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ÊSTE NÚMERO FOI
VISADO PELA COMISS.i\0
DE CENSURA

SER rádiotécnico, profissionalmente consciente, não é
ofício de mera habilidade manual, e muito menos é
cousa que se aprenda dum dia para o outro. fVIuita per·
sevei'ança, estudo constante e honestidade intelectuaL são,
em noc;so fraco entender, as condições essenciais para
a vitÓri11.

A profissão, sob o aspecto remunerativo, é excelente. Basta que nos lembremos de que há médicos, por
exemplo, que ganham menos, embora isso pese, legítimamenfe, -aos interessados.
Porém, não se julgue que todos os rádiotécnicos
ganham bem: estüo neste caso apenas os n1ais hábeis,
isto é. aqueles que realmente sabem dignificar a profissão, aperfeiçoando-se pelo estudo, às vezes penosamente,
sobretudo quando ignoram línguas esfranjeiras, nomeadamente a inglêsa.
Mal se lobriga, no horizonte do pnssado, aquêle
doce tempo da A 415 e da B 443. cândidamente aquecidas com 4 volts de acumulador. Tudo era singelo, nessa
époco, a-pesar dos 7 comandos do- recep!or e do molho
de fios de alimentação, •.
A Rádio evoluiu febrilmente, até hoje; mUitos dos
técnicos cristalizaram.
Nós, quer queiramos ~uer ntio, temos de proceder
como as modistas: não é preciso ir a Paris todos os
anos, mas torna-se indispensável possuir e saber talhar
os figurinos da estação. Os receptores são cada vez mais
simples por fora e mais complicados por dentro. Quem
não tiver uma preparação robusta e não andar em diaperfeitamente em dia! com as novidades e requintes da
radiotecnia, bem pode mudar de vida •.•
Os fregueses (ou clientes, que é muis fino ... ) são
inexoráveis juizes: de-pressa aprendem a distinguir entre
o trigo e o joio, que é como quem diz, Cntre radiotécnicos e rádio-charlatãis.
Doa a quem doer, silo charlatilis todos quantos,
com tanta audácia como ignoráncia, se metem a consertar rádio-receptores sem habilitações para isso. Embora
tenha ar sentencioso. isto não passa duma evidente verdade. «Ü manto diáfano da fantasia» nilo tem aqui lugar ...
A nossa profissão tem mais de intelectual do que
de manual; não se trata apenas de dei!ar pingos, como
qualquer honrado latoeiro.
Quando formos chamados à fundaçüo dum Sindi~
cato Nacional dos Radiotécnicos é natural que nos peçam provas de competência profissionaL .• Talvez tenhamos, então, de obter uma (<carta» de habilitações .•.
De-certo ilão irüo exigir-nos sabedoria igual à de John F.
Rider, mas sempre será preciso saber ajustar um -<-<super».
- Nüo vos parece, caros colegas? !

Manuel Alves Barreto.

-

A -- Produção
conhecimento dos leitores
E' dejá doAntena
a existência das mara;

como nos forneceram um método,
embora elementar, de as obter, método hoje completamente abandonado e possuindo apenas o valor histórico de ter sido o primeiro.
Recorde-se que, nestas experiências, aquilo que se propaga sob a
forma de ondas hertzianas, esféricas,
é apenas o movimento vibratório,
transversal, das partículas do éter,
vibração esta que àpenas se distingue das restantes rádio-acções (luminosas caloríficas, raios X, raios cósmico;, etc.) pelo seu comprimento
de onda (I).

vilhosas ondas hertzianas, bem com.o
a sua natureza electromagnética, e a
sua aplicação às rádio-comunicações, aplicação realizada com resultados
....,.F.c.
práticos notáveis
deEm determinadas condições, a
pois dos
descarga do condensador faz-se oscilantemente, provocan- trabalhos
do faíscas entre A e A' que produzem perturbações do eter,
do inolque se propa$!am S!)b a forma
vidável
de ondas hertz1anns.
marquês
italiano O. Marconi, natureza electromao·nética prevista já pelo sábio in~glês ). C. Maxwell, e existência pràticamente demonstrada
pelo professor alemãoH. R. Hertz.
As experiências de Hertz, citaf'f·Z
11-F.C.
das no primeiro número de.sta Revista, consistindo no aparecimento
Ao longo de qualquer direcção propaj:!am-se
campos '\lariáveis transversais, um eléctrico
de faíscas eléctricas saltando entre as 2e outro
sempre perpendiculares enesferas do ressoador colocado nas tre si, e magnético,
ficando o tampo magru!ttco à esquerda do
campo
eléctrico
proximidades dum oscilador em actividade, não só constitufram a confirEstas vibrações, e sua conseqüente
mação da existência real das ondas propagação
sob a forma de ondas
electromagnéticas, concebidas matemàticamente pela teoria de Maxwell,
(1) Ver Antena n.o 4, paSf. 14.
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hertzianas, produzem-se sempre que
se realiza a descarga oscilante dum
condensador num circuito que pode
ser· mais ou menos complexo, mas

