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i_~-~-= O QUE OS AMADO~ES DEVEM SABER~"'~ 
ilmü lümpmliü de Néon (O filiO mstrumerno de JUOVü ~ 

Além de uma infinidade cie apli
cações ~ue o técnico póde realizar, 
a lâmpada de neón constitue para 
êle um maravilhoso indicador de 
continuidade de circuitos para prova 
de resistências de elevado valôr, 
fixas ou variáveis, assim como para 
enmlamentos de chokes, transfor
madores, etc. 

Umalilmpada comum, 

brilho variável, dependente do va
lôr da resistência do circuito. Com 
um pouco de experiência pode che
gar se a calcular, com grande apro
ximação, o valôr de determinadas 
resistências. 

Quando ligamos a lâmpada neón 
em série a uma fonte de tensão al
terna, obtemos um cqmprovador 

de condensadores. 
das conhecidas pelo no- .:.:JANM 

me de •veladoras» póde , lA"<'~wN 
aplicar-se e adaptar-se .· 
perfeitamente, de acôrdo \__ 
com as indicações da '\ 
gravura, à realização de · ~-
um <<testerl) económi· - \ 

Ao estabelecer con
tacto com os terminais 
de prova, a lâmpada 
iluminar-se-à com um 
brilho proporcional à 
capacidade do conden
sador. 

co. A fonte de alimen-
tação poderá ser a pró
pria linha de iluminação, dêsrle que 
se trate de c.c, a fonte de alimen
tação • B» do receptor ou qualquer 
eliminador ou bateria «B» de tensão 
de tal ordem elevada que seja capaz 
de acender uma lâmpada. Ao li
gar-se-lhe a lâmpada neón, consta
taremos que .esta se iluminará com 

IIII Segundo informa 'Rádio Se
manal», um estudante de Budapeste 
registou, na Acàdenlia de Ciências, 
um aparelho de rádio destruidor 
de insectos. Trata-se dum emissôr 
de ondas ultra-curtas, que, quando 
a funcionar, consegue impregnar 
o ar duma tal «electricidade», num 
r?.io de 5 metros, que todos os pe
quenos insectos que ali estejam 
tombam asfix.?dos ... ou envenena
dos. 

A a u s ê n c i a de 
iluminação indica 

imediatamente uma falta de ligação 
interior ou uma capacidade extraor
dinàriamente r~duzida, enquanto 
que um brilho exc~ssivo provará
supondo tratar-se de um condensa
dor de pouca capacidade-a ex is
tência de um curto circuito entre 
as armaduras do mesmo. 

l!iirll A Sociedade de Autores de 
Berlim recebeu da administração 
da rádio alemã 500.000 dollares 
de direitos de obras teatrais rádio
difundidas de Janeiro a Junho. 

IIII Na Polónia existram em 1 de 
Ivlarço do ano findo 753.000 rá
dio-receptores. 

111111 Na Itália, 10. 119 escolas pri· 
márlas possuem aparelhos recepto
res de rádio. 
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lhn amplificador de p()tênciar que nao 
precisa de transformadores nem selb 

O amplificador que apresentamos 
aos rwssos presados leitores, for
nece cêrca de 3 1/2 watts de saída, 
sem distorção, e é constitu!do por 
três andares de amplificação, sendo 
o último ligado em pus h -pull. 

As ligações do volume·contrôle 
e da grelha de comando da válvula 
6]7 devem fazer-se com arame blin-

a, 
.:r[lq. 

ifhpecl4nci<t. 

Atendendo aos valôres do matt
rial, o leitor estra~hará por certo o 
valôr invulgar de 52.000 ohms da 
resistência de placa da válvula 6C5. 
Este valôr foi dado como óptimo 
e como as resistências à venda no 
mercado têm certas tolerâncias, nào 
será difícil encontrar êste valor entre 
algumas marcadas: 50.000 ohms. 

I '---------------------------
dddo, ligando a blindagem ao polc• 
da «massa>) comum. 

Todos os filamentos são ligados 
em série, mas se se trata de cor
rente de 220 volt<;, é necessária a 
aplicação de uma resistência redu
ctora. 

Nilo deve ligar-se o polo da 
«massa" a terra, e isto porque um 
sector da linha de iluminação fun
ciona como terra, precisando en
contrar por tentativas qual a posi· 
ção da ficha de corrente na tomada, 
escolhendo aquela que menos zum
bidos der. 

O alto-falante a empregar em 
conjunto com o amplificador deve 
ser, de preferência, dinâmico, tipo 
«iman permanente», com transfor
mador push-pull de 2. 500 a 3. 000 
ohms de resistência primária, para 
50 a 60 mAmp. de carga. 

Franz Placzek 

N. da R. -lnic!a hoje a sua co
·laboração efectiva em Antena, êste 
nosso ilustre amigo, técnico dis
tinto da A. E. O .. 

Aqui lhe consignamos um abraço 
de bôas-vindas. 
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Nas páginas de ANTENA, 
especialmente dedicadas ao 
amador e profissional, publi
caremos, sempre que seja 
possível, interessantes disposi· 
ções, dados úteis e experiên
cias que contribuirão para esi.i
muiar o amador nos :eus tra
balhos p:-áticos. 

Transformadores de alimentaçao 
em série 

filtragem para as necessidades co
muns. 

