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2· ANTENA 

EDITOl~IAL 

«ANTENA», revista de preocupações culturais, não podia, ao 
publicar o número de Julho, deixai• ele manifestar a sua repulsa 
contra o vil atentado ele que ia sendo vítima, em quatro clêste mês, 
o Snr. Dr. Oliveira Salnzal·. 

Cremos bem qtie nesta prova de solidariedade com todos os que 
manifestaram ao Ilustre Chefe elo Governo a sua revolta contra um 
acto praticado por homens quede há muito perderam a sua qualicla· 
ele de portugueses, temos comnôsco os nossos assinantes, eolabor::t' 
dores, e todos os que nesta hora duvidosa para os destinos elo 
Mundo sabem prestar justiça. ao hoínt•Jll honesto que tem subido 
timonar eom mestria a Núu do ESTADO NOVO . 

. A Redacção 

Como converter os ·receptores de correilte 

contínua em receptores para alterna e contínua 
lt Virgílio Dnptistll CTJ PV 

Em várias 1ocalidades onde a corrente 
de iluminação pública era -contínua e pas
sou a alterna 1 pensa-se na melhor forma de 
adaptar os receptores a esta' corrente. 

Parece-nos processo simples e econó 
mico ecom a vantagem de, Jeita a adapta
ção, o receptor poder funcionar tanto com 
corrente contínua como com alterna-. 

zt:m-sc a~ ligações aos diversos passos do 
rec~·ptor. , 

O circuito do filamento inclue todos os 
fi!awentos das válvulas,- ligados em série 
com nma rl'sistência limitadora, a qual está 
indicada na fig. 1 com a letra R. (Esta re-: 
sistência pode estar combinada com_ o cor
'dão de ligação do receptor e podé ter uma 

Receptot,es de r------,------------'--, 
tto V. Cor>!ir_p 

cobertura metáli
ca ou estar des
coberta). 

Consideremos 
primeiro os re
ceptores de c. c., 
que opt1." un com 
110 v.- São três 
os circuitos que 
têm de sofrer al-

, tel:ação: o circui
to de bóbine de 
campo do alto-fa
lante, e-o círcui
to_ de filamento. 

A bobine de 
campo encontra

+ "'"1-? 

-
Chassi";) 

-se ligada entre o interruptor do receptai· 
e o clutssis. 

A fig.- I mostra os três circuitos a -mo
dificar emquanto que a figura- 2 mostra ó 
mesmo _receptor com as modificações feitas .. 

No circuito «B,. enprega-se uma impe
dànda ou reatai' dé filtro e à saída dêste fa-

Um _receptor 
desta classe pode 
ser convertido 
"mim aparelho pa
ra c. c. ou c. a. 
por meio da jun
ção de uma vál
vula 25z5, o que
se faz da forma 
seguiute: 

Cortem-se as 
ligações originais 
nos pontos mar
cados com o si
nal X na fig. I. 

Instale-se um suporte de seis contactos 
para a válvula 25z5, e liguem-se os conta,:, 
dos do filamento em série com os outros,
entre a resistência 1?. e o primeiro filamentO 
do grupo: , 

Liguem-se os contactos de placa dn su~ 
porte da 25z5, um com o outro e com o 
interruptori liguem-se entre si os coütacJos 
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de cátodo do mesmo suporte-, fazendo daqui 
as ligações ao reactor de filtro e bobine de 
de campo do alto falante. 

f10 v. 

zszs 

n 

3 

220 v. são os indicados na fig. 1, mas o 
campo do alto fatante e os outros compo
nentes estão desenhados -para trabalhos com 

Fi~<.l.- As rr(oDÍFÍcl\cÕ~s FEÍTAS 
' 

Instah~'~se uln grupo d1! deis condénsa.: 
dores electrolíticas sêcos de S mfcl. c pilra 
trabalho normal de 220 v., pelo m.:nos. Li
guem-se os pelos negatiYos' ao chus~is e os 
paios positivos a cada um dos c:dremos elo 
reactor. 

Restaago
, ra eliminar 
um a secção 
da resistência 
R, que tenha 
um valo_r· 
a p r oximado 
de 80 -ohms. 
Se não houver 
um óhmetro 
pode ligar-se 
um voltime
t r o através 
dos coutados 
de filamento 
da válvula 
25z5, e ir1 en
tão,_eliminan
do parte por parte da rc-.i;tê 1cia até que a 
volta~em do filamento seja de 25 v.- Se a 
resistencia estiver encerrada em blindagem 
metálica ou não se poder eliminar uma parte 
dela, então deve nsar;se uma resistência 
ájustável de 400 ohms e para 20 '~:atts. Esta 
resistência liga-se em paralelo com a i"esis~ 
tência normal, ajusiattdo-se lentamente até 
que a voltagem atrevés do filamento da vál.; 
vula 25z5 seja de 25 volts. 

· Receptores de 220 v. 
Os ctrcnitos ofiginais do~ receptores de 

esta n:lt<~g.:.:ln 1llais alta. O trabalho de 
conwrsi\oé o llll::,mo qut.! ac<lbamo::; de in
dicar, exceptuando a v;i.lvula_~)z5, que dc\·e 
Ser snb::;tituída_pN mna 12z3. 