Se as amplitudes de- variação dos campos

: eléctrico e magnétic-o conservam um valor
·,constante, as ondas obtidas são harmónicas.
No caso da fig. 2 as amp_htudes eram sucessi\?amente decrescentes, e as ondas eram amor-

tecidas.

que fundamentalmente é do tipo indicado na fig. 1, na qual A e A' são
as esferas do oscilador, L uma bo. bina de self L, e C um condensador
de capacidade C.
A descarga oscilánte, num circuito
nestas condições, obtem-se apenas
quando entre as suas dimensões existir a relação:

R<

Sendo assim, os diferentes pontos
de qualquer direéção emanada do
emissor, adquirem estados electromagnéticos que em cada instante não
são idênticos para todos os pontos
duma mesma direcção, e que em cada
ponto variam exactamente da mesma
forma que a corrente de descarga do
condensador, isto é, seguem a mesma
lei de variação que a corrente alternada que percorre o circuito A A' C L
da fig. 1.
O estado electromagnético de
cada ponto é, pois, em cada instante
caracterizado pela existência de dois
campos, eléctric.o um, o outro magnético, e que determinam as pro·
priedades respectivamente eléctricas
e magnéticas do espaço no ponto
considerado. "E.stes 2 campos, que na
fig. 2 estão repí·esentados pelos vectores V e e •V m são constantemente
normais entre si e· à direcção de propagação e variam, cada um, segundo
uma lei determinada pela capacidade
e self do circuito oscilante emissor,

v

4CL

isto é; a sua resistência ( 1 ) deve ser
menor que a raiz quadrada do quociente da divisão do quádruplo do
coeficiente de self da bobina pela capacidade do condensador.·
As vibrações electromagnéticas
obtidas propagam-se atravez do éter,
bem como no seio de qualquer dieléctrico, sob a forma de ondas, em
tôdas as direcções e sentidos em
tôrno do ponto de sua produção, em
linha recta se o meio fôr homogéneo,
e com a velocidade própria de tôdas
as radiações, isto é, 300.000 kw/seg
no vácuo (éter).
(1) R é a resistênda-totat do circuito, inclusi\lé a resistência que a fafsca encontra entre A e A'.

•

M.fc.
Sendo-o arco A alimentado por corrente contí-

nua po.dem gerar-se no circuito L C oscilações
harmónicas, que são radiadas pela antena.

passando ambos simultâneamente pelos seus valores máximos, e coincidindo também no tempo as suas passagens pelos mínimos, que são nulos.
(Continua),
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Inovações

Ondas de freqüência ultra-alta

A última
inovação em receptores
para 1940, anunciada pelo me-

dirigidas por reflectores

nos por dois dos mais conhecidos

George C. Southworth deO Dr.
monstrou recentemente ante o
Instituto de Rádio-Engenharia, em Nova Vork,
a utilidade
dos cones
usados como reflectores para·
dirigir as
.ondas de
Rádio de
freqüências ultra·altas.

Emissor para ambulânciás

A Royal Agricultúral Hall, de Lon-

Na gravura que ilustra esta notícia pode ver-se o modêlo «Sporter>
anunciado pela Oalvin Mfg. C.', com
correia para o ombro.

dres procedeu, recentemente, . a
curiosas
experiências com
um emiss o r-receptor para
ambulâncias.

O «Sporter>> Motorola é um superheterodino de 4 lâmpadas com alto-falante de íman permanente e antena
de quadro na correia para ombro.
Pesa 2 quilos. Tem as seguintes dimensões: 14X20-1/2X10-1/2
centímetros. A alimentação é fornecida por pilhas sêcas.

Êste emissor- receptor permite um a
constante
comunicação entre
a ambulância e o hospital.

fabricantes, é o modêlo portátil, género máquina fotográfica, funcionando em qualquer parte.

