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Editorial
No mar do desalento' em que nnvc,!lnm
publicações técnicas portuguêsns «Ànte~

as

cncontra~se

na»

nnímnda pelo bom desejo

dé prosseguir, melhorando-se de número
para número'.
E porqu2 tanto ânimo
Com

jubilo podemos responder : prcs:-

tou-se justiça à nossa vontade, e o acolhimento que nos foi dispensado é sobejamente compensador do nosso csfôrço ,

O

primeiro número de «Àntenn» es,!lo-

tou-se ri'll>ídnmente, e sôbrc a nossa bonca
de

trnba.lho

temos

inúmeras

cartas

ele

aplauso c incitamento.

86

quem

nas

lides

ela

imprensa tem

queimado n1Suns anos poderá nvalínr n satisfação

de vencer, de ver bem acolhida do

público

uma inícÍntivn em que antecipada.

mente pôs o melhor do seu bom desejo de

CARLOS DEL POZO

bem servit'.

Locuior ~da U. R. M.

Este n{r.mero, o seSunelo, marca jú. o
nosso lêma-cOrresponder ao favor dos nos-

sos leitores.
t é cn i c o

Àssim

o

aumentou.

seu
E

r e ch c i o
.se

o

ncolhiM

Mensagens curtas

menta elos nossos leitores continuar com o
mesmo

entusiasmo, <XÀntenn:e-, sem agravar

, o seu preço ele vendà, tornarMscMú uma 'bôa
revista, c um explênelielo nuxiliar do nma"
elorlsmo nacional.

Deseja ~Antena• na Madeira, Açores e Moçambique.
Carta à administração.

<> Durante n conq:uista ele Addis Ahélm pelos italianos, a emho.ixnda americano.
comunicou com a embnixnda inglêsa pela
T, S. F. servindo-se das vias W nshinSton
e Londres, pois n-pesarMdc estarem a uma
distância de G quilometras uma. do. outra,
o uso ele fTequêncíns diferentes tornava as
comunicações difíceis.
E' curioso reSistnr que os sinais emitidos deram uma volta de 20.000 quilóme•
tros Para unir dois pontos distantes npe- ~
nas G quilómetros,
<> O novo zepclin a.Von HindcnburS~.
a que com tôda n propriedade se poderá
cham'nr o rei dos ares, está provido duma
completissimn estação de T. S, F,, in ..
cluindo indicnclores de rumo,
,
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constnt.;üo de npnrelhos de ondas
ultrn·curtns é, certamente, o <(transN
ceplor:>.- - transmissor e rect>ptor no
me~mo tempo- npontndo já em uma
ou mais revistas dn especialidade.
E porque o aparelho, em si,
tem o maior Íl\terêsse, não pode deixar .::Antena», que se propõe ser n
~-un,guarJa
o apoio de tôdqs os
«C T' S'-' JlOttu:Juêses, de ao mesmo
fnzcr referência.'l, e prestar tôdas as

Sempre que um no\"0 npnrelho, c{ual~
quer novidade, sun\e no merendo, 1Jnrn sé
utilizado em cfttolqu(':t: ,Ius freqliêncins dcstinndns aos amadores, n suo. utilização populariza-se com tôdo. n rapidez. Infelizmente, no que (liz respeito nos <~C T, s>) não
aContece o mcmno, nos seus npnrclhos pnrn
cÍevndns frcqüt<ncíns, n}Jcsar dos resultados
excelentes muitas vczca ohtidos c dos ohjcctivos interessantes n que nos faz chc&nr sempre n experiência.

Os trnbnlhos em ondas t1ltrn-curtns, IonSc de terem ~âtlo postos
tle porte, como à primeiro. vista
poderia ser interprctudn n 1JOUCU divuTSnçüo de noticias a êles concernentes, vêm contÍ01.mndo n mc:reccr
cndn vez mois c melhor n nten<;iio
dos cspecinlizndos, de formá cjue,
é possível, dentro de um breve e!IN
p:1ç,~ de tempo, podérem fazer-se
demonstrações públicas de .l:!tande
ímportUncin, que vão, por certo,
\despcrtat• a curiosidade e o entusiasN
mo
verdadeiros amadores.
palavras em.

indicações ao seu alcance.
O aparelho começo por possuir
ctltn })rímordial. característica, n tôdos os modos atendível: o ser essencialmente portatil, mercê do seu
pouco pêso, e de ocupar ttm espaço
sín.t\ulnrmente retluzido.
Vê-lo-eis nas fotografias que ncomlJanham o presente nrtigo c com o qual
se cfecturam jú. interessantes experiências
cm 5 metl"os, colhendo os melhores "resultados.
I?odemos observar, com referência à
sua construção, que, nêste aparelho, o botão

superior serve' l'arn o ~juste ele sintoN
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nin. no passo que o inferior se destina 'no
contl:ôle de volume,

Os dois isoladores de porcelnnn, que
se veem na. parte superior do aparelho,
correspondem às terminações da bobine _de
li~açã.o da antenn.,
O botão lateral, colocndo no Indo do
interruptor, acciona um comutador tetrn.M
polar que serve para ligar o aparelho, ora
para transmissão, ora. para recepção. O

botão do condensador está ligado ao mesmo JlOX meio de um eixo de haquelite para
diminuir, tanto quunto possível, o efeito da

cnpacidade do corpo do. pessoa que esH n
sintonizo.r.
No sub-pninel estão colocado::; o
transformador de modulação e o de atlnptnçã.o para auscultadores, cujos dados de
construção se indicam na lista ele ma..
teriais.
Pa.ra. fazer funcionar o trnnsceptor
temos que, num l'timeiro movimento, colocá-lo na posição de recepção, dando Yolta. para a es((uerda no respectivo- botiio c
depois, desde q:ue tudo funcione bem, deve
ouvix-se nos nuscultndor~s um forte zumbido, sinal de que a super-reacção funciona.

Ã super•rel!eneração é produzida, nêio
por uma. válvula osciladora, mas pela vál-

vulo. detectorn, paro. o que basta utilizar
um vo.lor de resistência. de Srelhn menor
que o usual. Para ficarmos se.Suros de que
o detector super•re.Sencrn bem, o condensador
deve ser de boa qualidade e de
micn.

c3

O condensador C.; deve Hgo.r-se directamente à massa e o.o choque ele ro.diofreqüêncín e o condensador de passn,Sem pnra
o filnmetÍto C1, deve li.Snr-se nos terminais
de filamento no zóco.lo. O' condensador de
sintonia Ca deve ficar coloéndo de forma o.
que fique bem separado do chassis, como

se vê no. fotografia. E' êste um de-talhe
muito importante, pois do contrário corre•
mos o risco do aparelho nã.o funcionar,

O valor da resistência R 2 é vo.rió.vel
e, apesar-de o indicarp1os como sendo o
mais conveniente, o mo.is prático se:r:ú. ensaiar várias resistências até encontrar a
mais adequada.
Convém fazer notar que o receptor
irradia. fortémentc quando está n. funcionar
e, por isso, convém utilizar êste tipo,... de
aparelhos imicnmente po.rn. ensaios no ar
livre, de maneiro. o. reduzir no mínimo ns
interferências que poderá produzir sôhre
outros receptores que estejam trabalhando
nn mesma freq:ii~ncía.
As primeiras provas realízaclns, le-

'
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efectuaram experiências sôbre um automó ..
vel em marcha e a uma distância de 3 K.
da estação que servia de base. Aconteceu
que uma das rodas saiu c;le improviso c,
por meio do transceptor, foram pedidns fer-

vam·nos a garantir ótimos 're:!!ultndos, su' periores mesmo a tudo aquilo que poderia
esperar-se, ntendendo ao pequeno raio de
acÇão que tais freqüênc:ins tinham, até há
bem pouco tempo.
Com o transceptor e:fectuaram•se experiências de comunicação entre um ya.tch
e a terra, a uma distância entre si de 10
quilómetros, nas melhores condições, pois
tinha-se a impressão de estar utilizando
um telefone comum.
Uma prova prática do transceptor está na que casunhnente se obteve quando se

MATERIAL

esmaltado ·ou nú de 1,2

m/m.
La: Duas ou trez voltas do mesmo diâ-'
metro

e do mesmo fio.