Sendo a \'olia:!ctn d.:! fi!:mtcnto desta 
v:ilvula de 12,ü mlts a secçfto de _resistência 

que t,:m 'de 
ser eliminada 
devení ser c1e 
11J1s 40- ohms· 
No caso de 
necessitai' rc~ 
sistência. em 
paralelo, por 
não ser pos
sível encurtar 
a que tem o 
receptor, de~ 
verá o seu- va.: 
lor ser dé 
1,000 ohmS e 
para 20 watts. 

A válvula 
12z3 requere 

um suporte de 4.contactos. Oêstcs, os mais 
largos, empregam-se para ligar o filamento, 
cm série com os restantes, cOmo- se vê na 
fig. 3. O contacto ela placa vai ao_ intcr-: 
ruptpr e o do cátodo vai 10 reactor e bobine 
de campo. 

Trmlu;,.ido da 

«CIKYOJA Y NK0Aii7CA•. 



4 

Grande "cômpos,itor ale
mão. Nasceu em Leipzig 
em 1813 P. faleceu elll Ve
neza a 13 de fcver~·iro d..! 
JSS3. \'\lagner ÍL·[;on ao 
mundo uma obra t:lll•'I'tllt.', 

assombrosa, imper~·u\t:l. 

O 'seu nome. ·g<dr;on 
fronteiras' e tonwt~-:·:t.: l!l

tcrnacionahnente H.o co
nhecido, bem como ·a sua 
0pera, qne bt~sta- se diga 

_ dele qne só o temr;o !OI'Ila
do juiz fl'Z a nh.::lla r t'J iiica 
da sua obra. .. 

Aos vinte anos ,l;Scrt:\'l:n 
••As Fadas», obra débil, 
nias que continha j:í o gü·· 

, 1úen do snt futuro. O sc'n 
espírito de artista inclinou-

. o o o 
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se, logo de principio, pa
ra O assunto fantastico e 
lírico. 

Pre'ssentiu-se, no traba
lho do comPositor., influen
cias de Weber e Beethoven. 

Aos 25 anos ·concebia 
uma-- ab·r.t 'consicte~a·da eX
'traorJínaria· ná época:·
.. Riénzi}>, 

~<Ü Navio Fantasma» 
TannhattS•'f» xbohengrinl) ~ 

.:Tristão e Isolda·•- · r<Üs 
Mestres Cantorés)> ;,(j anel
dos Nibehmgos»~·e· o, ~Par-· 
sifal» são obras ínspiradas 
pelo seu invulgar génio e 
que o tempo j<imai's cOnse
gÚirâ apagar. 

~'"'''''''''''"''"''''"''';,,,,, .. ''"'"''~'''''''''''''''''''''''''':.,.,,,,,' ,,.,,,,.,,,,,,,,,,,, ,,,,, .. ,.,,,,,,;,,,;,, .. ,,,,,,,,:,::,,·,,,.,,,,,,,,, .. ,.,,.,,""''''''''''''''''''''"''''''' ''""''''"''''''"''"''''·''''""""',:; . . 
A6EnOA DO 

O que sôh!"e esta nossa .ediçào 
diário •J?rzwl de Notícias»: 

RAOIOfiLO 
dizia em 30{6/37 o~ importante 

«Antena,>, a interessante re\'ista radiotécnica:norteuha, também quis côlltí-ibu'ir, 
como ~ouod, em·frança, para simplificar as dificuldades cem que, por vezés, lutam 
os «aficionados~ às maravilriás de Hertz. Com êssc louvável ob.ectivo, «Antena» aca
ba de editar a '..:Agenda do Rüdiófilo>, onde o amador e._- o técnico encontratão-não 
diremos tudo-gràncle parte das tabelas, esquemas e fórmulas tendentes a simplificar 
o traballlo e, por isso mesmo_, a diminuír 9 coeficiente do êrro. 

É 'digno de clog;o o esfOrço de mn punhadb dé rapa-zes qne tudo sacrificam à
grandiosidade dn T. S .. F"~ pondo a sua inteligência e até o dinheiro que· conseguem 
amealhai' ao serviçq da Ciência qne estuda os fenómenos hertzianos. "--· 

<Agenda do Radoófilo;.>, nas ~nus 180 págnms insere, além-de tôda a legislação 
radiofónicn; _cuja utilidade ningu~m desconhece, todos os símbolos de rádio, tabelas de 
cálculos--e de conversão1 fórundas e unida'deS C. O. S., indicações úteis para aú1adores, 
esquemas modernos, "conselhoS prático$, dissertações, ensaios, estudos, etc. 

Qu~ntas vezes um <~par:::lho emudece por um pequenino grão de areia; que um 
--nada pode remediar em alguns min.ntosapenas. É na sçlução destas (<pannes· que a 
«Agenda do-- Radiófilo~> se mostra absolutamente formid<Í.vel. : ,. 