.: 4. •

por Manuel Alves Barreto
A
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ESTE singelo comentário destina-se
não só aos amadores de rádio
mas também aos de música, sôbretudo aos de ouvido exigente. Com
efeito, o expansor de volume veio
dar remédio a uma anomalia que,
embora importante, passa despercebida à maioria dos auditores de rádio e de discos.
O expansor de volume, engenhoso
dispositivo de funcionamento automático, destina-se a imprimir à música maior realismo, pelo contraste
que assegura entre as notas fortes e
as fracas. Também é conhecido pelo
nome de contrastador sonoro.
Como sempre, antes de demonstrar as virtudes do remédio, convém
analizar a natureza da doença. Vejamos, pois, em que consiste:
Quando a música destinada a
modular uma onda portadora, ou a
gravar um disco, apresenta grande
amplitude de variações de intensidade sonora (desde os mais débeis
pianíssimos aos mais violentos fortíssimos, como nas orquestras sinfó·
nicas) é necessário limitá-la, por razões de ordem técnica, fáceis de prever: sôbremodulação da portadora,
incapacidade física do disco, etc. Isto
consegue-se perfeitamente nas unidades de controle anexas aos estúdios, mas resulta numa compressão
Iii

de intensidades que pode tirar à música muito da sua naturalidade. Os
sons fortes ficam enfraquecidos, e os
fracos são acentuados, por falta de
contraste, quando mais não seja. A
música, assim, chega-nos achatada,
sem brilho e sem vida. Ao que parece, e segundo recentes teorias, podem atribuir-se ao som original três
dimensões, e apenas duas ao rádio-difundido ou gravado. Ouvir música comprimida, então, é com o
observar uma fotografia vulgar; ouvi-la no original, ou com a ajuda do
expansor de volume, equivale à
observação duma vista estereoscópica (em relêvo). Seja como for, o
nosso ouvido não é realmente falho
desta espécie de perspectiva, e distingue entre a reprodução musical
dum amplificador de audio com expansor ou sem êle.
O expansor, portanto, é um dispositivo destinado a descomprimir a
música, restituindo-lhe assim as características originais. Funciona automàticamente. está claro. Nem 'sempre se impõe a sua necessidade, embora seja de manifesta serventia muitas vezes.
Antigamente só podia aplicar-se
aos amplificadores com saída em
push-pull, mas agora, com a lâmpada 6L7, é de-veras fácil adaptá-lo
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a qualquer receptor. Trata-se, para
todos os efeitos, dum amplificador
de ganho variável, muito sensível
aos sinais fortes, e muito pouco aos
fracos.
·
Eis o circuito clássico da R C A:
Funciona baseado no facto de a
lâmpada 6L7 ter um ganho dependente da polarização a plicada à grelha n. 0 3. O sinal é aplicado simultâneamente à grelha n. 0 1 desta lâmpada e .à grelha da 6C5. Esta última
amplifica-o, e a 6H6 detecta-o; a tensão rectificada presente em R s (carga
da 6H6), vai polarizar a referida grelha n.' 3 da 6L7. Quando o sinal é

forte, a 6L7 favorece-o; quando é
fraco, mais o atenua. O funcionamento é similar ao do C. A.~ V., mas
·
em sentido inverso.
Para evitar distorsão, é indispensável qne o sinal de entrada na grelha n." 1 da 6L7 não exceda 1 volt,
valor de pico, o que se regula por
meio de R,, A tensão polarizadora
da grelha n.' 3, na ausência do sinal,
ajusta-se pela deslocação de P, de
forma a que a corrente de placa da
6L7 seja de 0,15 mA. Com R4 regula-se o grau de expansão.
Os valores para o circuito são os
seguintes:
Cr, Cs, C5=o,r uF
02, C4, C6=o,5 uF
Rr
r megohm, potenciómetro,
controle de nivel
R2 =r megobm
Rs, R6 = roo.t>oo ohms, r watt
R4
1 megohm 1 potenciómetro,
controle, de expansão
RS= rç.ooo ohms1 o,r watt
R7-= roo.ooo ohms, o,r watt
RS= 2So.ooo ohms, o, r watt
Rg
5oo.ooo ohms, o1r ·watt

=
=

=

Nota: Todos os,pontos terminais
sObre a fonte de alimentaçiio
devem encontrar-se correctamente derivados mediante condensadores.

Concurso Antena 1939
Ê esta a 6.a e última pregunta para o nosso •Concurso•

iniciado no número 25:

Como funciona, fundamentalmente, o chamado
controle automático de volume, nos receptores?

11
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HÁ poucos
meses, o vapor-cisterna
Jorge• construido nos esta~s.

