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~ntcznas 

Cristais dez Emissão 

Condensadores 

Precisando de fios 

I 
Isoladores 
Lâmpadas 

Resistências, etc. 

No seu próprio interesse devem consultar 

a 

Agência OR~Y ANTUN~S 
S. A. 'R. L· -------

59, llVENIDll DOS llLillDOS, 69 

PORTO 

Representantes para Portugal dos afamados rocoptoros 

(A voz de inegu11lável lon.,(id.,de) 

Mencione "AINJ"ll"EINIA., quando se dirigir aos anunciantes 
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EDITOR/A L 
Procura ANTENA, sem se arre- · 

dar da sua feição puramente de 
divulgação técnica, melhorar de nú
mero para número o seu aspecto e 
valor educativo. 

Sem tibiêzas, ou precipitações, to
dos os. mêses ANTENA ·patenteia 
o esforço dos que na sua redacção 
trabalham. 

Quer o asp·ecto gráfico, quer o 
texto, de número para número de
notam mais· valia. 

Vigilantes para eom. tudo que 
possa representar progresso, não 
perdemos a oportunidade. de me-
lhorar. · 

Duas secções de valor deveh1 ser 
iniciadas no próximo número 11.'. 

C o m e ç a.m o s já os· traba
lhos de adaptação para. português 
dUm valioso CURSO ELEMEN
TAR DE MATEMATICA APL!· 
CADA Á T.'S. F. e vamos publicar 
tambein uma secção para os ama
dores que se queiram dedicar ás 
reparaç<;ies, com o titulo SEGRE
DOS TECNICOS. 

Nem sempre o nosso esforço te
rá sido compensado, mas, ainda 
assim, não sofrerá desânimo o de
sejo de, emb·ora lentamente, tor
narmos ANTENA uma publicação 
capaz de honrar a nossa exigua im
prensa técnica. . 

Não pára aqui o nosso esforço. 
·No próximo dia 17 de Julho AN
TENA terá o seu posto emissor 
no ar, nas bandas de amador. 
Procurará assim estar em contacto 
com todos os seus amigos, lacili- · 
!ando-lhes a passivei assistencia té
cnica. 

Ainda em breve ANTENA terá 
no ar a sua estação de 5 metros, 
publicando em data devida o hora
rio das suas emissões de estudo. 

Que todos os radio filos nos hon
rem com o favor da sua estima e 
propaganda. 

ANTENA 

O Chassis de rzm aparelho rece· 
. p'toz· de rúdio-televisiío 

Conselhos 
aos radiofilos 

Em certqs apai-elhOS:,; moderüos uma 
grande antena prejudica, em vez de ajudar. 

Tenham sempre uma antena interior, al~ 
guns m'etros de fio isolado no tecto;-e obte~, 
rão melhor resultado em certas ocasiões. , 

I-lá 'noites boas e noites más. Se o seu 
aparelho está fraco hoje, não lhe- deite a 
culpa~ Amanhã e'stará melhor, porque as 
condiç,ões atmosféi icas terão melhorado. 

Por vezes coüsegue·se "ctiniinuir o ruitlo 
da corrente intercalando entre a tomada de 
terra do ap;.trelho e o fio de terra, um con-. 
densador de 0,1 microfarad, isolado a 1500 
volts. 

llt;'l>'lnl'llllllll"'''''"''"'"'""""'' 1"1''11'10111'11'0•'"''"~'''"" I'''""" IL 1111"1"11111>! 

j Tenha seme_re presente: ·· 

, Os serviços técnicos da ANTENA I· 
! são gratuitos para os s/ assinantes. i 
~''"'"""'".''"''""'"'""''"""'"""""'''''"'""''""'"-"'·""""''"""'""'""''"'""''' 
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n n 
IF~AN~. IF»~"f~~ 

S CIIUBERT. 
Nasceu nos anedores 

de Viena de Austria a 31 
de janeiro de 1797 e mor
reu· a 19 de Novembro de 
1828, portanto com 31 
anos de idade: 

Apesar da sua curta 
existencia -l:;on.l.nz .Schubert 
ficoti na historia da música 
cnmo um dm·; uwi:; form-i
rllÍiwis aulodidactru; ·que dn 
regisl«. 

Examinando a sua 
obra, que é formidave!, 
verifica-se que abm~dou to
do o género d~ composição 
mitsical e que, multo parti
culannente no {i('(/ se reve
lou um creador inspiradis
simo e ill\'uigar. 

Deste géuero de_ com
posições destacamos as se

. guintes: 

-A Espera c G~uçao os Trés (}m
tos do Ilarpú:(a, e um Duo de Jl[I[JIIOU tJ 

do llárpiSta; TYcrsunkcrs' 
Su/cika ]'e Suleika JI e o-
8e.1frcdo; l'osfillulo Cronos, 
l'ri111cira Pana. de .Amor, 
(,?uú:t'a do Pru.:for, a Rosa 
,)'clrawmt e o F/lho · das 
Musas; Jrnnn Rcli[Jiosa, 
,Ytr .Noite f~ 1/f:.~· Sonhob·, 
Diwdc do Meu llt'1'ÇO, r.~ c. 

Da sua prodigiosa pro~ 
clução duas .obras há .. Jne 
se destaCam: a Df:toimn Sin
j'onia f'/11 drí e a Célebre 
Siuj'o11iá lnemn j)fefrt. 

A lista cronol<)gica das 
sonatas de Schubert para 
piano, . segundo Vicent 
d' lndy, compreende: 

Duas sonatas de 1815, 
as operas 122, 147 e 164 de 
1817; a opera 143 de 1823; 
opera 20, 42, 53 e 78 da

tadas de 1825 é:: 1826 e mais três. data
das do ano da sua Illf\rte. 

:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIOUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIOIOIUIUIIIIIIIIIIIIIOIIIIOIIIIIOIOIIIOIIIIII'U"IOniiiiOIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIOIIIIti .. IOOIIIIUHO 

l A6E~OA DO RAOIOfiLO 

I O que sobre esta nossa edição dizia em 30/6J37 ó impórtante 
diário uJornal de Not:icias.u 

cAntena•, a interessante revista radiotecnica nortenha, tambem quiz contribuir, 
como Donod, em França, para simplificar as dificuldades com que, por vezes, ·lutam 
os (<aficionados" ás maravilhas de Hertz. Com êsse louvável objectivo, •Antena» aca
ba de editar a ..:Agenda do Radiofilo», onde o amador e o técnico encontrarão - não 
diremos tudo- grande parte das tabQJas, esquemas e flfnnnlas tendentes a simplificar 
o trabalho e, por issp mesmo, a diminuir o coeficiente de êrro 

J:: digno de elogio o osforço de um Punhado de rapazes que tudo saçrificatn à 
grandiosidade da T. S. P., pondo a sua inteligencia e até o dinheiro qne conseguem 
amealhar ao serv)ço da Ciencia. que estuda os fenomenos hertzianos. - '· , 

«Agenda do Radiofilo~, uaS suas 180 páginas insere, além de toda. a legislação 
radiofónica, cuja utilidade niuguem desconhece, 'todos os símbolos de rádio, tabelas 
de cálculos e de conversão, fórmulas e unidades C. O. S.,- indicações uteis para 
amadores, esquemas modernos, conselhos prátiCos, disst>rtações, ensaios, estudos, etc. 

Quantas vezes um aparelho emudece por um pequenino .grão de areia, que um 
nada pode remediar .em alguns minutos apenas? E' na solução destas .:pannes• que a 
(<Agenda do Radiofilo·, se mostra absolutamente formidável. , 

.................................................................................................................................................................... 
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Receptor Regenerativo de·. uma f..ampada · ............... _ .......................................................................................... , ................................. ,,,.,,,,,,,,,, ............. .. 

Vamos apresentar um rece
ptor q.•,re. pelo seu preço e quali
dade será ideal para os amado- . 
res que se contentem em rece-

. ber etR. auscultadores. Empre-. 
gando uma antena de · 30 ·.·me
tros ouvem-se as principais 
emissoras estrangeiras. . 

Damos a seguir a relação das 
bobines para os diferentes 

· primentos de onda. .• 
· 220' - 160 metros 

70 espirás de fio n.' 4 D. S. C::, 

de 1 1/2 polegada de diametro. 
Tomada para K na 2.• e~pira. 

110-70 metros 

36 espiras de. fio n.' 22 D. S. C. 
de 1 1/2 de diametro. Tomada pa
ra K na 1 1/2 espira. 

60- 32 metros 

21 espiras de fio n.' 22 D. S. C 
de 1 1/2. polegada de diametro. 
Tomada para K na I 1/2 espira 

30-19 metros 

11 espiras 'de fio n.' 22 D. S.. C. 
de 1 1/2 polegada de diâmetro es.
paçadas o diâmetro do fio. Toma
da para K na lj2cspira. · 

25 -I O metros 

ri_ 
5 espiras defio n.' 16 D. S. C. 

de 11/2 polegada de diâmetro com 
o. espaço do dia metro do fio. To

. ipáda para K a um terço (1/3) da 
. ~.spira. 

Para ouvi:: ondas médias deve-se 

empregar em paralelo com o eon · 
densador de 100 cm., um de 350 
mmfds. 

A bobine para cobrir ondas mé· 
dias terá 1 I;?. polegada de diame· 
Iro e será bobinada com fio n.' 28 
ou 30. O bobinado terá duas pole
gada5 de comprimento. 

Tomada para K na 2 1/2 espiras. 

Adaptação de 

CT!ZZ 
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''Gonstru~ão sconómica ds um acumulador às alta" 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!lli!!lllllllllllllll 

Muitos dos aficionados devem 
ter notado que para a •Caça» dos 
postos emissore~ de amadores, 
principalmente de grafia, nada ha 
como um receptor alimentado. a 
baterias. 

Nem todos, porem, estarão dis
postos a· gastar uns centos de es·· 
cudos na cor\Jpra de um acumula
dor de A. T. 

Vou, pois, descrever a constru
ção «ultra económica>> dum acumu
lador de 140 volts. Nada mais do 
que um pouco de trabalho, alguma 
paciepcia e ... uns 50 escudos ! 

·· Eis o material necessario: 
-70 pequenos tubos de vidro 

dos servidos a Aspirina - ou me
lhor, por serem um pouco mais 
compridos, dos servidos a Lacto
biase-cuja aquisição é facil. fazer . 
de <borla» em qualquer hospital 
ou casa de saude. 

-14 Me·r-----·----~ 
tros de fio 6- ___ --1--
chumbinho ~.! 
de 2x1 "'/"' 1=13. --1 
que encontra-
reis em qualquer casa de electrici
dade. 

-1/2 Quilo de minio (zarcão) 
bastante puro. 

. -1/2 Quilo de·litatgirio (Fezes 
d'ouro), lambem puro. 

-Alguns pedaços de s~parado
res de borracha endnrecida, dos 
usados nas baterias de automóveis, 
que obtereis ·em qualquer oficina· 
de reparaçãO. 

E agora, mãos á obra ! 
Comecemos por cortar o fio em 

pedaços de 20 cm. Com um cani
vete abra-se cada um destes peda
ços numa extensão de 8 cm. de ca-

------: P~r 1 BD 

da lado e numa só face. Afastem-se 
as paredes destas aberturas por for
ma a (icar uma calha dé cada lado 
-fig. 1. . . 

Extraia se o fio que se encontra 
dentro, que não aproveitaremos. 

Na face oposta áquela oude efe
ctuamos a abertura, faça-se uma se-. 
rie de furos com um pequeno va
sador, que servirá para facilitar o 
contacto da massa activa com o li
quido-fig. 2. 

Preparadas assim as chapas pata 
·receber a massa, vamos agora á 
conf~cção desta. 

Misture-se muito bem 500 gramas 
de minio com igual quantidade de 
litargirio, amassaudo com agua 
acidulada a 20 "/o de acido súlfuri
co puro, adicionando-lhe uma pe

. quena quantidade de glicerina (1/8 
pouco mais ou menos): Esta mas
sa destina-se ás placas positivas. 

Com uma 

1
- _ _ __ J pequena es-

... _ '-I patula ou na· 
valha espalhe-
se dentro de 

cada pedaço de chumbo, NUM SÓ 
LADO, á espessura de uns 4 "'/"', 
um pouco da reierida massa e por 
forma a apanhar todo o compri
mento da calha. 

Em seguida e com um pequeno 
martelo feche'se a chapa, adquirin· 
do assim a primitiva forma-a que 
tinha antes de termos procedido á 
sua abertura. 

Cheias todas as chapas positivas, 
procede-se ao encl1imerJ!o das ne
gativas, cuja massa é feita sómente 
com litargirio e amassada como as 
positivas. . 

Deixem-se a secar durante 48 h o· 
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ras. Entretanto éonstrua-se a caixa 
de ma feira para os vasos, a qual 
deverá ter 35X25X15 cm. 

Dentro laça-se uma grade de 70 
orifícios pàra manter os vidros na 
posição .vertical. Esta caixa, depois 
de conclui da, deverá ser muito bem 

· envernisada, para evitar a acção 
corrosiva do ácido. 

Sêcas as placas e limpas de algu
ma massa que haja ficado agarrada 
á parte exterior das mesmas, do
brem-se· et)l "U • e coloquem-se nos 

ANTENA 

maneira a evitar o contacto das 
placas entre si. 

Encham-se os vasos com agua 
acidulada com acido sullurico a 
24°/, e deixem-se em repouso du
rante 2 horas. Passado este tem
po reencham-se os vasos até á a! 
tura de 2 centímetros abaixo do· 
bordo superior. Cubra-se a su
perfície do liquido com uma del
gada camada de vaselina liquida., • 

Meta-se á ca'rga para a formação 
das placas, a qual estará concluída 

vasos, p o r 
forma a que 
cada um, co, 
mo é sabido; 

liooo o o o o Mo o o o oo<>t quando a mas
sa àctiva te
nha tomado 

"fi~.~ 
fique constituído por uma placa 
positiva e umà negativa-fig. 3. 

Uma das placas deve cortar-se a 
meio, separando a positiva da ne· 
gativa; q u e constituirão os 
extremos da_ bateria, aos. quais se 
adaptarão uns bornes para !as liga-
ções. 

Certifique-se que não 
houve engano na mon. 
!agem, isto é, que ca
da vaso contem uma 
placa positiva e uma ne· 
gativa. 

Cortem-se umas peque-
nas tiras dos separado- F.-3.~ 
res a que acima nos re
ferimos e coloque-se 
uma em cada vaso, de 

as côres de 
castanho e de cinzento, respectiva
mente as positivas e as negativas. 

Dáda a pouca capacidade deste 
acumulador, aconselhamos a inter. 
calar no cir'i:uito de carga, pelo seu 
pequeno consumo, unia lampada 
de dormitaria. 

lia já uns anos que uso um acu, 

+ mulador como o des

crito, tendo, durante es

te espaço de tempo, su~ 

bstituiclo uma só vez a 

massa activa. 

Isto depende dos cui

dados que se tenham 

com o tratamento e car-

ga elo mesmo. 

!'''"""""'''""""''''"''""-''''"""''"'"''''"""""'''""'''''''"'"'''"""'''''""'"''''''"""''""""""""'"'''"'"'''"''"'"'"" 

~ ~iilUl'l!i)~PJªtg!,ªtS dl~ T .. , ~-'"'' ~ ... 
l Os melhores· preços - Os maiores déscontos ª ' ' 
§ ~@~~@© lF®~IFil Ü~@.l @!@ ""~IFil~@IFil@.\00 
1- Rua Dlonfslo Pinho, s'!n-;-VIla No;,a de Gala 
............................ _ ................................................................................................................ í ................... ""'"' 
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GUILHtRME MARCONI, 

o grànde, ·sábio italiano 

com sua esposa 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJUIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Um galena de comando ún1co e selectivo 
O receptor q~e vamos descre

ver é o que eJ<iste de túais perfeito 
no ,;énero. E um minusculo galê
na, igual na construção a todos os 
g~lênas mas que apresenta duas 
grandes v~ntagens sôbre todos êles 
-o comando único e ·a selectivi
dade rigorosa; duas coisas. geral
mente impossíveis de conseguir em 
aparelhos de construção económi · 
ca e pouca potência. . 

O galêna que hoje descrevemos 
e ·recomendamos aos nossos leito
res, mesmo áquêles que possuem 
o seu superheterodimo, pode ser 
montado em poucas horas, com 
muito pouco dinheiro, e sem ne
nhuma experiência de la! género 
de construção. Não gasta energia 
electrica, nem elo sector, nem ele 
pilhas; ou acumuladores. 

Todavia, dá audições duma pu .. 
reza jamais conseguida com os me· 
Ihores receptores de lanipadas, e 
capta estações estrangeiras poten
tes, como são as inglezas, e algu
mas francesas, Luxemburgo e· ou-

tras. Aclaptanclo-lhe um pequeno 
andar de amplificação, ele uma úni
ca lampacla, dá excelentes audições 
em altofalante, com regular volu
me de som. E, sôbre tudo isto, 
apresenta a característica elos rece
ptores mais luxuosos:- o comando . . ' 
tHllCO. 

Materiais necessários 

Uma placa de ebonite ele 16Xl2 
cms. 

8. femeas ele banana. 
Uma base de madeira sêca ele 

15X12. 
Um tubo ele bakelite ele 5X12. 
Um condensador variável ele 

meia milésima de mfd. 
Um condensador fixo do mes

mo valor. 
Um quadrante. 
15 metros de fio de cobre es

maltado de 0,9 miié'simas. 
Um detector de galêna. 

COntinua na página 15 
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EI...EMENT€lS DE T. S. F. 
Adaplação para porluguês do CT1FK 

IX 

, Em face 'do exposto chéga-se à 
conclusão que os termos condutor, 
resistência e isolador são relativos. 
Úma substância pode ser conside
rada como :resistência em certo 
trabalho; por outro lado poderá 
se.r um bom condutor noutro, ou 
até um isolad~r. 

Tomemos o caso duma resis
tência de fuga de grelha, uzada em 
combinação com uma válvula de
tectara. · Geralmente, o seu valôr 
é de 2.000.000 de ohms (dois mi
lhões de ohms, ou 2 méghms) .e 

' 

umaJdeia melhor das propriedades 
condutoras dos materiais usados 
vulgarmente em electriciaade, a se: 
guir .vamos dar uma tabela, na qual 
se indica ·a resistencia em ohms de 
um arame duma milessima de pO
legada' de dia metro (.25'""') e com a 
extensão de um pé (30.48 cm.), la

. bricado de cada uma das matérias 
indicadas: · 

Como o leitor notará, a. prata é 
a substancia que tem uma resisten-. 
cia ·menor, considerando-se por is
so o melhor condutor de electrici
dade. Seguem-se em ordem de im-

TABELA N.o -1 

Resistencias em Ohms de arame dum pé de.comprimento 
e uma milessima de polegada de diametro 

I 

I 

Arame de :Oiuns , j _ -Ara~ne de: Ohms 

Prata - . . . 
Cobre estirado 
Ouró . -. 
Alumínio . 
Tungstenio. 

.Zinco . 
Bronze . 
Niquei . 
Piatiúa . . . . 
ferro macio puro. 

' 

. . - 9.'6 
. 10.6 • 

14.6 
17.0 ., 
34.0 
34.9 
42-1 
47 o 
60.0 
60.2 '• 

~erve, precisamente como condutor 
jJara os electrões que chegam à 
grelha, consoante veremos mais 
adiante. Pois bem, êste supôsto 
condutor, se o uzarmos nul11 cir
cuito da iluminação ele 110 ou 220 
volts, será, ele facto, um bom iso
lador, visto que aquelas correntes 
não póclem, de forma alguma, atra-
vessá Ia. · 

Para qúe o leitor possa formar 

Estanho . 
Aço vasado 
Chumbo 
Me',·curió / . . . . 
Prata alemã (18°[0 niquei 
Prata alemã (3Ü0 f0 _ niquei) 
fcrl'O- vasa:do 
Nicromo 
Grafite , 
Carvão. 

•, 6.29 
115.0 
132.3 
176.0 
1g8.5 
2g4.0 
435.0 

. 600.0 

. 4.oOO.O 

.22000.0 
' 

i : 

pórtancia condutora, o cobre, o 
ouro, alumínio, tungstenio, zinco, 
bronze, etc. 

O carvão, grafite, nicromo e 
prqta alemã oferecem g~ancles resis
tencias e, por êsse motivo, empre-

. gam-se vulgarmente em Radio para 
a construção de resistencias. Tanto 
o nicromo como a prata alemã são· 
misturas especiais de m.etais. 

Antes rle passarmos à. frente, 
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convem chamar a atenção dos nos
sos leitores para o 'facto,de que 

, não sérá necessário fixar a presente 
tabela. ,Ela serve unicamente para 
que o leitor faça uma ideia de, quais 
são as materias bôas ou más con
dutoràs. Mais para a frente, quan
do tratarmos do desenho das resis
tencias, etc.; voltaremos a consi-

• derar êste ponto duma forma mais 
cuidada e usaremos a tabela para 
aplicação prática. 

Agora vamos tratar das chama
das matérias isoladoras. Na tabela 
seguinte indicamos a voltagem ne: 

, cessária para perfurar ou fazer con
dutora uma tira de material, duma 
grossura de uma miléssima" de po
legada, (vinte e , cinco miléssimas 
do milímetro). Se o material tives-

, se uma grossura de duas miléssi, 
mas da polegada necessitar-se-ia 
duma voltagem" aproximadamente 
do dôbro da indicada e assim su
cessivamente, pois quanto mais gros· ," 
so é o isolante a maior voltagem" 
resiste. 

., 

TABELA 
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deravelmente as qualjdades isolado· 
ras do material e a frequência da 
corrente é lambem de grande im-

. portancia. Por exemplo, um ma· 
teria! que pode resistir, digamos, 
uns 100.000 volts num circuito de 
60 ciclos, pode tornar-se condutor 
de corrente e não servir de isàla
dor guarido se lhe apliquem so
mente 20.000 volts a 150 000 ci
clos. por segundo. Este ponto im
portantíssimo será estudado com a 
atenção devida quando. tratarmos 
da recepção de ondas curtas e apa
relhos especiais para as mésmas. 

O circuito eléctrico 

Já pensou o leitor qual seria o 
resultado d,e , existirem apenas 
substancias condutoras? Simples
mente nãó poderíamos utilisar a 
electricidade, pois esta passaria por 
todas as partes, em vez de o fa
zer pelo •circuito • definido., 

felismente que existem já bas
tantes· e bons isoladores e com êles 

N.• 2 

Voltagem de Perfuração ·de Material de .001 de grossura 

Material · Volts Material Volt' 

.. 

Ar Seco . . . . 
Amianto . 
Papel Manilha Sêco . 
Vidro . .... 
Tela «Micanita» . - . 
Cartão prensado . . 
Algodão (duas capas) 
Algodão (uma capa). 

. 

50 
60 a 100 

110 a 320 
150 a 300 
175 a 310 
200 a 330 
210 a 240 
260 a 340 

O leitor notará que .a maior 
parte d.as matérias indicadas na ta

. bela acima teem um ponto variante 
· de resistencia. Isso. justifica-se com 

a qualidade do material empregado, 
condições em que se faz a prova e 
a classe da voltagem aplicada. 

A humidade. faz perder consi-

Papel Micauita 
Catchu de primeira, puro 
Sêda (duas capas) 
Sêda (uma capa). . 
Papel parafinado. . 
Porcela~a de primeira 
Mira .' . . . . 

280 a 390 
300 a' 500 
320 a 420 • 
350 a 565 
sou a 10oo 

• 1000 
. 2000 a 8000 

nos encontramos preparados para 
confinar a .corrente dentro de limi
tes exactos, fazendo-a chegar até . 
onde a possamos utilisar, quer se
·ja na transmissão ou recepção, de 
Radio, iluminação de casas e cida
des, fôrça motriz, etc. 

CONTINUA 
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llmpDUi«:üdOr IIJUSb-JI)UII 
ü resisteru:i~s 

A mont~gem dunr amplificador 
a resistências tem algumas vanta
gens sôbre os montados por ~1eio 
dos transformadores. Entre essas 
vantagens distinguem-se duas que 
se me afiguram as mais importantes: 
-Devido ao custo dos transforma
dores de baixa freqiiência ser bas
tante elevado, uma montagem por 
resistências fica mUito mais barata 
e os seus resultados são magníficos, 
porque a amplificação é. mais pura 
que por aquêle meio. 

-~ 

ft 

~ 
~1-:l 

\ 

T --Transformador B. F. relação 
1/3 OU')/5 

R,1 -Resistências 
R,2- • 
R;3- • 

menta. 

de 1 · ohms. 
de 75.000 homs. 
variável de fila-

· As lâmpadas devem-se usar de 
_qualquer dos ·tipos recomendados 
-para os amplificadores a resistên-

ANTENA, 

AS MIL TORTURAS 
·a que são submetidos os materiais 
· para construçiào de receptores 

Nenhum aparelho sofre tantas e 
tão· duras provas, durante o seu 
fabrico, como um receptor de «rá
dio». Ele é constituído por nume-

- rosas peças, cada uma das quais 
deve estar absolutamente apta a de-. 
sempenhar a sua missão e não al
terar no que quer que seja o valor 
do conjunto. . . 

V m receptur é, na verdade, um 
instrumento de precisão destinado 
a mãos profanas e cujo funciotia- . 
menta depende, pois, de muitas e 
várias circunstâncias. E eis,. em .. 
suma, o motivo porque a fabrica- . 
ção de um receptor compreende 
numerosas provas de. resistência. 

Um escrupuloso e, ao mesmo 
tempo, económico acabamento 
exige que as matérias empregadas 
sejam, também, submetidas a pro
vas rigorosas. 

Por assim dizer, nenhuma ma
téria escapa a tal exame, pois até a 
cola que serve para a montagem 
do receptor tem de demonstr_ar as 
suas qualidades. 
' Assim as matérias, são submeti: 

das a ·condições duríssimas que 
nunca por certo voltarão a expe
rimentar, durante o uso. 

Normalmente, por exemplo, um 
posto não sofre uma grande humi
dade, mas, nas experiências, não 
deixa de ser submetido a um am
biente humido por 90 por cento .. 
Também para as provas de resis
tência de tensão, o· receptor é man
tido, em certa altura, a unia tensão 
muito mais elevada do que-a nsual. 
Porexemplo,-os isoladores são expe
rimentados a mais de 3.000 •volts·>. 
CCOCOOCOOCOOUU~DCDDOOOCDDQDDDOOOOOOOOOO 

c'ias; mas, deveremos ter em ·aten- · 
ção o material a utilisar, visto· que 
o êxito desta montagem depende na
turalmentr da .qualidade do mesmo. 
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·oeue ser um 
É frequente quando o cliente 

leva um receptor á oficina, para 
reparação, dizer ao técnico ou a 
quem o interroga sobre a forma 
como se manifestou a avaria: is
to deve ser um condensador 
apenas... . 

Muitas vezes esta afirmação 
·é verdadeira porque tanto 'os 
condensadores de papel como os 
electroliticos são um dos maiOres 
problemas nas oficinas rádio~ 
eléctricas. . Os de pap~l de pe
quena capacidade teem o mau· 
habito de. se interromperem e 
quando isto acontece nos circüi
tos · de. rádio· frequência temos 
oscilações ou perda de volume. 
O peor mal porêm é quando es
ta interrupção é de natureza in
termitente porque causa interru
pções no boin funcionamento do 
receptor e este sistema de a varia 
é dificilimo de Iocalisar. Ha·as
sim receptores que trabalham ir
repreensivelmente. durante certo 
tempo e de repente o volume 
vem para zero, e volta a traba"' 
lhar quando se interrompe o re
ceptor ou mesmo uma lâmpada 
de iluminação na casa, para tor· 
nar a caír a zero,e assim sucrssi-

11 

roriàensaàor ... 
vamente. Ora este tipo de avaria 
tem três causas ordinariamente:·. 

·um condensador defeituoso, uma 
resistência defeituosa, ou uma · 
valvula defeituosa. Mas na maio
ria dos casos é um condensador 
que se interrompe intermitente
mente. Na América do Norteha 
oficinas que preferem substituir 
todos os.condensadores num re
ceptor qu~ manifeste tal defeito 
do que procurar o condensador 
defeituoso, mas nós infelismente 
não podemos seguir tal prática 
pois isso Jornaria a repqração ca
ríssima, visto num receptor vul
gar termós em média uns trinta 
ou mais condensadores ... 

Há aparelhos de medida, di
rão, para verificar os pondensa~ 
dores, e eu confirmo que há, mas 
até hoje nada ha de perfeito em 
tais aparelhos pois as condições 
em que trabalha um determinado 
condensador num receptor, são 
sempre muito diferentes daqne, 
las em que é verificado. 
· E por isso, muitas vezes o 
cliente tem razão quando diz: 
deve ser um condensador. .. 

Rocha Saraiva 
C T 1 j S 

~'""'"'""'"""'"'""'""'''"""'""""''"""""'"'"""""'"""'""'"'"''""""""'"'"'""""""""'"''""'"'"'"'""'''"'"'"'"'"'""·""'""'"'"'",i""''""''"'"''"""""""'""""'"'""""'t 
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N.0 70 Triodo de· filamento 

, . 71 Triodo de. cátodo 

, 72 Tetrodo de fílamento 

, 73 Tetrodo de cátodo ·~ 
v@, " . 74 Pentodo de filamento 

)) 75 Pentodo de cátodo 7~~ 
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ANTENÁ 

' BANHOS DE SOL 

Envolto na mais cativante dedi
catoria, chegou-nos numa aliciante 
edição, o último trabalho literário 
do ilustre escritor e nosso querido 
amigo Dr. Amilcar de Sousa- BA

. NI·IOS DE SOL. 
Este trabalho, onde o talento e 

o belíssimo espirita do autor nos 
prendem em cerca de 250-l)áginas 
de ensinamentos e. fino recorte. li
!erário, lá fora, nos países onde a 
cultura física fôsse bem orientada 
mereceria dos poderes públicos o 
h1elhor acolhimento. Gostaríamos 
de ver este livro nas mãos da mo· 
cidade das escolas. 

Que ensin_amentos não colheriam 
os nossos jovens lendo e medilan· 
do esta obra salutar do grande be
nemerilo e mestre que é Amilcar 
de· Sousa?! 

Nós que conhecemos o .autor ha 
duas dezenas de anos, que o admi
ramos como homem e como sabio 
naturista; que temos o maior culto 
pelo seu espírito sempre môço,· 
vamos, nesta quadra que agora en-. 
tra, pldorica de Sol e Belêsa, saü- · 
dar o nascer do ASTRO-REI com 
o seu magnifico livro na mão. 

A edição, devéras cuidada, é da 
Livraria Ciyilisaçào, do Porto. 

M. v, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'''''''''''''' ''''"' 

jos GR4HDE~ H~ME~~~ 
I I 

15AAC t-I.EWTOt-1 (lngloz) 
1643-1627 . 

Um dos maiores sábios que n Iiistória 
regista. · 

Ma11ifestou, desde tenra idade, grande 
inclinaçflo para a ciencia. foi matemático, 
fisíco e a:trónomo. Evidenciou-se, princiR 
palmente, nas matemáticas puras, em optica 
e em astronomia. Inventou o calculo infini
tessimal e formulou as leis da atracção uni
versal (gravidade). · 

. Foi o primeiro sábio que explicou ser o 
arco iris devido á refracção da luz solar em 
teimes parcelas aquosas. 
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g O QUE OS AMADORES g 
g . DEVEM SABER . g 
c o 
' . ' ' & oooooooooooooooooooooooooocoooooooo 

I I I 

Um upush-pull" improvisado 

Quem possuir um alto falante 
com transformador «push-pulb po
de facilmente· improvisar a baixa 
frequência do seu receptor num 
, push-pulln que lhe dará mais po-

. tencia e maior clareza de som, sem 

llrr=-~1 ' o 

. -- ----- j -') " 
ter de recorrer a dispendiosas 
montagens ou lampadas em para· 
!elo. O desenho mostra-nos bem 
claramente, a maneira simples e 
prática de o fazer, dispensando 
qualquer explicação. · 

ooooooooooooc~aoooooooooooooooooooooooo 

Nesta coluna, cada publicação 
até 40.palavras, custa 5$00. 

TROCA-SE: um transformado!: com um . 
primário para 110 v. (alternn) e q:1~tro se
cundários: 2 vezes 330 v. a ,100 nnhs, 5 v. 
a 2 amp., 2,5 v. a 5 amp. e 2,5 v: <J., 2 amp., 
por outro· das mesmas caractensttcas mas 
com o primário para sector alterno de 220 
v. Aceitam-se propostas urgentes na re
dacção de ANTENAon no QRA de CTIPR, 

Coopere com ANTENA enviando-lhe 
prontamente, e devidamente p'·eenchido, o 
boletim de propaganda distribuido neste 
número. 
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Ao tnicrofone 

QU~SI TOORS ~§ tST~ÇÕI:S 
l:ffilSSfl RllS DI: IJIS6011 têm pas
sado por estas fa,es: concursos com 
prémios, emissões infa'ntis, orques
tras tipicas e por último, retrans· 
mi&sões dos recintos onde se canta 
o lado. Que mais será para que to
elos logo imitem ? 

ilf!iH® COfmrS, uma estação 
ela velha guarda que tem estado 
num período de deca.clencia, vai 
agora, melho·rar as suas instalaçõ~s 
e bem assim a qualidade das emis
sões graças a inn nucleo de cola
boradores entre os quais se distin
gue o sr. Antonio Catalão, grande 
amigo da radiodifusão. 

UI H® ~!iUU'.:ZmNil) t: Cll!Hi 
, , 

que tiveram o seu p~rioclo áureo, 
encontram-se agora sem publico. E 
isto porque as suas emissões são 
fracas e mal modeladas. Pena é 

• 

que assim seja, porquanto são 
duas estações antigas e que mere
ceram durante bastante tempo a 
estima dos radiofilos. 

PllR/1 QUE SE S/118/t: foi o 
subscritor destas linhas que nos dias 
6 e 8 de fevereiro de 1934, apre' ' 
sentou ao microfone da estação 
CTI BO (Hertziana) e pela primeira 
vez em Portugal, uma revista ra
diofonica em 2 actos intitulada 
·CT!BO• com musica original ele 
João Mateus Junior. Até hoje ain
da não se repetiu em qualquer 
emissora, mesmo oficial, tima revis
ta com os mesmos moldes. Apesar 

, das suas deficiencias, a referida re
vista foi, publicada nesse mesmo 
ano, com o unico proposito de ga
rantir os direitos de originalidade 
e ele auctor. 

RoLLIN im MAOEDO 

lUSCULilDORES l 35$00 
Secção Técnica de HANTENA" 

Rua Dionísio Pinho s/n - UllH HOUH Df 6HIH 
t ................................................................................................................................................................... J 
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Um galena de comando único e selectivo 
(Continuação da pag. 7) 

CONSTRUÇÃO 

Comecemos por fazer os bura
cos na placa de ebonite, colocando
-os assim:- no angulo superior da 
esquerda (frente do aparelho), pra
ticam-se dois fUI os à distancia de 
dois centímetros um do outro, de 
centro a centro, e colocam-se 
duas femeas de bananas; êstes 
orifícios c o r
respondem ,. 
ás tomadas 
de antena. No 
angulo supe
rior da direi-
ta, fazemos o 
mesmo. Estes 
dois servem 
para o dete- . ...__, 
ctor. Nos an- " 
gulos inferio-
res repetimos 
a operação;os 
da direita são' 
para os aus
cultadores te-
lefónicos e os 
ela esquerda 
para as toma-
das da terra. No centro da placa 
coloca-se o condensador variável, 
coín o respectivo quadrante. E, fei
to isto, ~amos á construção da 
bobine: 

Tomemos o tubo de bakelite. 
façamos, á distancia de um centí 
metro do bordo dois pequenos 
orifícios para passar o fio esmal
tado e sujeitá-lo, depois do que se 
enrolam 50 espiras, bem apertadas 
e unidas; faz-se, então, uma deriva
ção, dobrando 3 centímetros de fio 
em forma de azêlha, prosseguindo 
com a bobinagem durante mais 20 
espiras; faz-se outra derivação; en
rolam-se mais 15 espiras e faz-se 

outra derivação; 10 espiras mais' e 
corta-se o fio, fixando-o bem em 

. dois outros pequenos orifícios pra, 
ticados no tubo. E está feita a bo
bine. 

Agora com um canivet~, ou 
melhor, com um pedaço de lixa fi
na de esmeril, tira-se o esmalte dos 
terminais e das azelhas, ou deriva
ções, pondo o cobi·e bem a desco .. 

berto. C o m 
um ou dois 
parafusos, fi· 
xa-se a bobi
ne na base de 
madeira e fir
ma-se a placa 
de ebonite a 
esta, em. an-
g ulo recto, 
por meio de 
dois ou três 

r'-.EC.7kA parafusos. 
Vamos ago

ra ás ligações. 
olhando para 
o esque·ma 
que publica
mos, vêmos-o 
seguinte: 

O extremo da bobine, o que 
corresponde às últimas 10 espiras, 
é ligado a um dos bornes da terra, 
directamente, e a um llorne de 
condensador fixo; o outro borne 
dêste condensador é ligado ao ou
tro borne da terra. As derivaçõ~s 
seguintes, elas 15 e 20 espiras, li 
gan1-Se, respectivamente, a um e 
outro dos dois bornes da antena. 
O outro extremo ela bobine, liga
·se a um borne do condensador 
variável, sendo o outro borne dis
te ligado ao borne da terra directa
mente, isto é, sem passar pelo con-
densador fixo. · ' 

(CONTINUA) 
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Cbaves automaticas de trànsmissão 

«Kenco:., similar a Vibroplex 
Mac-Key 

$4.95 
$7 95 

Cbaves de transmissão de sinal 

Serviço leve . 
Standard . • , . . . . 
Serviço pesado contactos3/IP 
Serviço pesado contactos- 1/l 
Serviço resado contactos 3/8 

90 
$1.65 
$2.25 
$2 3.? 
$2.50 

Novos ,Transformadores de Modulação 
THORDARSON Multi-impedancia 

em stol1: 

Tipo 

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

Watts 

40 
75 

125 
250 
500 

Preço 

$4:70 
$7.:J5 

$11.37 
$17 64 
$35.28 

Peçam o boletim Thordarson N. 05 D-275 

Ainda t,emos alguns dos nossos transforma~ 
dores especiais de alimentação: 

P-20 1 700 v. a 50 MA 
2, 1/l volts a 4 amps; 5 volts a 3' amps 
Primário para 110 v. AC 60 ciclos 

» ))220» 601) 
Microfone americano de I, pastilha 

com interruptor de mercurio es
pecial para os 5 metros 

$1.25 
$1 t9 

Sl 94 

Inducbncias Bar~er e Willianson 

Tipo 

IOT 
. 20T 

40T 
SOT 

Capacidade 

25 
30 
38 
60 

Preço 

$1 10 
$1.15 
SI 40 
$1.65 

As novas inductancias B e W já se en
con!ram,prontas para entrega imediata. Es
creva~nos pedindo' boletim descritivo. 

ANTENA 

Continua á venda o conversor «Peer
less» Modelo fWC 

Sém duv1da nenhttma é o nielhor conver- , 
sor posto até hoje no mercado em ·qualida.;. 
de e preço. Sintonia de 15 a 200 metros e 
com alimentação incluída. Tem interruptor 
que antomatic?-mente. liga a antena para 
medias quandó se desliga o con\'ersor. 

Completo com lampadas para , 110 
v. AC ou DC . . . . . . $8.95 

220 v. AC ou pc. $9 95 

Antenas 

Tipo Birnbach 375 
" Rl(-40 (RCA) . . 
» Teia de aranha (RCA) . 

Antena para_ os 5 metros 

Combinação d!? antena para os 5 
metros KELLOO composta de 
microfone: de alta qualidade e aus-· 

"Cnltadores. Pieço especial. 

Peerless 40 DX 

$2.55 
$3.30 
$5.37 

.90 

$6.60 

A nova serie de emisSores «Peerless 40~ 
DX» está já. proúta para entrega. 

Estes emissores incorpora111 as melhores , 
qhalidadl!s do_ original 40-DX. 

Neste novo modelo foram introduzidos 
melhoramentos descobertos pela técnica 
nestes ultimas 6 meses. Usa _uma 53 oscilo~ 
dora e dobradora. O maximo da eficiencia é 
ob~ido com .um par de 6L6 O. no -P. A. 
O emissc'r é montado muna raixa totn.hncn
te de aç,l, tipo' de secretariá.. Tem um MA 
da afamada marca TRIPLETT e jaks para a 
leitura de corrente em toGo:J os andares, e 
quadrantes de metal. _ 

O KIT completo incluindo tampa
das, cristal e bobines para as 2 
gamas • . . . . . . $51. 85 

Complelamente montado experi- .. 
mentado e pronto a usar, menos 
a chave, 111icrofone e antena . . $59. 85 

. I 



~ ' TIIAIISPOIIMADOIIKS 
6 SIILPS 

CONSTRUÇÃO E REBOBINAGEM 

De tôdos os géneros e para todas as aplicações 

Garantimos o seu fabrico por 6 mêses 

Concorremos em preço e qualidade com os melhores 
fabricantes. Largos anos de pratica. Descontos de 40 

a 50 'f, sob r« os preços do mercado. 

A "Secção ·Técnica de ANTENA" informa 

RICHARD HOOPER 
............................................................................................................................................................ 

Exportaàores àe Vinho ào Porto 

VIL~ NOVF'\ DE üfllfl 
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mês a 
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amador 
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T. S. F. 

Emissão, Recepção, Legislação, 

Jnumeros conhecimentos uteis, 

Tabelas e Calculas, etc. 

(ompre jií o seu txemplar, pois 
pelo suo!sso obfido, dentro em breve estar a es!!otoda. 

Preço de cada exemplar á cobrança . . . . 7$00 
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