se trata dum resultado 
efectivamente surpreendente, j ui ga
mos prestar um bom serviço aos 
amadores portugueses, publicando o 
esquema (que não tem nada de ex
traordinário) e os respectivos va
lores. 

Ct, C2- 100 mmfd. (H~mmarlund 
MC-100-S) 

Cs, C4, C&-100 mmfd. Mica 
C'- 5 mfd., 400 volts, electrolítico 
C1- 10 mfd., 50 volts, electrolítico 
Cs - 0,01 mfd., 400 volts, papel 
Cg, C10- 0,005 mfd., 400 volts, pa-

pel 
R t- 0,5 a 5 megohins, 1 watt 
R2- 50.000 ohms, potencio metro 
R5- 25.000 ohms, !O watts 
R4- 2.000 ohms, 1 watt 
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R5 - 1 megohm, 1 watt 
R,- 75 ohms, com tomada central 
RFC- 2,5 milihenries (choke Na-

tional R-100) 
L 1 -veja na tabela das bobinas 
L2 - 1.000 henries (choke Thor

darson T-29C27) 

TABELA DAS BOBfi..jAS: 

Banda de freqüê,ncias Total de es- Derivação 
piras em L 1 do cátodo 

1450 a 3400 Kc. 54 I /2 3 1/4 
3050 a 7100 Kc. 27 1/2 1 I I 4 

6100 a 14200 Kc. 13 I /2 514 
10600 a 24000 Kc. 7 1

/2 I /2 

18COO a 41000 Kc. 3 '12 1/5 

Derivação de 
"band- Spread" 

29 5/4 

11 5/4 
4 1/4 

I 

1 114 
112 

Tôdas as bobinas são feitas com fio n. 0 24, duas capas de seda, sô
bre fôrma de 1 112 polegada de diâmetro. A extensão do bobinado é também 
de 1 1/2 polegada em tôdas. As derivações estão contadas a partir do ter
minal inferior (lado terra). 
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:~ suas aptidões! 
Torne-se um dos membros desta congregação de estudiosos. 
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O que os outros diz em 

(Nesta secção serão transcritos os melhores artigos da 
especialidade que mensalmente aparecem nas boas 
revistas estranjeiras). 

la Science et la Vie (microfones e <<pickup» 
piezo-eléctricos). 

Q valor musical duma emissão rá· 
diofónica está intimamente li· 

gado à qualidade dos microfones e 
dos.pick-up• que fornecem a corrente 

· velmente melhores do que as dos 
antigos. Êstes dispositivos (microfo
nes, «pick-up», alto-falantes) ba· 
seiam-se nas propriedades piezo·elé
ctricas dos cristais de tartarato de 
potássio e de sódio, conhecidos nos 
Estndos Uuidos pelo nome de sais 
de R.ochelle ou ainda sais de Sei
gnette. Um cristal desta natureza 
possui propriedades análogas às do 
quartzo. Verifica-se que uma lâmina 

dêste cristal, con
venientemente ta· 
lhada, se com· 
porta da seguinte 
forma: uma con· 
tracção ou uma 
dilatação da sua 
espessura, provo· 
cada por acção 
mecânica, dá lu· 
gar à aparição de 
cargas eléctricas 
de sinais contfá-

de audio-freqüên· 
cia destinada a 
modular a onda 
portadora. Não 
há muitos anos 
que os técnicos 
dispunham sà
mente de micro· 
fones de grana
lha. Embora êstes 
instrumentos te
nham sido consi· 
deravelmente me
lhorados, perma
necem, no entan
to, incapazes de 
transmitir fre
qüências acústi

Microfone piezo-eléctrico 

- rios, sôbre as 
suas faces; e, in~ 
versamente, a 
aplicação duma 
diferença de po· 

cas superiores a 6.000 ciclos. Por 
outro lado, os «pick-up» electroma
gnéticos, empregados para a leitura 
da música de discos, não dão a to
talidade de freqüências exigidas para 
uma reprodução justa do timbre. 

Existem presentemente novos ti· 
pos de reprodutores electt-o-acústi
cos cujas qualidades parecem sensi-

tencial entre as suas facés provoca a 
variação das suas dimensões lin~ares. 
já o célebre casal Curie havia de· 
monstrado existir proporcionalidade 
entre a diferença de potencial e a 
fôrça aplicada. Por investigações 
mais recentes, averiguou,se que os 
valores das constantes piezo-eléctri
cas do sal de R.ochelle são muito 
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maiores do que as do quartzo. Infe
lizmente, os cristais de tartarato que 
se encontram no estado natural são 
escassos de pureza 'é de hÕ.mogend
dad'e; e além disso, as suas dimen
sões não permitem utilização indus-
triá]. - · · ·· 

Os laboratórios americanos 
Brush conseguiram por fim fabricar 
artificialmente belíssimos cristais de 
Rochelle possuindo tôdas as pro
priedades desejáveis. 