'

r
i

leiros Blohm & Voss por encomenda
do govêrno argentino, realizou com
êxito a sua primeira viagem
d e experiência.
Em todos
os portos em
.que fêz escala
o formoso barco foi objecto
de atenção gera 1, especialmente a sua
aparei h agem
radio-eléctrica
pouco vulgar
a bordo dos vapores de carga, pois
além dos aparelhos normais de emissão, recepção e de rádio-goniometria,
o barco está equipado com um sistema de P A acoplado com poderosos receptores para fins de escuta,
assim como de um aparelho radio-eléctrico de comando para as comunicações ·entre a ponte e os diversos
pontos da coberta.
A instalação radio-eléctrica propriamente dita consta dum emissor
de onda comprida e de outro de
onda curta, emquanto que o emissor
de emergência previsto especialmente
para funcionar na onda internacional
de 600 metros, abarca também tôdas
as longitudes compreendidas entre
os 300 e 40.000 metros.

Um receptor permite captar tôdas
as emissões de T. S. f. entre 15 e
~0.000 metros, servindo outro receptor especial de onda comprida para

completar a instalação de recepção
a bordo.
A instalação rádio-goniométrica é
hoje indispensável para a segurança
da navegação (1 ).
O receptor automático está sintonizado para a onda internacional de
600 metros e permite receber com
segurança absoluta tôdas as chamadas de socorro emitidas por barcos
em perigo eminente.
Além dêste aparelho de T. S. f. o
«S. Jorge>> dispõe duma instalação
radio-eléctrica de comando que permite ao capitão ou ao oficial de serviço transmitir em cada momento as
(1) Veja n, o 5 de Antena,
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Na sala de jantar dos oficiais foi
montado um moderno super-heterodine, e aparelhagem para a reprodução de d is c os. Esta última tém
úm amplificador de 20 watts e pode
alimentar facultativamente sete altofalantes. Um
dêsses alto·
·falantes encontra-se no
quarto do
capitão. outro na sala
de jantar,
outro no
quarto dos
engenhei-

suas ordens desde a ponte a qualquer ponto da coberta.
Tanto da ponte do comando, como
de qualquer posto microfónico instalado a bordo, se podem estabelecer
comunicações com o ponto desejado,

ros, outro

n o quarto
dos oficiais,
outro na câmara dos
tripulantes,
assim como
no salão de
primeira
classe e no
refeitório de
terceira.
Os passageiros do <S. Jorge» não
sabendo-se sempre na ponte do comando de onde parte a chamada ou. se vêm na necessidade de renunciar
alarme por· intermédio· dum quadro ás comodidades que se oferecem normalmente só a bordo dos vapores
óptico.
Na ponte do comando, na ponte das grandes linhas transatlânticas. A
de passeio, nos sítios de possível engenhosidade da técnica rádio-elécemergência a que possa ser necessá- trica contribuirá para amenizar a sua
rio transmitir ordens, encontram-se viagem e a fazê-los esquecer que viajam num vapor-cisterna.
alto-falantes.
No quarto de leme encontra-se
HANS KOLB.
disposto o amplificador com a sua
caixa de. ligação, destinado a ampli- 0
0 11
11
11
11
''" 1illill"·'"
'11"!1°''"'1illll"l11111111'~
•
llillll~' 1ill'il 1111111
11!11111' 1illlj•·'"
I!IIU11 ''11_Illl1111'
ficar a corrente microfónica para a ~''"llilllil"·'"
reprodução por alto-falante.
Como fonte de energia utiliza-se ""
COUPON
"""
=~
=~
um grupo electroe;éneo que alimenta
~~
para o Concurso Antena 1939
o sistema P A. Êste sistema serve ==~
=~
para a retransmissão dos programas
(6." PREGUNTA
'§
de radio-difusão captados a bordo -~
~
~
do barco, e para a reprodução de
11
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discos de gramofone.
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A conferência
recentemente em

entre 1.250 e 1.875 m., assim como
entre 192,3 e 545 m., tendo estipulado,
mais, que a zona compreendida entre 1.132 e 1.250 m. já reservada aos
serviços militares e aeronáuticos de
T. S. f. podia ser utilizad.a pelas
emissoras de radiodifusão, sempre
que esta utilização não desse
lugar a interferências.
As longitudes de onda
compreendidas
entre 545 e
1.132 m. estão
destinadas exc! us i vam ente
a os diferentes
serviços q u e
necessitem de
T. S. f., a sabe r: serviços
militares, marítimos, aeronáuticos, radiogoniometria, etc.
As ondas de
174,9 a 192,3 m.

realizada
Mo n t r eu x
(Suíça) por iniciativa da União Internacional de Radiodifusão teve a delicada tarefa de repartir entre os países radiofónicos europeus as bandas
de longitude que tinham sido reser-