,,,,.,.,,,,,,,.,,,.,,,1,,.,,"'''''''''"-"'"'''·'''''''•l'''''''''·'''''''"'''''·'''':,,,,.,,,.,,.,, .. ,,.,,,,,,,,,,, .• -,,,,,"''''' ''''''''"''"''''''"''''>'"'"'"'''''''·''':"'"'"'"'"''''"'"'"'"''""'"'"''""'"''"'' 

.. 
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ELBMENT~S DE T. S. F. 
Adaplação para português do CT1FK 

X 

Em geral chamamos ucircui
to electrico» a todos os compo
nentes por. onde circula a cor
rente, incluindo a fonte de f. e. 
m. (força electromotriz). Tum
bem é qostutne dizer que o cir
cuito interno é .a parte dentro· 
da fonte de t. e. m., e circúito 
externo a parte que fica fora 
dela. . . . 

Na Fig. 24 ilnstramos d,ttas 
formàs comuns de interrupto
res usados em Radio. Como o 
seu notué o indica teetn a ruis
são de interrorilper a passagem 
da corrente quando se deseje 
acotnpletur o circuitou; 

Os interru
ptores são 
c o n s trui d o s 
numa peça de 
material isola-

isolador. Na mesma figura, na 
parte de baixo, encontrará o 
leitor a representação simples 
do circuito·, ou seja o que cha-
111Ull10S: o esqllen?ü do circuito. 

Os esquemas .são de grande 
utilidade, pois permitem estu
dar um ·circuito rapidamente. 
Neste éas_o· podep10s notar que· 
'' corrente sairá pelo poJo posi
tivo da bateria; (1·ecorde-se que 
deve,r'nos -continun.r- -usando o 
antigo costume l~e julgar que a 
corrente passa de positivo p~ra 

-·o negntivo).ehegn ap .reóstato 
que- não" e outra coisa que uma 
resistencia njustavel, depois à 

Iam puda ; .de 
ali passará ao 
interrr. ptor e 
finalmente ao 
pólo, negativo 
da bateria. dor que serve 

de suporte ao 
tnecanisrno. 
Este é de ·coe 
bre ou bronze, 

D'.e. a.f«r.,.C(n;lca.. LJ"'- ~na;ve~Jk 
- ( .<.Mn polo) ( dr:>i~ poiQJ) 

Sem duvida 
que o, acima, 
exposto e cor
recto quando o 
interrupto!· se 

.fnlerruplores - FJ<..Z.~ 
e na posição 
de aberto (OFF) as partes me-· 
talicas ficam sepàradas: com 
o que se torna impossível a 
passagem da corrente. Ao co
locar-se na posição de «fecha-. 
dó» (ON) as peças metalicas 
unenl-se.-

Circuitos em série 
Pnssan1os ago,:a a exatninci.r 

a Fig. 25· onde encontramos 
uma bateria, 4m reóstato, uma 
lampada e um interruptor. To
dos estes componentes estão Ii
gados por meio de arame de 
cobre, coberto 'com um fôrro 

encontra fechado, pois se está 
aberto, mesmo que exista apli
cada ao. circuito a voltagem da 
bateria, nã_o haverú pnssagetn 
de corrente. 

Pois bem, sup·whnmos que 
o circuito estú fechado ou com, 
pleto, é evidente que a corrente· 
pass,J de um dos componentes 
ao ·seguinte e assiin _sucesSiYa
tnente~ A isso. se chnma1 ele· 
ctricntnente' 11111 a circuito etn' 
série» porque todos os .colilpo' 
nentes fot~nHl01 Un1a séde de 
pontos por onde passa a cor
rente. 
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, Considere o leitor agora o Num circuito em paralelo 
qlle sucederia se ao passar a pode completar-se- a passagem 
cOrrente,' cortassemo~ o aratne de corrente por duas ou mais 
entre o reóstato -e a lampad_a, vias, sendo cada uma delas in-
Ülterromper-se-ia a passagem dependente do rest.:>. 
daquela?-Sem dúvidá que sim. Por exemplo, na Fig. -26 
e outro tanto sucederia se cor- podemos ver que a primeira 
taqsemos o arame entre a ba- lampada se encontra acesa. E' 
teria e o reóstato, entre a Iam- evidente que qualquer _das duas 
puda e o interruptor, 011 entre lamp11das pode acender se ou 
este último e a bateria. apagar-se operando o interru-

Fixe sempre que- num dr- ptor respectivo. 
cuito em série a corrente passa Este sistema de- ligação em 
por todos os compotientes, e se paralelo é usado nas instalacões 
se interrompe o circuito em' de iluminação de casas, para se 
qualquel ponto, deixará de pas- , poder ,acender independente-
Bar por cotilple- -.-----==----,--)c;,;;,~;:-lmente qualquer 
to. Por outrns I lampada, ou 
palavras, 
hú llltlÍS 

n fi o l1Pagar. Se se 
q uc -ligassem em sé-

u1nn via pnra n Í'ie no apagar-se 
col'l'ente: •- u ma lampada 
Circuito Qm '--ccnd«l<'>lM 0G>®~..-L--· apagar-se-iam 

todas as da sé-
par·<~ Ido rie, porque se 
Um cil·cuito interromperia o 

distinto do ante- circuto. 
rior à nprcsen· l'nler.rw1tar.i Recorde o 
tndo na Fig. 26. t--------:-------,----lleitor, que num 
Ali podemos ver + , l circuito em pa-

puda.s, con1 os = DIAGRAMA . :. vi&s ou pq.ssa-
crue as duas lúm- f ra, lelo há tantas 