O circuito apresentado na fig. I 
sintetiza uma das disposições mais 
simples a que póde ch~gar-se den
tro duma margem de ,relativa eco
nomia. Esta fonte de alimentação 
nos dará perto de 600 volts con
forme as condições da, carga e 
usando deis transformadores do 
tipo dos utilizados nos t:eceptores 

Vários amadores nos têm es~rito para broadcasti(lg. 
sugerindo-nos o emprêgo de certos Poderemos empregar válvulas 
métodos para , rectificádoras 
obter, por for- ' 80,82 ou 83 
ma economi- sem receio a 
ca, fontes de 'J'fd ' qualquer con-
alta tensão pa- tigêDcia desa-
ra ser usada gradável,mes-
em transmis- mo que atin· 
sores,etc., ele. jam 550 volts 
Com tais dis- " 8~'/d de cada lado 
posições 're da derivação 
sul ta facílimo central' dobo-
conseguir ten- - binado de alta 
sões de 750 a tensão. Não 
1. 100 volts. Fonte de alimcnhu;.ão loC":lnórnlca p!!rll fransmlssôrcs ou simpllflcado'res há nada, por 

Dês, de que de rotcnci" - outro lado, 
d 

A disposis:iio aproscntada no circuifo proporcion<~ um melo económico b 
-po enl e 111 ~ c simples, para obter fanfes do lcn51io de 700 a 1000 vofls de acõrdo que o ste a 
prega r~ s e com as necessidades de cada c:aso particular que não pos .. 

transformadores económicos e vá!- sam ligar,se em série mais de duas 
vulas rectificadoras cujo prêço não unidades dêste tipo. A corrente 
é nada elevado, o sistema repre- que póde tomar,se do sistema é a 
senta uma economia, se nos deter- mesma que para um único trans-
mos a, comparar o que custaria formador, no entanto, no caso apre-
uma realização com transformado- senbdo, a corrente não deverá ex-
res de alta tensão, empregando ceder !50 miliamperes. 
válvulas rectificadoras 866. , O sis-
tema de filtro está projectado na 
forma corrente obtendo-se ampla W. K. Schafer 
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Um explen~i~o receptor ~e uma só lâmpada para corrente contínua 
Por~ EXPERIMENTER 

Se é certo que nas colunas da gações à massa devem fazer-se a 
nossa revista se vêm tratando lar- f" d t 1 
gamente assuntos de elevada utili- um 10 que serve e pon O ~e re-
dade para os amadores veteranos, torno comum à massa, ao passo 
verdadeiros técnicos já, também os que no segundo, esta ligação pode-
principiantes, o's apenas in,ciados, · rá fazêr-se directamente sôbre o 
merecem toda a nossa atenção e, chassis. 
cuidadosamente, coligimos aponta- 1 
mentes qne lhes vão expressamen- O esquema mostra c aramente, 
te dirigidos. E' para êsses que nós mesmos aos mais atrasados no as-
endereçamos o recf.'ptor que segne. sunto, como o nosso receptor se 
· · · · . . · · · · . . . monta seni dificuldades. 

São inúmeros os amadores que Para facilitar a mundança de 
pretendendo iniciar-se na técnica ela onda, preferimos usar de «bobines 
T. S. f. exilam um pouco deante intercambiais» que o interessado 
da construção de um pequeno re- poderá construir sem grandes difi-
ceptor de uma válvula, quando o . culdades desde qve tome em conta 
seu ideal seria a realisação de um os dados consignados na tabela que 
circuito prescindindo de baterias e deixaremos abaixo. Desta forma, 
pilhas, pa- · evitam-se 
ra ser coni- com plica-
pleta mente ções desne-
e I e ct ri c o. cessárias e 
Entre êstes Au:~.:.vu-rADoRe::. . e fica asse-
há aind~ os gurado o 
que, sem 1 , é x i t o da 
serem atin- _., construção 
gidos pela ,, A recep-
tt alterniza cs 'T' Rj =- 2~ .. tc ção, é da-
ção» das ""' c,]; "'' n!ü""'- ro, só po-
cor rentes , Esquema f<!órico derá fazer 
que as várias emprezas vêm reali- -se com auscultadores, que devem 
>:ando, continuam a viver no regi- &er de boa qualidade; aí está uma 
me de c. c. canalizada. Acresceu- economia que seria contra:produ-
te-se a isto o interesse manifesto cente, pois a baixa sensibilidade 
pelo desenvolvimento das ondas dos mesmos só nos traria uma re-
curtas e iremos encontrar muito cepçào muito débil! 
pretenso amador, constristado e em Os valores dos componentes 
completo desânimo, só porque não aqui ficarão lambem explicitamente 
consegue dispor de um aparelhosi- detalhados, e como o seu custo é 
nho capaz de o mimosear com pequeno, só temos a lucrar com-
umas audições nessa gama de on- prando-os de boa qualidade. 
das. As bobines que se utilisam co-

Pois bem; o receptor que apre- brem gamas de onda que v·ilo dos 
sentamos obedece-a todos êsses te- 25 aos 500 metros! Se bem que a 
quisitos, é extraot:dinàriamente sim- recepção em ondas médias pode 
pies, e fartamente económico. ser prejudicada por interferencias 

O circuito pode montar-se sô- de poderosas estações de obroad-
bre madeira ou sôbre um chassis casting» instaladas nas proximida-
metálico. No primeiro caso, as li- des, êsie mal pode facilmente re-
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mediar-se usando a menor capaci
dade possivel de antena, nessa gama. 

Para uma boa recepção, a ante
na precisa ter 15 a 20 metros. A 
ligação à terra não é absolutamen
te necessária, mas se interessar la
zer-se, tem de ser atravez de um 
condensador de 0,05 mld., doutro 
modo corre-se o risco de um curto 
circuit:J na linha de iluminação. 

Por outro lado, se o interesse 
do amador vai só para as ondas 
curtas, recomendamos que o painel 
da frente seja metálico, evitando-se 
assim mui
to os elei
tos de ca

. p a cidade 
pro v oca
dos p e 1 a 
mão la o sín~ 
tonizar. Se
ráhom 
t ambem 
em pregar 
um b o m 
dial,de mo-

ÁNTENA 

MATERIAIS 
C,-Trimmer de 50 mmld. 
C-Condensador de sintonia 

- de 0,00014 mfd. 
C,-Condensador de grelha de 

0,00025 mld. 
C,-Condensador de mica de 

0,00025 mfd. 
C, -2 mld. ·papel, 200 volts. 
C0 -2 mld. papel, 300 volts. 
R,-2 a 4 megaohms (a deter-

minar por experiencia) .. 
R.,-Resistencia redutora de li

- lamento de 710 ohms (vêr 
· · texto). 

R,- 5.000 
ohms, 2 
watts. 
Pot, -Po
tenciome
tro de 0,1 

?l''''"'~;<illlll:fii:l"l m ega o h th. J + CH,--Cho-
22ovcc ke 30 Hy 

l - comum. 
LL,-Cha· 
ve inter-

v i lU e n t 0 Esquema prático ruptora. 
suave e lento, atendendo a que a 
sintonia das frequencias altas é. 
qualquer coisa de muito crítico. 

TABELA DAS BOBINES 

li Loogi!,do d• oo-1 
da em metros 

LI L2 li 
20 a 40 19 voltas 8 voltas 

40 a 100 19 " 13 " 
100 a 230 38 " 19 » 

11230 a 500 110 " 22 » 

PIELO MUNDO 
Polo Norte 

1!\11!1 O Rádio operador l(ren
kel trabalhando actualmente no Po
Jo Norte, conseguiu ligação com 
uma grande maioria das estações 
europeias e americanas, entre elas 

Um par de auscultadores. 
Uma lampada 37. 
Painel, chassis, etc., etc. 

Adoptaçãa à!:': Carlos Amoral 

Elementos de T. S. F. 
Por não termos recebido a 

tempo as gravuras para esta secção, 
somos, contrariadamente, obriga
dos a não a inserir nêste número. 

muitas de amadores. 
A êste propósito lembramos 

que foi este operador que em 1930 
conseguiu pela primeira vez, esta
belecer uma comunicacào entre o 
PoJo Norte onde se encontrava e o 
polo sul onde estava nessa ocasião 
uma missão americana de estudos. 
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Pela Direcção dos Serviços Rá
dioeléctricos foram 111udados os 
indicativos elas estaçoes portuguesas 
de broadcastirzg, substitu1ndo-lhes 
o prefixo CT I pelo de CS 2, 
exceptuando, Rádio Renascença, 
que não tem indicativo oficial, e 
Rádio Club Português que ainda 
conserva o de CT I OL que o tor
nou tão popular. 

Por esta razâ.o já as várias emis
sôras da ca~ital adoptam o indi · 
cativo actual. 

Os postos rádio-amadores, como 
o País é dividido em três zonas, 
usarão os prefi"os de chamada 
CT I, CT 2 e ÇT 3, corresponden
tes, respectivamente, aos do Norte, 
Centro e Sul. 

·-=----
O E'TER E' LIVRE, desde que o 
uso desta liberdade não perturbe 
a ordem pública, atente contra a 
segu•anc;>a dos Estados ou preju
dique a liberdade das comunica
c;>ões, tanto internas, como inter
nacionais. 

{Resolução fornada no Congresso lnter
nacionai de T, S. P .. reolisodo em Paris 

em 14 de Junho de 1925). ---v---
Serviços de cobrança 

Muito IL-n.portante 

Com êste número enviamos para 
o correio os recibos dum semestre 
(9800) referentes a tôdas as assina
turas que acabaram com os nú
meros 12 e 13. 

A tôdos os nossos assinantes pe
dimos o favôr da sua atenção à 
nossa cobrança. 

A ADMINISTRAÇÃO 

7 

COHSHH08 H08 RflDiófllOõ 
Quando o seu aparelhu estiver 

avariado entregue-o para reparação 
a uma casa especializada. 

Os conhecimentos rádiotécnicos 
não estão ao alcance de qualquer 
electricista, como muita gente julga. 

Um médico de clínica geral, ou 
um enfermeiro, mesmo que seja 
de 1orimeira classe, não pode ope
rar um tumor no cérebro ... 

Entregue. o seu aparelho a uma 
casa especializada, com pessoal 
competente para efectuar as repa
rações. Depois do apa:·elho repa
rado, verifique em casa do próprio 
reparador se funciona normalmente 
ou nào. 

Caso funcione normalmt:nte, acei-
te-o e pague a reparação. . 

E' o mesmo que se passa com o 
seu automóvel, com o seu rel0gio, 
com qualquer máquina. 

O aparelho vai para "ua casa. 
Pontu-o a funcionar cuidadosamen
te, respeitando as ligações de an
tena e terra e da corrente. Depois 
de algum tempo, se o seu &parelho 
funcionar mal ou se se avariar, não 
deite as culpas a quem o reparou. 
Um aparelho de rádio é nm apa
rellw complicado quási tão compli: 
cada como O Cúrpo hlllll<\.110. Se· 
estiver doente e o médico o curar 
da apendicite e se depois d~ quinze 
dias lhe aparecer uma doença no 
coraçito, não diga que o médico 
não presta m1s sim que o c.oraçào 
está longe do apendice e que o 
médico nito podia, quando curou 
uma cousa, prever a avcria que 
viria para a outra ... 



Di c i o n·â r i o 

Electro-iman.- Electromagnet (ele
ctromágnet) 

Electrão.-Electron (eléctron) 

Eliminador de baterias.-Battery 
elim inato r. (báteri e li m inéitor) 

Emissão de electrões.- Electron · 
emission (eléctron emíshion) 

Emissor.-Emiter (emíter) 

J~ck.--Jack (yak) 

Escape de grelha.-Orid leak (grid 
lik) 

X 

ANtEl'·.JA 

de Rádio 

Uma peça de ferro macio provida 
duma bobine pela qual circula uma 
corrente eléctrica, com o objectivo 
de formar um campo magnético. 

Segundo a teoria electrónica, um 
electrão é a subdivisão maís pe
quena da matéria, sendo uma carga 
negativa de electricidade. Os ato
mos de distintas matérias distin
guem-se pelo número de electrões 
que têm. Julga se que os elec
trões giram em órbitas em redor 
dum núcleo central chamado pro
ton. 

Anódico. Um aparelho que se li
ga ao circuito de iluminação e pro
porciona as voltagens que necessita 
um receptor de rádio desenhado 
para ser alimentado por baterias. 

O fenómeno da libertação de ele
ctrões da superfície dum corpo, 
quer seja por efeito de uma alta 
temperatura, iluminação, raios ,.x,., 

. percursão ou desintegração quí
mica. 

Numa lâmpada, o elemento que 
emite os electrões que tornam pos
sível o funcionamento. Em algumas 
lâmpadas, o filamento é o-emissôr, 
enquanto que em outras há um 
cilindro que aquece o filamento. 

Dispositivo usado para ligações. 

Alta resistência colocada num cir
cuito de grelha de contra! duma 
lâmpada, para permitir o escape 
de cargas que se possam ter acu
mulado na grelha. 
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Escape de chispa.- Spark gap 
(spark gap) 

Estática.-Static (státic) 

Eter.-Ether (íther) 

Excitação.-- Excitation (exiséishion/ 

f. D. C.--D. C. C. (dóbl cólon 
cóvert) 

9 

Aparelho mecamco usado num 
emissôr de chispa para permitir a 
descarga intermitente dum con
densador. 

Electricidade estática. Cargas elé
ctricas em suspensao. Termo usa
do em Rádio para indicar a electri· 
cidade da atmosfera, que ao esca
par-se para terra pela antena pro
duz ruidos. 

Meio imaginaria e através do •JUal 
se propagam as ondas electroma
gnéticas. O vácuo, "o nada»_. 

falando electricamente, o acto de .. 
aplicar uma corrente ou voltagem 
num circuito com o fim de obter 
determinado efeito. 

Abreviatura que significa: fôrro 
duplo de algodão. c'"""''" 

· · · da 

Correia :Ribeiro, gilhos, 2. 

Exportadores de Vinho do Porto 

Casa Fundada ern 1862 

VILA NOVA DE GAIA 
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ijuais são as hnras mais favoráveis para as emissões a largas distâncias ? 
. Para determinar, com certa pre
cisão, quais as horas mais favorá
veis para a realisação dos grandes 
DX, para as emissões a grandes 
distâncias, seria necessário um es~ 
tudo particular para cada região 
em que estivesse situado o emissor. 

Com efeito, as condições ·locais 
influenciam, conforme é do conhe
cimento geral, profundamente as 
condições de propagação. 

Não dispondo dum estudo par
ticularmente realisado para Portu
gal, utilizamos na tabela que se 

Ucni.'IO pm ond~·~r dírigr Cn!ll]lrimrn!o 

' rmiss:io d!• 01111,1 lnrerno 

Africa. do Sul 20 m 16-23 
30 111 16- 1 
40 111 16- 1 

Argentina e Chili ' 20 111 17- 8 
30 111 20- 5 
40 111 21-3 

Australia 20 111 13-21 
4- 9 

30 111 15-20 
3- 8 

40 111 I5-20 
5- s 

America do Norte 20 111 16- s 
(Oriental) 30 111 20- 7 

40 l11 20- 7 
America do Norte 20 m . .-

(Ocidental) 30 l11 --
40 m -

America Central 20 111 4- 8 
·30 m 5-7 
40 ln 5-7 

Brazil 20 111 19- 6 

I 30 lll 20- 5 
40 111 

I 
20- 5 

China, Japão, Indo- 20 ll1 15- 6 
china, Filipinas e 30 111 16-23 
.Malasía 40 111 17-21 
ln dia 20 111 16- s 

.iO m 17- 2 
40 111 18- 1 

Nova Zelandia 20 111 5-8 
15-21 

30 111 6- 8 
16 20 

40 111 6- 7 
17-20 

h 
h 
h 
h 
h 
h 
h e 
h 
h e 
h 
h e 
h 
h 
h 
h 

h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h e 
h 
h e 
h e 
h e 
h 

segue, algumas in.licações dum ta- · 
bela estranjeira em que foram in 
traduzidas algumas modificações· 
convenientes. 

Contudo, dada a sempre relati
va precisão destas inlicações pode 
afirinar-se que as hora' que segui
damente são indicadas como as 
mais favoraveis para a realisação 
dos grandes DX, correspondem 
muito aproximadamente ás que re
sultariam dum estudo cuidado feito 
sobre os resultados até hoje conse
guido pelos amadores portuguêses. 

HORA DE EMISSÃO 
l'rhnt.Trra c nutouo Yeri10 

16-23 h 18- 1 h 
16- 1 h 18- 1 h 
16- 1 h 18- 1 h 
1g- 7 h 21-- 5 h 
21-- 5 h 23- :l h 
22- 3 h 1- 3 h 
19-23 h e 1g-2'l h e 
4- 8 h 4- 8 h 

20 -22 h e 21-22 h e 
5-7 h 4- 6 h 

20--22 h e 21-22 h e 
5 ·S h 4- 6 h 

17- 7 h 2:1- 5 h 
21- 6 h 2:1- 5 h 
22- 5 h 2:!- 4 h 
4- 7 h 5-7 h 
- -
- -

3- 8 h :1-7 h 
4-7 h 4- 6 h 
4-7 h 4-6 h 

20- 5 h 31-4 h 
21- 4 h 22- B h 
21- 4 h 22- B h 
15- 7 h 15-21 h 
17 ~ 23 h 18 -23 h 
20-21 h 20-21 h 
16- 3 h 17- 3 h 
17- 2 h 18- 2 h 
18- 1 h 19- 1 h 
a- 7 h e 5-7 h 

17-·20 h 
4-6 h e 4- 6 h 

17-19 h 
4- 6 h'<! 4- 5 h 

18-19 h 
4- 6 h e 

14-19 h 
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A missão do microfone é conver
ter em energia eléctrica a energia 
sonora. 

Há cinco tipos de microfone, 
que se indicam a seguir: 

Microfone d€' carvão 

Consta de uma membrana e de 
uma «taça" onde se acham deposi
tados vários grânulos de carvão. 
Existindo uma união entre a relé
rida utaçau e a membrana, as on~ 
das sonoras incidentes originam 
um movimento lateral com um 
conseqüente aumento ou diminuição 
da pressão sôbre os grânulos. Atra
vés dêstes fazemos passar uma cor
rente eléctrica e o efeito das mu
danças da pressão sôbre os mesmos 
faz< variar a resistência do elemento, 
o c;ue, por suá vez, dá lugar a 
uma corrente flutuante através dos 
dois terminais montados de cada 
lado da disposição que cont<ém o<s 
mesmos grânulos. 

Vantagens: custo reduzido, saída 
relativamente elevada e baixa impe-
dâncià. < 

Características: a resposta de fre
qüência<é muito limitada e o nível 
de sôpro que se ouve'é bastante 
elevado, sobretudo depois de al
gum tempo de uso. 

Microfone de fita móvel, ou de< 
velocidade 

Êste microfone não exige mem
brana. Possue uma fita suspensa 
sob a acção de um intenso campo 
magnético. As ondas sonoras ac- < 
tuam sôbre a fita, o que lhe pro
voca movimentos. Desta fórma 
cortamos o campo magnético do 
iman induzindo variações de po · 

< tencial através dos terminais da fita. 
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Vantagens: possue marcados efei
tos direccionais-condição vantajo
sa para trabalhar em salões ou lu
gares fechados. O nível de ruido 
próprio é mínimo. A sua respos
ta de freqüência é excelente, es
tando principalmente limitado pelo 
desenho do transformador de aco
plamento. 

Características: êste tipo de mi
crofone não se presta ·para falar 
muito perto dêle, porque, nêste 
caso, a reprodução se torna «ca
vernosa». Também não serve para 
transmissões ao ar livre< devido à 
delicada suspensão da fita. 

: Microfone de cristal 

I-Já dois tipos: Num é emprega
da uma ucélula sonorau com uma 
membrana unida a qualquer ponto 
da mesma. Nêste tipo de micro
fone as ondas sáfroras' incidem sô· 
bre a membrana e iazem vibrar a 
referida ucélulau, a qual é cons
trui da de tal forma que se geram 
débeis correntes em proporção ao 
nivel e à freqliência incidente. E' 
necess.irio, portanto, fazer uso de 
um bom pre-amplificador. Com o 
microfone de cristal, eni que se 
prescinde do emprego de membra
na, obtem-se uma melhor res
posta ele freqüência do que com 
o modêlo anteriormente tratado, 
posto que não existem limitações 
com respeito ás vibrações mecâni
cas que podem constituir um sério 
inconveniente pelo próprio desenho 
elo primeiro. 

Vantagens:- o microfone de 
cristal é sólido e seguro, sendo o 
mais adequado para funcionar ao 
ar livre e em inter:ores, possuindo 
uma excelente caracteristica de fre
qüência. 
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C•Jraclerislicas: --baixa saída e 
alta impedância. 

Microfone de condensador 

Este microfone trabalha basea
do no principio da variação de ca
pacidade entre dois electrodos sem 
a membrana metálica isolada e se
parada a uma p.:quenissima distan
cia de um electrodo plano. 

Neste caso, a pressão sonóra 
criada pela palavra, pela música, 
actua sôbre a membrana produzin
do movimentos sôbre a mesma e 
originando, conseqüentemente, uma 
variação na capacidade do sistenia. 

Os dois electrodos, a membra
na e o electrodo estacionário, são 
mantidos a uma diferença de pJ
tendal de 90 volts entre si. 

Vantagens: resposta de fre
qüência consideravelmente melhor 
do que a do microfone de carvão 
e nível de ruído muito menor. 

Caracteristicas: requere uma 
tensão de polarização para o seu 
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funcionamento. Por se tratar de 
uma aplicação de. impedância mui
to alta, a não ser que se tomem as 
providencias necessárias - o que 
sempre implica realisações custo
sas-não se presta para se encon
trar muito afastado do amplificador. 

Microfone dinâmico 

Este microfone é uma unidade 
que não requer excitação de cam
po. Consta de uma bobine móvel 
montad& sôbre uma membrana. A 
bobine móvel é mantida sob a acção 
de um intenso campo magnético 
produzido poc um iman penna
nente. 

Vantagens: o microfone dinâ
mico é do tipo de baixa impedân
cia e o seu nível de ruídos é insi
gnificante. Proporciona uma exce
lente resposta de !reg üência. 

Caracteristicas: é algo pesado 
e deve ser tratado com cuidado. 
Salvo em certos modêlos recente
mente aparecidos, não é direccional. 

Dados comparativos de quatro tipos de microfone 

Tipo Características I R 
1----1·--------1

-

Alta saída. Yreqüente nm_l 

De carvão dança do ~.carvão,>. 45 
Sôpro. Resposta muito ------1 medíocre. 

1Boa resposta de freqüencia 
I embora não completaw 40 De criotal lmente plana. Pode mover-i -se durante o uso. Muito 

durivd. 

De veloci
dade 

E' o microfone optimo 
para iJJstalaçôcs permanen- 30 tes. Um pouco mais caro 
que o tipo de cristal, mas 

superior na resposta. 

' 

esposta 

a 5.000 
cfs 

a 9.000 
c/s 

a 12.000 
cjs 

------- ---------1---------

Velotrón 

Um bom microfone dentro 
de um preço médio. 

Requere- tensão de polari- 30 

zação. Proprio para aplica
ções gerais. 

a 10.000 
cjs 

-
~Saída em tlfi Aplicações 

Para usar- em amplificado-

-40 
res que tenham pouco 

f:onsumo ou onde o factor 
economia se.a de impor-: 

tância. 

-60 Usos gerais. 

Propriedades direccionais 
e boa resposta de freqüen-

-50 cia; especialmente adapta-
vel para instalações inte-
riores, onde se precisa da 

melhor qualídade. 

Para instalações em que o 

-50 microfone deva estar colo-
cada á distância de 60 a 

150 metros do amplificador. 

De "Rádio News .. 
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lJm suporte que facilitei os trabalhos de reparação 
Para exame e reparação de re- bronze, providos de porcas com 

ceptores de rádio é necessario in- rósea para os segurar. 
verter o cha>Sis sôbre o banco ou As varetas são passadas atravez 
meza de trabalho , tt;opeçando-se a duns orificios abertos no banco de 
cada passo com trabalho e por 
dificuldades pa- meio das porcas 
ra o conservar ou anilhas se 
nessa posição, ajustam na altu-
pois as peças ra de cada uma, 
que estão mon- como sep precl-
tadas exterior- so para manter 
mente são de di· o chassis na po-
mensões di f e- siçào desejada. 
rentes. E' con\'enien-

Esta dificul- te que os extrc-
dade soluciona- mos superiores 
~se fácilmente e das varetas se-
com economia , jam providos de 
por meio de, remates de catt· 
suportes ajustáveis, conforme a tcfwu, cortiça, ou simplesmei:le fi· 
gravura acima. ta isoladora, para evitar que o 

Estes suportes são constituidos chássis se arranhe. 
por pedaços de varetas de ferro ou 

Socicdude MundiHI de llm!sode 
entre llmudores de Rúdio 

The World FlienMis Socieiy of Ráljio Ama'eucs 

Esta Sociedade, cujos fins são 
, aqueles que o nome indica, deseja 

a incriçào de todos os CT's que o 
queiram fazer, nà:o tendo pagamen
to de jóia, cotas ou qualquer encar
go e recebendo cada inseri!<> ores
pectivo diploma. 

A W. f. S. R. A., que possue 
cêrca ele I . 500 membros em 40 
países, tem a sua séde em Colora
do, Orancl J unclion. V. S. A. 

Já sé interessaram AK, BD,DV, 
EB, fK, Lf, MM, 00, OY, OZ, 
PP, PR, PY, QA, QE, VR e ZZ. 

Os respectivos boletins de ins
crição podem ser solicitados á R e 
dacção de •Antena». 

AOS NOSSOS LEITORES 

Mercê do aumento constante de 
correspondencia que recebemos SÔ' 
bre os mais variados assuntos de 
Rádio, correspondencia que pesa 
demasiadamente no tempo e verba 
que dispomos, fixamos as seguin
tes normas: 
1.0

- Todas as consultas técnicas te
rão resposta apenas ms colu
nas ele ANTENA. 

2 °-Nào respondemos pelo correio 
'a nenhúma carta que não ve
nha acompanhada ele 1~00 em 
sélos, para expediente. 

3,0 -Suspenclemos a remessa de or
çamentos de peças ele Rádio, 
devendo os n/ leitores dirigir
-se, para êsse efeito as casas 
ela especialidade nossas anun
ciantes. Devem referir-se sem
pre ao desconto de que como 
n/ assinantes gosam,, 
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O dssanvolvimento aa T. ~. F. Bill todo o Mundo 
No decorrer dêstes quatro dece

nios últimos, desde que a huma
nidade foi presenteada com o ma
ravilho>o mimo da T. S. f., a té
cnica radiofónica tem adquirido o 
caractér dum factor poderosíssimo 
e até indispensável, para a vida moR 
derna dos povos. Em todos os 
camros de a~tividade, o aparelho 
de T. S f. constitue sempre um 
dos mais valiosos auxiliares, não 
sendo pois motivo para assombro 
o enorme número de estações, nsem 
fios .. , espalhadas por todo o orbe, 
até nos mais remotos rincões, nú
mero êste que pretende aumentar 
ainda, com uma rapidez que mlo 
seria de prevêr. 

Como pó de depreender-se da ar.á
lise das mais recentes estatísticas, 
embora sempre deficientes e incom 
pielas, ü número total de estações 
de T. S. f. actualment~ existentes 
no mundo, sóbe a 36.000-núme
ros redondos - ; nada menos de 
28.000, encontramo-las montadas 
em barcos, aeronaves ou 
automóveis, ao passo que as res
tantes di2em respeito ás estações 
terrestres fixas, cuja maioria se en
contra também ao serviço do trá
fego, quer como auxiliares dos 
barcos e aviões, quer corno estações 
radiogoniométricos ou centros de 
comunicação sem fios, para o co
mércio, navegaçào e aeronavegação, 
assim como para caminhos de fer
ro. E' de notar que no número 
acima mencionado não estão inclui
das as estações utilisadas pelos 
exércitos, marinhas de guerra e pela 
arma aerea ele quási todos os países, 
bem como pelas estações policiais, 
onde a T. S. f. encontra uma apli· 
caçi!o sempre crescente. 

As mais importantes. e mais co
nhecidas estações terrestres fixas 

destinam-se exclusivamente ao ser
viço internacional, estabelecendo 
comunicações rádio-telegráficas .e 
rádio telefónicas absolutamente se
guras a grandes distâncias, com 
antenas comuns em onda compri
da, ou com antenas dirigidas em 
ondas curtas. Por isso mesmo pó
dem, hoje em dia, realisar-se conte· 
rências rádio-telefónicas entre qual
quer cidade do extremo Oriente e 
outra situada no continente Sul 
Americano-natla menos que dois 
terços da circunferência do globo 
terrestre,- servindo-se de centrais 
par:1 estas assombrosas comunica~ 
ções, tais como o centro alemão de 
Nauen, fundado há mais ele trinta 
anos pela companhia Telefunken e o 
centro de recepç~o de Beelitz, situa
do nos arredores de Berlim. 

A-pesar-de o serviço rádio-tele
fónico ter adquirido uma impor
tância sempre crescente no decor
rêr dos últimos anos graças ao 
aperfeiçoamento contínuo dos emis
sôres de onda curta, as transmissões 
rádio-telegráficas com Morse não 
experimentaram qualquer enfraque
cimento. Também muito pouca 
gente sabe que dêsde há dez anos 
se vem explorando um serviço re
gular de transmissão de imagens e 
fac-sirniles. O grande centro ale
mão de Nauen, por exemplo, dis
põe de vários emissôres de onda 
curta destinados exclusivamente a 
êste serviço com países do Ultra
mar. E' manifesta a sua grande 
importância para a 'Imprensa a jul
gar pelo seguinte: as fotografias da 
catástrofe do dirigível alemão Iiin
denburg, . ocorrida no aero-pôrto 
norte-americano de Lakehurst à I 
hora da manhã (hora da Europa 
central), puderam reproduzir-se nos 
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diários europeus ao meio dia da 
mesma data. 

Póde causar certa surprisa que 
o total de trinta e seis mil estações 
de T. S. f. compreenda um nú
mero relativamente reduzido de 
emissôras de «broadcasting». As 
últimas estatísticas permitem de
duzir que em todos os países do 
mundo existem cêrca de 1860 emis
sôras desta índole apenas, cuja po
tência total ascende a 12,5 n ilhões 
de watts. Quási dois terços-ou 
seja.n 1150 destas emissôras-per
tencem à América, ao passo que a 
Europa só tem pouco mais de 400 
estações, o que corresponde a um 
quarto do número total, pouco 
mais ou menos. E' interessante 
verificar como o aspecto muda com
pletamente se compararmos a po
tência de que dispõem as emis
sôras de ambos os continentes. A 
maioria de emissôras americanas 
de Broadcasting está radiando com 
potência reduzida e ínfima qne 
chega a ser de 3 kilowatts mais ou 
menos em média .. Ao passo que a 
potencia total das emissôras ameri
canas se eleva a 3.400 kw., o que 
representa 25 °/0 mais ou menos da 
inergia total irradiada por todas as 
broadcastings existentes no mundo, 
as emissôras europêas dispõem de 
uma potencia total superior a 8.000 
kw., ou sej~: a cada uma delas cor
responde uma energia de 20 kw. O 
total de potencia utilisada pelas 
emissoras do velho continente re
presenta dois terços aproximada
mente da energia consumida em to
do o mundo, para fins de rádio-di
fusão. 

Graças á excelente organisaçào 
da sua rede de broadcasting, a Ale
manha vai á cabeça dos países rá· 

15 

diofónicos europeus, no que se re
fere ao número de rádio-escutas. 
No primeiro de Julho de 1937 ha· 
via na Alemanha 8.275.000 pessoas 
que ouviam com regularidade os 
programas radiados pelas diferen
tes emissoras. Presentemente a Ale· 
manha dispõe de 11 emissoras ultra· 
·potentes com uma potencia total 

. superior a um mill1ào de watts, as-
sim como de 16 emissoras, secun
dárias, cuja energia total é de 38 
kw. A éste número precisamos 
juntar o famoso centro de onda 
curta de Zeesen, cujas emissões se 
efectuam com uma potencia total 
de 30 kw em 6 diferentes antenas 
dirigidas. A rádio-difusão alemã 
conta poh com 28 emissoras, cuja 
potencia total corresponde a um sé
timo da energia irradiada por to
das as emissoras de broadcasting. 