Êste p~f]ueno disco de quartzo, que tem dimensões semelhantes às de uma
mediaua moeda. regula nos emissores Telefunlten a freqUência correspor.dente à longih:de ele onda de cada tmissor.

destiN

nadas aOS serviços marítimos normais, assim como aos serviços marítimos de socorra.
Os delegados dos 37 países europeus representados na Conferência
de Montreux tiveram, pois, a tarefa
bem difícil e delicada de repartir as
ondas disponíveis entre as emissoras
europeias de radiodifusão, cujo número ascende, actualmente, a 310 no
total.

vadas para a radiodifusão pela convenção internacional do Cairo, encerrada em 1938.
Como é sabido, nem tôdas as ondas compreendidas entre 170 e 2.000
metros podem ser utilizadas pelas
emissoras de radiódifusão.
A convenção do Cairo havia reservado exclusivamente para fins de
radiodifltsão as zonas compreendidas
li

ficaram
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felizmente que o continente europeu é de grande extensão e que a
técnica sabe solucionar sempre com
grande acêrto os novos problemas
apres-entados 'incessantemente pelo
progresso.
Para evitar que se produzam interferências mútuas, a diferença entre
as freqüências utilizadas por duas
emissoras vizinhas deverá ser, teàricamente, de 9 kHz/s. Mas esta diferença constitue uma exigência impossível de realizar, já que a totalidade das bandas distribuídas definitiva e provisoriamente à radiodifusão que é de 1.160 kHz, não permite
atribuir senão 130 longitudes de onda
exclusivas. Estes números revelam,
claramente, as dificuldades a que teve
de fazer frente a Conferência de Montreux para satisfazer os delegados
dos diferentes países ·europeus ...
O problema pôde ser resolvido
satisfatoriamente, mercê das ideas
engenhosas sugeridas pelos. técnicos
rádio-eléctricos.

onda que pode ser empregada por
um número ilimitado de emissoras
dos diferentes países, sempre que a
sua potência não seja superior a 2
kws. Uma "Onda comum nacional»
pode-se definir da mesma maneira,
simplesmente é utilizada pelas emissoras de uma rêde nacional. somente.
As <<emissoras sincronizadas>, por
fim, que- graças ao sistemático labor da indústria radio-eléctrica chegaram a um ponto elevado de perfeição- são duas ou mais estações
dum mesmo país que vêm radiando
sempre o mesmo programa na mesma
longitude de onda.
E' fácil compreender que a sincronização exige precauções técnicas
muito especiais na emissão, principalmente no que se refere a estabilidade de onda utilizada pelas emissor as sincronizadas. A experiência
adquirida neste terreno, foi, segundo
parece, devidamente tomada em consideração durante os trabalhos efectuados pela Conferência de Montreux.
Pode-se comprovar, por
exemplo -e isto
se explica pelo
«encontro» dos

raios reflectidos
e dos raios directos - que as
distâncias óptimas entre várias
estações de uma
rêde sincronizada são inferiores
O trabalho ingrato"que coube à ((Conferência de Montreux~:
Sentar 500 emissoras em 150 cadeiras ...
a 275 kms. ou
bastante s u p eOs delegados europeus idearam, riores a 500 kms. As distâncias crítipor isso, a «onda compartida», a cas encontram-se entre 275 e 500 kms.
«onda comum internacional», a
Não existe o perigo de que se
<<onda comum nacional• e, por fim, possam produzir zonas críticas de
âs «emissões sincronizadas>>.
interferência na zona útil de cada
Uma «onda compartida>> é uma emissora se a potência de uma ou de
onda utilizada· por duas ou mais várias estações que integram uma
emissoras dos diferentes países. Uma rê de sincronizada, é reduzida, servin«onda comum internacional• é uma do unicamente para assegurar a recepIII
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o
-<<0 éter é o infinito, o éter é o
espaço, o éter é uma matéria ininterrupta, sem espaços intermediá-

rios- o único continuo, que existe
no universo.