-:_~· _': 
seus interrupto -T'----· --'"'----· _'_. ' gens de corren-
rcs respectivos, te con1o ratnais 
podem receber "--:-'--:--'------'--'--'----==-'existam ligados. 
a corr~nte independentemente. na to n te de energia. 
A. isto se chama circuitos em 
paralelo. CONTINUA 

TELEFONE-3386 

Humberto & Marques, [.da 
OESPACHO~ . .' BARCAGENS o SEGUROS' 

SERVIÇCS ALFANDEGÁRIOS, 
MARlTIMOS_. E FLUVIAES 

ESPEClALISADOS EM SERVIÇOS DE' CORTIÇAS 

Avenida Diogo Leite, 55 VILA NOVA DE GAIA 
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Um andar de amplificação B. F. 

Existe uma numerosa classe de 
amadores _que, alem do interêsse 
pela ciência radioeléctriça, sente 
grande paixão pela musica. Infe
lizmente, muitas vezes, os seus re: 
cursos financeiros não lhe permi
tem dispe11diosas montagens. Ge
ralmente esta classe de amadores é 
apenas galenista, agarrada aos aus
cultadores ... 

Mas onde a falta de recursos 

1:3 -A--

.B 

mais contrariedades motiva ao ama
dôr é quando uma pessoa de famí
lia ao lado lhe pede os auscultado-
res por momentos. · 

Para esses amadores apresenta- . 
mos um pequeno, simples e econó
mico circuito de amplificação, apli
cavera qualquer receptor de galena, 
que permitirá receber em alto-la- · 
!ante as estações locais mais po
tentes. 

Montagem 

Pelo esquema veremos na en
trada. do translórmador as letras 
A. e B. Estas letras indicam os 
pontos que·se devem ligar aos bor
nes dos auscUltadores do aparelho 
de galena- T, um transformador 
de baixa frequência relação lj3. 
A lampada será uma A-415 ou 
A-409- B. T .. acumulador de 4 

'!!!~· 

{ 
• - ... _ ... r· .~ 

BT AT 
volts para alimeutação do filamento 
e A. T. pilhas ou· bateria de 45 
volts. 

A montagem é simples, como 
se vê pelo esquema. O material 
lambem não é caro, Vamos, se-. 
nhores galenistas, subir mais um 
degrau no campo do ~madorismo ... 

Dr. Y 

JULIO GOMES FERREIRA, LDA 

RUA FERNAND~S TOMÁZ, 854-PORTO 

MOD~S C ti Pi Pl':l.JS NOVIDlH>l:S 
H caso ~t(e "Rnfeno" recan)'m<fa no Porto ds ~x.ma~- rodiofil~:>~pe[o seu excelente! sorfida e fhw gost~ 



Com 63 unos de idade e 42 de porfiados e 
relevantissimos estudos no campo das cien
cias rádio-eléctricas, morreu Guilherme Mar
co.ni, o grande sabia italiano .. tuundinlmente 
conhecido e que, nu historia da' T. S. F., fica
rá paPa sempre ao lado dos verdadeiros pio
neiros da maravilhosa descobe•'ta-sem dúvi
da a mais. maravilhosa do século XIX. 

AquelGS .que, alguma ycz, s~ntirarÍl _·a cu~ 
rios idade de ler e coligir .um pónco da disper
sa historia da -radio, devem ter estabelecido, 
como pontos básicos do actual aperfeiçoa
mento dos n p[(relhos rltdio-emiss0 res e rece
ptoyes os três nomes: Hertz.- Brnnly - Mar
coni. 

Hertz, descobrindo as oscilações ou ondas 
eléctiicns e -su'a propagação ntrav.éz do cte·r; 
Bmnly, o grande tisico francês, felizmente 
ainda hoje vivo, in vehtando o set.l célebre 
coesor de limalha, percursor. dos detectores 
n1odernos, e, finalmente, 1\lnr·coni, o ·gé-hial 
apcrfe!çonclor de todá a técnica rildio·cleetri
cn .. tornando pos~dvcl n utili?.üção prúticn dn 
T. S. F. con1o rneio de comnnicnção sen1 Ii mi~ 
te .d~ distancia,· constitucn1 o grande triangu
lo, principio, meio e fim da ,:údio.eléctrici
dndc, tal qual hoje nós a conhecemos. 

:Marconi.. inve-stigadOr incunsa vel, pos .. 
snindo um magnifico laboratorio experimenc 

ANTENA 

A SUA 
. , I 

·I 
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MORTE 

tu! instnbdo :1 bordo :do seu iát.e <Electrau, 
para nssiln ,fazer os Retis erisaios cm tdda"s -as 
btitudes, eHtudou profundamente os diferen
tes pr·ohlemns da T S. F. • A propagação das 

.. ondns, ··caracteres especiticos das diferentes 
trequêrtéia•s, a Hen"ibilidnde· na recepção, os 
efeitOs _Heilvisidc; auto-sintonia, etc., t::tc., 
oCupárrul1 _o seu espirita pnrticularn1et1te, seu .. 
do o pr·oducto das suns pcsquizns ávidnmen. 
te disputndo pelas mais importantes casas 
constr·utorns de nparelhos rádiofónfcos, dese, 
josnS- de nlnnter, ou cot,lquÚ;~a~~ a supretnaéia _ 
comercinl e técnic::t dos seus produtos. 