A ligação

com L1 e L2 deve ser variável.
T1: Transformador com um en~ola.men
to de microfone de 166 es1'iras, fio
esmaltado de 0,25 m/m.
lamento
de 0,1.

de placn de

Um enro-

a. 000

voltas

Um enrolamento de Srelha.

de 6,000 espiras, fio esmaltado de
0,07

m/m. • Núcleo:

Ouvido o S. O. S., fácil foi enviar-lhe, o
socorro pedido.
Às experiências p±osse,Suem com interêsse e afinco, sendo provável que, brevemente, possamos dizer a1.Buma c o i ..
sn de suma impoi-tância. sôbre o as ..
sunto.

DE

L1 L2: Cada. uma. de 5 voltas de 16 m/m
com fio

ramentas, etc., a fim de reparar a «panne».

55 chapas.

CONSTRUÇÃO
T2 : O mesmo núcleo de T1 mas com
um primário de a o ooo voltas de
0,1 m/m; um secundário de 1.ãoo
voltas do mesmo fio.

C2

:

Condensador Hamarlund ou National de 25 mmfd,

C:; : Condensador fixo de 100 mmtd tipo
Mid,Set.
C.1 : Condensador fixo de 4. ooo mmfd
tipo Midget.
C~ Cn : Condensador fixo de 2 o ooo mmfd
tipo Midget.
Rl: Resistência. 10 .ooo n-1 Wo
R2: Resistência. 10o.ooo n-1 w.
R.t : Resistência. de 2 n .
RFC: Chol~e tipo Na.tiona.l R-100

TODO O MATERIAL PARA T. S. F.
Lâmpadas -Microfones - Transformadores

SECÇÃO
TÉCNICA

VILA NOVA DE GAIA

Ferros de soldar
Material convenientemente ensaiado
tO

0

/

0

de desconto aos nj assinantes

PREÇOS SEM CONCOHRENGIA - REMESSAS RAPIDAS - PEGA ORÇAMENTOS
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Ele:m.entos
Adaptação para português do CT1FK
II
Em Julho de 1837, numa demonstração para o govêrno italiano,
estabeleceu· comunicações e n t r e
barcos de guerra separados 19 quilómetros, .resultando dessas experiências a instalação das primeiras estações emissoras de T. S. f. em
barcos e farois.
A primeira prcva do valór da
T. S. f. deuse em 1899
com o salvamento dos tripulantes c! o
barco •R. f.
Matthews"
que h a v i a
chocado, com
o barco farol
"E as t Ooodwin>, Este
possuia uma
instalação de
T. S. F. e
pôde comunicar com o farol "So•tth
Foreland" e pedir oportuno auxilio.

Transmissão aiHravez
do AUãsuilico
O génio de Marconi não está
apenas nos seus inventos, mas, tam~
béril, na sua visão excepcional, e
na sua tenacid<~de.
Depois de ter conseguido Lmir
a França à lt1glaterra, atravessando
o' Canal da Mancha, principiou a
pi·eparar-se para unir a Atnérica e
a Europa. Para esse efeito instalou
em Poldhu, Inglaterra, a estação .

que entào seria considerada a mais
potente do mundo.
Em fins de 1901 embarcou para a Terra Nova, acompanhado
dos seus ajudantes Kemp e Paget.
Nas suas primeiras provas em S.
João da Terra Nova tentou elevar
um fio vertical (a antena) servindose de balões, mas os fortes ventos
que sopravam
naquela costa
frustarani
constantemente os seus intentos.
Marconi
T<Jif!lonc
teimou, e o
seu génio venceu os elementos. f.m 12 de
Dezembro de
I 90 I p6de eievár um balão
que segurava
I 20 metros de arame que constituíam a sua antetla receptora. A
sua ansiosa espera foi recompensada quando, cêrca das 12 h. 30m.
compreendeu claramente a letra •S• ·
que lhe era enviada periodicamente
da Inglaterra. Os seus ajudantes
comprovaram o feito e cheios de jubilo anunciaram ao mundo o êxito
duma emprêsa que por tôdos era
considerada como insensata.
A maio.ria dos sábios da Europa acolheram as noticias do êxito
de Marconi com desdem. Não sucedeu o mesmo nos Estados Uni- ·
dos, onde imediatamente apareceram tôclas as facilidades à disposição de Marconi. Entre o entusias-