A noção
de «espaço vazio> encerra
uma contradição. O têrmo «vazio»

mámos «eter>>.

designa, efectívamente, o nada absoluto. Ora, o nada absoluto não é susceptível de extensão espacial. O continente, cujo conteúdo fôsse o nada,
seria êle próprio o nada. Mas, visto
que o continente- o espaço- existe,
deve existir tambem um conteúdo.
Por outras palavras : a natureza não
deve conhecer o vácuo absoluto. Se
a noção do infinito creou a de espaço
vazio, é que os nossos conceitos dos
átomos no finito nos mostram o espaço como não inteiramente repleto
dêsses átomos, separados por espaços
intermediários. Visto que o número
dêstes átomos é finito, a hipótese
dos espaços intermédiários em que,
ultrapassado êste número, os átomos
deixam de existir, parece completalamente lógica. Mas, êsses espaços
intermediários de vem necessàriamente conter algo, sob pena de não

Isto leva-nos a passar do finito
para o infinito que o eter preenche
completamente, penetrando até
mesmo os átomos e onde não existem espaços intermediários. A hipótese do infinito é, efectivamente, indispensável porque a representação
do finito do universo não dá resposta
à questão de saber o que está para
álém do finito. Por outras palavras:
o éter é o infinito, o eter é o espaço,
o éter é uma matéria ininterrupta,
sem espaços intermediários -o único
c o n t í n u o , q u e existe no universo.
O átomo do éter é elástico, como
o demonstra ''a reflexão da luz. Por
outro lado, por tôda a parte se vê a
manifestação da fôrça.A lógica manda
concluir que a orígem de tal fôrça se
encontra no éter, ou antes, que a
fôrça o r i g i na 1 e o éter são uma e

ção local no espaço duma cidade. A
Alemanha e a Suécia, por exemplo,
já dispõe de rêdes sincronizadas, cujas quatro ou cinco emissoras têm
uma potência de 0.25 a 2 kws.
A Conferência de Montreux concedeu à radiodifusão italiana várias
ondas compartidas com outros paí-

ses para crear uma rêde sincronizada
de 5 emissoras de potência reduzida.
finalmente, pode dizer-se que o
novo plano de Montreux causou uma
impressão de solidez e de lealdade
que- devemos dizê-lo- não eram
precisamente, até à data, as características da radiodifusão europeia.

III
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existirem. E é êsse «algo> que cha-
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a mesma coisa. Pode invocar-se, em
favor desta hipótese, o raciocínio seguinte:
Os átomos do éter, que enchem
o infinito, de maneira ininterrupta,
dada a sua extrema compressão, exercem ups sôbre os outros certa pressão. E esta pressão recíproca que é
a fonte de tôdas as fôrças. Apertados e comprimidos, os átomos não
poderiam possuir forma esférica, qúe
é a única que confer<;_ aos corpos um
equilíbrio absoluto. Eles devem preferentemente ser poliedros ou apresentar formas muito irregulares. Em
conseqüência, o equilíbrio no interior do próprio átomo está comprometido, visto que a distância entre
os diversos pontos da superfície e o
centro de gravidade do átomo deixa
de ser constante. A pressão dos átomos vizinhos não se exerce, tão pouco,
com fôrça igual, no interior do átomo
e determina, por sua vez, variações
de densidade. O átomo elástico procura, em reacção, restabelecer o equilíbrio interno. Cria-se, desta fôrma,
uma pressão de retôrno, um deslo·
camento contínuo do centro de gravidade, uma espécie de pulsação interna, que, por sua vez, actua sôbre
os átomos circunstantes, e t ô d as
essas acções e reacções determinam
um turbilhão contínuo, cuja velocidade eguala a da luz. Entretanto, o
equilíbrio de pressão não se restabelece nunca.
O éter, que ênche o universo,
exerce naturalmente uma pressão sôbre os corpos constituídos de átomos de elementos e de moléculas.
Como esta pressão se exerce com
fôrça igual em tôdas as direcções, o
equílibrio dêsses corpos está assegurado. l:ntretanto, dois corpos vizinhos constituem mútuamente uma
espécie de escudo contra a pressão
etérica proveniente da di r e c ç ã o
oposta. Parte da pressão encontra-se,
por esta maneira, reflectida pelos cor11
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pos de elementos, de forma que entre os astros se forma um espaço em
que reina uma pressão etérica menor. Isso aprpxima os c o r p o s l!ns
dos outros. Chamaremos a êste espaÇo
o <<campo de sombra da pressão».
Esta hipótese fornece excelente explicação da lei gravidade. Como todos os corpos celestes formam uns
para os o n t r os essas espécies de
sombras de pressão, estas determinam o movimento de rotação dos astros uns em volta dos ouíros, e como
resultante das acções recíprocas dos
campos de sombra, a rotação dos astros em torno de si mesmo. Dadas
as superfícies planas dos corpos celestes em movimento, os espaços
comprendidos entre si e que constituem os campos de sombra élé pressão menor, tomam forma lenticular.
O jogo recíproco dêsses campos de
sombra, em forma de lente, circunscreve o espaço em que evoluem os
corpos celestes.
Assim nascem êsses sistemas elípticos, que se chamam as vias lácteas.
Quanto à luz, ela se explicaria como
um impulso que passasse de um
átomo de éter para outro e que seria impulsionado por uma aceleração do turbilhão interno dêsses átomos. Estas teorias explicam igualmente a contradição existente entre
a velocidade aparentemente infinita
de fôrça de gravitação e a finita da
luz ..
E a eterna sarabanda em que são
arrastados os átomos do éter à procura do equilíbrio interno que cria
ao acaso, diversas correntes que pro~
duzem as diversas formas de energia que agitam o universo: eléctricidade, magnetismo, luz, etc. Pela sua
rotação e pela sua marcha no espaço,
a terra entra em contacto com regiões sempre novas de oceano do
éter e absorve outros átomos de éter
constantemente novos. É assim que
se deve explicar o magnetismo in11
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por Eugénio Moura (G T1 ZZ)
Os sinais das ondas ultra-curtas podem

