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JÁ OUVIU ~ALAR NO 

11CAÇADOR Dt AVARIAS, ? 

«0 Caçador de Avaria"' é um valiosissimo auxiliar de 
todos quantos trabalham na reparação ou consêrto de recepto
res de rádio. 

Trata-se dutna publicação em formato reduzid<J - pró
prio para trazer no bôlso - onde se encontram condensadas as 
origens das avarias dos aparelhos re,~eptnres, em relação aos 
seus sintomas, duma maneira inteligentemente ordenada. 

O trabalho mental de dednção a que estão obrigados 
todos aquêles que se dedicam a êste ramo da indústria de rá
dio, fica práticamente reduzido a nada, desde que se habituem 
a folhear o precioso «Caçador de Avarias», pois 'êle» se encar
rega de pensar e de deduzir. . . Basta abri-lo e consultá-lo, o 
que leva sómente uns segundos. 

E valioso para os que sabem (porque lhes aviva a me
mória), e é-o igualmente para os que não sabem (porque os 
ensina). 

Peça-o imediátamente a 

"Edições ANTENP ... , 
Rua Dionísio Pinho s/n-VILA NOVA Dt GAIA 

O setJ preço é insignificante. Repare: 

Se nos remet~r a sua importância em sêlos do correio. 4$00 

Se fizer o pedido à cobrança . 

Colónias (poderá mandar moeda da Colónia) 

Angola 

Leia a-tentamente: 

4$50 

5$00 

5 Angolares 

Se achar que o <Caçador dr Avariasu não vale a qiiantia que dcn por 
lJle, devolva-o, e será reembolsado do que dispcndeu. Nada a1·risca, por
tanto. Com esta garantia nós, pm· nosso turno, nada arriscamos, pm's 
temos a certexa do grande valor da obra agora posta it venda. 

ENCOMENDE-O HOJE MESMO 

COLÓNIAS: Não aceita-mgs sêlos coloniais, nem fazemos remessas à cobrança para as 
colónias. Podemos receber, no entanto, papel moeda 'de qualquer pr0-
víncia ultramarina. 

·----------------------------------------~ 
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O Su~ er-microscópio electrónico 
Vem-nos de Berlim a notícia de que 

os técnicos da Siemens &: Alske terminaram 
a construcção de um «Super-microscópio•, 
com um poder de ampliação que excede to
dos os instrumentos até agora conhecidos. 
Para alcançar tal poder, os técnicos alemães 
usam raios de electrões, em vez de ondas de 
luz. Na física moderna, os raios de lnz são 
considerados como partículas e como on
das, e os raios de electrões consideram-s~ 
também ondas e partículas. O mrcroscópio 
que emprega a ilnm111ação tem o seu poder 
de ampliação limitado pelo comprimento da 
onda de luz. Partículas, considerávehnen
te mais pequenas que a onda de luz, esca
pam a qualquer exame, porque a luz passa 
através das malhas das ondas luminosas. 
Ora, os electrões possuem ondas cujo com
primento é 100.000 vezes menor do que o 
da luz e embora não possam ser focalizados 
por hma lente, poderão ser conc~ntrados 
pelos campos eléc:tricos, exactamente como 
a lente actua sôbre a luz. 

A ideia da ampliaÇão electrónica tem si
do vivo assunto de di.,cu>sões, nos-últimos 
dez anos. As bases da técnica foram lança
das na Alemanha, em 1926-27. Vieram a se
guir os trabalhos realizados na Bélgica e 
nos Estados Unidos pelo Dr. Clinton Joseph 
Davisson, dos Laboratórios da Cia. Bell de 
Telefones, que recebeu, o ano passado, o 
prémio Nobel de físic1, por experimental
mente haver demonstrado que os electrões 
são de natureza ondulatória. Ha alguns 
anos, o astrónomo François Charles Henro
teau, do Observatório do Domínio de Otta
wa, sugeriu que se poderia construir um 
telescópio electr0nico (convertendo a fraca 
luz que vem das estrêlas em corrente elêctri
ca, mediante células foto-elétricas) devendo 
êsses aparelhos produzir uma amphação 10 
vezes maior do que aquela que deverá dar o 
gigante telescópio, presentemente em assen
tamento na Califórnia. 

No microscópio electrónicO· alemão, os 
raios de electrões são rednztdos a uma es
piral magnética que passa através do espe
cimen a estudar, focalizado em outra espiral. 
Emprega-se uma \'Oltagem de 80.000. O 
poder ele ampiiação é 85 vezes maior do 
que aquêle que se obtém nos microscópios 
comuns mais aperfeiçoados. 

