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Mensagens curtas 

Está marcada para o dia 30 de 
Julho a abertura da Grande Expo
sição de Rádio, que terá lugar em 
Berlim. 

-Segundo as declarações feitas 
à imprensa pelo director da Radio
difusão Francêsa e chefe do gabine
te do ministro dos P. T. T., Mau
rice Dénard, o pavilhão de rádio 
na Exposição Universal que terá 
lugar em Paris no próximo ano, 
testemunhará a formidável activida
de da França em matéria de T. S. F. 

-Muito em breve a França 
terá um pôsto de ondas curtas, de 
25 Kilowatts, que assegurará uma 
ligação continua com os Estados 
Unidos e ·será utilizada para con
versações telefónicas. 

-Está já concluída a monta
gem da nova emissora adquirida 
pelo <Grémio dos Radiófilos de 
Moçambique». 

Nas experiências já feitas, com 
antena interior, os resultados foram 
magníficos em 19, 25 e 31 metros. 

-- Pretende-se vulgarizar em 
França o emprego da televisão. Pa · 
ra êsse fim pensa o ministério dos 
P. T. T. instalar postos de recepção 
nas estações de caminho de ferro, 
nos hoteis e em tôdos os lugares 
mais frequentados. 

-Mr. John Logie Baird, chefe 
da «Baird Televitiion Company,, 
foi recentemente contemplado com 
uma medalha da faculdade Interna
cional de Ciências em reconheci
mento pelos seus trabalhos cientifi
cas da televisão. 

Mr. John Logie Baird é o pri
meiro subdito inglês que recebe 
tão alta distinção, 

ANTENA 

Rl:VlSTA 

DAS 

REVISTAS 
RADIO:- Com uma regularida

d~ digna de apreço, encontra-Ee pu· 
blic1i dn o número 8, de Murçv cor
rente, desh interessante revi::::;ta meu
sei de T. S F., do Funchal. 

Profusamente ilustrado e muito 
bem colabJrado. ê;;te nú'Tiero é uma 
revelsção, mais, do valôr dos n•}ssos 
camaradas que !rabalh1m naquela 
redacção. 

Um abraço, e os melhores dese
jos de prosperidades. 

BOLETIM D'l CLUB RADIOFÓ 
NICO DE PORTUGAL:- Temos pre
sentes os números 1 e 2 desta inte
ressante publicação, orgão do clube 
que lhe dá o nome. 

Dllma apresentação gráfica atra
ente, denota também urna cuidado!?a 
orientação literária. 

Seja bem .aparecido o novo co
lega, a quem desejamos uma longa 
vida. 

A redacção deste colega é na 
Rua Vü_conde J urornenha, 5, Lisboa. 

RADIO MOÇAMBIQUE:- Rece
bemos e número 181 referente a De
zembro de 1936, desta revista men
sal, orgão do Grémio dos R•.tdiófilos 
da Colónia de Moçambique, e que se 
publica em Lourenço· Marque•. 

Este número refere-~e à ac!ivi
dade do referido Grémio, e vem pro
fusamente ilustrado. 

Gratos pela remessa e vamos 
permutor. 

REVISTA TRANSTAGANA:-Cvm 
o número 36, entra no 4.o ano de 
vida esta interessante revi:;ta literá
ria que se publica em Evora. 

Ao seu director, o ilustre litera
to senhor Oliveira Charruf', apre3enta 
ANTENA as melhores saudações. 
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·Um emissor em que só pelo 
manejo de comutadores se possa mu
dar duma banda a outra é o ideal, 
porque nos evita à massada de mu
dança de bobines, sintonisar e neu
tralizar, quando o DX que parecia 
não aparecer na bwda que deixa
mos, volta depois de termos muda
do de b•nda. Podemos resolver 
êste problema com simples comuta
dt'res e poupar êste trabalho arre
lildor de mudança de bobines. 

'· ~~{_ 

[,1-1)-j_././'O'Y' 

Alguns amadores dirão : isso 
traz perdas. E' certo, mas o mes
mo principio é utilisado nos recep
tores modernos, evitando a substi
tuição de bobines. E se não se ge
neralisa êste proeesso mais entre 
nós nos nossos receptores é por di
ficuldade na trimagem, etc, porque 
nem tôdos teem à mão, para essas 
montagens, comutadores próprios, 
trimers e um oscilador.· 

Nêste emissor, porém, desde que 
a neutralisação seja feita, a mudan
ça de banda por meio de comuta-

e~le bttltilaes 
dores é simples e é o que mostra
mos no esquema que se segue, 

O comutador ligado à terra e 
trabalhando com R2, só ligará R2 
à terra quando se pretenda operar 
nos 20 metros. 