. AS ondas ultra-curtas, que há bastante tempo se utilizam nos ensaios de televisão e noutras expe. riências, tinham sido denominadas
quási ópticas porque, nessa época,
se lhes atribuía um limitado alcance
e se imaginava que não fôssem capazes de ultrapassar o nosso horizonte visual.
Os trabalhos que Marconi realizou há anos, obtendo comunicações
perfeitas com ondas de 75 cm. entre
Roca di Papa e Capo figaro (Sarde. nha) -pontos separados por uma
distância superior a 200 Km.- vieram abalar o convencimento até então estabelecido.
Tendo-se suposto que um tal aumento de alcance fôsse devido a fe-

nómenos de difracção, resolveu-se
prosseguir as investigações nêsse sentido. Assim, demonstrou-se em conclusão que as ondas ultra-curtas não
se propagam em linha recta, ao contrário do que se supunha, mas que
seguem a curvatura da Terra, como
as ondas curtas e sem i-curtas. Muitas
informações foram depois arquivadas, provenientes das experiências
que a seguir se fizeram em 5 e 10
metros.
Receberam-se na Inglaterra as
emissões de televisão da estação
alemã Berlim-Wilzleben que trabalhava em 7 metros e até foi possível
a recepção das emissões dos serviços policiais dos E. U. A. que se
efectuam em 8 a 9 metros, percorrendo assim uma distância superior
a 5.000 quilómetros.
Durante uma. sessão onde estavam presentes vários peritos inter-

terno do globo terrestre, alimentado
pelo éter infinito.
Certas teorias substituem à hipótese do éter a dos campos de fôrça.
Entretanto, elas não conseguiram
explicar a natureza da fonte em que
êsses campos vão haurir a sua fôrça
nem a dos meios de transmissão dessa
fôrça. Segundo a nossa hipótese, que
supõe um universo cheio de éter,

sem solução de continuídade, seria
êsse éter infinito, encerrado em si
mesmo, que constituiria um ·campo
único de fôrça. É êle a fonte universal de energia que alimenta todos os
campos de fôrça particulares. N~o
existe fôrça, cuja origem esteja no
interior dos corpos celestes. Do exterior, como do interior, todos os
corpos estão sujeitos à fôrça original.

receber-se a grande distância

•
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nacionais de rádio, o professor Van
der Pol informou a assistência dos
estudos que vinha realizando nos laboratórios Philips sôbre a difracção
das ondas ultra-curtas e, em particular, sôbre a absorpção que estas experimentavam ao atravessar as camadas atmosféricas mais baixas. O
mesmo professor verificou (de acôrdo
com a teoria e pela comprovação experimental) que um radiador, trabalhando em 8 metros de comprimento
de onda, criava a certa distância um
campo eléctrico sôbre o qual pouco
poderia influir o facto de a Terra ser
plana ou curva.
foi devido a estas e outras experiências que ficou resolvido abandonar a designação de ondas qttási
ópticas pela qual eram conhecidas,
visto estas ondas seguirem a curvatura terrestre e poderem ser recebidas a muitos milhares de quilómetros, ao passo que os raios luminosos só podem propagar-se em linha
recta e não passam além do horironte visual.
Dos resultados dos vários ensaios
efectuados por verdadeiros apaixonados da Ciência Rádio-eléctrica,
foi possível chegar-se a um grau de
notável perfeição em matéria construccional de emissores para trabalho nas freqliências ultra- elevadas.
Entre os estudiosos portugueses
destaca-se C T 1 K H, que foi, segundo
creio, o primeiro amador emissor
que conseguiu óptimos resultados,
experimentando 9 S O' S com amadores dos outros .continentes.
Entusiasmado pelos seus resultados é que eu me decidi também a
a estudar os 28 Me. Os resultados
foram os mais satisfatórios, tendo-me sido possível apenas com 25
watts de entrada, comunicar com
grande quantidade de amadores espalhados por várias partes do globo,
o que prova não ser necessário dispor de tão grandes potências como
III