Os electrões produzem a sua impres
são em emulsões fotogràficas, exactamente 
como as partículas da luz. Usando o novo 
aparelho, os engenheiros da Siemens & Als
kt', com uma ampliação de 20.400 vezes, 
obtiveram imagens do germen do pus Sta
phdococus aureos, do tamanho de uma moe
da de um peny. Nas fotografias obtidas pe
los aparelhos em uso, as imagens eram ape
nas do tamanho de cabêças de alfinetes. 
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DICIONARIO TÉCNICO 
II 

Tomada de Terra 

ALEMANHA 

Durante a época radiofónica 
1937-1938 venderam-se na Aletna
nha 570.000 receptores do tipo po
pular e 1:003.000 de várias marcas. 
SUIÇA 

Na Suíça, 1.500 escolas possuem 
aparelhos de rádio e 100.000 ala
nos beneficiara dêsse jacto com al
to-falantes instalados em 6.000 
classes. 
HOLANDA 

Os correios da Holanda acabam 
de pôr em circulação uma estampi
llza representando uma vista de Hil
versum centro da rádio holandesa. 
FRANÇA 

No forte de Bicetre, em França, 
construiu-se recentemente por inicia
tiva do Ministério dos Correios e 
Telégrafos um pôsto mundial de es
cuta. Dia e noite trabalha ali um 
grupo numeroso de homens c mu
lheres que escutam e passam á má
quina, seja em que língua fôr, des
de que qualquer assunto possa in
teressar o comando militar. 
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Nova aplicação da Rádio_ 
Não é já nova a ideia de trans

mitir a escrita e a fotografia por 
intermédio da Rádio. De facto en
contram·se, desde há tempos, 
aparelhos próprios ao serviço diá
rio, empregados pelos grandes ro
tativas para a transmissão de foto
grafias de importância; porém o 
que só agora se descobriu foi um 
sistema simples e que pode aplicar
-se em grande escala. 

Graças a êle, pode efectuar-se a 
transmissão e re
cepção automática 
de esboços, planos, 
páginas de texto e 
secções inteiras de 
um periódico ou 
de um livro, r.~e!J
sando·se já em pro
porcionar ao pú
blico um serviço 
de informaçàn ge 
ral por iiste pro
cesso, utilizando o 
tempo disponivel 
das emissoras mais 
potentes. 

quer receptor de rádio e custam 
aproximadamente 125 dolars, sendo 
capazes de reproduzir fac-similes 
em tiras de papel especial do tama
nho de duas colunas de jornal. O 
tempo necessário para a reprodu
ção é à razão de metro e meio por 
hora, e assim, em cinco horas, po
de receber-se o equivalente a qua
tro páginas de um diáno. 

O mecanismo dêstes receptores 
consiste num tambor que faz pas

O novo sistema 
foi batisado com o 
nome de Comu!li· 
cação por Fac-si
mile, não tendo 
qualquer afinidade 
directa com a Tele-

Receptor do sistema Finch com uma 
das reproduções recebidas durante 
as experiências da estação WOR 

sar a tira de papel 
a uma velocidade 
regular de 2,5 cm. 
por minuto. Sôbre 
a face sensivel do 
papel desliza um 
estilete que se mo
ve horizontalmente 
à razão de 100 ve
zes por minuto. 
Tambor e estilete 
formam os electro· 
dos de um circuito 
e a corrente que o 
atravessa é que di
rige a mudança 
química que se 
observa no papel. 
Desta maneira, se 
a corrente que se 
aplica varia de 
acôrdo com as mu· 

visão ou com o serviço comum de 
Rádio. De todos os sistemas em 
via de experiências, foram aprova
dos aquêles apresentados pelas ca· 
sas R. C. A. e finch, entre os 
quais há ligeiras diferenças, princi
palmente no qu.e diz respeito ao 
método de reprodução no rece
ptor. 

Sistema Finch 

Os receptores de fac-simile dês
te sistema, podem ligar-se a qual-

danças de côr do 
original que está a ser usado no 
emissor, a superfície alaranjada do 
papel vai tomando uma coloração 
preta, reprodução do original. A 
qualidade da reprodução pode ava
liar-se pelas fotografias aqui inclui
das. 

O aparelho emissor consiste 
num mecanismo semelhante ao que 
move a tira de papel sensivel, po
rém em vez do estilete tem uma 
célula. fotoeléctrica, um ponto lu
minoso e sistemas opticos por meio 
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dos quais se faz chegar à celula a 
reflexão do ponto luminoso sôbre 
o original que se deseja transmitir. 
Desta forma, a célula proporciona 
pulsações de corrente eléctrica exa
ctamente de acôrdo com as varia
ções de côr do original. Estas pul
sações são amplificadas e servem 
depois para 
modular osci
lações contí
nuas. A com
binação das 
duas é radia· 
da pela apa
relhagem do 
emissor a uma 
fregüência au
tonZdda, de 
modo que o 
receptor sin
toniza os si. 
nais, amplifi. 
La-os, e recti
fica-os, talco
mo sucede 
com os pro
gramas musi
cais. 

A transmis
são faz-se quando não haja pro
grama~. isto é: nas primeiras horas 
da madrugada. O receptor é posto 
a funcionar por meio de um reló· 
gio supervisor, q'ue se encarrega 
também de desliga-lo da linha de 
alimentação uma vez terminada a 
emissão. 

Sistema R. C. A. 

A principal diferença entre êste 

~~~lt~lN$@ 

ü último número do jornal «A 
Vida Social>> traz-nos a triste notí· 
cia da grave e demorada doença de 
Mariano Pereira, seu director. 

Mariano Pereira, o nosso ilus
tre camarada que soube fazer da 
uVida Social" um dos melhores 
jornais portugueses-um grande 
jornal pela feição e tiragem-conta 
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sistema e o que se descreveu antes 
reside no seguinte: aqui, o papel 
para a reprodução é papel comum 
e, em vez do estilete, existe uma 
barra móvel que exer~e pressão 
sôbre um cotovelo de acôrdo com 
a corrente que recebe do receptor 
do fac-simile. 

O coto-
vêlo de bai
xo. tem uma 
espiral ligei
ramente. acen
tuada, que se 
faz eitar a 
uma ~ veloci
d·tde constan
te de 75 revo
luçoes pu:· mi
nuto. 

O papel 
branco faz se 
passar sôbre 
o cutovêlo 
com a espiral, 
á razão de 90 
centim. por 
hora, e dire
ctamente por 
cima corre 

uma tira de papel químico. 
Sôbre esta tira coloca-se a barra 
impressora. Com êste arranjo, a 
corrente que esta última recebe, 
traduz-se em pressão var.iavel sô
bre o papel químico e em pontos 
de difere~tes tons sôbre o papel 
branco. Êstes pontos são devidos à 
espiral do cotovelo de baixo. 

~~JE~,J.g!l~~ 

em «Antena» as· melhores amisa
des. 

Endereçamos-lhe os nossos de
sejos de uma rápida cura. 

«Antena» faz votos, também, 
para que os seus wmpanheiros Je 
trabalho saibam manter, neste in
terregno, «A Vida Social' dentro 
da mesma orientação. 
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Soubemos ha bem pouéo tem
po ainda dos magníficos resultados 
obtidos por um· nosso amigo, de
votado entusiasta rw mundo das 
ondas curtas, savindo-se de um 
simples receptor por êle imagina
do. E como nos não poupamos a 
esforços a-fim-de bem servir os 

nossos presados leitores, consegui
mos dêle o esquema e os dados 
que a seguir indicamos: 

A base de todo o receptor é 
constituída por uma lâmpada 12A7, 
que é uma combinação de pentodo 
e rectificador, graças à 
qual o aparelho t.raba-
1 h a indistinctamente 
corn alterna ou contí
nua. No esquema, re
ferimo-nos a uma vol
tagém de 110, mas po
derá trabalhar também 
com 220 volts, para o c~ 
yue basta ligar em sé-
rie com a linha de ilu
minação uma lâmpada 
adicional, colocada no 
ponto marcado no es-
quema com X. Esta lâmpada adicio
nal deve ser de 40 watts para traba
lhar com 110 volts e de 80 watts 
para 220. 

Os números junto dos elemen
tos da lâmpada, no respectivo es
queml, correspondem àquêles que 

C I\. 
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mostra a parte superior do zócalo. 
Todas as ligações são simples, mas 
deve ter se o maior cuidado na sol-· 
dagem das mesmas. 

As bobines são intercambiais e 
para os seus enrolamentos podem 
servir-nos bases de lâmpadas inuti
lisadas. Um zócalo de quatro con-

l= .. =. :::=:!,:.:_~pI a c,_ 

'' ., .,. ... 

• 

tactos serve para as mesmas se po
derem fixar, chamando nós a aten
ção de todos para que façam as J:
gações de acôrdo com as letra·; «R, 
e ~~r~~. Vejamos agora o número de 
voltas para cada enrolamento: 

' F 

Band~':_grélha de placa 

lSa 25 melror ..... 4 ..... 5 
2Sa50" .. ,,, ....... 7 
SOa\00 n ..... 21 .. , .. 8 

100 a 200 » ,., •• 37 ..... 11 

Pode empregar-se fio 
N.' 24 com dupla ca. 
mada de algodão. As 
voltas devem ficar jun
tas. A separação entre 
os enrolamentos pode 
ser de 311110

, mas o me
lhor será cada um ex
perimentar a ótima pa

ra cada caso. O contrôle de regene
ração é formado por um poten 
ciómetro de 50.000 ohms. li
gado como reóstato: usa-se só o 
terminal central e uma das pontas. 

Precisa de uma boa antena e 
não deve haver ligação a terra. 
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NA GUERRA 

As naÇões continuam a armar
-se como podem e o melhor que 
podem. 

Não acreditam muito nos acôr
dos, porque em face dos falsos 
princípios apresentados por Hitler: 
-estatoi•tria, negação do direito 
natural - ficam nos papeis que se 
rasgam honradamente, no momento 
oportuno. 

Para êstes, vale mais o direito 
da fôrça que a fôrça do direito. 

E atendendo ao estado actual 
da psicose bélica da Alemanha, pa· 
rece imposs!vel evitar a maior per
turbação da Europa, desde que a 
França ou a Inglaterra fraqueje um 
momento como disse há poucos 
dias o distinto jornalista Magalhãis 
Costa, com aquela previsão e té
cnica que lhe são peculiares. 

Curio;o é, porém, notar que 
entre os armamentos hodiernos, en
contra-se também a Rádio:-postos 
emissores fi x os e ambulantes e 
maior quantidade de · receptores, 
postos ao serviço do Estado. As
sim o compreendeu Ooebbels, de· 
sejando para o futuro que a Ale
manha seja a nação mais poderosa 
quanto à Rádio. 

Esta intenção do Ministro da 
Propaganda foi expressa por Hans 
Wiegler, presidente da câmara de 
Rádio do Reich, que frisou a im
portância do papel da Rádio Alemã, 
por ocasião d~ crise dos sudetes. 
Anunciou que de 1 de Dezembro 
de 1938 a 15 de Janeiro de 1939 
serão postos à venda 30.000 peque
nos aparelhos de tipo recente, além 
do outro tipo Rádio popular. (Ber
lim, 12-10-1938. Havas). 

E' que o poder da Rádio, infe
lizmente ainda tão pouco conheci
<;lo e não menos avaliado por muita 
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HODIERNA 

gente é extraordinário. E' um es
teio sem o qual não triunfam, fà
cilmente, as grandes coisas boas ou 
más. Tudo o que se diz do J ornai 
e da müsica, sua influência, sua 
obra, a forttori se pó de atribuir à 
Rádio, que é o jornal falado, a mu
sica executada. 

E' por ela que se espalha a se
mente da verdade ou do êrro, não 
em uma aldeia, vila, cidade ou na· 
ção, mas em todo o mundo e ao 
mesmo tempo. O passado não con
cebeu, nem conheceu um mara
vilhoso invento, que se pudesse 
comparar a êste :-o homem que 
de qualquer parte do globo, com 
sua voz ténue, poder estar em con
tacto com todo o Orbe, transfun
dindo em todos os seus semelhantes 
os seus pensamentos, os seus sen
timentos; semeando dum só lanço, 
em todo o mundo, a verdade ou a 
mentira, a virtude ou o vício. E 
por isso, também Lenine e Estaline, 
mandaram colocar em cada canto 
da Rússia: cafés, casinos, praças 
públicas, gares, hoteis, etc.-apare
lhos receptores que vociferem, pro
clamem em alta voz as mentiras do 
comunismo, para iludir o pobre e 
sempre uZé povinhou. E o gene
ralissimo franco-êsse bravo que 
não desanima perante os maiores 
perigos e dificuldades, que não sabe 
temer nem tremer--também não 
desconhece o gra-nde valor da Rá
dio. Houve já quem afirmasse que 
a Guerra actual, da Espanha--essa 
cruzada do sec. XX, não contra 
mussulmanos, mas contra feras hu
manas, sem princípios, sem moral 
e sem civilização, foi iniciada pela 
Rádio, onde o nosso Rádio Club 
Português teve o seu papel prepon
derante. 
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E quando o exército italiano come
çou em Outubro de 1935 a desen
cadear a sua ofensiva rígida contra 
os etíopes, possuía cêrca de 1.800 
post•Js transmissores e receptores. 

Além disso cada aviao de bom
bardeamento ou de reconhecimento 
estava equipado com um posto 
emissor-receptor. 

Ainda não tem a sua historia 
pràpriamente dita, e todavia os seus 
efeitos já se contam aos milhare;;, 
como nos atesta o desenrolar da 
conquista da nação irmã. 

Quem poderá medir o valor das 
charlas de Queippo de Llano, em 
que as suas palavras transmitidas 
pela Radio a tôda a Espanha" Na
cionalista, são outras tantas notas 
vibrantes duma ária guerreira des · 
pertando no coração do3 soldados, 
na alma espanhola, o entusiasmo 
para a luta, por vezes, o ardor no 
combate e a aspiração pela vitória. 

Mas a Rádio não serve só para 
encorajar; desempenha ainda ad
mirávelmente o difícil cargo de es
pião de dectectives. 

foi em Outubro de 1935. 
Estava no seu apogeu a guerra 

italo-etíope. · 
Vm desastre, nestas ocasiões, 

pode frustar todos os planos con
cebidos antes. O capitão aviador 
Conde Ciano, genro de Mussolini, 
sobrevoava já de noite, as imedia
ções de Adrigat. 

Depois de ter pensado que inu
tilizara, com 2 bombas de 50 kilos, 
uma tentativa de surtida noturna, 
tomava rumo da sua base em As
mara. Mas precisamente, quando 
sobrevoava, já em despedida, os 
postos avançados da linha italiana 
de Adrigat. o observador desco
briu importantes núcleos de etío
pes, concentrados sobre as ramarias 
duma floresta pouco densa. Que 
fazer, se já tinha gasto as duas 
últimas bombas? A situação era 
dificíl. Aqueles grupos do Negus 
esperavam, por certo, atingir, pro-
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tegidos pelas trevàs, a" frente .italiana 
e entregarem-se a úm mass~cre de 
surprêsa. A Rádio, intervindo, vai 
salvar os soldados de Mussolini 
dessa surprêsa sangrenta. 

A voz de Ciano faz-se ouvir 
sonora no seu gabinete : Atenção ! 
Ponham a funcionar o pôsto emis
sor e chamem Adrigat. Rápido !u 

Expedidas as ordens, são ime
diatamente executadas; e o rádio
telegrafista lançava o apêlo: «Allô, 
Adrigat! Allô, Adrigat !" Aqui, 
C ia no ! Aqui, Ciano ! Allô, Adri
gat! Allô .. 

O aeroplano beijava agora todo 
o casario de Adrigat. O grôsso das 
fôrças do general Santini, repoisa
va das duras marchas. Só algu 
mas guardas av&nçadas vigiavam. 
O desastre parecia já inevitavel. 
Todavia, a bordo do avião, o a pêlo 
não cessava: «AIIô, Adrigat! Allô ... 
Num dado momento a · respcsta 
chega: «AIIô Ciano ! "Allô. Aqui 
Adrigat. Adrigat tscuta», O rádio
telegrafista do avião dá então o 
alarme:- ·Milhares ... inimigos .. . 
marcham já perto ... direcção .. . 
nossas linhas. . . Trata"se ... por 
certo ... plano .. ataque ... snrpreza 
nocturna Estrada ... quinze. . ki
lómetros ... perto guardas annça-" 
das ... Calculamos ... três mil ho
menS.>> 

Do quartel General dé Santini 
agradecem. No campo de Adrigat, 
circulam rápidamente as ordens de 
prev~nção. Em poucos momentos, 
todos estão a postos para repelir o 
inimigo. 

Cêrca das duas horas da ma
drugada, ouvem-se os primeiros 
bombardeamentos. Mas. . os ita
lianos estão todos firrnes! E jul
gando os etíopes que iam apanhá
-los de surpreza, são desvastados 
por uma chuva de balas e granadas 
de mão. Era impossível mantê-la. 
A vitória era das armas italianas. 
A vitó~ia pertencia à Rádio. 

(Conclue a pag, 8) 
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Notas importantes ácerca ~o ajuste ~e super~etero~inos ......................................... , ............................................................................................................................. , 

Em muitos receptores modernos 
existe um número mais ou menos 
grande de ajustes, mas todos êles 
se fazem de uma forma simples, 
embora por vezes delicada. 

Dois dos ajustes mais impor
tantes, pois dêles depende a cali
bração do qua-
drante ele sinto
nizaçào,a selecti
vidade, sensitivi
dade e tom, são 
os que corres
pondem ao os
cilador local. 

U esquema 
mostra o trans
formador de os-· 
citação, COID os 
condensadores 
respectivos. 

Em primeiro lugar, temos o 
conclensadôr de sintonização, o 
qual se opera ao mesmo tempo 
que os outros condensàdores de 
sintonização, por meio do quadran
te. Em paralelo com êste condensa
dor temos um pequeno compensa-

dor. Em série com êste grupo e com 
a bobina de grél.ha, eccontramos o 
condensador modificador, cuja mis
são é a de modificar a capacidade do 
condensador sintonizador para 
obter uma freqüênqa que defira 
da freqüência de sinal, um mesmo 

número de ](. 
c. 

Sinionizador 
Êste condensa

dor deverá ajus
tar-se quando o 
sintonizador te
nha a sua ca
pacidade máxi
ma, isto é: quan
do-as placas mó
veis estejam bem 

/ 

f 

"'···-···· 

Osci/o1dor 

Compen
JDdor 

dentro. 
O compensa· 

dor, pelo contrário, deve ajus
tar-se quando o condensador 
de sintonização tenha a . sua C1-

pacidade mínima, pois é fácil de 
ver que será quando qualq-uer mu
dança de valor do compen<ador 
ocasione uma variação aprecinvel 
na sintonização. 

............................................................................................................................. ,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,, .................. . 

O papel da Rádio 
nu guerru hodiernu 

(Continuação de pag. 7) 

A Rádio é indispensável à guer
ra hodierna. 

Logo no início, espalha a ideia, 
o fim que se tem em vista na guer
ra. Prova que ela é justa; que é pa
ra defender os direitos sagrados 
da Pátria. Em segundo lugar, uma 
vez começada, incita os soldados 
para a vitória. Em terceiro lugar, é 
espiàú fiel, fazendo com que a in
fantaria, os tanks, a cavalaria e a 

artilharia estejam ligados entre si 
para realizar acções de conjunto; 
que sejam velados continuamente 
pela aviação, que, por sua vez lhes 
vai indicando pontos de mais fácil 
acesso, os fracos, as manobras e 
lugares de concentração dos adver
sários. 

Em quarto lugar, por vezes de
. sem penha-se como piloto nos aviões 

militares. 
E por fim ovaciona os herois, 

convidando a associar-se, não já 
uma nação, mas todo o mundo. 

Continuaremos. 
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DR. AM!LCAR DE SOUSA 

Ilmtre Rc1diófilo e colaborador de ,fintena,, muito conheci
elo em Portugol e no estrungeiro, pelo suo elenododa e humano . 

componho pro-Naturismo. ·i 

,fintcna,, onde tão ilustre Mestre conta dedicodas simpatias li 
scmelo·o na passagem elo seu aniversário natalício. t 

1 
I 
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Nos amplificadores de A. F. 
com grande amplificação a posi
ção dos trans
formadores de 
A. F. é de im
portância por
qt;e determina 
o grau ou «ni
velo de zumbi· 
do na reprodu
ção. 

Este zumbi
do é ocasiona
do pela C. A. 
que o transfor
mador de íôrça induz nos de A. 
F. A ilustração mostra um bom 
método para localizar o lugar 
mais conveniente, assitn como o 
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melhor ângulo para os transfor
madores de A. F. Ligue o primá

rio do tra nsfor
madordetôrça 
á linha e ligue 
um par de aus
cultadores ao 
e n r o 1 a tn e n
to de placa do 
tra nstormador 
de A. F. 

Mude de po· 
sição o trans
formador de 
A.F.,notan<lo a 

intcnsidt>de do zumbido nosaus
cult•ldores. A posição mais .de
sejavel sera aquela em qne o 
zambido seja menor. 

tlinlllllllliHUIIIIIIIHIUiiliHllllllllllluiiWIIIIJIIIIIIHu!llllilllll!llliliiiiJIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIHlllliiJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIHIIIIIilllllllliiiiii[JiillllllllllllililllllllliliiiHIIIIIIIIHIIIII 

MELHOR SOM 

' Alguinas vezes nos recepto-
res anti~os, o som, não obstan
te os aparelhos estarem em 
boas condições de funciona
mento, fião é fnteiratnente sa
tisfatório. 

Muitas vezes é fácil remediar 
êsse inconveniente, voltando a 
conseguir-se uma recepção tão 
agradável como nos felizes tem-

pos em que o receptôr era no-
vo. 

Este 
coisa de 

segrêdo tem alguma 
«Ôvo de Colombo • ... 

Com um pano húmido, cui
dadosamet<te, limpa-se o cone. 

~e a deflc!~!!eir tem a !;Ua 

mais vulgar origem - a acção 
do cnlôr-é remédio santo. 

..... ,.. ........ ., .. , .... , ............ ., ......... ,."'"'""''"'"'"'"'"'""'""""""'"'"'""""'"'"'"'"""'"""""""'""''""""'"""''"'""'""'"'"''""""""'"'"'""''"'""""'"'"""""'""" 

O ÉTER É LIVRE, desde que o uso desta liberdade não perturbe 
a ordem pública, atente contra a segurança dos Estados ou prejudique 
a liberdade das comunicações, tanto intenzas, como internacionais. 

Resolução tomada no Congresso Internacional dt: T. S. 
F. realisado em Paris em 14 de Junho de 1925. 
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Reparação das bobinas de campo 
Quando a bobina de campo 

de um alto-falante electrodinâ
mico tem o enrolamento corta
do formando circuito aberto, 
pode reparar-se_ de maneira r~
lativamente táctl embora o ma1s 
recomendavel 
seja instalar 
um a bobina 
nova. 

Para a re 
paração remo· 
va a bobine e 
coloque-a sô-

para isso qualquer circui~o de 
prova de continuidade, com nm 
par de pontas de prova, agu
das. 

Ligue um lado do circuito a 
uma das pontas do enrolamen

to e cotn a ou
tra capa vá to 
cando as ca
pos ate encon
trar onde não 
haja passagem 
de corrente. 

bre a mêsa de Experimen-
trabalho. Com te a secção· res-
uma navalha tante da mes-
bem afiada,cor· ma tórma- e 
te uma faixa de · quando .esteja 
isolamento de .liobin<lde campo certo de. ter 
um lado, tendo '----------------'--' localizado a 
o cuidado 4e chegar únicamen- interrupÇão, extraia a primeira 
te a curta distância do enrola- volta des~a capa ·e a. prinieira 
mento. da próxima. Corte-as. ·R.e~ova 

A gravura • mostra, clara-
mente, 0 corte efectuado. o esmalte e una as duas .pontas. 

A seguir proceda á localisa- soldando depois a união e do-
çãn da capa do enrolamento on- brando-á. para que não toque no 
de está a interrupção, Uoando nucleo. . .. . 

......................................................................................................................................................................... 
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O motor de átomos, energia do futuro 
«Há-de chegar o dia em que enormes quantidacles de energia 
poderão libertar-se d:t matéria, por êste processo, aptas par.:t o 
seu aproveitamento prático. A energia contida num único nú
cleo'atómico de alumínio é cem mil vezes maior do que a das 
melhores substâncias explosivas hoj~ em dia conhecidas". 

Volk und welf, 
H.wover, Maio de 1938 
Prof. Dr. H. Wohlbold 

Antes de retirar-se do seio da 
terra o último pedaço de carvão, 
deverá a humanidade ter-se asse
gurado de novas fontes de energia. 
A do sol, da luz e do calor, captada 
ha milhões de anos pelas enorme5 
flnrestas,-tiramo-h hoje do car
vão, ütilisando-a pràticán.ente. Mui
tissimo antes ainda. porém, a ener
'gia foi captada de maneira diferen 
te. A física supõe que, primitiva
mente, a matéria se formou de 
energia, que mas>as gigantescas de 
energia se condensaram, transfor
mando-se em IÍlatérias gasosas, lí
quidas e mesmo sólidas. Se algum 
dia -fôr passivei ganhar, aproveitar 
esta energia contida misteriosamen
te na matéria, isto é, transformar 
de novo matéria· em energia, êste 
facto marcará o coméço de uma 
nova época da IJUmanidade. 

Ninguem viu ainda a formação 
de matéria, pela energia. Trata-se, 
pois, meramente, de uma hipótese. 
1-loje, porém, já é passivei libertar 
en'ergia contida na matéria, e tal fa
cto· marca o primeiro passo para o 
umotor de átomosu, apesar da sua 
tealisação prática, provàvelmente, 
ainda estar longe. 

Imaginemos uma substância, 
por fenómenosmecânicos, dividida 
nas suas menores partículas; O re
sultado são as moléculas. Estas 
_são inimaginavelmente pequenas. 
formando fileira, as moléculas con· 
tidas em meio litro de água alcan
çariam um comprimento duzentos 

milhões de vezes superior ao do 
Equador! Puc processos químicos, 
as moléculas poderiam ser dividi
da.; ainda em corpúsculos menores, 
resultando de tal divisão os átomos. 
Exhtem inúmera~' moléculas dife
rentes,-tantas quantas substâncias 
e>.i,tem. Mas, ha apenas 92 átomos 
diferentes, conhecidos, e porisso 
lambem s:1o em número de 92 os 
elementos. Outróra, via-se nêstes 
átomos a unidade da estrutura uni
versal, os menores corpúsculos 
exi,tentes nessa majestosa constru
ção que é o Universo. Atualmente, 
IJ.Orém, sabemos que os átom JS sào 
fórmados por componentes ainda 
menores, por partículas elementa
r&, que se distinguell\ pela sua car
ga eléctrica. 

Cada átomo representa um mi
núsculo sist!3ma universal, no qual, 
em volta do núcleo eléctro-positi
vo, ·giram os eléctrões negativos, 
como planetas em redor do soL 
Parece bem compreensível portan
to, a estrutura de um simples e tào 
ínfimo átomo. Ele é, porém, em seus 
diversos sectores, de cc.nstruçào 
complicadissima. "Apenas um ma
temático, disse o físico c astrónomo 
Jeans, será capaz de explicá-lo 
com exactidão, e s.ómente conse
guirá compreendê-lo, m~smo as
sim, outro matemático». E o caso. 
O número de eléctrões, que, con
forme dissemos, representam os 
•planetas» nêsse sistema, difere. 
Em redor do mais leve dos átomos, 
actualmente conhecidos, ou seja do 
hidrogénio, move-se um único eléc
trão, ao passo que em volta de um 
nucleo atómico de Urânio giram 92, 
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repartidos em várias camadas. Os 
núcleos também, por sua vez, são 
furmados por partículas positivas e 
negativas. 

O núcleo do átomo de ferro 
tem estructura diferente da do áto
mo do fósforo, ou de chumbo. 
Todos são muití;simo pequenos. O 
diâmetro dum eléctrão, do único 
aliás, num átomo de hidrogénio, é 
duas mil vezes maior do que o do 
núcleo. Mas apesar do núcleo pa
recer, comrarado ao electrão que 
gira em seu redor, uma cabeça de 
alfinete, ao lado de uma bala de 
canhão, contem êle massa enorme 
de matéria. No núcleo de um àto
m;; de hidrogénio está comprimida 
tão formidavel quantidade de ener
gia, que ela é 1.799 vezes superior 
à do eléctrào que gira em redor 
dêle, e que é muiiíssimo maior. 

Conseqüentemente, dada a enor
me concemraçào do núcleo do áto
mo e a energia nêle prêsa, seria ela 
sôlta pelo desmembramento do 
átomo, obtendo-se por êste proces
so relativa quantidade de energia, 
a qual seria necessário aproveitar 
práticamente. 

Ora, existem certos elementos 
cujos núcleos atómicos ininterru
ptamente se desmembram de manei
ra expontânea. Do núcleo do rádio, 
do tório e de outras substânci1s 
desprendem -se as c:·,amadas «partí
cuhs alfa», qu~ se irradiam para o 
espaço, a uma velocidade de 
20 _ 000 kilómetros por segundo. 
Os electrões negativos, ou raios 
béta, libertados por êsse desmem
bramento, atingem mesmo veloci
dade igual à da luz. A energia sol
ta, ao desmembrar-se, um grama 
de rádio, reduzindo-se a meio gra
ma, corresponde aproximadamente 
a 2 milhões de calorias ! Hoje em 
dia, a maior energia, técnicamente 
aproveitavel, é a produzida pela 
combustão do hidrogénio, sendo 
que neste caso um grama de hi-
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Jrogénio dá 35 calorias. Geralmen
te considerado. um kilograma de 
qualquer cMpo, na redução da sua 
matéria a energia, produziria uma 
fôrça enorme equivalente a 4,7 mi
lhões de cavalos. A título de com
paração diga-se que no motor de 
expiosão um kilo de combustivel 
de boa qualidade dá apenas cêrca 
de 4 horas de cavalos-fôrça. 

E' pena que o desmembramen
to das substâncias· radioactivas não 
seja imediato, mas, 'ao contrário, 
vagarosíssimo. ·Até um gramt de 
1 ádio se reduzir, pelo desmembra
mento, a meio gfama~ passam-se 
1580 anos ! Assim. é ilusório o 
aproveitamento e a utilidade práti-. 
ca dos raios alfa. Seria muito dif~
rente o caso, se porventura a ener
gia atómica pudesse ser libertada 
instantãneamente. isto é, existisse a 
probabilidade de provocar a ex-
plosão do átomo. 

!-lá uns 19 anos, o célebre cíen
tisla britânico, recentemente faleci
do, Rutherford, descobriu que com 
os raios alfa do rádio se po.!iam des, 
membrar os núcleos de outros áto
mos. Atingindo êles um núcleo 
atómico, destroem-no, tiram para 
fóra uma partícula idêntica ao nú .. 
cleo ató,nico do elemento mais leve 
conhecido, o hidrogénio. Pe.lo des
