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2 ANTENA 

Um bom e económico receptor para campo B praia. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllliiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII!I[IIllliiiiJIJgllll!lliiiiiWIIIIIII!!JJIIIIIIIIIIIIII!IliiJ 

----Por luiz Rod1•iguczz 

lN TER RUPTOR i 

Ocuparpo-nos hoje de um recep
tor que vai agradar, certamente, a 
todos aquêles que vivem em luga·· 
res onde a corrente electrica não 
chegou ainda, e mais aquêles que se 
deslocam, na época que vai entrar, 
quer para o campo, quer para a 
praia. Alimenta-se por meio de 
baterias, com um rendimento su
perior ao de outros aparelhos com 
circuito básico semelhante, e isto 
devido a que é equipado com uma 
série de lampadas 'dernier cri,. A 
recepção abrange toda a gama de 
frequencias chamada a de ondas 
médias.- 200 a 500 metros, ou o 
que é o mesmo 600 a 1.500 kiloci
clos-. 

CIRCVITO 

O nosso receptor consta de dois 
circuitos sintonisados; ao primeiro, 
ou seja o que participa do primei
ro circuito amplificador de rádio
.frequencia, aplica-se a corrente in
ductivamente po'r meio de um pri· 
mário, enquanto que no segundo 
passo de sintonia a inductancia do 

circuito oscilante se encontra no 
circuito de placà do pri.neiro pas
so e se liga à capacidade variavel 
por meio de duas capacidades de 
0,1 microfarads, ligadas nos extre
mos da inductancia. Vê-se assim 
que este segundo sistema, sem pri
maria, aumenta a sensibilidade do 
conjuncto, embora com perda de 
selectividade. Porem esta não pre
cisa ser exageradamente grande 
visto que o aparelho é dotado de 
dois circuitos sintonizados. 

A detecção faz-se, como pode 
vêr-se no esquema, pelo sistema de 
condensador e escape de grelha, 
estando o conjunto dotado de uma 
retroalimentação inductiva de placa 
para a grelha, o que aumenta a 
sensibilidade do receptor. A liga
ção da corrente recebida à pentodo 
final faz-se por meio dum transfor
mador de audio-frequencia relação 
1:6. 

A-fim-de que a alta frequencia 
obtida na placa da valvula detecta
ra se não escape para a terra por 

I 
' 

I 
I 
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eleito de capacidade atravez do r---------=------, 
"' enrolamento do transformador de 

audio-irequencia e passe integral
mente à bobine de reacção, inter
cala-se na placa e em série com o 
primário do transformador de au
dio-lrequencia uma resistencia de 
4.000 oLms que pode ser substitui
da por um choque de alta lrequen-
cia. · 

A corrente de audio-irequepcia, 
uma vez amplificada no passo fi
nal, aplica-se aos· terminais de um 

,, 
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· alto-falante magnético de grande 
impedancia, por ser m;:Jis sensível 
que o dinâmico. O contrôle de vo 
lume consiste numa resistência va
riavel de uns 30 ohms intercalada 
em série com o filamento da valvu
la que faz parte do primeiro passo 
amplificador de radioirequencia; is
to, como pode compreender-~e, 
desloca a car.tcteristica da valvula, 
e como é de tipo de coeficiente de 
amplificação variavel não ha dis
torsão de corrente, mas apenas 
umà diminuição de amplificação 
nêste circuito, diminuição que po
de controlar-se à vontatie, aumen. 
!ando ou diminuindo a resistencia 
intercalada no filainento. Se tlo cir
cuito se introduz toda a resistencia 
o deslocamento da curva será gran
de e por con~equencia a corrente 
sintonizada será aplicada num pon
to sôbre o eixo das abscissas do 
gráfico anterior ao ponto ele nasci 

: ,--l,.-.v"C0,,;--+--t-_j 
I 
I 
I 
l 

menta da corrente anódica e 'então , __ c_ __ _ 

~ 
' 

a amplificação da corrente será risação da pentodo final e no pon-
nula. to de união das duas resistencias 

A polarização da grelha faz-se fica lambem a tomada da primeira 
por um sistema potenciométrico, válvula de radio-irequencia. Assim 
isto é, entre os extremos positivo se conseguem potenciais de pala· 
e negativo da fonte productora de rização de grande estabilidade. 
corrente de polarização de grelhas Construção de Bobines 
de contrôle estão ligadas duas re-
sistencias, uma de dois megoluns As bobines constituem uma parte 
e outra de 0,125 megohrns. Na ex- essencialissima neste circüito, pelo 
tremidade da primeira, ou seja na que á sua construção deve presidir 
quelaque se liga ao negativo ela o maior cuidado, seguindo-se exa-
lante de corrente, toma-se a pola- ctamente o que vamos indicar. 
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Tanto a bobine do primeiro pas
so como ae do segundo, devem en
rolar-se sobre um tubo de baque
lite ou cartão baquel;zado de 30 
milímetros de diâmetro; o fio que 
se empregará em todas elas deve 
ser de 0,3 milímetros e lambem da 
mesma classe: arame de cobre es
maltado. O comprimento do tubo 
pode ser de 75 milímetros, medida 
suficiente para poder enrolar as 
bobines folgadam~nte. As bobines 
do circuito de grelha, ou seja do 
circüito secundaria ou de sintonisa
ção, bobinam-se directamente sobre 
o tuDo, e C:.:.) restantes, ou seja a 
booiue de antena e a de reacção, 
bobin?.m-se sobre a anterior enro
laudo de modo que se possa des
lisar sobre os en~olamentos secun
clarios lsto faz-se assim com o fim 
de poder variar o acoplam~nto em 
cada circüito e deste modo com
pensar exactamente o conjunto. O 
numero ele voltas para os dois cir
cüitos primarias é rle 30 e para os 
circüitos secundarias ele 90. O sis
tema deslizante de que elevem ser 
dotados os circüitos primarias é 
obtido montando esta bobinagem 
sobre um tubo composto duma ti
ra de papd, cartolina ou celuloicle 
enrolado e firme nos seus extremos 
ele tal forma que o seu diâmetro 
interno seja igual ao diâmetro do 
enrolamento secundaria. 

Compensação do circuito 

Uma vez ligadas as bobines se
gundo o esquema, passamos aos 
dois passos ele sintonia com que es
tá dotado o mesmo. Isto pode fa
zer-se de duas maneiras: uma, com 
um oscilador calibrado nas fre
quencias em que o receptor vai 
trabalhar. No caso de não se ter á 
mão um destes uteis auxiliares elo 
amador montador poderá proceder
se da seguinte maneira:- sintonizar 
uma estação débil introduzindo a 
reacção até que o sinal acuse o má· 
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ximo do volume. Seguidamente 
procede-se .ao acoplamento das bo
bines com o fim de obter o ponto 
màximo de rendimento. Uma vei. 
feito isto acaba-se de compensar o 
circüito por meio dos condensado
res compensadores que levam in
cm·porados os de sintonia. 

Alimentaçãq 

A alimentação do circuito efectua
-se por meio de duas baterios: 
uma, a ser possivel, de acumula . . 
dores. Esta será empregaé:a para 
os lilamentos e deve ter a maior 
carga passivei, pois disso dep~ nele 
a vidr. da mesp1a, e uma tensà.o de 
dois volts, a oqtra bateria das do 
tipo seco e será utilizada para a 
alimentação da placa e para a po
larização negativa das grelhas de 
contrai. A voltagem desta bateria 
deve ser de 150 volts; o negativo 
da mestJ.la ~erá usado como negati
vo de polansaçào das grelhas toman
do o positivo desta polarisaçào e 
o negativo da tensão. anodica du
ma ligação da bateria que corres
ponda aos 13 volts, sendo o extre
mo final da bateria, ou seja o cor
respondente aos 150 volts, o que 
se toma como positivo de polari-
zação anód!ca. -

Cremos muito claramente des: 
crito este magnifico receptor e es
tamos certos que alguns dos nos
sos leitores o vão ensaiar. 

Uma coisa lhes podemos asse
gurar- a sua magnifica qualidade. 

Materiais a empregar 

Uma lampada KL2 
Duas lampadas Kf-4 
Uma bateria ele 150 volts. 
Uma bateria acumuladora de 2 

volts. 
Tres suportes. 
Dois tubos de baquelite de 30 

Conclue na pag. 15 
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AMPLIFI~AGAO PROFI~SIONAL 
. ' 

Muitas vezes existe dúvi.da e 
confusão com respeito aos circüitos 
a adoptar, dada a profusão de cir
cüitos publicados nas revistas da 
especialidade. 

A pessoa que se decide a cons
truir um amplificador começa por 
achar-se desorientado e como su
cede freqüentemente termina por 
adoptar um circüito que não é o 
mais recomendável para o seu caso. 

De maneira que, resolvendo-se 

a levar a efeito a construcção prá
tica de um amplificador, o bom 
sentido aconselha, para encurtar 
caminho, marchar sôbre um terrê· 
no já experimentado e cujo fim 
seja o êxito. rara isso é necessá
rio ter confiança naqueles que, 
aproveitando situações especiais que· 
os mantêm em contínuo contacto 

,, com êste ramo, publicam com sin
ceridade o fruto da sua experiên
cia, ao serviço do rádio amador, 
montador, etc. 

Por Oscar Fimiot 

Neste número pub!íco um am~ 
plificador de razoável potência. O 
seu custo, làgicamente, é um pouco 
elevado pelos elementos que inte
gram o conjunto. Pode ainda pa
recer estranho o emprêgo das 
lâmpadàs 2 A 3, havendo outras 
com as quais se pode obter nlllúior 
saída>>. Re.firo-me às umodernissi-· 
masn 6 L 6 metálicas. 

Tratarei de justificar a exclusão 
destas no amplificador em questão. 

Muitos circüitos publicados itl
timamente em revistas estranjeiras, 
focam a lâmpada 6 L 6 metálica e 
continuam afirmanlo que a dita 
lâmpada proporciona uéna s~ída de 
audio de 60 watts. Este valor é 
nominal, pela impossibilidade de 
modular totalmente essa potência, 
verifica.ndo que ao !ev•r o controle 
de volume a um ponto razoável, 
produz se uma de~ormação na to
nalidade que nos impede de aplicar 
maior voltagem no andar anterior, 
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e isto em nenhum caso ,se poderá 
atribuir ao mau desenho do ampli· 
ficador ou a êrro de acoplamento, 

, mas sim à característica própria da 
amplificação com o emprêgo desta 
lâmpada, tanto mais que êste defei
to se apresenta muito antes de che
gar à saída de audio que dizem 
proporcionar à 6 L 6. 

Em muitos casos o ouvido apre
cia que o volume regularmente bom 
não passa da ordem dos 20 watts 
aproximadamente e às vezes menos. 

Na construção dos transforma
dores de audio, driver e saída, tive 
em conta e respeitei especialmente 
as cancterísticas fornecidas pelos 
fabricantes de lâmpadas; por outro 
lado, conheço muito bem a impe· 
dância dos cones dos auto-falantes 
para acoplar a êste sistema, pela 
minha actuação de 12 anos nesta 
matéria, estando assim autorizado 
a reafirmar que nesta minha expe
riência, estavam correctos o aco
pla nento de saída e andar driver. 
i:ste mesmo defeito verifiiuei com 
o emprêgo de transformadores de 
procedência estranjeira. 

O defeito mais comum é que, 
ao pretender elevar o volume de 
saída até uma intensidade so1ora 
de ordem de 60 watts, a amplifi
cação cessa de repente, observando 
êste fenómeno na Lâmpada 83 que 
indica na sua fosforescência que o 
amplificador está anormal e, se ràpi
damente não se desliga êste do se~ 
elo r a válvula rectificadora na maio
ria dos casos, funde-se. 

Se empregarmos no circüito de 
placa das válvulas 6 L 6 um miliam
perímetro de O.- 500 por exemplo, 
correr-se-ia o ri ;c o de o inutilizar
mos, devido à intensidade que cir
cula pelas placas nêsse momento 
ser tão elevada que passa da ordem 
do amper, valor êste que me levou 
a desi~teressar-me por compléto 
do estudo dêste defeito que é cara
cte;·ístico de uma má válvula. 
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i:ste defeito deve-se exclusiva
mente à pequena distância entre 
placa e blindagem, de forma que ao 
modular com certo volume no an
dar de saída, a intensidade é bas
tante grande, estabelecendo-se um 
«arcoo entre placa e blindage.m o 
que equivale a um curto-circüito 
entre a fonte e chassis de mais de 
400 'volts. E assim , destruiríamos · 
um miliamperímetro se o aplicás
semos, possivelmente a lâmpada 
83 e, até, o transformador de saída. 

Êste defeito da lâmpada 6 L 6 
poderá no entanto evitar-se não 
ligando a blindagem da lâmpada 
ao chassis. 

No entanto, corrigido êste de
feito, há outros que convém citar, 
porque não são menos apreciáveis. 

Em primeiro lugar a impossibi
lidade de conseguir duas lâmpadas 
iguais, comprovadas nos modernos 
verificadores que acusam o estado 
pela palavra ugood,, mas que uma 
vez montados pelos respectivos 
suportes em que devem trabalhar, 
indicam o contrário muitas vezes. 

Outro defeito é que a lâmpada 
em queslão deixa de emitir, pouco 
tempo depois de funcionamento. 

Comprovei isto pràticamerite, 
intercalando no circüito de placa, 
um miliamperímetro e verifiquei, 
então, que nenhuma corrente passa· 
va por êsse circüito. 

Isto pode ainda ser comprovado 
retirando a lâmpada do respectivo 
suporte e provendo esta num .cir
cüito onde não haja transformador 
algum, aplicando a voltagem de 
grelha respéctiva, screen e placa 
exactos e uma voltagem alternativa 
na grenha controle proporcional à 
que receberia em pleno trabalho 
de audio. 

Quanto a prêço é quási a de 
uma vulgar pentodo o que não 
acontece com a 6 L 6 de vidro que 
cuota três ou quatro vezes mais 

I 

I 

I 
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que qualquer outro tipo especial 
para amplificação em classe B. 

Espero que esta última propor
cione realmente os watts a que fa
zem referéncia os fabricantes. 

De tudo isto se depreende que 
ante a evidência dos factos é de 
aconselhar evitar empregar lâm
padas que tenham os inconvenien
tes expostos. 

Se construínnos um amplifica
dor de 60 watts e só aproveitamos 
30 em média o construímos um de 
40 para aproveitarmos 18, creio 
que será mais interessante. e pro
veitoso construir um para 30 que 
se possam aproveitar quási total
mente com uma qualidade extraor
dinária. 

O trabalho de montagem será 
parecido, o material empregue pou
co mais ou menos o mesmo, mas 
·t,eremos a certeza da eficiencia. 
E por isso que emprego as lampa
das 2A3. 

O ampliador que descrevo é pa
ra satisfazer o mais exigente pela 
excelente reprodução sonora, não 
causando depois de algum tempo 
de trabalho cansaço acustico tão 
vulgar em. amplificadores e assim o 
nosso ouvido pouco terá que cor
rigir à · réprodução musical obtida 
por êle. 

Nada existe de extraordinário à 
excepção do transformador que aco
pla as grelhas das Iam padas 2A3 

OMitiA 
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de dois bobinados secundários, cu
jos retornos vão à resistencia de 
15.000 ohms da fonte de rectifica
ção para potencial C., isto é, para 
efeito de podermos regular a inten
sidade que circula pelas placas das 
2A3. Verificamos esta intensidade 
abrindo a ponte que está em série 
com o bobinado da secção corres
pondente do transformador de saí
da e intercalando um miliamperi
metro. Ajusta-se a voltagem de 
grelha das 2A3 até obter a passa
gem de 80 miliamperes por cada 
secção. 

Desenhei lambem em serie com 
as grelhas e placas, resistencias do 
valor de 100 ohms e 40 respectiva
mente, resistencias estas que asse
guram estabilidade nos circuitos 
que trabalham em push-pull pa
ralelo. 

Na rectificadora é conveniente 
empregar em seriecom cada placa, 
um choque de 350 espiras de ara
me 0,35 e desta forma evitaremos 
que, ao instalar proximo uma uni
dade sintonisada, seja perturbada 
pelo ruido caracteristico da rectifi
cação com lampadas com vapor 
de mercurio. 

O restante é por todos conheci
do e não me alongo em mais ex
plicações porque o esquema é su
ficientemente explícito. 

Adaptação de OT 1-zz 

IR ADIO 
nua fernamles Tomas, N.o 911 (ü Iríndüde) 

POlX.TO 

ESPECJALIST A EM PHIL! PS REPARAÇÕES EM QUALQUER MARCA 
TELEFONE 7992 
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ELEMENT~S DE T .. S .. F. 
Adaptação para porluguês do CT1FK 

VIII 

A co••rente eléctrica 

O movimento electrónico está 
claramente demonstrado nas figu
ras n.'' 19, 20 e 21. 

Na primeira, vemos três áto
mos, que supomos façam parte de 
um arame d"e cobre. Quando não 
há nenhuma voltage.m aplicada, os 
electrões• gi-
ram nas suas 
órbitas ao re
dor do nucleo 
e cada átomo 
está neutrali
zado. Se, po 
rém, aplicar
mos, agont, 
uma voltagem 
ao arame, en
tão h a v e r á 
u m a passa
gem de ele
ctrões de um 
átomo par a 
outro, como 
se verifica na 
figura n. 0 21. 

.fir .. me···- .. 
,.;·": 

Para os mais materialistas, não 
é supérfluo notar que as figuras 
nunca podem representar, nem se
quer aproximàdamente, a.s verda
deiras condições em que o fenó
meno se realiza, pois o número de 
electrões e a sua separação entre 
si o proíbem. Também devemos 
cilamar a atenção para o facto de 
que a passa~em dos electrõe<; não 
se efectua, forçàsamente, éle um 
par·a outro átomo, pois pode acon
tecer algumas vezes passarem ràpi
damente entre os espaços livres e 
chegarem, assim, até aos átomos 
mais d:stantes. 

Como dizíamos, pois, o espaço 
livre entre os . átomos é muito 
grande, e, para que melhor sé ava
lie, podemos fazer, até, esta com
paração : Suponhamos que conse
guimos aumentar o diâmetro du
ma moeda de 5 centavos até que· 
fique com o diâmetro da órbita que 
a terra descreve em volta do sol,. 

/ 
· éleclr·õe.s--·'-._ 

bola de ping-pong. 

ou seja, apro
ximàdamente, 
300 . 000 . 000 
km. (tresentos 
milhões de 
quilómetros). 
Então, a dis
tância que ha
veria entre os 
átomos seria 
de uns 5 qui
lómetros ; os 
n ú c I e os te
riam o diâme
tro duns 28 
centímetros e 
os • electrões 
seriam do ta-
manho duma 

[l;irecção da corrente 
eléctrica 

Vejamos agora o que sucede 
quando ligamos os bornes duma 
pilha seca com um arame. A pilha 
não é outra coisa-que uma combi
nação de matérias de tal natureza 
que se forma um desprendimento 
de electrões - do borne positivo 
para o negativo; dentro da pilha. 
Por outras pala v r as, junto do bor
ne positivo fali arào electrões, que 
abundarão no b orne negativo. 
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~jgando, agora, o arame, nota
remos êstes efeitos : Em primeiro 
lugar, os átomos do borne positivo 
atrairão até êles os ele.ctrões do 
arame que se encontrem próximos: 
êstes átomo~, por sua vez, ah~alrão 
electrões dos seguintes e assim su
cessivamente até chegar ao borne 
final negativo. 

Em resumo, formar-se-à um 
movimento de electrões do borne 
negativo, marcado com uma linha 
horisontal ( -) para o borne posi

9 

algumas obras; ainda apareça indi
cado o >entido da corrente do po
sitivo para o. negativo, suposiç~o 
esta errada, como hoje está clara
mente averiguado. 

Pela razão acima exposta, e 
pOrque nem sempre é fácil ter à 
mão tratados de electricidade actua
lizados, sempre que se trate, apê
nas, de corrente eléctrica em geral, 
adoptaremos, nesta curso, a antiga 
ideia da passagem do positivo para 
o negativo e seguiremos a verda

tivo, marcado 
com uma cruz 
(+). Como a 
pilha mantém a 
mesma condi
ção original o 
circüito não fi
cará neutraliza
do,, cóntinuan~ 
do assim o des
prendimento 
dos electrões 
durante todo o' 
tempo ·em que 
a pilha mante
nha essa fôrça 
electro-motriz 
inicial. Di re
mos, então, que 
está .circulando 
um a corrente 
eléctrica p e I o 
circüito. 

. ·:;;,t;deira direcção 
,----------------,··quando o jul

I WATT 

I 
H e i o/i:zado ~ Esmo/lado 

Jfjusfove/ 

garmos conve· 
niente, especial
mente no estu
do das vá! vulas 
de rádio. 

A válvula 
de rádio não 
pode com
preender-se se 

· não se conhe· 
nhecer a teoria 
moderna da ele· 
ctricidade. Se 
assim não fôs
se, não nos de~ 
teríamos com 
êsté pormenor, 

..1tesis"lênoicv.> de =me ""i:!'· "" visto gude a pas-
'--------------=~~<t:::.;: ... ::.'.l sagem a cor· 

Esta corrente não é outra coisa 
que um comboio de electrões mo
vendo-se do polo negativo . para o 
positivo, através do condutor, e 
essa corrente indica-se por meio 
de círculos que representam ele
ctrões e flechas que indicam a di
recção em que êles se movem. 

Durante as primeiras experiên
cias de electricidade, há muitos 
anos, julgou-se que a electricidade 
era um fluído invisível e que pas
sava de borne positivo para o ne
gativo. Assim se explica que, em 

rente, correcta 
ou incor-recta, sómente tem im
portância, quando s.e trate ele saber 
controla-la ou emprega-la. 

Coondutoll"es, ll"e<lisdláho
cias e isldadiores 

Como diziamos há pouco, algu
mas matérias têm àtomos duma 
estrutura tal que com relativa faci
lidade se pode obter o movimento 
dos electrões. Essas matérias de' 
notninam-se condutoras de electri
cidade. A prata é o melhor con
dutor de electricidade, seguindo-
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-se imediatamente o cobre, o qual, 
por ser mais barato, é o mais po
pularisado, sendo largamente em
pregado na construção de arame 
para condutores eléctricos. 

Em geral, todos os metais são 
bons condutores da electricidade, 
sendo os mais frequentemente uza
dos o cobre, o bronze, o estanho, 
o nique!, a prata, o ferro e o aço. 

Há outras substâncias que têm 
os electrões mais compactos, de 
modo que a passagem duma cor
rente eléctrica não se efecuta tão 
fàcilmente. A estas substâncias dá
-se o nôme de resistências. 

Na figura 23 vêmos várias for
mas de resistências empregadas na 
rádio. Tôdas elas são constru!das 
com matérias que, pela sua estru
tura, opõem mais ou menos resis
tência à passagem duma ·corrente 
eléctrica, tais como o pó de carvão, 
arames de ligas e&peciais, etc. 

As resistências de carvão custam 
menos que quaisquer outras, mas 
não se podem fabricar com 
valôres exactos. Além disso, com 
a temperatura variam de valôr apre
ciàvelmente, circunstâncias estas que 
as tornam recomendáveis, apênas, 
para circüitos em que não tenha 
importância que elas variem de 
valôr. 

As resistências de arame mantêm 
o seu valôr com mais exactidão e 
podem suportar correntes mais 

fabrica àe caixas poro 
toàos os aplicaçôes 
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fortes sem perigo de dano. O seu 
custo é mais elevado, sem dúvida, 
porque não se podem fabricar eco
nàmicamente em valôres de muitos 
milhares de ohms como acontece 
com as de carvão. Algumas resis
tências de arame têm uma capa de 
esmalte que as protege contra o 
tempo e, também, as há ajustaveis 
por meio de braçadeiras móveis. 

O leitor recorda-se que a resis
tência eléctrica se mede em ohms. 
Deve ter presente, também, que 
não existe nenhuma substância que 
seja condutora perfeita, pois, todas 
elas, oferecem mais ou menos opo· 
siçào à passagem da corrente elé· 
ctrica. 

Existem, também, substâncias que 
têm os seus electrões mais forte
mente aglutinados, de maneira que 
uma fôrça electro-motriz baixa que 
se lhes aplique ocasionará, sempre, 
pouca ou nenhuma corrente. Estas 
matérias denominam-se isoladoras 
de electricidade. Sem dúvida, não 
existe nenhuma matéria que possa 
considerar-se como perfeito isola
dor, por isso que, aumentando-se 
constantemente a voltagem, chega
-se a um ponto em que se logra 
vencer a fôrça de atracção existente 
nos átomos pelos electrões e se 
estabelece instantâneamente a pas
sagem da corrente, quási sempre 
com a destruição da substância. 

CONTINUA 

forneceàora àos melhores 
Loborotarios e farmácias 

n/lNUfl PIONIUDO, limitado 
Telefone 7569 

Travessa da Figueiroa, 38 PORTO I 
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Ao 1nicrofone 

R~DIO üRllÇll, esteve neste 
mês suspenso alguns dias porque a 
orquestra humorística ··Descarado· 
na» quiz provar quanto era verda· 
de o seu titulo. E assim, um cava· 
lheiro pôs-se a dizer um dicionario 
de calões; entre muitas outras <de
finições• deu estas: «perna boa•, 
um ~~pernão», «mulher boau, um 
•peixão», etc. 

Não se querem convencer que 
o microfone não é para dizer as· 
neiras. Pode-se ter graça sem por-· 
no grafia. 

EM!SSORll NllCIONlliJ teve a 
feliz ideia de criar um curso de lo· 
cutores. Só assim se evitará o de· 
safôro da "asneira ... Ao que parece, 
de futuro, nenhum pôsto, mesmo 
particular, poderá ter um locutor 
sem ter o curso da Emissora. 

Acho muito bem. 

CIJU8 R~IHOflONICO DE POR
TUülliJ projecta para bleve a cria· 
ção de uma séde propria com pal
co, bar, dancing e estudios apro
priados para emissões directas. Es· 
ta ideia posta em pratica irá fazer 
sucesso. Auxiliai-o, pois. 
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flERNIINDO I•ESSfl é o melhor 
locutor de Lisboa, o mais alto, o 
mais espirituoso e o que melhor fa· 
la de improviso. E o chefe dos lo
cutores da Emissora Nacional. 

PIIRil QUE SiliBll: foi . o subs
critor destas linhas que ~m Setem· 
bro de 1935 teve a iniciativa de 
rea!isar, com a colabosação da re· 
vista uDefesa Nacional», palestras 
militares sob o titulo «Defesa da 
Nação», quando director .e locutor 
da Radio Condes. Porem, em De· 
zembro do mesmo ano for~m aque. 
las palestras suspensas par.~ passa
rem a ser feitas na Emissora Na cio· 
nal sob o iitulo <Cróniéa Militar», 
utilisando assim a maior expansão 
resultante do superior raio de acção 
daquela emissora. Diz assim uma 
carta da revista «Defesa Nacionalu: 
. . . regii.tamos ter ' vindo de V. 
Ex.' a oferta para a realisação 
daquelas palestras pelo que mani· 
!estamos o preito sincero da nossa 
gratidão e render-lhe as nossas ho· 
menagens da muita consideração 
pelo que gostosamente cumprimos 
esta obrigação•. 

RoLLIN DE MaoEoo 

................................................................................................................................................... "'''''''''''''''''~ 

AUSCULTADORES I 35$00 ~ 

Secção Técnica de 11ANTENA" · 

j Rua Dionísio Pinho s/n - UllH UOUH Df fiHIH 
t ..................................................................................................................................................................... . 
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Um económico verificador 

A prática tem-me demonstra
do que uma grande parte das 
avarias nos · receptores, ·assim 
como a recepção inkrmitente ou 
com encomodos eshílidos, é de
vida a condensadores defeituo
SOS. 

O esquema que vos apresen
to é dum magnífico «tester• pa
ra condensadores, com a vanta
gem da sua cons(rução.ser bas
tante económica. 

O transformador é um vulgar 
de campaínhas, · re,;ulando-se, 
por meiq dum reostato, a. voltaM 

gem do secundário às exigencias 
da valvula empregada. 

Com resultados bastante sa
tisfatórios , usei durante muito 
tempo uma 8406, que já havia 
posto de parte - para o museu 
das antiguidades. 

Qualquer outra, porém, pode 
servir. 

A lampada de Néon é uma 
vulgar de vigilia ou dormitório, 
que podeis adquirir em qualquer 
casa de electricidade. 

Antes de fazer uso do tester, 

de condensadores 

deveis de ter o cuidado de veri
ficar que o receptor não esteja 
ligado à terra, para evitar algum 
curto-circuito 

As pinças devem ter os cabos 
isolados, por causa das "cari
cias, de algum choque. Se o 
condensador a verificar está em 
boas condições, a lampada acen
de-se momentaneamente. Se, 
porém, acende com .intermiten
cias ou pPrmanece acesa, é si· 
gnal que o referido condensador 
deve ser substituído. Ao veri
ficar um elecfrolitico, deverá res, 

peitar-se a polaridade, para que 
a conclusão do exame não saia 
errada .. 

Este aparelho, pode servir
-nos, ainda, para a carga de acu
muladores de alta tensão, bas
tando para isso substituir a lam
pada por uma de iluminação, 
pequena, ou ainda para a verifi
cação de transformadores, selfs, 
resistencias, etc. 

1 BD 
Coruche 
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N. 0 61 Lâmpada ele Néon 

, 62 Célula fotoeléctrica 

" 

" 

" 

63 Lâmpada reguladora de volta
gem de dois elem 6:ntos 

64 Lâmpadareg'uhclora ele volta
gem ele três eleme21tos. 

65 Rectificador gazoso ele onda 
completa. 

, · 66 Hectificador de meia onda. 

" 

" 

" 

67 Rectificador ele ~mela completa 

68 Rectificador de meia onda. 
Tipo catodo. 

69 Rectificador ele onda completa 
Tipo de catado. 

CONT!NÚA 

RUFI f0Rffi05FI, 353-l.' 
TELEf. 5861 

AGENCIA OFICIAL 

PHILIPS 
EMISSOR CS I IR---

A MAIS ANTIGA CASA ---
ESPECIAUSADA em REPAI\AÇÕES 
COM A MAIS MOOERNA APARELHAGEM 

I 
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I OFICINA DO CURIOSO~ 
c c 

~ III 8 Oaoooooooooooocoooooooooooooo oooooooococoocoooooocoooooooO 

Como se constroe uma pilha sêca 

A s.eguinte pilha sêca é muito 
recomend.'\vel, por não ficar dispen
diosa. 

Compõe-se de duas partes dis
tintas, ou duas composiçoes quími
micas A e B. 

Formula da composição A: 

Sal amoníaco 
Cloreto de Zinco 
Gesso 
farinha de Trigo 
Agua 

1 p. 
1 p. 
3 p. 
0,87 p. 

2 p. 

Formula de composição B: 

Sal amoníaco 1 p. 
Cloreto de Zinco 1 p. 
Pyroxido de Manganez· l p. 
Gesso 3 p. 
farinha de Trigo 1 p. 
Agua 2 p. 

formar, à parte, as pastas que 
não devem ficar muito consistentes. 

Montagem de cada elemento: 

Cada elemento, que terá um 

rendimento em volts proporcional 
às dimensões escolhidas, - 0,8 a 1 
volt, no tamanho empregado nas 
pilhas de lanterna de algibeira-, é 
constituído por um VdSO cilíndrico 
de zinco, uma camada de mistura A, 
e outra, sobreposta, de mistura B, 
no centro da qual se introduz um 
lápis, ou uma lâmina, de carvão 
das retortas. 

Uma leve camada de resina ou 
cêra fundidas fechará, na parte su
perior, cada elemento. Na extre
midade do carvão, um borne fix-ado 

por meio de parafu5o, ou fortemen
te ajustado, corresponderá ao polo 
positivo. O negativo é constituldo 
pelo próprio involucro de zinco, ao 
qual se soldará o respectivo borne. 

Um pequeno rclête de madeira 
servirá perfeitamente para reservar 
na camada de mistura A o espaço 
neces5ário para a mistura B. 

Na associação de elementos, em 
série, paca maior intensidade de 
inergia, é n«cessário colocar entre 
êles cartão parafinado, ou outro 
bom isolador. 
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Um bom e económico 
receptor pHro c!lmpo e praia 

(Conclusão da pag. 4) 

milímetros e 75 milímetros de com
primento. 

Um reóstato de 30 ohms. 
Um bloco de condensadores va

riáveis de 0,00035. 
Um condensador variável de 

0,0005 microfarads. 
Cincocondensadores de 0,1 mi

crofarads. 
Um condensador de 100 micro-

farodios. 
Tres resistencias de 32.000 ohms 
Uma resistencia de 4 000 ohms. 
Uma resistencia de 2 megohms. 
Uma re>istencia de 0.125 meg· 

ohms. 
Um botão micrométrico 
Tres botões vulgares 
Um interruptor duplo. 
Terminais para as baterias, fio, 

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

PARA O ALGARVE pedem Agencias 
de Aparelhos de Radio, Materiais El~ctri
cos, Balanças e -Esquentadores para casas 
de b<inho. 

Jnformd esta Redacção. 

RECEPTOR PHIL! PS moderno, B V, 
para acumulador de '6 volts, recebendo on
das curtas e médias, com 2 baterias e aero
carregador, tudo em estado novo. Vende":'~e 
ou troca-se por umn moto. 

Carta ao n. 0 2 nesta RCdàcção. 

Tenha sempre presente: 

Os serviços técnicos de ANHNA 
são gratuitos para os s/ assinantes. 

TRAIIS 

• 
ADORES 

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 prática. Descontos de 40 

a 50'/, sobre os preços do mercado. 

A "Secção Técnica de ANTENA" informa 

t 
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O nica 
Publicação 
Portuguêsa 
no 
génercr 

lndispensavef 
na 
mês a 
d o 
amador 
d e 
T. S. F. 

issão. Recepção, Legislação, 
J 

meros conhecimentos uteis, 

beias e Calculos,·etc. 

t~llllPirÇ,jiã @ seu exempJor, puis 

, .• .,.~.,xs~~es!~o ob~id@, denilro em b:rewc esttmí es!!otüdit 

exemplar á cobrança . . . . 

Rua Dionísio Pinho, s/n - Vila Nova de Gaia · 



ESTAÇÃO DE SERVIÇO 
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O' CH 
PORTO LISBOA 

R. Firmeza, 312 L Directoria, 16 

Montada com ferramentas e máquinas 
para trabalhos de precisão adquiridas 
nas Fábricas ROBERT BOSCii A.-0. 
e sob a direcção de mecânicos com cur· 
sos especialisados nas fábricas BOSCH. 

Reparações em todos os Equipamentos Eléctricos-Montagens e R e· 
parac;ões de instalações eléctricas em automóveis, motos, barcos, etc. 

Reparacões nos RGUiJNime tos de 
Rober& Bosch I.·G. 
ltn e r i c a n· Bosch 
C. A_. I. - B o s c h 
lavaletle - Bosc 

Stock 11ermanente de 
Magnetos I Bobines I Distribuidore~ I Velas I Cornet~s f Limpa para
brises f Sinalisadores I Farois f Projectores j Lanternas f Baterias, etc 

lê\<G®$$@LFii©~ ® ~©l.§>lr@<e@D®Ii"i1t®$ 

fJormuçüo, carga e repuruções em todus ns marca§ de battrios 
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