Estes cristais podem ser corta
dos em lâminas. fazendo 
aderir duas destas lâminas 
.uma à outra, de ,certo modo 
particular, observa-se que ao 
aplicar uma diferença de po
tencial ao conjunto, uma das 
suoerfícies tenderá a dilatar
-se, ao passo que a outra, li
gada em sentido contrário, 
tenderá a contrair-se. Estes 
dois esforços têm como re
sultado uma flexão do ele
mento de dupla constituição. 
Inversamente, imobilisando
·lhe uma extremidade, as vi
brações mecânicas exteriores 
originam uma diferença de 
p,otencial entre os electrodos. 
E exactamente sôbre esta pro
priedade que assenta o fun, 
cionamento dos microfones 

mais altas. A curva de sensibilidade 
dêstes dispositivos é absolutamente 
horizontal até 6.000. ciclos, e depois 
eleva-se levemente até aos 10.000. 

A diferença de potencial dispo
nível nos bornes de tais microfones 
é, ·infelizmente, muito fraca: 1/100 de 
volt para o timbre duma voz normal, 
falando à distância de 20 cm. Por
tanto é necessário empregar um am
plificador prévio. 

e dos pick-up piezo-eléctricos. 
Os microfones mais per

feitos são constituídos por 

l'vlicrofone 
piezo-eléctrico 

Similarmente, aplicando a um 
pequeno elemento duplo vi
brações mecânicas como as 
que executa uma agulha per
correndo o sulco dum disco 
fonográfico, também se obtém 
uma diferença de potencial 
proporcional à pressão apli· 
cada. É esta a propriedade 
utilizada nos •pick-up > piezo
-eléctricos. Estes •picl;-up» 
são levíssimos; a sua curva 
de sensibilidade, contrària
mente à dos microfones do 
mesmo tipo, abaixa-se para 
as freqüências elevadas, Uma 
tal curva, de resto, pode ser 
fàcilmente modificada, posto 
que uma resistência em série 
com o «pick-up» atenuará as 
notas agudas, ao passo que 
se for posta em paralelo ate
nuará as notas graves. 

E assim, a piezo-electri-

uma reünião de elementos duplos, 
ligados em série ou em série-paralelo. 
Cada elemento individual é com
posto essencialmente por dois cris
tais de mais ou menos 1 cm2 de su
perfície e 0,5 m/m de espessura, se
parados por um electrodo; o outro 
electrodo assenta sôbre as superfí
cies externas. Estes elementos foram 
arranjados de maneira a entrar em 
ressonância justamente por cima dos 
12.000 ciclos, o que favorece a re
produção das freqüências audíveis 

cidade, já empregada para a 
estabilização das freqüências, traz de 
novo o seu valio•o concurso para o 
aperfeiçoamento da rádio-difusão. 

N. da 'R.. - Existem no me1·cado 

outros tipos de microfones mo

dernos, cuja desct:ipção faremos 

na primeira oportunidade. 
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Os farois da aviação ... 

ESTÁ provado que a rádio-gonio-
metria é hoje um auxiliar indis

pet)sável para a segurança das rotas 
aérias. Emprega-se de dois modos 
fundamentais: Nos Estados Unidos, 
os sinais são emitidos pelo avião em 
vôo e captados pelas estações terres
tres, as quais, observando a direcção. 
de onde provêm, podem determinar 
com altíssima aproximação a posi· 
ção do aeroplano e então comuni
car-lha. Na Europa, faz-se ao contrá
rio: o aeroplano capta os sinais que, 
a seu pedido, lhe transmitem as es
tações terrestres, e assim pode deter
minar o ponto em que se encontra. 

······:::::::······ 

A Rádio ao Serviço da Morte ... 

AFIRMA o comandante-aviador no-
rueguês sr. Tryggve Oran que, 

na sua viagem de estudo efectuada 
através da Itália e da Líbia, entre ou
tras cousas, viu aeroplanos equipados 
para comandar torpedos por meio de 
ondas de Rádio. O raio de 
acção de tais aviões é de 7.000 Km., 
e segundo a sua opinião, haverá 600 
aparelhos prontos a actuar. Ao que 
parece, é êste o único dispositivo que 
realmente existe, dentre tantos, mais 
ou menos hipotéticos, que têm sido 
atribuídos à inventiva de Marconi. 

várias 

A Rádio ao serviço da Vida .. . 

QESCOBRIU-SE que a aplicação 
das ondas curtas ao corpo hu

mano é capaz de matar os micróbios 
de certas doenças, sem danificar os 
tecidos. Entre outras cousas maravi-
1 h os as, o professor Schliephake 
obteve êxito no tratamento da tu
berculose, de abcessos pulmunares, 
de carbúnculos. de catarro na cavi
dade frontal, etc. Não é demais pre
ver que dentro de pouco tempo as 
ondas curtas e ultra-curtas se con
vertam num excelente método de 
cura, nas mãos de médicos compe
tentes. 

.······=::::::······ 

Motor accionado pelo Sol ... 