m&mbramentc nuclear· forma•S$ 
um nova elemento. Desta m~neira, 
pois, os elementos podem ser tans- · 
formados enl outros. As partículas 
do núcleo primitivo, tornadas 'in
dependentes» pela acção destruido
ra dos raios alfa, continuam voan
do pelo éter, com uma energia de 
intensidade inimaginavel, pois n 
possibilidade de existência da mas
sa nuclear desmembradà era Jevi
da unicamente às formidaveis quan
tidades de energia nela contidas. 
Dest"arte, até agora transformaram
se os átomos de elementos leves 
como sejam os do potássio, do só
dio, do alumínio, do magnésio e 
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óutros mais, em ãtomos de outros 
elernentos. Mas, infelizmente, foram 
sempre ap'enas átomos isolados, 
e mesmo êsses, com grandes difi· 
culdadeJ ... 

S~ndo os núcleos de tamanho 
extraordinariamente reduzido, os_ 
raios alfa _quási sempre atingem so· 
me.nte os electrões. Só em muitos 
milhões de 'casos acertam uma vez 
no .núcleo .. : 

Outra dificuldade consiste ainda 
no.facto de se necessitar, para a 
decomposição atómica, do rádio, 
elemento -raríssimo, do qual em to
da a Terra, não existem ·mais de 
500 gramas. 

Porisso, constitue enorme pro. 
gresso o ter-se tornado possível 
utilisar a energia eléctrica para o 
desmembramento atómico e des 
!ruir, desmembrar os átomos com 
o auxílio dos raios· catódicos, que 
satisfazem até melhor do que os 
raios alfa as exigrncias da destrui
ção molecular artificial. Ha algum 
tempo, instalou .se o maior estabe
lecimento do mundo para desmen
bràmento atómico, no Instituto de 
física <Imperador Guilherme,, em 
Dahkll', nas· imediações de Berlim. 
Utilisam-se aí maquinismos enor
mes e misteriosos, ininterruptamen-
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te em acção. Tnbalha-se com tu
bos de Roentgen de 8 a 9 metros 
de comprimento, pelos quais pas
sam correntes intensíssimas de 3 
milhões de volts. Tenta-se um for
midavel ataque contra a invulnera
bilidade aparente da matéria. Com 
meios até hoje ainda não utilisa
dos, caminha-se para a modificação 
atómica e para a transformação G!e 
matéria em energia. 

O motor de átomos, porém, 
ainda está muitíssimo longínquo. 
Mas, ha-de chegar o dia em que 
Enormes ~uantidades de energia 
poderão libertar-se da matéria, por 
êste processo, aptas para o seu 
aproveitamento prático. A ~nergia 
contida num único núcleo atómico 
de alumínio é <em mil vezes maior 
do que a das melhores substâncias 
explosivas hoje em dia conhecidas. 
Sabe-se actualmente, que um gra
ma de uma substância qualquer, 
seja ela carvão, madeira, cascalho 
ou qualquer outro .corpo, contém 
armazenada uma energia superior 
a 30 milhões de kilowatts-horas. 
Com um único pedaço de carvão 
seria possível fazer um cruzador 
couraçado atravessar o Oceano, -
se fôsse possível desmembra!· to
dos os átomos de carvão. 

Correia :Ribeiro, gilhos, 2.da 
Exportadores de Vinho do Porto 

Casa Fundada em 1862 

VILA NOVA DE GAIA 
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11EDIÇÕES ANTENA, 
Ruo Dionísio Pinho, s/n 
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fiOt:DDfl DO üliDIÓfliiJO 
1939 

Única. Pnblicnçüo Portugnêsa no género e indispbns:'!vd 
na mesa dos amadores e estudiosos dn Radio 

Êste ano a Agenda. do Radiótilo apresenta-se numa 
melhorada e atraente edição. 

Publica um Dicionário de· Rádio, completo;
que só por si justifica o valor desta obra. 

Símbolos-Tabelas-Dezenas de interessantes e variadas 
montagens 

EMISSÃO I RECEPÇÃO I AMPLIFICAÇÃO , 
Um livro profusamente ilustrado e indispensável 

PREÇO 

Continente e Ilhas . . . . . . . . . . 
Todos os pedidos do Continente e Ilhas devem se,. fli
tos com a designação de .:à cobrança" 
Colónias (importância acompanhando o pedido em yale 
postal ou moeda local) 
Angola. . 

PEÇA JÁ O SEU EXEMPLAR 

8$00 

10$ÓO , ' 
10 Angola~es 



-16 ANTENA 

TO.R~E-SE UM TÉCtUC@ DE 
' 

R AD-~ O 

Melhore as suas condições económicas di
plomando-se nesta Ciência do nosso Século · 

Não se deixe ludibriar com as pomposas 

promessas das Escolas Americanas 

Prefira uma_ instituição genuinamente porluguêsa, orien

táda por pesso~l cuja comp~tência provem ao mesmo 

tempo da preparação técnica e da aptidão pràtica 

, Peça folheto descl"itivo a 

Rua Dionísio Pinho, s;n 

VILll NOVl\ DE GAIA 



o~ 
,] , A M E L H O R M A R C A 
,i 

1 DE VINHOS DO PORTO 
,j 

. B01l6ES 
A MELHOR MARCA 
DE VINHOS DE MEZA 

B01l6ES. 
A MELHOR MARCA 
DE V I NHOS ESPU
MANTES NATURAIS 
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A BATERIA DE QUALIDADE 
PORTO LISBOA 

Rua Passos Manuel, 30 Rua do Directorio, 15 