ANTENA
mo de alguns e o desdem de mui·
tos iniciaram-se então os trabalhos
da •Companhia Marconi>.

viesse revolucionar a indústria. As·
experiências de fressenden tiveram
Jogar em 1901 e só em 1904, John
Ambrose fleming (vêde fotografia
As primeiras lâmpa ..
da !.' página) ilustre sábio inglês,
inventou a lâmpada mais elementar,
das de Rádio.
conhecida então com o nome de
As experiências e trabalhos de
·Lâmpada de fleming>.
Marconi confinaram-se apenas à
A figura 5 mostra a construção e uso desta lâmpada elementar.
transmissão de sinais por meio da
Como o leitór verificará, consta
Chave Telegráfica e os aparelhos
tran~missores utilizavam a descarga
dum filamento e dum cilindro me,
durr.a chispa eléctrica. .
tálico que .o rodeia, mas sem o toEste sistema de emissão oferecàr, o qual se denomina "a placa>.
cia várias e sérias desvantagens
O interior da lâmpada encontra-se .
comparado com os processos mointeiramente livre de gases.
dernos, Entre essas
Ainda que, só
desvantagens avul- , - - - - - - - - - - - - - - , ma i s adiante, os
nossos leitores Iralava a de não se
poder transmitir a
"'
varão relações com
voz por meio de "'"''""
as mais -complexas
chispas, pois a reteorias de Rádio,
cepção era inteira-·
dizemo-lhe,
por
mente impossível.
agora, que a !unO Dr. Reginald
ção da l~mpada· dec-· .
Aubery fressenden,
totora é a de torilustre sábio do Canar constante a pasnadá, foi quem prisagem da corrente
me i r o transmitiu
que baixa da ante. com êxito o som
na, para que o som
por meio das onpossa chegar ao aidas de Rádio fazen.
tofalante.
Se o leitor ligar um par de
do uso de um emissor de ondas
continuas. Os seus trabalhos tiveauscultadores directamente a um
ram . lugar nos Estados Unidos.
circuito de Rádio, desprovido de
Entre as suas numerosas invenções
detector, não ouvirá nada, devido
contam-se: o detector electrolítico,
a que os auscultadores não podem.
o altern"dor de rádio frequência e
operar com a· corrente que está a'
a abertura de chispa rotativa.
variar a direcção constantemente à
fresseden trabalhou com Edison
razão de muitos milhares e até micomo engenheiro electricista e quílhões de vezes 'por segu!ldo.
mico em chefe, e depois em várias
Este era um dos problemas
companhias de electricidade, dedimais difíceis de solucionar naquele·
cando-se afincadamente aos sistetempo, pois a corrente que. as ondas de rádio produzem na antena
mas de sinais marítimos e à segué muito débil. A "Lâmpada de
rança da navegação.
Nào obstante o êxito de fresfleming• operava medioc,.amente
senden, o problema da transmissão
com essas débeis correntes e outro
perfeita do som não estava resolvitanto sucedia com os diferentes «dedo, e, de facto, passaram-se muitos
tectoresu inventados naquele tempo.
finalmente, o Dr. Lee Defoanos antes que a lâmpada de rádio

==--'------------.J
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rest, ilustre sábio_. americano, construiu a lâmpada •Andión> que veio
revolucionar por completo a ciência de Rádio. Em 1905, !Jeforest
construiu uma lâmpada compostá
de filamento, placa e um novo •elemento>: uma espiral de arame que
colocou entre o filamento e a piaca, como o leitor verá na figura
seis, propositadamente partida a ampola para esse fim.
Esta espiral, chamada grelha
desempenha o papel duma válvula
automática e o seu trabalho é tão
eficiente, que, hoje, se podem receber com inteira facilidade sinais tão
débeis que anteriormente
nem ao menos eram suspeitos.
~
A lâmpada do Dr.
L e e Defprest, tornou
possível a T. S. f; de
hoje, e veio destronar
as chispas que usara
Marcoai, e o arco eléc!rico de fressenden.
Presentemente, a lâmpada original de Defo
res! sofreu tantas modificações que pouco se as,
semelha à primiHva. No
entanto os seus princi- l'i,s'-·G
pios permanecem quàsi
inalterados.
A lâmpada de rádio é o elemento mais importante da indústria
moderna, e por esse motivo merecerá
um aturado estudo mais adeante.
Durante os anos de 190ó a
1909, Deforest surpreendeu o mundo com as suas descobertas e apti'
cações práticas. A êle corresponde
a honra de ter sido o primeiro a
transmitir música de ópera por meio
de Rádio, na sua estação experimental na Califórnia.
A, primeira emissora comercial
que apareceu no mundo inteiro,
foi a <I(DKA• de Pittsburgh e é
da • Westinghouse Electric & Manufacturing C.o

Esta éstação prin-cipiou a trabalhar regularmente em· 1920. A
partir desse ano o número de emissoras tem aumentado const< nt mJente, existindo hoje muitos centos
delas, prestando à humanidade relevantes serviços.

0

Rádio Modervao

Examinando a fig. 7, (ver
próximo número) o leitôr veri•
ficará o sistema actual usado
para a emissão e recepção do som.
A' esquerda está a estação emissôra. Do lado direito um receptor,
que poderá, na prática, estar a
muitos milhares de quiIómetros da emissôra.
~
A voz e a música
são simples vibrações de
ar. Estas chegam ao microfone, cuja missão é
a conversão dessas vibrações sonoras cm débeis correntes eléctricas.
Depois de terem sido
amplificadas convenientemente, chegam ao aparelho emissor e dêste são
radiadls em forma de
ondas de l~:ídio, à velocidade de 300.000 quilómetros por segundo.
No re~eptor, o processo é inverso. As ondas de Rádio a(> passarem pela antena, geram débeis
correntes eléctricas, as quais se am'
pli!icam enormemente ·e logo passam ao altofalante. A missão dêste aparelho é a de converter as-<
correntes eléctricas mencionadas em
vibrações de som, as quais serão
idênticas às que recebeu o microlone da estação emissora:

r-----------,

UM ANÚNCIO EM «ANTENA• CUSTA POUCO
E VALE MUITO - PEÇA-NOS A NOSSA TABELA
---- DE PUBLICIDADE
· --

'

I
.l

!

PiN'TENA

Um Emissôr Moàarno

tlB · 3 'lâmnatlas

O emissor que no presente
trabalho vamos apresentar aos nossos leitores é bastante conhecido
dos Om's estranjeiros. ·Os seus resulta dós são excelentes, tanto para
fonia como para telegrafia.
· No próximo núÍ11ero ·descreveremos ttm modulador capaz de modular 100 o1,.
A afinação e a neutralização

miliamperimetro acusará, sendo a
ressonância aproximadamente no
princípio do quadrante (placas móveis do condensador C5 quàsi · tõdas fóra). Também se poderá reconhecer a oscilação com o vulgar
arco de Hertz ou lâmpada a Neon.
A seguir deve intercalar o miliamperimetro no circuito de grelha do
Buffer ou Dobradõr, sintcinisando

são normais, mas para facilidade de
quem o quizer construir, passamos
a descrever essas operações.

o condensador C5 até obter. o máximo de corrente de grelha. Feito
isto, e com o oscilador trabalhando
normalmente, siutonise o cóndensador. C6 até encontrar ressonância
que será próxima da capacidade
máxima do condensador.
A seguir procure a posição no
condensador de neutrali:(ação (C9j · ·
. para que não exista indicação' de
alta frequência no tanque do Buffer
quando se gire com o condensador atravez de ressonâncias.
Ajustamentos no condensador
C9 provável mente afectarão· a afinação 110 circuito oscilador, sendo

Para a gama dos 3,5 Me.·
, (com cristal para esta gama)

Com a alta tensão da placa
das lâmpadas 10 e 203-A desligada, mas com os filamentos acesos
e as baterias de negativação liga•
das, aplique a alta tensão ao osci·
lador (lâmpada· 47) e sintonise o
condensador C:; até obter a oscilação que será conhecida por uma
descida de corrente de placa que o