Nos últimos tempos, dedicava se, com a 
mais devotado atenção ao estudo das micro
ondas, cujn pr·opngnçüo é má e que oferecem 
innprecinveis vantngens :sôbre :is onda:-:; cttr· 
tas. EHse estudo, que ficn por completnr, se
ri\ continuado, - nfirnutnl-:no_ os jornais italia
~los-por nlgun~ co1aboJ·~1llores do grande $Ú·. 
hio. _:\ ,.~)lt~1 tlo qu·1l for;1111 gerada~ aigutnas 
lendas e a quem n sua pátria, nlem do norpe 
ilustre, lhe fica devendo eternn gratidão. 

Antena, sentindo profundamente a perda 
irr-cpnravel que a.morte de Marconi represen
ta, não só para a Italia comoparatodo o mun
do civilisado, associa·se ao luto que, neste 
momento, veste a Italia e ao pesar de todos 
os rMiofilos. 
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Dicionário de Rádio 
VII 

Condensador electrolítico. - Ele
ctrolytic condenser (electrolítc con
dénser) 

Condensador fiXd.-fixed con.lén
ser (fixed condénser) 

Condensador de passagem. - By
pass condenser (bai pas ·condén
ser) 

Condensador de Orelha. - Orid 
condenser (grid condénser) 

Condensador variavel. - Variable 
condenser. (váriabl condénser) 

Conductor. 
ctor) 

Conductor (condó-

Conductancia.- Conductance (con
dúctans) 

Constante.-Constant (cóiÍslant) 

Um condensador onde o ·dieléctri
co é formado pela passagem duma 
corrente electrica inicial, chamada 
•Corrente de carga ou formação•. 

Um condensador que tem deter
minada capacidade fixa. 

Nome dado a um condensador que 
se usa especialmente para oferecer 
a passagem facil a uma corrente al
terna, evitando que tenha que cir, 
cular por certa parte dum circuito 
que ofereceria indevida Ol5osição.' 

Este. termo Jr.á se vulgarmente pa
ra d~signar o pequeno condensa
dor 'fixo que se encontra no circui
to da grelha duma lampada dete
ctara. (Orelha de contróle). 

· l:Jm condensadqr que pode ajustar
. se para diferentes capacidades á 
. vontade. Geralmente consiste num 
grupo de placas estacionarias e ou
tro grupo de placas moveis, ope
rado com um eixo. O dieléctrico é 
a ár, na maioria dos casos. 

Uma substancia que p~rmite a pas
sagem facil duma corrente eléctri-· 
ca. Comercialmente usa-se o cobre 
como o melhor conductor eléctrico. 

A propriedade que tem um corpo 
de conduzir com facilidade a cor
rente eléctrica. 

Uma quantidade ou coeficiente 
usado numa formula para· obter o 
resultado correcto. i 
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Contra antena. --Counterpoise 
(cáunterpois) 

Contrai remoto.- Remo te contrai 
(rimót contról) 

Conversor de Ondos Curtas. -
Short Wave Converter (short ueiv 
convérter) · 

Corrente alterna.~AiternatingCur
rent (álternéiting córrent) 
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Um arame ou reunião de arames, 
isolados do solo, mas geralmente a 
curta distancia do mesmo, que sé 
utilisa em lugar da ligação a terra, 
para completar o circuito de ante
na. O seu emprego é muito vulgar 
nas emissoras. 

Teríno usàdo quando a. transmissão 
de programas é feita duma origem 
distante. · 

Um aparelho para a recepção de si
nais de onda curta em combinação 
,com um.receptór comum. Por meio 
do conversor obtem-se uma Ire· 
quencia intermedia que amplifica o 
receptor comum. 

Corrente eléctrica que inverte a sua 
direcção de passagem periodica
mente. Por outros termos: a cor
rente circula· primeiro numa dire
cção e a seguir na direcção oposta 
á anterior. 

CON'l'INUA 

l!lillllllllllllllllllllliKIHIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIInillllllllllllllllll~ 

ITIIA1IIJSFOII'MADOIIIISI. 
I .• SIILP'S i 
~ Dotõdo. o~09~~~~~~:~"Eto~:!~,B;~,~:~~" I 

Garantimos o seu fabrico por 6 niêses -

i i 
! Concorremos em preço e qrralidade com os mellú:>res ! 
~ f(rbricantes. Largos anos de prática. Descontos de 40 ~ 

I A "Se:ç::'/,T;:::s ::ç.:~T~~~:.~0-informa I 
~IIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhillf 
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Um emissor de onda cu:rfa para o principiante 

O emissor que vamos descrever 
difere um pouco do Hartley, e foi 
estudado. por um amador .espanhol 
que conseguiu, com êle, alcances 
de mil quilómetros em fonia, e co
municações com a América em 
grafia. 