A televisão, cujo aperfeiçoamen
to experimentou enormes progres
sos nos últimos tempos, contnbui
rá certamente para aumentar ainda 
o número de estações actualmente 
existentes., Por agora, há apenas 
duas ou trez estações de televisão 
que radiam progratnas regulares: 
a emissora de onêla ultra-curta 
montada pela Telefunken' há já 
cinco anos na torre da Rádio-Ber
linense, e a emissora de televisão, 
instalada em fins do ano passado 
no ·Alexandra-Palace., de Londres 
e explorada pela «British Broadcas
ting Corporation... Paris tem lam
bem, há aproximadamente um ano 
já, uma emissora de televisão na 
torre Eiffel; de testo, em todos os 
outros países, o serviço de televisão 
só reveóliu até agora um caracter 
puramente eXperimental. 

Especial para ~Rntena• HANS f(OLB. 
!Tradução de Carlos do 11maralj 

T~€bJIDl§?.i\:91it'mn\~Qtg~~~ ~ $.~~li\§. 
Construção e Rebobínagem 

De todos os géneros e para todas as aplicações 
Garantimos o seu fabrico por 6 mezes 

A Secção Técnica de ANTENA informa 
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Ailó! Allôl ... 
tii)ll! ('id9~~ 

i': IH'P/111HHIO o facto de as esta· 
ções de rádio emitirem discos de 
canto por tenores alguns dos quais 
são verdadeiros canas rachadas e 
cuja voz não é de tenor, pois ata
cam as notas mais fortes com voz 
de falseie ou de mulher, dando a 
idea que nós já não temos a noção 
do que é canto. 

Há uns anos atrás censurava-se o 
artista que se apresentasse como 
tenor cantando assim, hoje- dizem 
aqueles que mal sabem o que é 
canto e que não conhecem as suas 
regras-éste cantor segue a escola 
francesa, esquecendo ou ignoran,lo 
que a melh01" escola de canto é a 
italiana, como o provam os artistas 
da própria nacionalidade, os espa
nhois e os de outros países que ali 
estudaram, apresentando a voz me
lhor empastada, com mais timbre, 
mais musicalidade -- voz própria e 
não de. . falseie. 

NilO liiiVEfl~ maneira de as 
nossas estações de rádio reduzirem 
o t~mpo das emissões de fados?!. .. 
I·Iá estações que fazem uma hora a 
uma hora e meia destas emissões o 
que satura demois aqueles que de
sejam ouvir também outra música. 

Nós cremos que seria racional 
darem música para todos os pala-
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dares, sendo a parte de fados a 
mais pequena. 

Claro que não nos referimos ape· 
nas aos fados transmitidos de reli 
ros, de cafés, de solares e de espla
nadas, mas também aos que são 
transmitidos em discos. 

Cremos que alguma coisa conse
guiremos tanto mais que a maioria 
das estações têm subscritores e com 
certeza nem todos são apologistas 
e partidários· do faduncho ... que 
convém que não se torne abon·e
cido para ser desejado ... 

GI~DIO PIWPIIU/lNDfl !estação 
CT!CT), que trabalhava em onda 
curta, acabou as suas emisoõr.s. 

~S llt;SSOriS que nos pregun
tam,por que é que o Clube Radio
fónico de Portugal e o Rádio Re· 
nascença nào têm indicativos, res
pondemo3 que não sabemos. 

O SIMPMICO CTIAA !Rádio 
Colonial), tôdas as terças feiras, e 
promovidas pela revista Canção do 
Sul, faz emissões de fados para os 
portugueses de àlém .. mar, que são 
os que mourejam na África, na 
América do Norte e no Brasil. 

Lomtor 

,r····lm.liri···································· ··················lii;······ .. a:·m·l···············l 
. ' RUA fDP.m05A, 353-l." 1 

TELEf. 5861 I? O R T O 

AOf:NCl.~ OFICIAL A MAIS ANTIGA CASA ----
F' H I L I p S ESPECIALISADA em REPARAÇÕES 

• EMISSOR C S 1 I R--- ----- - GOM A MAIS MODERNA APARELHAGEM _ 
·,,,,,,.,,,,,,"'"''''''''''''''''"'''''''''''""'"'''''''''',''"'''"'''''''''"'''''''''''''''"'"'''"'''''''''"''''''"'''"''''"''''''''''"'"'"'"'"''""'''"''''''''''''''''''"''"'"'"'""'''''''''''"'"'''''''''''''"''''''~ 
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da A. ~Adquira já os exemplares em falta, pois . . . 
algtms números estão quási esgotados 
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: i 
~ Poucos exemplares restam já! ; 

. 

ú n ica 
Pu blicação 
Po rt uguesa 
n o 
género 

In d i s pen sá ve l 
na 
mê s a 
do 
am ador 
d e 
T; S. F. 

Emissão, Recepção, Legislação, 

Inúmeros conheci mentos úteis, 

Ta. b e las e Cál culos, etc. 

· (ompre jü o seu exemptür. pois 
' pelo suo:sso obtido, dt:nlro em breve eslüra esi!Ofüdft 

Preço de cada exemplera r à cobrança . . . . . . i SOO 

"AtHfNA" Hua Dionísio Pinh, S/n- Vila Nova de Gaia 
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