10
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p0rtanto necessário reafinar o con·
condensador C7 para ressonância,
densador do oscilador, tôdas as ve·
que será indicada por uma descida
. zes que varie a capacidade do con·
de corrent~ de placa, como já se
densador de neutralização.
disse em cima no caso do Buffer,
Com a· antena desligada a corrente
Quando a .. lâmpada lO. está
de placa será de 20 miliamperes.
neutralizada, o condensador C6 po·
Com a antena ligada e sintonisada
derá ser variado atravéz do ponto
para a ressonância a tomada de ande ressonância, sem que afecte a
tena deve ser variada até a lâmpaleitura do miliamperimentro no cir·
da 203-A dar a corrente indicada
cuito de grelha. Depois de coiiVe·
nientemente neutralizado, a alta ten·
pejas características da lâmpada que
são será ligada, (lâmpada 10), e o
sérá de !50 miliamp~res.
condensador C6 afinado at'é se
Para a gama dos 7 Me;
obter ressonância, que será conhe·
cida pelo mínimo de corrente de
Afine o oscilador e Buffer coplaca; o mínimo
mo se disse anserá de 40 mi·
tes, colocando o
«ANTENA»
liamperes se a
tanque do Buffer
Responde prontamente a tôlâmpada 203-A 1 · das as consultas técnicas.-para a· segunda
estiver com o fi
harmónica. Ares·
lamento aceso.
sonância da Ee.
O miliamperimetro deve ser agora
gunda harmónica deve ser encontrada
próximo da mínima capacidade C6,
intercalado . no circuito de grelha
A
corrente de grelha do amplifica·
do amplificador (lampada 203-A) e
dor final, será a mesma que antes,
o condensador C6 afinado até se
15 a 20 miliamperes,
· obter a máxima corrente de grelha,
a qual será entre !5 a 20 miliam·
Se o amplificador final já tiver
peres. Neutralize da mesma ma·
sido neutralizado nos 3,5 Me., terá
neira com que procedeu para o
que ser novamente neutralizado nos
Buffer, isto é,. procure encontrar a
7 Me., afinação que será feita como
posição no condet1sadô: .CIO, a
acima se explicou para a neutralização nos 3,5 Me.
qual permite, que girando o con·
A corrente de placa da lâmpa.
densador C 7 atravez do ponto de
da 203-A será a mesma que nos
ressonância, não dê indicação de al3,5 Mc-20 miliamperes sem a anta freqUência no tanque do ampli·
tena ligada;
ficador. feito isto, ligue a alta tenA potência dêste. emissor é,.
são à lâmpada 203-A e ajuste o
aproximadamente, de !50 Watts.

I
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. 004
.002
100 mmfds
>
250
>
variável
250
350 variável
2 condensadores de 100
mmfds em série
50 mmfds variável
50
.'
•
>
.002

C!
C2
C3
C4
C5
C6
C7

C9

CIO

Cll

Tôdos os condensadores isolados a mica
RI
R2
R3
R4
R5
MI
M2

5.000 ohms 2 w.
50.000 >
2 w.
10 W.
20.000
2W.
50.000 ''
!OW.
5.000

'

o.~oo

miliamperes

0-300

>

' Construção de bobines
LI -

21 espiras de fio n.' 12 enroladas numa fôrma de 2
polegadas de diâmetro.

L2- 10 espiras de fio n. 0 12 enroladas numa fôrma de 2
polegadas de diâmetro espa·

çadas o diâmetro do fio .
A bobine de neutralização
consiste em seis espiras (en·
roladas sem espaço) e afastada de L2, do lado do tanque, ';, de polegada.
L3 -- Para os 3,5 Mc.-20 espiras
em tubo de cobre de '/8 de
polegada. Diâmetro 3 '/2
polegadas .
L3 - Para 7 Mc.-9· espiras em
tubo de cobre de '1 8 de polegada. Diâmetro da bobine 3'j, polegadas.
L3 -- Para 14 Mc.-4 espiras em
tubo de cobre de ' 8 de polegada. Diâmetro da bobine 3 '/2 polegadas.
E parece-nos que o presente .
trabalho está fáciimente compreensível, tanto mais que esta montagem destina-se aos amadores. com
alguma prática.
A secção técnica de «Antena•
responderá prontamente a qualquer
consulta que os seus assinantes lhe
dirijam.
CT1ZZ 8iJ CT10Z
N. da. R.- Sempre 'que se dirija n <Antenn» pnrn qualquer assunto,
deve referir-se no seu númáo
ac assinatura que vai r'esistn.;.
do nas .cintas de expedição.