Entre· as muitas vantagens que 
êste aparêlho oferece sobre os que 
correntemente usam os CT's, a de 
não necessitar de ten.sões perigosas,· 
não carecer de custosos anódicos e 
válvulas de alto preço, 
são, além do seu ma- V 
nejo facílimo, de mol- Af 
de a torná-lo verdadei- 1 0 

(termico), como o miliamperímetro, 
pódem dispensar-se, por razões dé 
economia. O primeiro indica-nos 
quando a antena está a radiar, e 
isto também se póde saber usando . 
um simples Aro d' Hertz que se apro-. 
xima das espiras de L O segundo 
serve para mostrar ·se a válvula 

- oscila bem. ' 
As fontes de alimentação pódem · 

ser 4: . 
1."- Acumulado'r.ou pilha sêca 

de ; 00 volts e úma pi
lha ou acumulador de 
4 volts. 

2. a- Pilha ou acu
ramente o emissor de · ;• 

·extra curta mais popu- .-----,r---'----. 
mulador de 4 volts e 
ligaçãó directa á rêde 
de C. D. (corrente con
tínua), mediante um fil
tro de placa. 

lar·é mais aconselhável 
para o principiante. 

O esquema dispen · 
õa largá descrição. 

As bobines (L, L 1 e 
L 2) são de fácil. cons
trucção, e não exigem . " 
cuidados demasiados, 
sendo conveniênte, ape
nas, que a: primeira 
ofereça uma superfície 
bem polida e brilhante, · 
p o· r. prateamento o u 
crotítá-gem do tubo ou 
fio de'Eobre emprega
do na sua construcç~o; 

O transformador de 
modulação pó de se r 
substituído por uma vulgar bobine 
ufordu, que .em qualquer oficina 
de reparações de automóveis se 
consegue por pouco dinheiro. 

O microfone póde ser,uma pas
tilha Ericson, das usadas nos tele
fones, e a voltage·m auxiliar deve 
ser em relação com a sua resistên
cia, o que se consegue saber por 
tentativas. 

Tanto o amperímetro da antena 

3.• ___;Ligação direc
ta ao sector de C. A 
(corrente alterna), em
pregando esta para o · 
aquecimento (filamento 
da lâmpada) e a alta 
tensão rectificada para 
a placa. 

4. • ...:.. Acumulador, . 
ou pilha sêca de 4.volts 
para o filamento e ten

,são anódica de150 volts 
para a placa (anódico · 
Philips, por exemplo). 

Acêrca da antena a 
utilizar a mesma simplicidade se 
observa:- uma Hertz é suficiente. 
Aconselha, porém, o constructor 
dêste emissor, o emprêgo duma 
antena aem quarto de onda>, que 
consiste num fio bem esticado, h o
~izontal, com 10 metros e meio de 
comprido (para os 42 metros), oti 
5 metros (para os 20 metros). No 
caso de não ser possível obter bôa li
gação á terra, uzaruma contra-anteria, 



' ' ' 

ANTENA 

Este emissôr, ao, qual o gôsto 
artístico e a habilidade do constru
tor podem dar uma aparência mais, 
ou menos interessante, -é excelente 
para o amador st iniciar na emis
são e, para a rádio .telegrafia; é mais 
que suficiente para comunicações a 
grandes distancias (DX), podendo 
servir de ponto de partida para a 
construcção de aparelhos mais com
plicados e de rendimento propor-
cional. ·· 

Material a empregar: 

' 
L.- Bobine de 80 m;m de diâ-

metro e 6 espiras formà
da' por tubo, ou fio de 
cobre, de 4 ou 5 m/m de 

• secção. , , , , 
L' =JChoque de grelha. 150 es· 
L' =(piras de fio de 0,2 mim 

enroladas num tubo de. 
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baquelite, vidro ou cartão 
' parafinado, de 40 m;m de 

diâmetro. • 
C = Condensador de 0,0:!025 

mfd. de placas qem se
paradas. 

C1 = Condensador de 0,0005 
· mfd. dialectrico de mica. 

C' = Condensador ele 1 mfd. 
, , tensão de prova , a 5ÔO , 

volts. 
C' = Condensador de 0,0005 

mfd. , ·,, 
R ·= Resistência variável de 

10.000 ohm's. 
T = Transformacto'r ele modu- , 

lação de relação de 1:60. 
Làmpada :.__ B 406, B-405 ou, 

ainda, P 430. 
PHha de microfone de 4 a 6 volts . 

, da < Age~zdri do R.adiojilo>> 
. . Ed\çà6 de- -~~ANTENA'! , 

. 
...4"""''"'''"'"'''"''"'"''''''''''""''"''"'''''''''~''"'"'"'''''''"'"':''"'"''''"';'"""'"''''''1'1"1'>10•1111'''''''''·''''"'·'''"''''''-:'"'"'''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''·'"''b 

Já:l ,, . ·-- ' ==~.: 

! MANUEL ~. 1?1\IS I· 
'I FAB.RIGA ''CELESTE,! 
. ~ 

; CHOCOLATES, REBUÇADOS, c·AcAU, DROPS t 
~ f 

'Telefone 3095--RUA DA RAZA;..·VILPi NOV?i 01: <J?ilr~ j 

GRANDE FÁBRICA. DE LEITE EM. Pó 

' 
· . . Quinta ele Balteiro ~ Vila da Feira 

I FabPicação de c~seina e seus derivados:.~ 
' ' 