NOS laboratórios de pesquizas da 
General Electric c.•, em Sche

nectady, conseguiu-se fazer funcionar, 
por meio da luz solar, um minúsculo 
motor eléctrico de meio milionésimo 
de cavalo-vapor, potência pequenís
sima mas que demonstra a possibili
dade de utilizar a inesgotável fonte 
de energia constituída pelo Sol. O 
dispositivo consta essencialmente de 
4 células foto-eléctricas de selénio, 
nitra-sensíveis. As radiações solares 
-ou as de qualquer outra fonte de 
energia luminosa- são transforma
das pelas células em corrente eléc
trica cujo valor atinge um décimo de 
miliampere, corrente bastante para 
accionar o referido motorzinho. 
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Os ultra-sons 

À medida que aumenta a freqüência 
das vibrações, o som torna-seca

da vez mais agudo; acima de20.000 por 
segundo, cessa de ser notado pelo 
nosso ouvido: é um ultra-som, então. 
As ondas ultra-sonoras produzem 
efeitos mecânicos, químicos, e bioló· 
~;"icos. Num banho líquido, posto a 
vibrar por meio destas ondas, a co· 
!una dum termómetro de mercúrio 
quebra-se instantâneamente; até mes
mo uma simples vareta de vidro po
de assim ser quebrada. Ao mesmo 
tempo que vibra, o banho aquece-se. 
Com ultra-sons pode provocar-se a 
deflagração de substâncias explosi· 
vas', e mesmo o enegrecimento de 
chapas fotográficas. 

Ondas de 5 metros ... 

ATÉ há pouco tempo, supunha-se 
que tôdas as ondas de Rádio 

inferiores a 7 metros possuíam a pro
priedade óptica de marchar apenas 
em linha recta, e que, para comuni· 
cações, só- poderiam alcançar 40 ou 
50 Km. Além desta distância, a cur· 
vatura da Terra, os edifícios altos e 
as montanhas impediriam a recepção 
perfeita. 

Os operadores amadores têm re
duzido esta teoria a nada. Comunicam 
de costa a costa, nos Estados Unidos, 
e agora os da c0sta do Pacifico es
tão a fazer ensaios com a Austrália, 
igualmente com onda de 5 ·me
tros. 

eça sempre e em tôda a parte 

ompanhia Vélha 

Telefones 

127 e 246 

Fundada em 1756 

Rua das Flores, 69 

Pô rio 
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Circuitos 

R C A VICTOR 
Modêlo B5 T 1 

Receptor super-heterodino de 5 lâmpadas 
para ondas médias e curtas 

Características eléctricas 

Ondas médias- 540 a 1.720 I( c. 
» curtas- 5.800 a 18.000 Kc. 

freqüência de alinhamento para on
das médias- 600 Kc. (osc.) 

freqüência de 
alinhamento 
para ondas 
curtas-
15.000 l(c. 
( osc., ant.) 

freqüência in
termédia -
460 !(c. 

Lâmpadas: 

16A7-I.ade
tectora- osci
ladora 

e mais circuitos 

1 80 -rectificadora 

Alimentação- 110/220 volts CA, 75 
watts. · 

Potência de saída, sem distorsão -2 
watts 

Potência máxima- 4 watts 
Tipo de alto-falante - electrodinâ

mico. 

Êste receptor emprega um cir
cito super-heterodino, do qual da

mos o esquema 

1 6 D 6 - fre
qüência in
termédia 

Fig. 1 

· ria Fig. 2. Pos
sue transforma
dores de fre
qüência i n te r
média com nú
cleo de magne
tite, controle au
tomático de vo
lume (anti-fa
ding), audio-fre
qüência com 
acoplamento a 
res.jstências, e 
um alto-falante 
electro- dinâmi
co de 5 1/2 po
legadas. É de 

1 75 -segunda detectora, amplif. 
de audio, e C. A. V. 

1 42 -amplificadora pentodo de 
saída 

pequeno formato e pouco pêso, mas 
possue transformador de alimenta
ção. Notàvelmente sensível, repro
duzindo com fidelidade a faixa de 
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freqüências audíveis a um regímen 
de volume mais que suficiente para 
uso caseiro. O aspecto exterior (fig. 
I) é simples e de bom-gôsto. 

Dados técnicos 

Como se pode ver no esquema, 
tôdas as peças estão identificadas 
com os seus valores. As bobinas, os 
enrolamentos de transformador e os 
reactores levam a anotação da res-

Fig. 2 

pectiva resistência em C. C., para o 
efeito de poderem ser- verificados 
pelos processos vulgares. 

Alinhamento 

A primeira cousa a fazer, é ajus
tar o ponteiro do mostrador na po-

sição horisontal, mantendo 'as placas 
móveis dos condens. variáveis na 
capacidade máxima. Isto faz-se sim
plesmente com uma chave de para
fusos. O alinhamento deve efectuar
-se na ordem correcta, indicada no 
quadro abaixo. Quando se empreg'a 
um indicador de <<output», deve ser 
ligado ao circuito da bobina móvel 
do alto-falante, mantendo o poten
ciometro de volume de som na po
sição correspondente ao máximo. 