Ideal Rádio
(LIMITADA)

Rua Formosa, 353-1.? -

PORTO
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ANTENA

Dicionário de Rádio
:C I
Vêr em núcleo.

Alma
Alta tensão. ténsion)

tension (jai

Termo usado para indicar voltagem
elevada.

Alternação. - Alternation {alternéis·
hon)·

A variação ~e valores da corrente
alterna, de zero à amplitude máxima e regresso a zero, quer em direcção positiva ou negativa. Duas
alternações seguidas, uma positiva
e outra negativa, formam um ciclo.

Altofalante.-Speaker (spiker)

Buzina de rádio.

Alto- potencial.-High potential (ia i
poténshial)

Alta voltagem.

Antena sintonizada.-Tuned antena
(túnt antena)

Uma linha aérea de transmitir ou
receber, provida dum condensador
variável ou inductância variável,
com o propósito de variar a sintonização.

Alternador.-Alternator (alternéitor)

Aparelho eléctrico usado para converter a corrente alterna em energia mecânica ou de iluminação.

Ampere-hora.-Amper-hour (ámpirauat;)

Unidade para indicar o produto da
·corrente por tempo. Uma corre h te
dum ampere circulando pelo espaço
duma hora ou seu equivalente.

Amperímetro. -Ammeter (amiter)

Instrumento que estando ligado a
um circuito, indica o valor da corrente em amperes.

Amperímetro de R. F.- R. F.
Ammeter ( •ar-e!> ámiter)

Geralmente é um amperímetro do
tipo de elemento térmico, de forma que possa indicar a intensidade em amperes duma corrente alterna de R. F.

High

I
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ANTENA
Ampere.-Ampere (ámpir)

Unidade de intensidade de corrente
eléctrica. A corrente que passa por
um circuilo duma re'sistênéia de
um ohmio quando a voltagem aplicada é de um voltio. Uma corren- ·
te eléctrica que deposite . 001 de
grama de prata num voltâmetro,
em um segundo.

Amperita.-Amperi!e (emperait)

Uma resistência especial que automàticamente mantem o valór da
corrente que passa por ela dentro
de certo limile. Usava-se no circuito de filamento de baterias.

Amplificação de •estira afloja• ou
de ciclo completo.-Push-pull (pushpul)

Chamada também incorrectamente
de <<pu,h-pull• (inglês). Sistema de
ampHicação por meio do qual se
usam as lâmpadas para obter uma
amplificação maior, utilizando as
duas metades do ciclo.

Amplitude.- Amplitude (ámplilud)

A ordenada máxima duma corrente
alterna ou voltagem. O valôr máximo que alcança uma alternação.
A intensidade de um som.

Ampere-volta.-Ampere turns (ámpir torns)

O . producto do número de voltas
dum electro íman e o número de
amperes que passam pelo mesmo.
Um ampére-volta seria uma corrente
de um ampére passando por uma
volta.

A nodo."- Anade (ánod)

O electrodo positivo duma lâmpada. Geralmente o ánado de lâmpada é a placa.
Continúa

Rád.io=Serviço, L da.
E~GENHEIROS

Montagens, Repara96es
RadioaEiectricidade Çeral
Rua Elisio d.e Melo, 28-1. 0
Telefone, 7001

-
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flNT.

Qtmntos, de e~tre as

Para a sua construção, bastar-nos-ão mui•
to poucas· coisas :

~-'

'dezenas de milhnres de
râdio-ouvintcs p o r tuSuêses, não olharão para os seus receptores
com uni certo desco·ntcntnmento ao verificarem ((ue, sendo
sua
vontade ouvir determinada estação, disso se
veem
:impossibilitados
visto que os seus aparelhos estão bem lonSe
de possuir s. q u e I a

~-- - - -.-.- "- ·brr;;r-.,;'

Um tubo (:,ilíndrico de
cartão parafinado ou bukelisndO com 70 mm, tle
com11rimento c um diiimctro um pouco supe-

,;, .. J;,/t 71éJ Jo ri?r ao das bobines c1Uc

se vão empregar. Estas,
tipo cfavo de meh, bem
conhecido, são em ntíA:::JO e~.liVd!
/o~ ~e.Sa.Õ3_
B B =~j~o u
,, mero de três: Uma de
.Do es.pirns e duas de 60
selectividade que, l10je em dia, tão necesespiras cada, em scnc, o que equivale a.
'",
stiria. é? Muitos e muitos, certamente, se
umn só bobine de 120 espiras. À vantaencontrnm nesta indesejúvel situação. E os,Sem de adoptar esta. d-itpln hohinog.!m de
sim, vem n propóSito a descri-·
60 espiras está na necessidade
ção duma montnáem, no Alcande colocar n bobine de 30 es{'le.tpt(JJ'

.. -- . - - - . =<-'-'--"="

jl,

"'

tôdns as holsns1 nin~a
pecíuenns, c·~Pnz cÍe.
satisfazer nilldn os mnis exiScntes, extremamente simi>les
c que os amadores poderão
por si mesmo construir.
ce de

piras entre âquelas duas.
Paro. os primeiros e11Snios, ,

as mais

\

colocam-se ns bobines, a uma
distância de .5 mm. e logo q·ue
comece n audição vão-se scpnr onde ou a11roximnndo conforme se jul,Suc conveniente.

R

Este circuito a que, com
uma certn .Yrnçn se cl~u o
nome de «Circuito rôll1n»,
verdadeiro eliminador, permítirá

suprimir totalmente uma

estação~ difícil de eliminar.
.

Este éircuíto merece bem
o cuidado dos nossos leitores.
De fácil e ccon6mica montn,Sc;rn. o result,ado prático que
oferece é valiosíssimo .

.,

ALBINO

SALVADOR

Única casa especializada na construção
e rebobinagens de .transformodores

R. 31 de Janeiro, 190- 1. o
. AOENC!i\

PILOT

Telef. 5565

-
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N.o 1 Antena
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I

N, da R. - A publicação com piela dos símbolos de rddio em <Antena• :._ oitenta e um símbolos,_ representa
um elemento valioso, para o amador - montador.- : - : - : - : -

'

3

lt ~~
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2 Antena de quadro
3 Pilha sêca
4 Acumulador-Bateria

11

A,

11

))

7)

a]
~
j_

))

••
))

))

))

;;r

5 Bateria , 8,
6 Zumbidor
7 Bobine de A. F
8 lndudância fixa
9 lndudância variável
10 Condensador fixo
, CONTJNÚA

lâmpadas SILV.INIA = Condensadôr·es SOLAR
Fios de antena, baixada. Para-raios
e tôdo o material para T.. S. F.

Agente :
Rua Cedofeita, 1O 3 -
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SERVIÇOS DE COBRANÇA

Assinantes~ nas Colónias

·Com o presente número enviamos para Ó correio os recibos
de assinatura ·relativos ao 1.' semestre (série de 6 números), da
importânçia de 9$00.

Dada a bem conhecida dificuldade em proceder à cobrança das
assinaturas para as colónias <Antena• deixa de ser remetida para
África, a partir dêste número.
Os amadôres que a queiram
continuar a receber deyem enviat;·nos
directamente o importe da assi(Jatura em moeda de fácil p~rmuta no
Continente.
Pudemos avisar os nossos aini--,
gos de Angola que a admillistraç[lo de <Ankna)l aceiti o franco
·belga, ao câmbio do dia. ·

A ADMINISTRAÇÃO

_Remeta-nos os endereços das
pessôas . das suas relações que se
interessem pelos segí·êdos da T. S. f.
Coopere com <ANTENA• para
que Portugal possa ter uma bôa
publicação da especialidade.
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(MARCA REGISTADA)

-~

!
11

~

É a graode marca dos melhores

VINHOS DE
ESPUMANTES

;
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Composição e Impressão __ Im1>rcnsn. Universal- Teld, 125 -

Aveiro

•
--DE·--

lr:m.ãos Oliv·eira
SERVIÇO· PUBLICO

DE SOM

aluguer, venda e reparação
de amplificadores
Reparação de aparelhos de rádio
16 anos de prática

0,. R,. S,. lE,. Cm
l,lll'iH·B.':íf. ·o·~
~

:JonUI!I\IJA.

:Q:LIIJV•.
•ll!l'Jlll'i :~
'",.~ "'---:JJ ~ ~ :R.ft

R. Santa Catarina, 130
TELEFONE
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