nas bandas inferiores que nos são
destinadas.
Uma das grandes vantagens das
freqliência·s ultra-altas é ·a de se poder instalar fàcilmente um sistema de
ante(la rotativa, que orientará os
nossos sinai> conforme as conveniên·cias: Todos .sabem que as antenas
possuem propriedades direccionais;
com um sistema giratório aplicado a
qualquer antena, torna-se possível
fazer chegar um. sinal mais forte a
determinado ponto. Uma antena destas, muito popular nos E. U., é a do
tipo Krauss, conhecida por « W 8 j K
rotary beam», com. a qual fiz experiênci!l.s bem interessantes, conseguindo ·estabelecer contacto com as
5 partes do mundo. O vento, porém, forçou-me a desmontá-la pouco
depois, devido a ser muito desabrigado o local onde me encontrava.
Com a proibição do uso das estações de amador ficaram suspensos
os meus estudos, esperando no entanto prosseguir neles Jogo que seja
levantada a proibição, para bem do
progresso rádio-eléctrico.

ANGOLA
AGÊNCIA DE LUANDA
Depois de esgotados todos os recursos da nossa pa·
ciência, depois duma tolerância sem limite, 50mos obrigados a retirar a nossa agência de Luanda das mãos do sr.
António Nascimento Pi~
res, Caixa Postal327.
Avisamos, pois, os
nosso» amigos de Angola,
de que o sr. António Nascimento Pires, de quem
reproduzimos a fotografia, nada tem, a partir
dês te número com ANTENA.
Avisamos, também,
o senhor Pires de q1;1e se,
no prazo m:í.ximo de go
dias, não liquidar as suas
contas com a administra·
ção desta revista, será
a atitude mais conveniente.
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Já ouviu falar no CAÇADOR DE AVARIAS?
.
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O CAÇADOR DE AVARIAS é um v~liosfs.slmo atJxiliar,Cle
todós quantos trabalham na reparação ·-·
ou consêrto de receptores de rádio.
Trata-se duma publicação em formato reduzido- próprio -para
trazer no bolso- onde se encontram condensadas as
origens das avarias dos aparelhos -receptore-s,
em relação àos seus sintomas, duma
maneira inteligente
ordenada
É valioso para os que saibam (porque lhes aviva a memória, e
é-o igualmente para os que não sabem (porque os ensina).
Remete-se à cobrança por 4$o0 - Colónias (moeda Colonial 5$00 ou 5 angolares)
Peça~o

imediatamente às

"Edições

RUA 1.' DE MAIO, 43

A N T E N A"

VILA NOVA DE GAIA

AQenda do Ra:diótilp

--~------------------~
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•EDIÇÃO ANTENA"
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Única publicação portuguesa no género e indispensável na mesa dos
·amadores Rá~~~diosos da

Publica tim Dicionário
Êste ano a Agenda do Radiófilo ápresenta-se' numa
melhorada e atraente ediçã0

de R á' di o, '~ompleto,
que só/ 'pOr 1Si ·justifica o
valor desta abra.

e variàdas montagens
AMPLIFICAÇÃO

Sfmbolos- Tabelas- Dezenas de interessantes

EMISSÃO

RECEPÇÃO

Um livro profusamente ilustrado e indispensável
P R E C O:- Continente e Ilhas , • • • • • . • • -·
Colónias (importância acompanhondo o pedido em
vale postal ou moeda local. • • . • • •
Angola • • • • . • • • • • • . •
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8$00

eça sempre e em tôda a parte

Companhia Velha
Fundada em 1756

Telefones
127 e 246
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Rua das Flores, 69
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Caixa Postal n.'· 812- LOURENÇO MARQUES
A L. R. E. M. tem em stok as edições ANTENA e presta, gentilmente, todos
os informes aos candidatos a alunos da Academia Nacional de Rádio
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BORGES
A MELHOR MARCA
DE VINHOS DO PORTO

BORGES
1

A MELHOR MARCA
DE VI NHOS OE MESA

BORGES
1

i./'

A MELHOR MARCA
DE VINHOS ESPU~
MANJES NATURAIS
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