O comLtador ligado ao conden
sador C2, na grelha da lâmpada I O, 
liga êste à placa do triodo da 53 
que fur.ciona com o cristal quando 
tr<~balhando nos 40 metros, e a pla
ca do segundo triodo quando tra-

-~-, 

rl'c:;;:.c L õ : 
' ---_I 

+Joov. -c~~5v. :11 

balhando nos 20 metros. L3 é uma 
bobine para os 40 metros que terá 
curto-circuitado o número de es
piras necessárias quando se opere 
nos 20 melros. 

Uma vez afinado o emissor pa
ra a gama dos 40 metros e se pas
se para os 20, é conveniente dar 
um retoque no condensador de neu
tralisação (CN), mas isto é feito 
uma só vez, para sempre, pois de
ve-se ter um apontamento do valor 
da capacidade CN para os 20 e 40 
metros (ponto de referência para .ês-
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te condensador quando em qualquer 
das bandas\; o mesmo acontecendo 
com, C5 (tanque da 10). 

A facilidade com que se pas
sará duma banda à outra compen
sará bem o tempo que se perca 
com êste apontamento. Acvnselho 
aos amadores pobres como eu que 
recorram a crocodilos para curto
-circuítar as voltas desnecessárias de 
L3 quando operando nos 20 metros, 
sistema êste mais moroso que o 

processo de comutador, mas muito 
mais em conta. 

O modulador é constituído por 
duas das popularíssimas lâmpadas 
4ó funcionando em classe B, e duas 
56 em pre-amplificadoras. 

O modulador é suficiente para 
modular a 21 O e a qualidade é ex
celente aplicando bom material. 

VALORES 
R. F. 

X-cristal para 40 metros. 
Cl-.01 papel 

C2-. 0001. mica 
C3-Jll0 mmfds 
C4-. 002 mica 
C5-2XIOO mmfds 
Có-.002 mica 

ANTENA 

R1-500 ohms, 10 w. 
R2-20.000 ohms, 10 w. 
R3-5.000 ohms, 10 w. 
R4-50 ohms com tomada média. 
CN . 25 mmfds. 

BOBINES. 40 metros. 

'ii 

Ll-13 espiras de fio n .0 1ó <nro 
!adas numa forma de I 1

/ 2 po
legada espaçadas o diâmetro 
do fio. 

L3-16 espiras de fio n.' 14 com 
2 3 ;, de polegada de diâmetro 
com tomada média e espaçadas 
'j 8 de polegada. 

BOBINES 20 metros. 

L2-10 espiras de fio n.' 16 em 
fôrma de 1 '/2 polegada espa
çadas o diâmetro do fio. 

L3-3 espiras curto-circuitadas. 
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AMPLifiCADOR 
e MODULADOR 

RI-IOO.OOO ohms, I watt. 
R2-500. 000 ' potenciómetro 
R3- 2. 500 » I watt. 
R4-IOO,OOO , I , 
R5- IO.OOO ' I » 
R6-500. 000 » I >> 

R7- 2.500 ,, 1 , 
RS- 5.000 » 2 , 
R9- 30.000 , 75 , 

Cl.-.5 mfds 
C2.-.5 >> 

C3 -.5 , 
C4 -.5 » 

C5 -.5 ' 
C6 -.5 , 
C7 -.5 > 

cs -.8 ' 
C9 -.8 ' 

450 volts, electroliticos 
» » > 

CHI-1'5 henrys, 200 miliamperes 
CH2-30 ' 100 ' 
T.-Transformador de microfone 
TI'-. ' 2X450 volts a 

350 milis. 
T3-Placa grelhas 46 push-pull. 
T4-Classe B de saida, placas 46 

Recomendamos uma antena pa
ra os 20 e outra para os 40 me
tros, como aconselharemos sempre 
nas nossas montagens, devido ao 
máximo de rendimento obtido com 
a antena cortada para a funda
mental. 

Poder-se-ha no entanto montar 
qualquer tipo de antena que opere 
bem em harmónicas. 

EUGÉNIO MOURA 
CT1ZZ 

~~ S C H IA U R ~~ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 

Continua sendo o grande campeão da 
rádio-recepção em tôdas as ondas. 

A MAIS ALTA CATEGORIAl 
A MELHOR CONSTRUÇÃO l 

A MAIS BELA SONORIDADE! 

CONSULTE: 

o L a \7' o c E. u- .z., L _nA 

LISBOA 
Avenida da Liberdade, 11 

Tehf. 2 2683 

PORTO 
Rua Formosa, 354-356 

Tele!. S6SS 



Este ampliftcador, de alto rendimen~ 
to, emprega como finais as populatÍ'isi 
mas lâmpadas «461 enquanto em pream· 
plificadoras duas •56 o e duas (J57 11. 

Cada par eslá disposto em push-pull 
e as finais ·em push~push pelo que a 
montagem simétrica é mantida desde a 
entrada ao final. 

Unidas as duas grelhas das "'46o 
entre si, como é usual, vão unidas tam
bem a elas os cátodos. das 4'56-. que 

c 

dl:mpli
ficado:r. 

desempenham a função de prearnplifica· 
doras. Nenhuma resistência se encontra 
ligada desde rste ponto à massa, de for
ma que a corrente anódica descarrega-se 
atravez das grelhas. Porisso, o circuito 
grelha f1lamento das u46», que não é mais 
de que uma resistência, proporciona por 
meio das quedas de tensão nelas verifi · 
cadas, o aBIAS, às grelhas das o56•. 

Este amplificador não trabalha em 
verdade em classe o.B», mas sim em elas. 

ANtENA 

se «A·B•, mas de óptimo resultado, quer 
em pick upp, quer com microfone. 

Isto deve-se a qne a corrente anó 
dica das «56' torna positiva .as grelhas 
a46• e a corrente de placa destas é mais 
el~vaJa que a normal. O rendimento 
obtido com este amplificador, é extraor
dinário podendo afirmar se que é muito 
maior que o obtido por •push-pnll» com 
estas válvulas e com acoplamento a trans
formador. 

" .ZJ~J", 
cr-tPI?.. 

Quanto a qualidade é a melhor que 
se pôde obter de um amplificador de po
tência, 

Uma das granjes vantagens dêste 

amplificador. é a de que mantem sempre 

a sua boa qualidade de reprodução, mes· 

mo com o volume tão reduzido que seja 

necessário aproximar O ouvido aos alto

falantes. 
Póde ainda alimentar, à vontade, 3 
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alto-falantes de tipo pesado, sem que se 
note baixa no volume. 

Quando se emp~ega cpick-up, li
gam-se os seus extremos aos bornes de 
entrada do amplificadof marcados cA» e 
c.B~ respectivamente. 

O fio que vai ao «pick-up, deverá 
estar perfeitamente blindado para evitar 
todo o efeito raro. A blindagem deverá 
ser ligada ao ponto «CD, quer dizer, ao 
chassis. 

Os potenciómetros em <dandeniJ Rl 
e R2, são de 500.000 ollms, cada nm e 
podem perfeitamente ser substituídos por 
duas resistências fixas do mesmo valor 
desde que o <1pick upp» venha equipado 
com potenciómetro e no caso do micro
fone ser de carvão, é necessário pelo 
menos uma pre-arnplificadora, colocando o 
controle de volume no a:tdar anterior pa
ra evitar as complicações de ordem me
cânica dos potenciót,nefros em «tandem». 

Como se vê não se empregam con
densadores de passo nos cátodos nem 
nas grelhas auxiliares das lâmpadas -:57,, 
porque não são neste caso !leccssários, 
devido em grande parte à montagem si
métrica. 

A resistência catódica ~3 é de 1.000 
ohms. A alimentação das grelhas auxi
liares dê;;tas lâmpada~. como funcionam 
em óptimas condições com pequenas vol
bgens nêstes electrodos, é feita por meio 
de duas resistências R4 e R5 que são de 
20.000 e 200.000 ohms respectivamente. 
A corrente de placa para as 57 é nos 
dada por R6· e R7, de 200.000 ohms 
cada. 

O acoplamento no anddr seguínte é 
feito por intermédio de dois condensado. 
res de .01 microfarads cada um (C1 C2). 
Os escapes de grelha das 56 são obtidos 
por duas resistências RS e R9 cujo valor 
é de 1 meghom cada. 
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bobinado com fio ligeiramente maiS gros
so que o us11.do para esta ciasse de 
transformadores, devido ao consumo das 
«46i> ser. mais elevado que noutras mon
tagens. No entanto, um transfotmador de 
saída vulgar para duas «46~ serve muito 
bem. 

Será bom que o secundário dêste 
transformador tenha diferentes derivações 
para se obterem impedâncias de 2, 4, 8, 
12 e 15 ohms e ainda outra de 500 
ohms para quando se emprega linha de 
alta impedância. 

O filtro, como é usual nesta classe 
de amplificadores, deverá oferecer um e4~ 
ce{ente factor de regulação para que não 
haja variações bruscas de voltagem. Para 
isso emprega~se uma lâmpada .,g3,., rec· 
tificadora a vapor de mercúrio, uma im. 
pedflncia de filtro de 15 hemys e assim 
não empregaremos condensador à en· 
trada. 

A' saida desta impedância um con·_ 
densador electrolitlco de 8 mfds (C3). 

lmp. 2 uma impedância de 30 hen· 
rys, 300 ou 400 ohms e segm. -se a esta 
um condensador de 8 mfds (C4). 

Ligado à massa o campo de alto
falante «monitàr» que é de 7.500 ohms 
e que faz às vezes de resistência de 
sangria. 

O transformador de alimentação de~ 
verá ter as seguintes caracteristicas : 

Primário 
I 10 -220 volts. 

Secundários 
2X450 volts a 250 miliamperes, 

2X1,25 a 8 amperes e 5 volts a 3 am. 
peter;. 

Adaptação para português de 

I:UOÉNIO MOURA 
O transformador de saída TS é 'o 

comum em impedância, mas deve ser CTlZZ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 
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Sintomas e causas do mau luncionamenlo dos receplores 
Causas possl-~ 
veis do mau 

funcionamento 

"' < 
~ 
< 
"' :<l 
< 
~ 

o .... 
"" < .... z ., 
:<l -~ 

ZUMBIDO 

Lâmpada de saída com 

"· Lâmpadas de saí d a 
desigu\\is (disposiçlíes 
simétricas). 
Lâmpadas fundidas. 
Lfimpadas cansadas. 

Circuito aberto num 
condensador de filtro. 
Chapas frouxas no 
transformador de ali-
mentação . 
Choque de filtro curto-
circuitailo. 
Chap&s frouxas no nú-
cleo do choque de filtro, 
Condensador electrolí-

< I tico em más condiçUes. 

"' "" ., 
.... z 
o 
"' 

.. 

"'"' ., ... 
<X:~ Baterias exaustas 
000 e- .. 
"'"" fJ~ .,., 
<X:<=> 

!RECEPÇÃO FRACAI RUÍDOS 
I 

~·~· I OSCILAÇÕÉS E 
QUANDO MUDO INTERMITENCIAS DEFORMAÇÕES 

Emissão insuficiente. Elementos fracos na I Lâmpada fundida. Contacto imperfeito nos Lâmpadas. 
Lâmpadas erradamente lflmpada, Lâmpada em cnrto-cir- pernes do suporte. Lâmpadas erradamente-
metidas nos suportes. Elementos em curto: cuito. Elementos fracos. colocadas nos zócalos. 
Elementos fracos. circuito. Lâmpadas defeituosas. 
Lf1mpadas com ar. Oxido nos pernes de 
Grelha de contrai solta I alguma lâmpada. 
do capacete- 1 

I 

Lâmpada rectificadora Divisor de tensão semi- Fonte de alimentação Flutuações na linha Divisor de tensão car-
cansada . -cortado. desligada. da instalação eléctrica. bonizado. 
Tensão de linha baixa. Condensador de filtro Lâmpada rectificadora Contacto defeituoso de Condensador de filtro 
Divisor de tensão ava- ou de passagem em más queimada. algum interruptor. cortado. 
riado. condições. Ficha invertida (recep- Uniões ou soldaduras Resistência de polari-
Transformador de ali- Resistência de carvão tores de c. c.). imperfeitas. sação em curto-circuito. 
mentação em curto-cir- "ruidosa, .. Divisor de tensão cor-~ Choque de filtro inter- Resistência de polarisa-
cuito. Enrolamento do trans- tado. rompido. ção curto-circuitada por 
Condensador de passa- formador de alimenta- Resistência de polari- Condensador de filtro 1 um condensador de pas-
gem com "escape, ou çiio fazendo contacto sação aberta com escape. 11agem. 
em curto circuito. com a blindagem. Condensador de filtro Válvula rectificadora 
Divisor de tensão com :uau contacto no inter- ou passagem em curto- defeituosa. 
o valor alterado. ruptor da instalação circuito. 

eléctrica. Enrolamento interrom-
pi do (alta tensão) do 
transformador de ali-

I 
mentação. 

' ' 

Bat"eria defeituosa-Baterias gastas. Baterias gastas. Acumulador descarre· Baterias descarregadas. 
Terminais das baterias Terminais das baterias gado. Liga~.ões fracas. Elementos defeituosos 
mal ligados. muito fracos ou oxi- Bateria '·B, gasta. Bateria exausta. ou interrompidos par-

dados. cialmente. 

I 
I .. 
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Transformador com es
piras em curto-circuito. 
Transformador pu sl1-
pull de entrada com 
ponto médio mal to
mado. 
Circuito aberto sôbre o 
secundiirio de um au
diotrllnsformador ou 
resistência de grelha. 
Resistência de polarisn
ção r.urto·circuitada por 
um condensador de 

. passagem. 

I Condensador de passa
gem de grelha ecran, 
aberto. 

Circuitos sintonizados 
necessitados de alinha
mento. 
Circuito aberto numa 
bobine de r. f. 
Circuito aberto em um 
audiotransfot•mador, 
Resistências · cortadas 
nos circuitos de grelha, 
ecran ou supressora. 
Terminal de antena no 
chassis. 
Condensador de passa
gem curto-circuitado. 
Hesistência de polarisa
ção interrompida. 

- ~ 

Resistência de carvão 
ruidosa. 
Prim\1rio do transforma
dor de audio-frequencia 
mal isolado. 
Contrai de volume gas
to . 
Chapas do tandem fa
;-:endo contactos entre 
si. 
Li~ações mal soldadas. 
Mau isolamento dos su
portes. 
Blindagem não apro
priada ou frouxa. 

I 
Circuito aberto num 
transformador de r. f. 
(primúrio ou secundá-

i 
rio). 
Circuito aberto num au-

1 

diotmnsformador. 
Circt~ito aberto nos cir-
cuitos de grelha ou 
placa. 
Condensador de acopla
mento cm curto-circui
to. 
T1·immcr em curto-cir
cuito 

Circuito aberto em al
gum condensador de 
passagem. 
Condensador de passa
gem com escape. 
Isolamento deficiente 
num b·únmcr ou pad
âcr. 
Ligações mal soldadas, 
especialmente nos cir
cuitos de radiofrequên
cia. 

Curto-circuito na resis
tência de polarisação 
Resistência de polarisa
ção curto-circuitada pe
lo condensador de pas
sagem. 
Circuito aberto num 
audiotransforn1ador. 
Condensador de passa
gem aberto. 

I 
--1 I I i I --

1 Altofalante descentra- i ~ 

'"' z ., .., ., 
"' o 
'"' .., ., 
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Excitação do campo 
mal filtrada. 
Condensador do filtro 
aberto. 
Chapas frouxas no 
tmnsformador de ali· 
mentação. 

do. 

1 I 
Estrela ou aranha rota. 
Bobine movei parcial
mente em curto-cir
cuito. 

"Bncking coil, em cur
to-circuito. 

Ligação de antcua mui
to próximtl. it fonte de 
alimentação, .

1 

.Ausência de terra ex
terior (em certos recep· 
tores). 
Ant~na paralela, ou 
baixada muito próxima 
ou paralela its linhas 
de iluminação. 

Campo em curto-cir· 
cuito. 

.Antenii e terra desli
gadas. 
Antena demasiado cur· 
ta. 
Antena muito próxima 
a objectos metálicos. 
Isoladores sujos pelas 
faítlhas da chaminé. 

Altofalante descentra
do. 
Bobine movei inclinada. 
Ligação mal soldada. 
Secundário do transfor
mador de saida parcial
mente em curto-circui
to. 

Baixarla rle antena 
muito próxima a cen
tros de perturbação. 
Ligaç,ões frouxas ou 
oxidadas. 
Antena ou baixada, 
muito próxim::ts a mo· 
tores eléctricos. 
Circuito de antena in
tel·rompido. 

Altoíalante desligado. 
Bobine movei cortada. 
Bobine movei em cm
to-circuito. 
TransformadO!' de saida 
cOI•tndo ou em curto
-circuito. 
Choque de filtro cor
tado . 

Antena desligada. 
Antena tocando na 
''Jnassa,,. 

Ligações frouxas ou 
mal soldadas à bobine 
movei ou ao campo. 
Bobine movei roçando 
contra a peça polar • 
Limalha sôbre a peça 
polar. 

Ligações frouxas ou 
mal soldadas. 
Antena pouco esticada 
e à mercê do vento, 
batendo nas árvores 
ou paredes. 
Baixada cortada, 

Altofalante descentra
do. 
Excitação de campo 
insuficiente . 
Cone deformaào· 
Estrêla rota: 

Anten11. excessivamente 
comprida. 
.Antena muito curta • 
Carência de terra (em 
alguns receptores). 
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Tomem os leitores nota dêste 
ponto, pois é frequente o princi
piante confundir a voltagem com a 
corrente. A primeira póde existir 
num circuito, ainda quando não 
haja corrente circulando, mas esta 
não pode existir q u a n d o não 
haja uma voltagem que a impul
sione. 

A corrente em electricidade é 
medida em Amperes e, quando se 
trata de correntes muito fracas, é 
vulgar usar co-
mo unidade o 
miliampere, que 
é equivalente a 
u m a miléssima 
parte do am
pere. 

CORRENTE 
DIRECTA E 
ALTERNA 

Verificando a 
figura 16 (vêde número anterior) 
encontramos outro circuito hidrau
lico, mas neste emprega se uma 
bomba de pistão, desprovida de 
valvulas. E' evidente que quando 
o pistão se move numa direcção, a 
água circula pelos tubos numa di
recção e depressa passará a uma 
direcção contrária quando aquêle 

retrocede. Por outras palavras, a 
corrente de água será altema. 

Uma corrente eléctrica, póde 
também ser alterna, em vez de di
' ecta ou conlítuw como no caso 
da figura 15 (vêde número anterior). 
Quando é alterna, circula primeiro 
numa direcção e em seguida na di
recção oposta, sucedendo-s~ essas 
mudanças continuamente, muitas ve
zes por segundo. Em muitos sis
temas de i I u m i n a ç ã o a fre-

quencia é de 50 
a 60 ciclos, isto 
é : faz cincoenta 
ou sessenta mu
danças de direc
ção num se
gundo. 

As ondas de 
Rádio induzem 
sempre uma cor
rente alterna e a 
frequência será a 
mesma que a das 

anteriores. Pelo que ficou escritu 
anteriormente, póde notar-se que a 
córrente alterna induzida na an
tena póde mudar de direcção mi
lhares e até milhões de vezes num 
segundo. 

Mudanças tão rápidas não po
dem ser utilizadas num alto-fa
lante e por essa razão se requere 
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o uso do detector, cujo funciona
mento será tratado ilucidativamen
te, na sequencia dêste curso. 

RESISTENCIA 

Vimos já que, para poder ter 
uma corrente eléctrica, é preciso ter 
voltagem. Falta nos considerar a 
resislê11cia, ou seja a oposição que 
a corrente encontra no circuito. A 
resistência electrica mede-se em 
O/uns. 

Podemos 
comparar a re
sistêntência com 
as dimensões e 
material dos tu
bos num circuito 

.r 

li 

Em electricidade existem maté
rias que deixam passar mais fácil
mente a corrente, assim como po
demos construir um tubo de vidro e 
outro de barro e ainda que ambos 
sejam do mesmo diâmetro. o pri
meiro permitirá mais fácil passa
gem a uma corrente de água, mer
cê das suas paredes polidas. Tam
bém é evidente que quanto mais 
largo seja um condutor, maior se
rá a sua resistência. 

De facto, ha uma relação exacta 
entre voltagem
corrente e resis
tência, de manei
ra que· podemos 
calcular matemà
ticamente q u a I 
será a corrente 
que circule em 
deierminado cir-

hidrzulico. Um 
exame da figura 
17 mostrará que 
nos três tubos 
de descarga, 

L---------~Ei..:'z.' ':.!1..::'/J_..J ~ui to, uma vez 

existirá a mesma pres3ão, mas em 
troca a corrente que passe em cada 
um depende directamente da gros
sura deles. As flechas indicam essa 
diferença . 

A figura IS demonstra-nos um 
circuito eléctrico similiar: uma bate
ria, que é uma fonte de voltagem, 
e três resistências ou arames de dis
tintas grossuras que completam o 
circuito. O arame grosso deixará 
passar uma corrente muito fo1te; o 
arame médio permite a passagem 
duma corrente mais fraca e, por 
último, o arame mais fino deixará 
circular uma corrente insignificante. 

Póde o leitor verificar que os 
três arames têm aplicada, pràtica
mente, a 111esma voltagem. 

que conhece
mos a sua resistência e a voltagem 
aplicada. Este assunto é de tanta 
importância para o estudo da T, 
S. F. que mais adiande será tratado 
largamente, de mo I de ao lei
tor o ficar a conhecer. Por agora 
é importante que o leitor fixe os 
seguinte> pontos: 

Para que exista corrente eléc
trica deve haver uma voltagem apli
cada e deve existir um circuito 
completo. 

Se o circuito está incompleto 
ou •aberto' não haverá corrente, 
mas poderá existir voltagem. 

A intensidade da corrente de
pende da voltagem e da resistência 
do circuito. 

Quanto mais alta fôr a volta-
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gem, maior será a corrente; quan· 
to menor seja a resistência, maior 
será a corrente. 

A voltagem ou pressão eléctri· 
ca mede-se em VOLTS. A cor
rente, ou seja a electricidade em 
movimento, mede-se em AMPE· 
RES A resistência dum circuito 
mede-se em OHMS. 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Certamente que se não esque
ceram da observação feita anterior
mente, àcêrca da crença errada em 
que vivem muitas pessoas de que 
as ondas de Rádio chegam até ao 
alto falante e ai são reproduzidas 
em forma de som, Contràriamente 
a essa opinião, as ondas simples· 
mente fazem aparecer uma corrente 
eléctrica na antena, que é amplifi
cada depois, e aplicada, por último, 
ao alto-falante. 

Pelo que fica dito, conclue-se 
claramente que todos os amadores 
de T. S. f. necessitam por fôrça 
de tratar a todo o momento com 
a corrente eléctrica, igual, em prin
cipio, àquela que se usa para a 
iluminação, para lanternas de mão, 
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igmçao de automóveis e tôdas as 
outras aplicações desta maravilhosa 
força. 

Notemos, entretanto, que a cor· 
rente eléctrica usada num receptor 
é de várias formas ou classes: cor
rente contínua (C. D.) ou corrente 
a/tema (C. A.), com suas sub-di
visões. 

E, agora, não estarão anciosos 
por saber o que é, afinal, a electrl· 
cidade, essa força marav.lhosa ? 
Também eu o desejaria saber, as· 
sim como todos os sábios de reno
me, pois não ha ser humano capaz 
de assegurar e comprovar exacta· 
mente a natureza da electricidade. 
No entanto, graças a um ilimitado 
número de interessantes e emocio
nantes experiências, conseguiu-se 
acumular um tal número de conhe· 
cimentos que nos permite estabele· 
cer uma teoria, perfeitamente acei
tável: a chamada teoria electrónica, 
que vamos estudar, já, embora li- · 
geiramente, pois, de futuro, ser· 
lhes-á sumamente útil tôdo e qual
quer conhecimento àcêrca da elec· 
tricidade. De resto, o seu estudo é 
extremamente simples e agradável. 

CONTINÚA 

.Jt~:UIIIilll l'eix«dc~ 41\ves & 
CASA FUNDADA EM 1902 

1111'1 a 1 da 
'IIIJe ' Ale 

TELEFONE 1295 

Cofres, Portas-fortes, Mobiliário de ferro, Serralharia Civil e Artistica. 
FÁB,R.ICA, 

Rua Teatro de S. Joào, 31 a 33 
(Antlgn Clmn do Vlln) 

DEPÓSITO, 
!29, Rua Sá da Bandeira, 131 

l?O::S.TO 
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Dicionário 

Cabo.-Cable (quéibol) 

Calibre ·B & S> (•Brown & Shar
pe>)-«B> & «S> gauge (•bÍ> end 
•eS> guéich)-Bráun end Sharp) 

Campo magnético.-Magneti field 
(magnétic fild) 

Canal de Rádio.- Radio chanel 
(réidio chánel) 

Capa l(ennelly-Heavisíde.- I-leavisi
de Layer (jevisaid leyer) 

Capacidade do corpo.- Body capa
cily (badi capáciti) 

Capacidade.-Capacily (capáciti) 

Capacidade distribuida.-Distributed 
capacity (distributed capácit!) 

c 
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de Rádio 

Um condutor eléctrico formado por 
arames torcidos e forrado ou isolado. 

Calibre americano. A grossura dum 
condutor, indicada por meio dum 
número. segundo d tabela ou pa
drão da casa •Brown & Sharpe>, 

O espaço que recorrem as linhas 
de força magnética dum imán ou 
electro-imán. O número total de li
nhas de fô·ça magnética. 

Uma banda de frequência de sufi. 
ciente largura para que seja possí
vel a transmissão eficiente dos si
nais de Rádio. A largura do canal 
depende da classe da transmissão. 

Uma capa formada por ar ionizado 
que envolve. a terra a uma distân
cia de 100 a 20J quilómetros da 
superfície e que reflete as ondas de 
alta frequência que chegam até ela. 

A capacidade do corpo humano, 
aparente, especialmente, durante a 
sintonisação de certos receptores. 
Elimina-se êste efeito por meio do 
uso de blindagens e ligação das 
placas móveis do condensador de 
sintonisação à terra. 

A propriedade que tem um corpo 
de armazenar certa quantidade de 
energia eléctrica, electrostàticamente. 

A capacidade que existe numa bobine 
ou aparelho de Rádio por efeito da 
colocação de suas voltas de arame ou 
componentes e que não é desejada. 
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Carga eléctrica.- Electric charge 
(eléctric charch) 

Carregador de baterias.- Battety 
Charger (báteri cbárcher) 

Carta gráLca.-Chart (chart) 

Cátodo.-Cathode (cálhod) 

Cavalo de fôrça.--Horse power 
(jors páuar) 

ANTENA 

A presença de electricidade num 
corpo. 

. Um aparelho usado para propor
cionar corrente continua a um acu
mulador ou grupo de acumuladores. 
Chama-se geralmente a um rectifica
de>r que converte a C. A. do circui
to de iluminação em corrente C. D. 

Uma representação gráfica da mu
dança de volores que originam cer
tas condições. Consiste num espaço 
quadriculado em .. que as divisões 
horizontais recebem certos valores, 
enquanto que as divisões verticais 
recebem outros valores. A relação 
entre êles indica-se por meio duma 
linha curva. ou quebrada, que une 
os pontos de intercepção entre as 
ordenadas e as abscisas. (Ver absci
sa e ordenada. 

O elemento duma lâmpada aonde 
se julga que chega a corrente que 
passa pelo interior da me~ma. Numa 
lâmpada de baterias é o filamento 
emissor; nas lâmpadas de C. A. é 
um elementcl separado do ftlamento 
calefactor. 

(Abreviatura de C. f. ou H. P.) A 
força necessária para levantar um 
pêso de 75 Kgs. á altura de um 
metro num segundo. Um cavalo de 
fôrça eléctrica é igual a 746 Watts. 

CONTlNÚA 

Secção Técnica de 11ANTENA" 

Rua Dionísio Pinho s/n VILA NOVA DE GAIA 
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1---1. N.0 43 Contra-Antena 

.l.Lll 

" 44 Grupo de 3 condensadores 
variáveis, operados por um 

, . 
SO eiXO 

45 

, 45 Grupo ou bloco de conden
sadores fixos 

ro » 46 Transformador de F. I. 
» 47 Fusível 

)) 48 Para-raios 

-®- » 
49 

49 Amperímetro 

» 50 W afffmetro 

» 51 Miliamperímefro 
-e- CONTINÚA 
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