Para tôdas as operações de ali-

nhamento, o 
fio <<terra» do 
oscilador de 
ensaio deve ser 
ligado· ao 
chassis do· re
ceptcr .. É ne
cessá,rlõ regu
gular" a . saída, 

por meió·dq atenua· 
dor, de forma ã· que 
o .sinal aplicado .seja 
mínimo, a-fim-de im
pedir a.!(cçã,o ·do C. 
A. V.· do receptor, 
dispositivo. que difi
cultaria o ájuste. 

A expressão <<tln-
tena fictícia» ·refere

-se ao dispositivo que deve ser 
ligado entre a saída activa do osci
lador de ensaio e o seu ponto de li
gação ao receptor, no intuito de 
obter um correcto alinhamento. <<Au
sência de sinais, 550-750 Kc.» signi
fica que o receptor deve ficar sinto
nisado num ponto entre 550 e 750 
Kc. onde não se receba nenhuma esta-
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ção nem nenhum outro sinal de prove
niência heterodina, que poderia pro-

vocar confusões e portanto compro
meter o resultado final da afinação. 

Ordem 
Oscilador de ensaio 

Posição do Posição do Circuito Sim bolos Ajustar 
do alinha- comutador mostrador a ajustar de ajuste para: menta Ligação Antena freqüência de banda do receptor 

ao receptor fictlcia empregada 

Grelha da Para a Ausência 2.0 transf. 1 606, F. I. 001 mfd 460 Kc. esquerda de sinais de F. I. L9 max. (pico) 
550-750 

Grélha da Para a Ausência 1.0 transf. 2 6A7, Det. 001 mfd 460 Kc. esquerda de sinais de F. I. l4 e L5 Max. (pico) 
550-750 

3 Fio de ant.a 300 ohms 15.000 Kc. Para a 15.000 Kc. "C., ase. C5 Max. 
(azul) direita (pico) ' 

4 fio de ant.n 300 ohms 15.000 Kc. Para a 15.000 Kc. "C, ant. C1 Max. 
(azul) direita (pico) " 

5 fio de ant.a 200 mmfd 600 Kc. Para a 600 Kc. "A., ase. L8 Max. (pico) (azul) esquerda 

+ Empregue a capacidade máxima de pico, no caso de ter obtido 2 picos. 
++ Empregue a capacidade mÍnima de pico, no caso de ter Obtido 2 picos. Depois dêste 

ajuste verifique a freqüência de imagem, pondo o receptor em 15.920 Kc. 

C a i x a 

J. F. Alber
garia - Lisboa 

Para ali-
mentar êsse 

microfone é absoluta
mente indispensável usar 
C. C. Emprega-se vul-
garmente uma pilha sêca, 

um acumulador de 4 volts, ou mes
mo um dispositivo rectificador com 
filtro apropriado. 

A. Meireles- Lisboa 

Um bom cristal de quartzo não 

Postal 

custa, actualmente, mais de 100$00, 
suporte incluído. Quanto à marca, 
pode ser Bliley, por. exemplo. 

M. A. P. Moura- Coimbra 

Essa hipótese, que consistia em 
crer no éter como meio de propaga
ção, está pràticamente eliminada dos 
meios ciêntíficos. Explicar-lhe como 
se propagam as radiações electro
-magnéticas, é, infelizmente, assunto 
que não cabe aqui. Inscreva-se na 
Academia Naciona I de Rádio. 
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Conhecimento dos 

A maior parte das ctencias, tôdas 
O' as experimentais pelo menos, 

usa uma linguagem puramente 
matemática. 

Em rigor, não há ciência sem ma
temática, como não há raciocínio sem 
lógica. Por uma razão evidente: a de 
a matemática ser a ciência dos núme
ros, portanto a própria exactidão (I). 

Por outro lado, o domínio do mí
mero em todos os sentidos habitua-nos 
a ser precisos. A sua utilização como 
imagem dum conceito permite-nos es
tabelecer relações fácilmente sensíveis 
ao nosso e ao entendimento dos outros. 

Por isso o conhecimento matemá
tico é necessário e vantajoso: 11ão é 
possível cnltura completa sem êle; dá 
considerável handicap a quem o pos
sne; também é nma chave que serve 
em muitas portas, sem contudo ser 
gazua. 

São razões de ordem prática, es
tas. Mas há-as de outra ordem. Esté
ticas, por exemvlo : quando se invoca 
a Matemática-suprema harmonia de 

(1) Por amor de verdade, que é uma 
forma da mesma exàctidão, devemos dizer que 
a intuição desempenha papel de primeiro 
plano na demonstração matemática, princi
palmente na matemáticá. superior. Partilha-o 
com a lógica. A história da Matemática fala 
do conflito entre as duas. Se refere os reve
ses cada vez maiores da primeira, certo é que, 
como diz o sr. Lobo Vilela, "tanto a intui'ção 
com.o a lógica são indispensáveis à matemática, 
embora ao rigor e purismo convenha que o 
papel da intuição seja reduzido ao mínimo." 

números 

números (e a harmonia é beleza) -não 
se faz simplesmente uma frase mais 

· ou menos pomposa: exprime-se na ver
dade um conceito de comprovado va
lor lógico. Pois não diz um matemático 
francês ( 1) que sôbre os alicerces da 
abstracção, pelo simples poder da lógi
ca, ela edifica um monumento de incom
parável explendor, cujo coroamento 
jamais será atingido? 

Para o indivíduo representa o 
apetrechamento matemdtico um valor 
qualitativo de que muitas vezes o pró
prio não se apercebe. Reparem que à 
simples aritmética, à vulgar aritmética, 
reconheceu Braeckner (2 ) quatro fnn
ções: a do cálculo, a informativa, a 
sociológica, a psicológica. 

Pela primeira pratica-se a apren
dizagem das operações, da notação e 
da terminologia matemáticas. Con
vive-se com os números, averigua-se 
da saa natureza, das saas possi
bilidades, até adqairir um virtuosismo 
que será verdadeiramente ama técnica 
de calcular. 

Quanto à segunda fanção, a pos
sibilidade informativa da aritmética é 
vastíssima. Sabem que a associação 
de ideas é o processo normal e elemen
tar do pensamento; ora realmente na 

(1) Laisant, em "La Mathématique". Cit. 
nos "Métodos da Matemática", de Lobo Vilela. 

(2) Cit. pelo dr. Faria de Vasconcelos 
na "Biblioteca de Cultura Pedagógica". 
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matéria aritmética há sugestões de 
problemas económicos, sociais, cientí
ficos, que o aluno é levado a conhe
cer necessàriamente, por informação, 
e mais fàcilmente, entre todos, o aluno 
adulto, de relativo desenvolvimento 
intelectual. 

9 autor a que nos referimos cita 
o exemplo da conversão de moedas. 
Diz êle que independentemente do exer
cício de cálculo «a real significação 
social do conceito de moeda» só se 
torna clara quando se chama a «aten
ção sôbre o jacto de que a moeda é o 
prodtdo final dum grande número de 
esforços da raça humana para desen
volver um meio eficiente de expressat 
o valor. Como Judd observa, a moeda 
é o resultado da evolução duma longa 
série de instituiÇões soCiais. Uma crian
ça pode apreciar a diferença entre a 
troca e os nossos modernos sistemas 
ae valores, pode sentir a simplicidade 
e a utilidade do siStema de câmbios 
que compreende elementos como che
ques, letras, notas, obrigações, etc.". 

Deixem-me por meu turno citar 
um exemplo para ilustrar também o 
quadro: Ao estudarmos o sistema mé
trico decimal revela-se-nos depressa a 
identidade das grandezas lineares, de 
superfície, de pêso e volume. A defini
ção do metro (a não rectificada ainda) 
obriga-nos a pensar na terra e a des
cobrir o fundamento natural ou racio
nal ou terrestre, se permitem, das nos
sas criações. 

A verificação de que o metro é 
uma medida humana isto é, não des
proporcionada com a' grandeza do ho
mem (pouco menos do que a abertura 
dos seus braços), a própria evocação do 
pé, do c6vado, da polegada, do pal
mo- segmentos lineares referidos ao 
tamanho dos nossos membros- mos
tra que o homem reduz tudo a si, é a 
medida de tudo e se projecta no Uni
verso para o compreender e medir. 

A própria base numérica adoptada 

para o sistema (decimal) provém pos
sivelmente da ciscunstância bioló
gica de contarmos dez dedos nas 
mãos. 

. A demonstração de que o metro 
é a base de tôdas as medidas do sis
tema traduz a redutibilidade de todos 
os conceitos racionais a outro mais 
simples ou de ordem inferior e por fôrça 
vulgariza a idea de Unidade. 

A história da aceitação do sistema 
métrico pela maior parte das nações 
favorece a compreensão duma comn.
nidade internacional superior ao fenó
meno político - não-política -, im
plica ideas sôbre nniversalização de 
conhecimentos, sôbre progresso, sôbre 
aperfeiçoamentos económicos, sociais, 
industriais e morais. 

Anàlogamente para outros pontos 
da aritmética: complexos e incomple
xos, proporcionalidade, etc. 

Está feita a exemplificação do va
lor informativo das noções aritméticas: 
no calculo pràpriamente dito, como po
dem avaliar, está implícita enorme pos
sibilidade educativa. Ensinar só a fa
zer o cálculo que conduz à conversão de 
moeda ou ás reduções de medidas ou 
de complexos a incomplexos, conforme 
os exemplos que demos, não ê bastante 
e é pouco. Não é mesmo rigorosamente 
aritmético, porqne o a-propósito educa
tivo não é facnltativo, mas obrigatório. 

Dizem que o estudo da aritmética 
facilita também a compreensão dos fe
nómenos sociais susceptíveis de análise 
quantitativa. Êstes, por exemplo: a 
produção, o consnmo; os impostos; os 
índices da vida económica; as exporta
ções, as importações; significação e 
vantagens dumas e outras. Isto com
preende a racionalização, para cada 
nm, da mecânica económica agradà
velmente ignorada pela maior parte, e 
ao alcance, porventura, de qnem estuda 
matemática. Não riam porque não é 
exagêro. Disse o actnal ministro ·das 
Finanças francesas que os processos 
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VEM já do século pa~sado a época 
em que os qUlmtcos nos sur

preenderam com a descoberta e ve
rificação de que todos os corpos se 
compõem de pequeníssimas partícu
las chamadas átomos. Supunha-se 
ainda que estas partículas eram indi
visíveis; admitindo-as como unidade 
absoluta de tôda a matéria. E são 
estes átomos que, freqüentemente, 
se aglomeram entre si, formando pe
quenos grupos a que se dá o nome 
de molécnlas. Uns e outros encon-

financeiros são como os da estratégia: 
simples. A complexidade é então, de 
certa maneira, nm princípio preconce
bido. 

O que acabamos de expor consti
tne a fnnção sociológica da ar i! mética, 
a qne até apontam as vantagens de 
poder fomentar bons hábitos, como 
o da elaboração do orçamento 
pessoal, qtte insensivelmente leva quem 
o adopta a introduzir ordem nas snas 
coisas económicas, a comparar as 
receitas e as desp:zas próprias, a não 
precipitar on a sanar na rubrica con
veniente o deficit caseiro. 
· Psicolàgicamente, por último, o 
estado da aritmética automàticamente 
cria em nós o hábito da clareza e da 
precisão. («O mímero constitue nm mé
todo de pensar>>). 

A importância da aritmética, parte 
fnndamental da Matemática, foi entre
vista no que escrevemos. Da sua valia 
para a formação mental e profissional 
do' homem, cada um agora concluirá. 

III III 

Aqui, onde se trata de fenómenos 
electro-magnéticos, sobretudo do seu 

c f r a o 

tram-se em constante movimento, 
deslocando-se tanto mais ràpidamente 
quanto maior for .a sua temperatura. 
Nos corpos sólidos ou nos líquidos; 
êste deslocamento faz-se circular ou 
irregularmente, ao passo que nos ga
ses estes movimentos são absoJuta
mente lineares e paralelos, se .bem 
que sofram alterações sempre que 
um choque se dá entre duas ou mais 
moléculas ou átomos. 

Estes, são extraordinàriamente 
minúsculos. Um centímetro cúbico 

conhecimento e da sua expressão, não 
é descabido mas até qaási necessário 
um poucochinho de cultura matemá
tica. Entenda-se «Cllltara matemática» 
pelo significado modesto da familiari
zação com os números -a mais sim
ples e racional possível. 

Quem vai tentá-la não é um ma
temático que vos possa falar da beleza 
incomparável duma demonstração; 
nem um professor qae vos dê lições 
magistrais sôbre a técnica do cálculo; 
nem mesmo nm diletante . snperior
mente algébrico e fino. Não. E um estu
dante que sabe menos do que muitos dos 
sens leitores eventnais, emfim, nm es
tndante que será leitor de si próprio. 

]osé Arnaldo 
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de ar contém, a o• Centigrados, nada 
menos de 277.000 biliões de molé
culas de hidrógénio e oxigénio! En
tretanto, entre esta verdadeiramente 
fantástica quantidade de partículas 
contidas num centímetro cúbico, há 
ainda distàncias entre os átomos, cir
cunstância que lhes permite desloca
ções entre si, a velocidades conside
ráveis. 

No ar, por exemplo, e a uma tem
peratura de O graus centigrados, os 
átomos deslocam-se a uma veloci
dade média de 425 m. por segundo. 
Mas em matérias mais leves, como 
o hélio, êste deslocamento é muitas 
vezes superior para uma mesma tem
peratura. fácil se torna verificar que, 
com tais velocidades e densidades 
de corpos, devem forçosamente dar
-se choques com grande freqüência. 
Num centímetro cúbico de ar a O 
graus centigrados, constatou-se que 
era de 4.700 milhões aproximada
mente o número de choques por se
gundo, sendo o trajecto livre de uma 
molécula entre dois choques apenas 
de 103.000 milionésimas de milímetro. 

Com a descoberta do rádio e seu 
efeito destruidor' descobriu-se tam
bém que o átomo, até então consi
derado como unidade absoluta, é 
composto por sua vez por outras 
partículas infinitamente mais peque
nas que êle. 

De facto, o átomo é no micro
·cosmo o que no macro-cosmo é o 
Sol e seus planetas. O foco ou ponto 
central do átomo, à volta do qual gi
ram vertiginosamente, e a distâncias 
que em relação são enormes, peque
nos planetas, chama-se núcleo; os 
seus planetas, denominam-se electrões. 
Com a matéria, varia incontestável
mente o número de electrões que gi
ram à volta do núcleo. 

Como exemplo, diremos que o 
átomo de hidrogénio tem um núcleo 
e um só electrão, e o átomo da pla· 
tina um núcleo e 78 electrões. 

Até ao presente não foi possível 
descobrir-se ainda a estructura do 
núcleo, que varia na forma, tamanho e 
pêso de acôrdo com a espécie do 
átomo. Em compensação, conhecem
·se já os electrões e sabe-se que em 
qualquer caso são iguais em tama
nho. Este é' naturalmente, muito in
ferior ao do átomo, estabelecendo-se 
que é 1.800 vezes mais pequeno que 
o átomo do hidrogénio. 

Os electrões que circundam um 
núcleo, dispostos em círculo e dire
cções rigorosamente determinadas, e 
em perfeito equilíbrio dinâmico, não 
podem abandoná-lo, visto que entre 
um e outros existe uma poderosa 
fôrça de atracção. Esta atracção, 
não obstante, limita os seus efeitos à 
dimensão do átomo, e assim é por
que as fôrças de atracção entre nú
cleo e electrões -verdadeiras cargas 
eléctricas- são de sinais contrários 
embora da mesma magnitude, o que 
deter.mina o equilíbrio. 

Este equilíbrio pode no entanto 
alterar-se transitoriamente por meio 
dos raios X, pelo rádio ou outro 
qualquer artifício, fazendo assim des
viar um ou mais electrões da sua na
tural trajectória. Porém, tão de-pres
sa cesse a artifício, como voltaremos 
ao equilíbrio anterior. Em quanto dura 
o estado de alteração, desprende-se 
energia do mesmo modo que quando 
uma pedra, por exemplo, cai, no so
lo. Neste caso particular, porém, a 
energia libertada manifesta-se por 
efeitos caloríficos, devidos à relativa
mente grande deslocação de molé
culas, ao passo que o electrão em vi
bração é incapaz de modificar o es
tado geral da molécula. E assim a 
energia libertada tem de manifestar-se 
de outro modo: neste caso, em for
ma de luz. 

Mas como se tornou possível 
despojar um átomo de um ou mais 
electrões, ficando fora do seu equi
líbrio natural- a carga positiva é 
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maior que a negativa de todos os 
restantes electrões -tornou-se pos
sível, conseqüentemente, fazer com 
que o átomo exerça acção em refe
rência ao meio exterior. Se êste áto
mo se encontra casualmente com ou
tro em iguais circunstâncias, o re
sultado é a repulsão mútua porque 
ambos têm excesso de carga do 
mesmo sinaL E também do mesmo 
modo se repelem os electrões que, 
por artifício, se desprenderam dêstes 
átomos. 

A maneira mais simples e mais 
usada de roubar electrões aos áto
mos, consiste em aquecê-los. já vi
mos acima, que quanto mais elevada 
for a temperatura de uma substância, 
maior será a velocidade com que se 
deslocam as suas moléculas. E se 
formos aumentando gradualmente a 
temperatura, chegaremos a um ponto 
em que as fôrças motrizes são· sufi
cientemente grandes para expulsar 
de um átomo alguns electrões, não 
bastando já a fôrça atractiva do nú
cleo para os reter. Estes átomos apre
sentam então uma sobrecarga eléc
trica positiva, sendo fácil compreen
der que esta emissão de electrões di
minue muito de-pressa para acabar 
por completo, e assim se conservará, 
por mais que a temperatura se au
mente. Para conseguir que esta emis
são continue é pois necessário for
necer de qualquer maneira ao corpo 
aquecido os electrões que se lhe rou
baram. Esta possibilidade, infeliz
mente, é de certo modo limitada. sen
do êste o factor que limita a vida do 
filamento de uma lâmpada de Rádio. 

Vejamos agora como se faz a 
deslocação de electrões livres, nas 
diferentes substâncias. Nos corpos 
condutores, como por exemplo os 
metais, a atracção mútua entre nú
cleo e electrões de um átomo é muito 
reduzida, e daí o fácil desprendi
mento de electrões. Por meio de uma 
carga eléctrica exterior é possível 

deslocar à vontade estes electrões, e 
com grande facilidade, devido preci
samente à pouca coesão entre os 
componentes de um átomo. Sendo a 
carga eléctrica dos electrões de sinal 
negativo, é lógico que os mesmos se
jam atraídos pelo polo positivo da 
carga eléctrica que se aplica. 

Em corpos não condutores, ou 
melhor, maus condutores, como se
jam o vidro, a mica, etc.. a coesão 
ou equilíbrio electro-dinâmico entre 
electrões e núcleos é muito grande. 
Por isso, se se aplica a qualquer 
dêstes corpos chamados isoladores 
uma carga eléctrica externa, não se 
modifica pràticamente o equilíbrio 
eléctrico do mesmo, desde que, bem 
entendido, o potencial empregado 
não seja maior que a coesão própria 
do corpo. Se se ultrapassa êste ponto 
verifica-se uma comoção violentís
sima dos electrões, que são atraídos 
em quási tôda a sua totalidade para 
o polo positivo, ficando assim o iso
lador em estado de completa decom
posição. 

Em contraposição, os gases com
põem-se normalmente apenas de áto
mos neutros, não existindo neles 
electrões livres, e são portanto maus 
condutores ou isoladores. Aquecendo 
os gases ou influenciando-os por 
raios muito curtos tais como os Alfa, 
Beta, ou Gama, podem no entanto 
roubar-se um ou mais el~ctrões de 
tais átomos, mas esta possibilidade 
limita-se apenas aos gases pesados. 
Um átomo roubado de tal modo ao 
desiquilíbrio eléctrico com sobrecar
ga de sinal positivo, chama-se «Oa
sião• ou átomo ionisado. O gás ioni
sado corresponde naturalmente a 
uma carga electro-motriz externa num 
sentido tal que os gasiões positivos 
se precipitam sôbre o polo negativo 
e os gasiões negativos sôbre o polo 
positivo. 

(Da Agenda do lladiófilo 1939) 
"Edições Antena" 
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Concurso Antena 1 9 3 9 

RESOLVEMOS iniciar uma série de 
Concursos, para vosso recreio e 

estímulo, presados leitores. E assim, 
o primeiro será o «Concurso Antena 
1939,, cujas condições são as se
guintes: 

1.0 
- Em cada número da Antena 

faremos uma pregunta de na
tureza técnica, ou extraída das 
consultas que recebemos a ca
da passo, ou imaginada por 
nós. O total será de 6 pregun
tas. 

2.0 
- Cada um dos nossos assinan

tes ou leitores por compra 
avulsa, que deseje entrar nêste 
concurso, nada mais terá a fa
zer do que recortar o coupon 
impresso nesta revista (os as
sinantes ficam dispensados de 
remeter o coupon) e enviar-no
-lo acompanhado da resposta 
que julguem acertada, escrita 
em letra bem legível, numa 
fôlha de papel almaço de 35 
linhas. 

3." - A cada solução apresentada 
conferiremos uma classificação, 
variável entre 50 e 100 °/o. As 
respostas que obtenham me
nos de 50 "lo não serão leva
das em conta e portanto não 
terão valor algum para o pre
sente concurso. 

4.0 
- Entre os concorrentes classifi

cados com um total de 600 o I o 

para as 6 preguntas, será sor
teada uma matrícula gratuita 

na Academia Nacional de Rá· 
dio, com todos os direitos ine
rentes. (1.0 prémio). 

5.0 
- Entre os concorrentes classifi

cados com um total de 450 • I o 

a 599 °lo para as 6 preguntas, 
será sorteada uma matrícula na 
referida Academia, pela terça 
parte do seu preço normal, 
com todos os direitos ineren
tes (2.o prémio). 

6." - Entre todos os restantes con
correntes, com menos de 
450 "I o de classificação total 
relativa às 6 preguntas, será 
sorteada uma assinatura anual 
da nossa revista. 

7." -Todos os concorrentes classi
ficados receberão oportuna
mente uma senha numerada. O 
sorteio será feito pela lotaria 
nacional, em dia que prévia
mente aqui será indicado. 

s.• - Publicaremos no fim dêste 
Concurso a fotografia e o texto 
da melhor resposta dos pre· 
miados, se estes o consentirem. 

Eis aqui, portanto, a 

1." PREGUNTA 

- Qua! é, segundo a mais aceitável teoria 
científica, a causa do fenómeno vulgar
mente chamado fading? 

N. B. - Pode responder sem limitação da 
quantidade de prosa e auxiliando~se de 
des~nhos ou diagramas esquemáticos, se 
quiser. 
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1 9 3 9 

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 

EMISSÃO I RECEPÇÃO I AMPLIFICAÇÃO 
Um livro profusamente ilustrado e indispensável 

PREÇO: 

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

dido em vale postal ou moeda local) 10$00 
Angola. 10 Angolares 

PEÇA )Á O SEU EXEMPLAR 

1---------------------------------------------· 



.-------------------------------------. 

TORNE - SE UM TÉCNICO DE 

R A O I O 
,, 

Melhore "' as suas condições eco
nómicas diplomando-se nesta 
Ciência do nosso Século 

Não se deixe ludibriar com as 
pomposa s promessas das 
Escolas Americanas 

Prefira uma institu'ição genuinamente por
tuguesa, orientada por pessoal cuja com
petência provém ao mesmo tempo da 
preparação técnica e da aptidão prática 

Peça folheto descritivo à 

A C A O EM I A NA C I O N·A L DE RÁDIO 
Rua Dionísio Pinho sjn ••• VILA NOVA DE . GAIA 

TELE F ONE 3237 

•---------------------------------------• 


