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DE CENSURA

intimamente ligada à g~erra, como
instrúmento dé ataqú_e e de propaganda; que bem
cabe abordar o assunto nesta revista, embora parcimonio~
niosamente,
Sem mais preâmbulos, o nosso papel- isto é, a
missão de todos quantos se dedicam às lides rádio-técni-·
cas- consiste em nos pormos imediata e incondiciomtlmente ao serviço do País. Felizmente, para isso e por
emquanto, 'liasta cti1hprir o decreto Ultimamente promulgado, n()"Qüe respeita ao condicionamento das estações
emissoras e dos receptores particulares,
E' de esperar que todos_ os radiófilos realmente
dignos dêsse nome e do de pOrtugueses saibam compr~ender a 8ti.tude _do Govêrno. fazendo dos ·seus-redeptores de rádio-difusão-o uso pe:>soal. a que têm direito; -e
_mais nenhum outro. O momento é duma extrema graViR
da de,- couío tôda' a gente pode' avaliar. e por conseguinte
devemos ter presente que, nas condições actuais, n?ío
m*nda apenas quem pode: manda sôbretudo, quem
sabe.
Estejamos atentos, usemos de bom-senso, e trabaR
I hemos, eritretanto. Estamos em -paz, a proveitemoRla.
pois. Se, porém, sôbre a terra portuguessa vier a pairar
um vento de desgraça, -que não seja nossa a culpa. E'
nosso dever não- estorvar a acção goverlla:nental; seria
crime grave_· confraria-la, posto que se trata do inferêsse
colectivo perante um sangrento conflito internacional.
Passivamente, por agora, e de maneira activa
quandor for necessário, os rádio-técnicos portugueses reR
presentam _uma fôrça em· potencial que o Estado a pro R
veifaria oportuna-mente; