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sôbre o nosso ' ensmo 

~'<ie-..~.:.~~iJ.adl.' imprt.:~'~indivcl er·n esta; poi~ nüo ti
nhar:1us nind.a um~l Ac.~tdernla ~adonal de Húdio .. \._' 
CUtr ti! a. d(' ( ;,tf,r cabe er;su honra . .-\prender t; u rn 
hent, Utna o~upal'ÚD, um futuro. Onl, r\ tt·cnicu e tu
do D'J nLltLlo. Pas-..;ou o ternpo do.s tcÓi'icOK. E, a er;.l 
do.-.: :--nnhatlorcs utê. t_)s poeuts nintln. tentatn, con1 
versos estt';.lnhos ;: de-st.:0111P'-7n:-;ados, vihrn,r o cora
•;<in ... Ben1 !n:._•lhor é chnn1a~r n:-:. <.1d1d:tM de llc.:rtz; para 
dcHdar os nossos ouvidos. tI ,;êculo pertence ao Rú
dio }:· t:.n:1ü ciênl'in a\·a;.;saladora e tt'iunfantc. Cuda 
veL hê torna tnais mrn·trvHho!->:J.. O.s :-:cus progressos 
süo continuo;.;. Sedu;; ~1 :-<aa pe-squizn. E ,Jo ·~cu inven-
to rnúgico, s.;m firn resuitatn. (.,f.uandu a 
hant,tm l~tdc esth·e~· , ser;[ rnelhdr. nhzi.--; fc 
li:· e ntr:nos cruel. , :\luta dns onda<" nüo ,·, ião peeni 
dosa corno a âos ..:anhôt:-' rnonA'ero.s. Ciír~h..;e só cn1 
irar;smitir rnentiras, tudo znentirns T Suher como se 
o~lve . ..:-olnü se fala, í..'ün1o se ditunde, eon1o st.: eupta 
G ~OlU i: dun1 J;Jm rtlto vrrlor. 
A Moeid~tt.h." de ped]boli~t.t,, n~Hin perde se iôr 
l'<tdiúfil:t. E quanJo tivern1os a Televisão. 
:1~ndn ~nais raâioü!cnkos ~erão coin mais L'O
:rthet:itnentos. X:-10 VOU ngora Cüt11 Sessenta inverno"' 
·~:·t ck~Cf)rridos matri .. cu1rti~Mrr:w. nessa Acnd_:rnia. po~r rnnl 
dO'~ !neu"~ pt: .... ·n,Jo~. :•Í:h· 1ehc!tO OS E-CUH- Corpos beren 
"E'S e QS :---ett~ ,. .. ,;'t hio...: 

DR. AMÍLCAR D~ SOUSA 

P'e'Ça folheto de·scrttivo a 

nLA NOYA DE GAlA 
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MANL7EL JoAQUD.[ ÜATO 

Nosso solícito agente em Extremoz 

I Em França, no dia 28 de feve 
reiro deste ano estavam registados 
4.302.423 aparelhos receptores, o 
que representa um aumento duran
te êsse més de 59.013 e de 542.733 
nos ultimas doze mêses, ou seja 
uma venda diária de 1,4qo recepto
res. 

IIII O govêrno norte.americano, por 
iniciativa do presidente Roosevelt, 
encarregou uma comissão de enge
nheiros de apresentar um projecto 
para a construção em Nova York 
de uma potente estação emissora 
para combater a politica que está 
sendo adoptada na maioria das es
tações emissoras existentes. 

I Os C. de ferro da Dinamarca 
estão construindo cinco estações de 
onda curta para o serviço de sinalisa
ção. Vão ser utilisadas para comuni
car com os comboios em andamento. 
IIII A Rádio Rural Italiana acaba de 
fazer distribuir pelas províncias 
agrícolas 8 000 aparelhos recepto
res de radio, que serão vendidos a 
preços reduzidos, com 80 °/, de 
desconto, aos pequenos lavradores 
e homens do campo. 

~OISl~" ·~'~!TIU~ 
Um indicador de saída ultra-baralo 

O alinhamento dum 1 eceptor 
para a máxima saída efectua.se ge · 
ralmente com a ajuda dum oscila· 
dor modulado e um medidor de 
saída (out-put meter). 

Se não tivermos um medidor 
de saída, ligue-se uma lâmpada de 
lanterna em paralelo com uma re
sistencia de baixo valor (10 a 20 
ohms) e êste conjunto em serie 
com a bobine móvel do alto-falan
te e verá que tem á sua disposição 
um excelente indicador de potência 
de saída. 

.-~ 1"2" ?::;for ma Por 
''".::.:;o },;;lahte 

A vista é muito sensivel ás di
ferenças de luminosidade, e a par

. ticularidade duma lâmpada como a 
indicada está em mostrar-nos gran
des diferenças de luz com pequenas 
variações de ~orrente. 

Ambos os factores, por esta cir
cunstância, tornam satisfatório êste 
método de contrôle visual. 

Deve começar-se por usar ao 
mínimo o contrôle de volume, pois 
de outa forma poderemos queimar 
a lâm padazita. 

E se assim suceder, sem dúvi· 
da, será muito mais barato do que 
queimar um instrumento. 
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Recebeu o nosso Director, em 
15 de N!arço corrente, a carta da 
Philips que a seguir transcrevemos 
textualmente: 

Lisboa, 14 de Março de 1938 

Ex.w' Sen!wr 

Awbamos de vêr o número 16 
da sua Revista e a páginas 14 de
para-se-nos no seu ((Consultório Té
cnico)/ ama pseudo resposta subscri
ta pelo Sr. Rocha Saraiva. 

Não nos detivémos na leitura de 
tão substancial opinião, !ltas se as 
conclusões a qae chega são tão ore
cisas como a afirmação de que [<ii 
Chefe das O.ficinas da nossa Casa, 
temos de deduzir que está imensa
mellte errado ou pretende enga11ar 
os que porventura o lêre!Jl. 

O Snr. Rocha Saraiva tmdo 
aoenas sido um modesto ooéràriu 
da nossa Secção TéCilica em.Lisboa, 
foi mandado para a nossa Casa do 
Por to, onde, por não haver mais 
ninguêm, era encarregado de si 
mesmo. Foi afastado de serviço por 
falhas de competência. 

Não <leseja por certo essa Re
vista que prima por irnpJrcial dar 
guarida a manifestações de despeito. 

Se V. Ex.", Sr. Director, pretell
de ilucidar os seus leitores âcerca 
das caracteristicas dos receptores 
Plzilips, gostosamente ficamos ao 
seu dispor para 1/zus darmos a co
n!zecer, e então se verificará da itza. 
nidade do arrazoado do seu colabo
rador. 

Com os protestos da !lassa me
llzor consideração nos firmamos 
com muita estima 

De V. Ex.' 
MI.' Ati." e Obrg.'" 

Sociedade Comercial Philips 1Portugnêsa 
O D:rector, 

]. Mo r purgo 

Como o leitor acaba de vêr, o 
cidadão holandês que a subscreve 
pretende unicamente diminuir o 
valor do nosso colaborador Rocha 
Saraiva, e para isso limita-se a afir
mar, o que não prova nada, é cla
ro. Própriamente em relação ás ra
zões do nosso assinante Snr. Cas
telhano e as do nosso técnico Snr. 
Rocha Saraiva, nada diz o Snr. 
Morpugo, filho da verde Iiolanda ! 

Nào deseja esta Revista, ev:den
temcnte, <<dar guarida a manifesta
ções de despeito>; mas repugna-lhe 
igualmente ,<dar guarida'' aos inte
rêsses de organisações comerciais 
capazes de escrever a carta supra 
citada, 7 mêses depois de terem es
crito ao Snr. Castelhano déste mo
elo. 

Soci..;dade Comercial Philips Portug·ul:sa 
Avenida ela Liberdade, 3-Lisboa 
Bl~IIA 417 

Secção SERVICE 

Lisboa 6 de Agosto de 1937 

/l. mo Snr. Darwin Ca:;felhano 

V!la Nova de Gaia 

Amigo e Snr. 

Pela nossa Secção Comercial de 
Rádio, foi-nos dado conhecimento 
das vossas cartas e das vossas recla
mações sôbre a onda M1roir no re
ceptor 695 n." 45713. 

Igualmente nos foi entregue o 
vosso rapport que joi discutido em 
Eindlzoven (Holanda) pelo nosso 
Chefe dos Serviços Técnicos. 

Devemos informar V. S." com lo
da a franquesa de que nos nossos en
saios oficiais de receptores, verifica
mos a existencia da «Onda Miroir>) em 
alguns tipos. 

(Continua a págs. 14 
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~ ií~~ N~IFO~MA[2)0~E~ I 
11 'll='==="''==========w· - I I - ....,. _ 

O seu circuito primário possue 
por isso sempre menor número de 
espiras que o secundário. 

b) Transformadores baixadores 
de voltagem, quando a voltagem 
captada no secundário é inferior á 
voltagem empregada no primário; 
a sua relação de transformação é 
sempre menor do que I. O seu 
circuito primário possue por isso 
maior número de espiras que o se
cundário. 

2.' Relativamente á natureza da 
corrente alternativa com que têm 
de trabalhar: 

a) Transformador monofásico, 
para correntes alternativas monofá
sicas. São os mais aplicados em 
T. S. f. Possuem só um enrola· 
mento primário e um enrolamento 
secundário. 

b) Transformador trifásico, (Os 
transformadores bifásicos são pou
co aplicados bem como as respe
ctivas correntes alternativas). São 
os mais aplicados na industria 
eléctrica, visto as correntes trifási
cas serem as preferidas naquelas 
aplicações. Têm três circuitos pri
mários e três circuitos secundários. 

c) Transformador polifàsico, 
para correntes alternativas polifási
cas. São pouco aplicadoB como 
as respectivas correntes. 

As formas de construção dos 
transformadores variam de cons
tructor para constructor, mas prin
cipalm<Onte com a potencia e fim a 
que se destinam. 

No entanto, todos os aperfei
çoamentos da técnica se orientam 
para conseguir transformadores 
com o maior rendimento e maior 
segurança de funcionamento. Não 

Por EUGÉNIO MOURA CTIZZ 

entrando em consideração com o 
cálculo do transformador, convém 
no entanto conhecer as normas ge
rais, seguidas na construção dos 
modernos transformadores: 

a) Núcleos: Em regra, o circui
to magnético é formado por làmi· 
nas de secção rectangular, de ferro 
macio recosido ou ferro silício, em· 
pilhadas, apertadas e isoladas en
tre si, dispostas na direcção das li
nhas de inducção. 

Na moderna técnica é preferido 
o ferro silício por as perdas por 
histerisis serem muito pequenas 
(cêrca de metade das que teem lu
gar no ferro macio) e possuir uma 
grande resistividade, o que diminue 
as perdas de energia por correntes 
de foucoult. 

As lâminas são isoladas por fo
lhas de papel isolador muito fino, 
colado sobre as duas faces, ou por 
uma camada de óxido isolador, 
que sôbre elas se forma quando 
mergulhadas num banho especial, 
ou ainda por uma camada de ver
niz isolador. São talhadas por má
quinas especiais, cunhos, etc., aper
tadas por meio de parafuzos depois 
de empilhadas, delas isolados tam
bém, sendo o conjunto montado 
por forma a oferecer a mínima re
lutancia e a menor dispersão de 
fluxo. 

Na montagem, as lâminas po
dem ser ligadas por juntas planas, 
ou por forma alternada. Em qual
quer dos casos porém, as juntas 
devem ser feitas com cuidado, por 
darem lugar a uma relutancia (re
sistência magnética) sensível. 

(00:-!TINUA) 
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@ factor .. Q" dum circuito 
Do Departamento Técnico da «B. V. E.» 

Um circuito oscilador compõe- ra a banda de ubroadcastingu, deve 
se, em geral, duma inductancia, ter, pelo menos, um factor • Q» 
uma capacidade e uma resistência igual a I 00. Quer dizer: se aplica-
ligadas em série. mos aos seus extremos uma tensão 

Se aplicamos a um circuito se- de 1 volt e ajustamos o condensa-
melhante uma tensão ,,e. de fre- dor C até obter ressonancia, tere-
qüência u!» e medimos a tensão nos mos nos extremos do condensador 
extremos do condensador, a que uma tensão 100 vezes maior, ou 
chamaremos Ec, ob- seja 100 volts. 
servaremos que, va- 1 c I Pois bem; para que 
riando a capacidade ·,_l~l. • um circuito oscilador 
do condensador, se seja de boa qualidade, 
encontra em geral 1'

1 

e •: ~-. não basta só mente ter 
um ponto para o qual ~ _ em conta as suas qua-
a tensão Ec é máxima. !idades amplificado-

Quando o circuito ras, mas temos que 
se encontra nestas ~- .!!.i:.! i' considerar !lmbém a 
condições, diz-se que " habilidade de separar 
está em ressonancia um circviiv OJÚ/.u!o,· I a freqüência escolhi· 
com a freqüência da da das freqüências vi-
fôrça eléctro-motriz aplicada. sinhas. Tal habilidade está intima-

Estando o circuito em ressonan- mente ligada ao factor •Q" do cir-
cia, poderá observar-se que a ten- cuito. Quanto maior fôr o factor 
são Ec no condensador é muito «Q», maior será a selectividade do 
maior que a aplicada aos extremos circuito;-na realidade o dito fac-
do circui\o, ao qual haviam os cha- tor é uma verdadeira medida da se-
mado «e». lectividade-. Na verdade, como 

Ao momento em que a tensão mediriamos ou expressariamos a 
no condensador é ------------~ -----, selectividade de um 
maior que a tensão apli- E.c circuito ? 
cada, chama-se aumen- j O que primeiro nos 
to ou amplificação do ocorre é ver como va-
circuito e indica-se ria a tensão no conden-
com a letra "Q•. sador quando aplica-

O factor •Q• de um mos ao circuito tensões 
circuito é um número h de freqüência diferen-
que expressa a quali- 1'iJ. 2 tes da de ressonancia. 
dade do mesmo, quan* c,..,.t-u,v de 1·c~on~11c..ia. cJ,on Uma vez sintonisado o 
toá sua capacidade pa- cir<vdo o"ctlado•·. circuito a uma freqüen-
ra amplificar uma ten- cia determinada pelo 
são que se aplica aos seus extre- ajuste da capacidade C, aplicaria-
mos. A letra «Q» que se utilisa mos tensões de freqüência superior 
para indicar a dita qu~lidade é a e inferior á da ressonância, anotan-
inicial da palavra «quality. (quali· do os valores correspondentes da 
dade). tensão no condensador Ec. 

Um bom circuito oscilador pa- Se traçarmos uma curva dos di· 
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tos valores, obteremos o que se 
chama curva de selectividade do 
circuitll e que se mostra na fig. 2. 

Para medir a selectividade e ex
pressar o resultado em fórma de 
um número~ procurariamos a de
sintonía necessária para reduzir a 
tensão no condensador a 71°/0 do 
valor que se observa para a fre
qüência de ressonância. 

A dita desintonia a que ciuma
remos f, é ígual à freqüência de 
resonância dividida pelo factor 
•Q· y 2. 

Por exemplo: Se •Q» é igual a 
100 e a freqüência de ressonância é 
de 1000 Klc., a desintonia f em 
Klc, necessária para reduzir a ten
são no condensador a 71 o o do va
lor em ressonância, será de: 

f -
2><100 200 
1000 1000 

5 !(lc. 
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tância que temos em possuir cir
cuitos com um alto factor "Q". 

Do que depende 
a qualidade dum circuito 

A qualidade dum circuito, em 
geral, é tanto maior quanto menor 
seja (<R n e maior seja a inductan
cia L. 

A resistência «R» da fig. 1 com
põe-se da resistência ohmica da 
bobine à frequência de trabalho e 
da resistência dos condensadores. 

Nos condensadores de boa qua
lidade '' resistência é inapreciável, 
de modo que a resistência do cir 
cuito se deve quási toda á da bo
bine. 

A qualidade •Q» dum circuito 
depende, pois, quási exclusivamen
te· da qualidade da bobine 

Isto signifi- ~-·-·--· ··--·-·--· 
ca que, se o Bo&i11J a '-<Jnvw). ·--""''·· · 1'Q" de uma 

. O factor 

~:~l~~:;~ad~t! "'\~ar '*"'j"l*v ~.':·'"9.,. Vvltin"/;' ~~pl~~1!d~~lf 
1000. Klc., as r" 'Jr,, 1 
freqUências c 1 c.v inductancia 
que difiram em J-lenrys 
em 5 !(lc. da- J · p e l a f r e-
rã o uma ten- l9· 3 quência em 
são no con-, ])/sJ?cJ511/vll p.ara nu:J,·r o ciclos pela 
densador que ·· . , I constante 

f.c?Cf07 G'/' CIU!17d Ó(JÓ(tri! 

~:~~ã~1 "/.q ~~ ~-~ ~----- ---- - . â;~~o e odi:~: 
produz a treqiiência de 1000 l(lc. sultado pela resistência da bobine 

Se a qualidade fôra Q~50 e a na frequência de trabalho. 
frequência de resonância, como an· A resistência da bobine em alta 
tes, 1000 Klc., ;, desintonia F~100 ft·equência difere da resistência em 
Kic., e p1áticamente as tensões cu- c.c. e póde ser varias vezes maior 
jas frequências difiram de 1000 Klc., do que esta; seu valor depende de 
em sómente 5 Klc. não sofrerão r e- muitos factores: "Diâmetro da bo-
duçào algunn e podemos dizer que bine", «diâmetro e qualidade do 
o circuito de qualidade 100 tem 2 aramen, !/fôrma da bobinen, et(:. 
vezes mais selectividade que " cir- Aumenta-se a qualidade de uma 
cuito de qualidade 50. bobine utilisando arame Litzhen-

Conhecendo a quali:i,;de •·Q• drath e nucleo de ierro. Pode Iam-
dum circuito pode calcruu-se com bém recorrer se a dividir a bobine 
muita facilidade e exactidão a cur- em secções, efectuando se o enro-
va de selectividade do mesmo. lamento em upie-\·.;roundn, porem 

Vimvs, pois, a grande impor- as bobines enroladas com arame 
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Litz sôhre fôrmas com núcleo de 
ferro são notávelmente superiores. 
Assim, por exemplo, uma bobine ti
po ·pie-wound» sôbre uma fôrma 
de 1/2 polegada bobinada em 3 sec
ções com Litz de 7 fios, calibre 41, 
e colocada numa blindagem qua
drada de 44 por 44 mm tem uma 
qualidade «Q" = 95; ao contrário; 
uma bobine com Litz de 7 fios, po
rém com núcleo de ferro, colocada 
na mesma blindagem, dá uma qua
lidad~ •Q·=135. 

A bobine com nucleo de ferro 
é superior em 40°/0 á do tipo •pie
wound». 

Esta a razão porque a fábrica 
B. V. E. (passe o réclame) está 
substituindo os transformadores de 
f. l. com bobines opie-wound•, 
pelos de núcleo de ferro. 

Para medir o factor «Q» dum 
circuito temos de dispôr dum os
cilador de R. f. que proporcione 
uma potencia de 2 a 3 wats, um 
condensador variável calibrado de 
30 a 40 mm!. apróximadamente, 
um condensador vernier com varia· 
ção de 0-5 mm!. cujo quadrante 
permita apreciar até um centésimo 

7 

de mm!. e um voltímetro a válvu
la calibraria, cuja impedancia de 
entrada se conheça. 

O método de medição é o se· 
guinte: fixa-se o oscilado~ na fre
qüência a que se fará a medição e 
liga-se a bobine, cujo «Q» se vai 
medir, em paralelo com o conden
sado calibrado C1 e o condensador 
vernier Cv; sintonisawse o circuito 
com C! e lê-se a teusão no voltí
metro a válvula; em seguida varia
-se o condensador Cv a ambos os 
lados do ponto d~ ressonância até 
que a tensão no voltímetro se re, 
duza a 71 '/, do valor lido no pon
to de ressonância. Se a variação do 
vernier Cv, para um lado da Ire· 
qüênc!a de feSSOnância, é 11C11 1 a lei
tura do condensador variável C! é 
C e a capacidade residual do cir· 
cuito é «Cr», a qualidade Q da bo
bine calcula'se pela fórmula: 

Q 
C+ .cr 

c 

Adaptação de CT!BD 

il marca das ~litczs 

lnexceàiuel fabrico àe molhos exteriores para 5enhoras e 

Homens. 

REI?RDDUÇÕE5 àos mais recentes moàelos apresentaàos 

nos principais CENTROS DA MODA 

Escritório e Depósito 
Aueniàa óos Aliaàos, 142-Z.' l?ORTO 
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Um emissor para ultra-curtas 
Por MANUEL ANTUNES, Ttcnico do Emissora Nacional 

(Conclusão dos N."5 14, 15 e 16) 

III 

Cumprindo o prometido no 
nosso último artigo vamos hoje fa
lar das antenas de emi•;são ada;jtá
veis ao emissor para ultra-curtas 
de que nos temos ocupado e tam
bém das afinações de todo o con· 
junto: modulação--emissor -antena. 

Pode dizer-se que em ultra-cur
tas qualquer antena dá bons resul
tados. Há, no entanto, tôda a van
hgemem em
pregar um a 
b o a antena 
pois assim se 
conseguirá 
melhorar o 
rendimento. 
Note-se que 
uma boa an· 
te na não é, ne
cessáriamen
te, complica
da. 

Em ondas 
ultra-curt as 

A 

11. 
TT 
~o~ 

fixada na própria caixa dn emissor 
(Fig. 2). Em B um outro tipo de an
tena Marconi, mas esta de meia on
da e a limentaçào um pouco acima 
do ponto terra. Esta antena é muito 
conhecida por Hertz de alimwtação 
em corrente nJ extremo mas tal 
designação é incorrecta. 

Em C está a conhecida e muito 
usada ·Zeppelin" que é uma anttna 
«l·lertz, alimentada em tensão. Em 
D vê-se uma antena muito prática: 

'/.:--~. 

a 11 Hertz11 ali
mentada em 
corrente, com 
uma linha de 
transmissão a
periódica. E', 
quanto a nós, 
a mais práti 
ca para uma 
instalação fixa 
porquanto a 
linha de trans
missão pode 
ter um com
primento 

empregam-se ------------------' qualquer. 
geralmente antenas verticais, o que 
exige o emprêgo duma antena ver
tical na recepção. mas nada impede 
o emprêgo de antenas horizontais. 
Nos, p~ssoalmente, temos usado vá
rias antenas horizontais e sempre 
obtivemos bons resultados. 

Na fig. I estào esquematizados 
os tipos de antena que podem ser 
mais prática mente utilisados com o 
emissor para ultra-curtas. Em A vê
se a antena Marconi de um quarto 
de onda que é muito prática para o 
serviço de ultra-curtas, principal
mente em aparelhagem portátil. 
Nêste ..::aso a antena assume o aspe
cto de uma vara ou tubo metálico, 

Poderíamos apresentar ainda 
outras antenas e inúmeras variantes 
rlas que ficam mencionadas. Estas. 
porém, são as de mais simples afi
nação e fácil montagem que conhe
cemos. 

fixemo-nos na antena «Hertz, 
de alimentação em baixa impedân
cia por meio de linha de transmis
são aperiódica, fig. ID, cujas cara
cterísticas dêmos oportunamente. 

Como o emissor não é contro· 
lado a c:·istal é necessário, antes de 
entrar em funcionamento definitivo, 
determinar a que pontos da escala 
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de C! correspondem o comêço e o 
fim da banda (56 a 60 MC). 

Se se dispuzesse dum ondâme
tro para ultra-curtas tal determi
nação Iar-se-ia em poucos segun
des. Estamos certos, porém, de 
que não há um único amador que 
possua um ondâmetro para com
primentos de onda tão bai
xos. Como resolver então o 
problema? Muito simples
mente, com o emprêgo ela 
ponte de Lecker. Este dJspo
sitivo consiste em dois fios 
de cobre nú, montados pa
ralelamente e distanciado:, 
de 20 a 30 centimetrus (a 
distância exacta não tem im
portância, o que é necessário 

r--.. 

' é que fiquem paralelos). O 
seu comprimento será para '\ 
o nosso caso, de cêrca de 
10 metros (dois comprimen
tos de onda). 

@ 
,. 

o 
Adquire-se um suporte 

para lâmpada ele lanterna de 
bôlso, e liga-se a cada um 
dos seus terminais um peda

Fico. li 

ço de fio de cobre nú (fig. 3). Es
te suporte servirá para correr ao 
longo dos condutores paralelos. 

O dispositivo funciona da se
guinte maneira: acoplando-se as 
extremidades dum dos lados dos 
fios paralelos ao circuito de placa 
do emissor (L2Cl) 
por meio duma es
pira em forma de 
U (fig. 4) e cor
rendo com a lâm
pada de lanterna 
de bôlso montada 
no respectivo su
porte, de modo que 
cada um dos ter
minais faça contac-
to com um dos fios paralelcs, en
contrar-se-ão vários pontos (pelo 
menos três, para o nosso caso) em 
que a lâmpada acenderá. 

Procuram-se dois pontos suces-

~ 
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sivos em que a lâmpada acenda 
com brilho máximo e mede-se a 
distância entre êles, o que nos indi
cará metade do comprimento de 
onda. A maneira prática de operar 
é a seguinte: põe-se o emissor em 
funcionamento colocando o con 
densa dor Cl no mínimo de capaci

o 
o 

o 

dade; aproxima-se a espira 
U do circuito de placa L2Cl 
e corre-se com a lâmpada 
de lanterna ao longo dos fios 
até acender. Marca .se o pri
meiro ponto e segue-se até 
encor:trar o segundo, mede
se a distância que os sepára, 
a qual muito provávelmente 
é inferior aos 2,"'50 a 2,m65 de 
que necessitamos para que o 
emissor esteja dentro da 
banda. Em seguida roda-se 
Cl até ficar no máximo da 
capacidade; percorre-se no
vamente o circuito de Lecher 
com a lâmpada e marcam-se, 
como anteriormente, dois 
pontos consecutivos em que 
a lâmpada acenda a máximo 

brilho. Desta vez a distância me
dida será muito superior aos 2,"'55 
o que quere dizer que há necessi
dade de reduzir a caDacidade de 
C!, redução esta que s'e faz a pou
co e pouco, efectuando, de cada 
vez, novas medições como acaba 

de descrever-se. 
Dês te modo se che
gará ao compri · 
menta de onda de
sejado. 

Há duas coisas 
que não devem es
quecer-se: a primei
ra é que, se o aco
plamento fôr muito 
fraco, a lâmpada 

não acenderá e se, inversamen
te, fôr demasiado forte bem podem 
chover lâmpadas; a segunda é que, 
como a distância medida entre dois 
pontos consecutivos de máximo 
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bri111o da lâmpada é igual a meio 
comprimento de onda, é necessá
rio multiplicar por dois a medida 
achada para se obter o comprimen
to de onda em que está funcionan
do o emissor. E' também conve
niente notar que, ao deslocar a 
lâmpada ao longo dos fios de Le
chec,nào se devem afastar dêstes os 
pequenos fios que ligam ao supor
te da lâmpada de lanterna, E' neces
sário que esta deslocação >e efectue 
muito lentamente pois, de contrA
rio, correrwse-á o risco de passar 
por um ponto de máximo brilho 
sem o notar. 

Afinado o emissor para o com
primento de oncia desejado liga-se 
a antena que deve ser, de preferên
cia, do sistema indicado na fig I D 
e afina-se o respectivo acoplamen-
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de corrente de antena que poderá 
ser um amperímetro termico ou de 
binário térmo-eléctrico ou, na falta 
dêstes, uma lâmpada para farolim 
de automóvel, do mais pequeno 
modêlo que se possa obter, e, de 
preferência para 12 volts, 

O acoplamento estará afinado 
quando, ao rodar lentamente o con
densador Cl se verificar que o má
ximo de corrente de antena coinci
de com o mínimo de corrente de 
placa, 

Afinada a antena, passar-se-à ao 
modulador que, a menos que tenha 
qualquer avaria ou êrro de monta
gem, pouco tem que afinar. Ape
nas há que regular o volume, por 
meio do potenciómetro P, ao va
lor necessário para modular pro
fundamente, sem contudo sobre-

...-----------------~---------~ 

~ ~,____~I-___ _ 
Fky 

to começando-se por se ligar os 
ex'tremos da linha de transmissão à 
bobina L2, por meio de pinças cro
codilo e de modo que estas fiquem 
meia espira para cada lado da to
mada média (equivale a dizer que 
entre as duas pinças ficará uma es
pira), Aplica-se a alta tensào e ve
rifica-se a corrente de placa, Se es
ta fôr baixa, aumenta-se o acopla
mento afastando mais as pinças da 
tomada média; se, pelo contrário, 
fôr elevada reduz se o acoplamen
to aproxim~ndo-as da tomada mé
dia. A corrente normal é de cêrca 
de 180 mA. 

Embora não seja absolutamente 
indispensável, é muito conveniente 
intercalar num dos condutores da 
linha de transmissão um indicador 

modular pois, como é sabido, aso
bremodulação introduz distorsão. 
O emissor estará convenientemente 
mudulado quando nos fortes da 
voz, a corrente de placa &umentar 
uns 10 ou 15 mA. 

Cremos que, com o que fica di
to, estão dadas indicações suficien
tes para a completa montagem e 
perfeita afinação de um esplêndido 
emissor para ondas ultra-curtas 
com o qual os amadores poderão 
efectuar interessantíssimas experiên
cias e colaborar assim no estudo 
das condições de propagação das 
ondas ultra -curtas que, ainda hoje, 
constituem um mundo em que quá
si tudo se ignora. 

fiM 
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As crises do ~ol nsrturlJam os nossos rscsntorss? 
Desde há muito que os homens 

de ciência se têm preocupado com 
a natureza do Astro-Rei. Entretan
to êste estudo não é !4cil Dor nào 
se poder observar perfeitamente, 
senão nos seus eclipses. E assim é 
que durante um eclipse, em que a 
Lua estiver em C(•njunçào com a 
Terra, de modo a ocultar de todo 
as zonas mais fulgentes do Sol, há 
a melhor ocasião de estudar a 
atmosfera solar, composta de vá
rias camadas. 

A primeira é a Fotos!era, essa 
superfície brilhante, que, vista a 
i)lho nú, nos parece uniforme, mas 
que observada com um telescópio, 
não o é. \"ela existem uns pontos 
mais brilhantes que Secchi e Stowe 
chamaram agràos de arroz,,,, e que 
Nasmyth compara a fôlhas de sal
gueiro e Langley a _ 
flocos de neve. To-
davia têm os seus 
600 a 800 kms. de 

Agora, porém, devido ás pes
quizas de Lockier e Oansen, é sus
ceptível de observação tôdas as 
vezes que o Sol é visível. P.. Cro
mos fera é um corpo, em que tôdas 
as substancias, tais como, o ferro, 
o alumínio, o sódio, etc., estão re
duzidas a estado de vapor, ,nistu
rando-se com os chamaà os gazes 
permanentes- oxigénio, hidrogé
nio e hélio, etc. E'-no dizer de 
Menzel-uma espécie de atmosfera, 
mas nào serena como a terrestre. 
Se se imaginar a superfície da Ter
ra coberta dum milhão de vulc:ões 
activos, arrojando cada um fôgo e 
gazes, lar-se-à ideia do que seja a 
estrutura da Cromosfera. E, se, 
aqui e ali, se afigurar um vulcão 
super-activo, lançando lavas a altu
ras muito maiores que os ordiná-

- ____________ . rios, ter-se·à uma 
imagem ainda mais 
adequada do esta
do solar. 

diâmetro; e J·Ians- ~- ___ " 
ky no observatório A -o:... ______ '-----------'_ _ __ o 

Essas forma
ções, com aspecto 
de chamas, deno

minam-se «protuberâncias". Atin
gem a altura de 80.000, 100.000, 
160.000 quilómetros, e, por vezes, 
mais. Secchi observou uma com 
480.000 kms. e Y oung viu outra 
com 560.(100 kms. de altura. 

de Poulkovo (Rús-
sia), encontrou agràos de arroz>> 
com 2.000 kms. de diâmetro. 1\-lo
vem-se com uma rapidez extraor
dinária--cêrca de 40 kms. por se
gundo. São separados uns dos ou
tros, por espaços (muitas vezes es
curos) que se denominam poros. 

Há, igualmente, na f"otosfera, 
pontos mais escuros-as manchas 
(de que iremos falar) e muitas vezes 
uf'aúlhas" -cristas brilhantes nos 
bordos das manchas. 

Em seguida, existe uma espécie 
de invólucro desta primeira cama
da, C

1lamado "concha absorvente)). 
Acima desta, uns 8 a lO mil quiló
metros, encontra-se a cCromosfe
ra»1 que, primitivamente só podia 
ser observada durante um eclipse 
total. 

Muito acima da Cromosfera, 
cêrca dum milhão d~ milhas, em 
certas regiões, encontra-se a ~~Co
rôa Solar" que aumenta grande
mente a beleza dum eclipse do Sol. 
Se nào fôsse a interferência da Lua, 
os astrónomos talvez nem suspei
tassem da sua existência, pois os 
espectroscópios, telescópios, etc., 
nada acusavam,--o que demonstra 
que, a-pesar-da sua sensibilidade, 
tém ainda os seus limites. O que 
seja a ·Corôa do Sob ainda não se 
sabe com exactidão. Os astrofísicos 
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fotografaram-lhe o espectro e nêle 
encontraram uma risca verde cttrio
sa, cuja origem se atribui ao Coró
nio, provavelmente, gaz mais leve 
ainda que o próprio hidrogénio. 
Hà físicos, porém, e químicos que 
já não acreditam nesse elemento. 
Moreux, depois da observação do 
eclipse de 30 de Agosto de 1905, 
visível na Tunísia dá-nos mais al
guns conhecimentos acêrca desta 
parte do Sol, cuja exposição des
viar-nos-ia do assunto que temos 
em vista: explicação do fenómeno, 
observado em 25 de Janeiro, em
quanto perturbador das recepções 
Radiofónicas. 

Vista de relance a constituição 
do Sol, nos divcrJn elementos, 
poderiamos dizer lJúe cada um 
dêsses componentes encerra para 
nós ainda muitos mistérios. Pres
cindimos da natureza e influências 
da Cromosfera, grãos de arroz, co· 
rôa, desigualdade simultânea, etc., 
etc. para falar só das manchas; sua 
natureza, e influências nas ondas 
hertzianas. 

Como dissemos, as manchas são 
aqueles pontos mais escuros que 
se observam na fotos fera. Constam 
duma parte central sombria, dum 
violáceo escuro-a sombra ou lllÍ· 
cleo da mancha--e geralmente duns 
longos filamentos convergentes, que 
constituem a penumbra. Não têm 
formas regulares: ora são redon
das, ora ovais, e muitas vezes, não 
apresentam figura geométrica. Por 
vezes, reünem-se em grupos, com 
penumbra comum; e, outras vezes, 
uma só manch<: tem mais que uma 
penumbra. As dimensões também 
são muito variáveis. Moreux obser
vou, em 2 de fevereiro de 19ll5, 
uma mancha com 180.000 kms., e, 
em 1898, tinha·se visto outra com 
160.000 kms. (São as maiores obser .. 
vadas até hoje). Algumas formam
se em dias, e até horas, desapare-
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cendo de igual modo. Outras são 
visíveis durante dias, sendo que a 
melhor que se contemplou, foi sus
ceptivel de observação durante 200 
dias. Umas não se observam a ôlho 
nú; outras, porém, são visíveis à 
vista desarmada. Destas já nos fala 
Herechel e o próprio Ovídio. Para 
se poder observar uma mancha a 
ôlho nú, é necessário que tenha 50 
segundos de diâmetro, que equiva
lem a 36.000 kms. sôbre o Sol. 

Também não se formam, indis
tintamen(e sôbre o disco solar, 
mas sómente (são raras as excep
ções) dentro de duas zonas, que se 
extendem dum e doutro lado do 
equador solar, entre as latitudes de 
5 a 30 graus, sendo mais numero
sas entre os 10 graus e os 15. As 
manchas têm o seu máximo e o seu 
mínimo, como se vê na figura. 

E qual será a causa das man
chas ? 

Hoc opus hic labor est I Sôbre 
isto as teorias variam muito. Po
dem-se agrupar em 2 classes: a) 
Uns consideram as manchas efeitos 
de causas extrinsecas à Fotosfera; 
b) para outros, as manchas resul
tam duma causa intensa, duma es
pécie de vulcanisidade solar. Entre 
os primeiros, contam-se os homens 
de saber, como Moreux, John 
Herschel, Lockyer, que sustenta a 
teoria, das manchas serem devidas 
ou l correntes de vapores vindos 
das regiões polares e mais quentes 
que a fotosfera, ou correntes de 
meteoros, caindo no Sol. (Devemos 
desde já notar que o Sol, no tem
po das manchas, emite mais calor, 
para melhor compreender o que se 
segue). 

Entre os segundos, está Secchi, 
fdye, Halle, etc. 

A teoria dos primeiros não nos 
parece uniracional; pois, como ex
plicam, entre outras coisas, que 
sendo as manetas devidas a essas 
causas exteriores, aparecem no seu 
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Novo ~ispositivo para a distri~uição uniforme do Som num receptor 

As fábricas americanas acabam dade que tem de enviar o som 
de anunciar um principio novo pa- em todas ~s direcçàes. Consegue-

ra distribuir '"~----,,--. -·~-~·mi~!~;;~~Ilf~•E]:=J!;[~l se assim uma uniformemen- recepção mais 
te o som, o nítida e uni-
qual permite forme em to-
melhorar a da a habita-
r e c e p ç ã o çào 
e c o I o c a r O receptor 
o receptor coloca-se ao 
mais em har- centro da 'a-
monia com os la e nunca en-
móveis da ha- costado á pa-
habitaçâo. rede, c o n f o r me se vê na 

Este tipo dereceptor é conhecido gravura que ihrstra esta nJtí-
por «Equafónicou mercê da facul- cia. 

mintmo de onze em onze anos, au 
mentando nos primeiros 4 anos e 
meio, e diminuindo nos restantes 6 
e meio. 

Portanto, talvez seja mais pro
vável a segunda teoria, que melhor 
que ninguém, explicou Dona! !-!. 
Menzel e talvez a última vez na Ex
posição de Paris-] 937. Ouçamo-lo: 

uAs manchas são para o Sol, o 
que os ciclones são para a Terra
grandes tempestades giratorias. Em 
ambos os casos, as zonas afectadas 
são, geralmente, mais frias que as 
adjacentes; na Terra, as tormentas 
são, com freqüência, acompanhadas 
de granizo. Tratando-se do Sol, a 
região mais fria irradia menos ca
lor, e menos luz que as partes vi
sinhas da superfície solar. A zona 
tempestuosa parece escura por 
contraste; daí o nome de mancha 
que lhe foi dado. Quando as man
chas são mais numerosas, notamos 
que o Sol emite um pouco mais de 
calor. Considerando-se, todavia, 
que as manchas são mais frias, is
so parece paradoxal; mas a expli
cação provável é que o Sol é mais 
quente, na época das tempestades 

solares. Existe certa regularidode 
na analogia das manchas; o Sol pa
rece afectado de uma como que fe
bre periódica. E assim, como quem 
está com lebre, está muito mais 
quente, embora trema de frio, as
sim também o Sol emite mais ca
lor, durante as manchas. embora 
nos pareçam pontos e"curos. Pas
sam-se cêrca de onze anos entre a 
época em que a manchas atingem o 
máximo, e aquela em que se redu
zem ao minimo, variando, pois, a 
sua actividade, dentro do mesmo 
intervalo". 

Daqui o chamar-se, vulgarmen
te, ás manchas do Sol. crises do 
Sol. Todavia, deve-se notar que 
estas crises não são matemática
mente uniformes, nem quanto ao 
tempo nem quanto ao número. 
(Conclue no próximo número} Secos! 
N. da R.-SECOST é o pseudónimo que 

esconde um novo colaborador e velho 
amigo de <'Antena)>, Promete-nos SE
COST uma colaboração efectiva, com 
o que, dado o \'alar dêste sen primeiro 
trabalho, tanto nós como os nossos es
tudiosos leitores, teremos motivo 
para júbilo. 

Seja Bem-vin 
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Ainda a Philips •.. 
(Continnaçào ct~. pág. ;q 

Verificámns frnnóém que, com fX

cepção d·:JS 50 metros, a existência 
desse fenómeno, -aliás conhecido e 
prôptio dos circuitos que possunn 
deter m in·z das c ar act e r Í'iticas,- não 
prejudica 'I recepção pois sómente 
duas ott trez esf,JçOes da America 
do Sul (Argentina) são interferida> 
pelas Miroir de outras estações. 

Conjirma esta nossa observação, 
o facto de 111io termos recebido ne
nfzumrz reâamação sob êste ponto. 
além da vossa. 

Esse fenómeno, a que nos vimos 
referindo rzâo constitue um de[Pito, 
pois como dissemos, é próprio de 
todos os receptores com de!ermirw
das C'Zracteristicas, especialmetde 
na M. F. em receptores de onda 
curta, média e comprida, caracte
cteristicas estas que trazem outras 
vanhgens ao receptor onde se em
pregam, razão porque se utilizam~ 
embora com o toleravel inconvenien~ 
te da miroir em onda curta. 

Evidentemente q;u V. 5." dá a 
sua preferência á onda curta, con
siderando um defeito grave a 110tzda 
de miroir}) nesta onda, só encontra~ 
mos nma solução que é V. 5." .Jo-

H uui~n~e óe contrôle o mslâncio 
(Concllt!ão do número anterior; 

1 condensador tubular de O, 1 400 voits. 

)) o~ 1 400 

, clectrolitíco duplo de 4-4 400 volt:; 

1 cordão com resiskncia de 630 ohms 

1 suporte para Yálvnla metálica 

2 condensadores de 0,03 tubu!ares 1 Cu e c, 

Fita isoladora 
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por ao nosso agente que l!ze forne
ceu o aparelho, a troca tesse por 
outro Plúlis, por exemplo o 349, 
que garantimos não ter «onda Mi-

i roirn e cujo circuito se destina espe
cialmente á recepção de ouda curta, 
recebendo também em optimas con
dições onda média e longa. 

Inteiramente ao vosso dispor. su~ 
hscrevemo-nos rom estima e consi
deração 

De V. S.a 
Atl.os Veu.rs e Obrg.os 

fl...:la Sociedade Comerciai Pl1ílíps Portngues 
SJ'l!\"ICI' 

(Assinatura ilegivel) 

O leitor, imparcial e justo, que 
julgue agora a questão .. 

Repare-se, sôbretudo, neste bo· 
c:idinho de oiro: «J)evemos infor~ 
nur V. s.a cem toda a franqueza que 
ncs no:;:sos ensaios oficiais de recepto~ 
r~Zs verificamos a onda «Miroit·, cm 
alc:uns tipos)), 

'Verificaram, pois, Sr. Nlorpur
go '? 

E qoe fizeram ? Naturalmente, 
n:J.da. 

Agora, Sr. J\,\orpurgo, chame 
"pseudo» á resposta de Rocha Sa· 
ra1va ... 

Até Abril, Sr. Morpurgo .. 

O Ministe;io dos P. P. T., em 
Paris, que funciona !ta anos num 
velho casarão da Rua Oreuelle l'ai 
ser instaLado, no próximo verão, em 
edifício próprio, construido expres
samente 110 cruzamento da Avenida 
de Ségur com a Avenida de Saxe e 
rua d' Estrée. Terá 300 metros de 
largara e a altura de seis andares. 
Na construção empregam~se actual~ 
mente 250 operários. No entanto, a 
Imprensa da especialidade rrclama, 
paro Paris, a construção da Casa 
da Rádio. 
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COMPLETE A SUA 
--~-------------·--~- ------------- ---------

COLECÇAO DE 

PODEMOS FORNECER 
TODOS OS NÚMEROS 
Li. P U 8 L I C A D O S 

Demessü ü (Obrançü üO preço normal 
de l$j0 uulü exemplür 

N. da R.---Adquira já os exemplares em falta, pois 

alguns números estão quási esgotados 

15 
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Ú nica 
Publicação 
Por·tuguesa 
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género 

Indispensável 
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d o 
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1!1 · T. S. F. 
iíii 

Emissão, Recepção, Legislação, 
Inúmeros conhecimentos úteis, 
T a b e I a s e C á I c u I o s , e t c. 

· (omprc jü o seu excmpJ«~r, pois pelo 
· sm:esso obfído, dentro em bre-11e esuua esl!otüdü 

Preço de cad3 exemplar à cobrança . . . 1$00 
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Estude Rádio 

i\ Rddio é umc.1 dos maiores conquiste~s 
da humanidade, senão a primeira. Tudo 
faz prever que ele~ seja, dentro de umo 
dúzia de anos, a ciêncic1 mãe de muitas 
outras que o espírito inventivo dos ho-

mens criará. 

Torne-se um técnico dos numerosos romos desto Cifncla: Ródlo-
- - -
mecânico, Sistemas de amplificoçiío, Cinema Sonoro, Televisão, etc. 

- - -

Melhore as suas condltões uonómicos 
diplomando-se nesto Cltncia do nosso Século 

Uma só instituição portuguêsa o diplomará por correspondência. 
Para isso apenas precisará de voutade ! 

A quinta parte do preço dos cursos americanos, com melhor matéria 
e melhor apresentação . 

MÉTODO DIDATICO ACESSIVEL A TODOS 

Peça folheto descritivo a 

•••••••• •••••Mal m1 •••• 
VILA NOVA DE GAIA 