~ ' ~ 

Pedir em toda a parte III( ,!III( TA ;· 
i Excelente alimento para novos, velhos e cr(;lanqás _ 
'•n. , . . . . '.·.. , .' .. ii'' 

' ~- .......... I .. !I'I>O<II"I."t"I01,11111011!CII!"IriOirol1tUI""'"'''''I1""'"'"""''''"""'""'~"'111l"t>ll;lt0Fr><'ltiiHI'JIIJIIJI"1rlltiiii1'1,11'1"1Frlllllll 'l•ll:;,lllllllllll'"'l"!ll•lttOr>llllll~llllillllilll' 
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Ao DJ. iurofone 

l!S PÍIIMI:IIll!S IJINIJ11S desta 
crónica são de l?osar pela morte 
inesperada do sábio Marconi, a . 
quem a rádio muito deve. 

NENI!UMií. ESTl!Ç~O DE I'IM/l-
DOR teve a iniciativa de comunicar 
ao microfone, a noticia do vil atenta
do de que no mês passado o sr. dr. 
Oliveira Salazar ia sendo a! v o. Era 
um dever nacionalista, terem dito 
algumas palavras de repulsa. Não 
se compreende a existência olos 
postos amadores, não sendo pará· 
informar rapidamente os ouvintes. 
Destaca-se de entre os outros, o 
Ra-iio Graça que traballnva n~ 
hora em que se deu o infam'e acto .. 
E' para admirar o sr. João Zarco 
dizer na sua habitual secção "Radio
fonia" no «Diario da Manhã·, que 
os postos prestaram nessa ocasião· 
um util serviço. Pois se até o Ra-

. ' . 

dio Club Português só deu a no
ticia às 21 h. quando na transmis
são do noticiário ! 

UM lliJVITRE: porque é que a 
Emissora Nacional não realiza uma 
emissão ·especial para noticiário às 
9 da manhã, tal como no estrangeiro? 
O que é dado às 13 h. é já do co
nhecimento publico, e nada de útil 
traz para o auditor. Além disso, 
o noticiário àcêrca do. nosso país 
devia ser mais. desenvolvido, e re 
duzido o do estrangeiro. Espera
mos que êste alvitre seja tomado 
em consideração, pois é a vontade 
expreSsa de muitos rddiófilos. 

RilDIO IJUSO passou mais um 
aniversário no níês ele Jutlho, pelo~ 
que o felicitamos. 

Ror.,r.rN DE MAUEDO 

. 

FERnz.lnDO RODRHHIES COIBUiRz.\ 
HORTICUIJTOR 

·vilar do PaJ'dso-Vila Nova de Gaia 

Grandes culturas de arvores de fruto e roseiras. 11 maior 
colcção de cactus do Norte 

.. · I· 
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Uní galena de comando 
único e selectivo 

(Continuação do numero anterior} 

A derivação das 50 espiras, que resta li~ 
gar, vai directamente a um dos bornes do 
detector, e o restante destes é ligado a um 
dos bornes dos auscultadores; o outro bor
ne dos auscultadores é ligado á terra, dire
ctamente, ta•nbém. 

Está pronto o ·receptor . 
. Para o fazermos funcionar, liga-se a an

tena e a terra, num ou dois orificios desti
nados a uma e outra, tornam-se os auscul
tadores, procura-se um pónto sensiYel da 
galena e dá-se uma volta, vagarosamente, 
ao quadrante. . 

Logo que a estação desejada aparece, 
consegue-se maior potençia e a máxima se
lectividade passando o fio da antena de um 
para outro orificid, assim como o da terra. 

Pormctwt· a atender-Geralmente, crê-se 
sêr indispensável uma grahde antena exte
rior; nada mais erroneo. E' recomendavel, 
dé facto, uma antena ext~r;or, bem isolada 
e desafogada; m·as basta um comprimento 
de 8 a 10 metros de fio para se obter o de
vido rendimento. 

Adaptação de B. J. 
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ED • ROZEsl 
Exportadores de Vinhos do Porto 

m 

VILA NOVA. DE GAIA 

~----------------~----~--------
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Chaves a;ttomaticas de transmissão 

«Kenco», similar a Vibroplex 
Mac-l(ey 

$4.95 
$7 95 

Chaves de transmissão. de sinal 

. • . I . 

Serviço leve . 90 
S\andaid ·. . . . . $!. 65 
ServiçD pesado contactos 3/16 .$2. 25 
Ser\'iço pesado contactos 1/-1 · $2.35 
SerYiço J.·esado contactos 3/S $2.-50 

Novos Transformadores de Modulução 
THORDARSON Mul!i-impedancia 

em .sloli: 

Tipo 

T-11 M 74 
T-11 M 75 
T-11 M 76 
T-11 M 77 
T-11 M 78 

Watts 

40 
75 

125 
250 
500 

Preço 

$4.70 
$7.35 

$11.37 
$17 64 
$35.28 

Peçam a· boletim 'Thor~farson N. 0 SP-275 

Ainda temos alguns dos nossos transforma-· 
dores especiais de alimentação: 

P-201 700 v. a 50 MA 
2 1/2 volts a 4 ampS; 5 volts a 3 amps 
Primário para 110 v. AC 60 ciclos 

» )) 220 )) 60 >J 

.Microfone americano de 1 pastilha 
com interruptor -de mercurio es
pecial para os 5 metro~ 

$1.25 . 
SI t 9 

$2 94 

lnductatll;ias Barljer e Willianson 

Tipo 

10T 
20T 
40T 
SOT 

Capacidade 

25 
30 
38 
60 

Preço · 
$1.10 
SL15 · 
$1.40 

. $1:65 

As novas indtíctáncias· B e· \Y.! jf 'se· ·en.:. 
centram prontas para entrega imediata~ · Es.;. 
creva-nos- pedindo 'boletim descritivo. 

ANTENA 

Col)linua á venda o conversor "Peer
less» MÓdelo r-wc 

Sem duvida Iieulmma é .o melhor conver
sor posto até ·hoje no uiercado em aualida
âe e ·preço. Sintonia de 15 a. 200 nletros e 
com alimentação'["incluida. Tenl -.inte1:ruptor 
que antomatica11_1ente líga_. a antena _para 
medias quando se desliga, o conversOr. 

CdmJ~Íeto c~)nc.lampadas p~ra .110 
v. AC ou DC _. . . $8.95 

220 v. AC ou DC. $9 95 

Antenas. 

Tipo Bi~nbach :~-75, 
" RK-40 tRCA) 
l> Te ia dd Manha {RCA l 

Ao_tena para ~s 5 metros 

Combiüação dr;- ântena para· çS·: 5 
_ metros KELL:OO comjJos_ta · de 
.• microfo11 ~ de_ alta qualidade e a!Ís-

cultadores. Preço _especiill. :> · 

Péerless 4o DX 

. sz-.:;s 
$3.30 
$5 37 

.90. 

t\ nova scriC de- emissores ~- Pecrless 40-
ox., está já pronta para entrega. 

Estes emissores incorporaJTI as melhores 
qualidades do or'iginal 40·DX. 

Neste novo modelo foram introduzidos 
melhoramentós _descobertos ·pela técnica 
nesteS ultimas 6 meses. Usa uma 53 osciló
dora _e dobradora. o·niaximo da eficiencia é 
oblido Coin; nnllJar de 6L6 O. no _p, A. 
O emissor é. montado numa caixa totalülcn· 
te de açu, tipo de secretaria. Tem nin MA 
da afamada marca TRIPLETT e jaks 'para a 
leitura de corrente em to_dos os andares, 'e 
quadrantes de nl~tal. i 

O KIT completo .incluindo- lampa-
d<).Si cristal e bobines para --as· 2- 1 
gamas . $51.85 

;-complelamente _montaÇ,o experi
mentado e pronto· a lisar, menos 
a: chave, microfone e aiJtena . - : $59.85 
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SEMPRE ~os 
'' ,'-''' 

ULTIMOS MODELOS 

III 

-E~_ECU~ ~~SE,'_T_qót( 'A ':p-Be~_:_-,_-_ ot(SE; 
NHDRA, :cAVAi.HEIRQ-, {ÇREÀNç~--

~.".Af.FAlÃTARIA. ··NÜ'N ÊS>~"· 
RuàEuÚ.de>0a1)1ões>'447 ·Vria Nova.de Gaia 

~ 'UNICA 

Á,Al.faltarlaque . 
recd;I'T1e 

-~-- 'i --_-__: 

te11~b sorte. 
•Cju~,, eiê·••rea.l

. mente é bafejadó 
pe\a: so!te. .· 

l'eliz rerrao ' · 

o.Malor. 
<< __ -__ -_-_::_---- __ : -_---- •/-
·o .r t Jd.o · e>rri ·· ·ii·>·· •. J,-:--- -- - -
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Única. 
Pu b I i ca>ç ão· 
Po rtu gü êsa 
no 
género 

I nd is p e n s ave I 
na 
mês a 
d o 
amador 
a e 

· T. S. F. 

Emiss.ão, Recepção, Legis.a ..... a 
lnumeros conhecimentos utei 
Tabelas .. e G.aJc ui os, et · 

1/ 
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ESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ao ~scH 
PORTO LISBOA 

R. Firmeza, 312 L. Directoria, 16 

Montada com ferramrnbs ~ máquinas 
para trabalhos dl! pr('risão adquiridas 
nas fábricas ROBERT BOSC:i /\. O. 
e sob a direcçàn de mecânicos com cur· 
sos especialisados nas fábricas BOSCH. 

Reparações ~m todos os Equipamentos Eléctricos- Montagens e R e· 
parações de instalações eléctricas cm automóveis, motos, barcos, etc. 

Re~taracies nos equl~talllentos de 
Robert Bosch A.·G. 
A 1ft e ri e a n- Bosch 
C. A~ V. - B o s c 11 
Lavaletle - Bosch 

Stock ~tern~anente de 
M~gnetos I Bobines I Distribuidores I Velas I Cornetas I Limpa para
brises I Sinalisadores I farois I Projectores I Lanternas I Baterias, etc. 

iê\©®S$~1i"Õ<§>~ ® S©>~li"®<e®O®Ifíl'iÇ®~ 

lformoçâo, corgo e reporoções em todos ns morcos de boterios 


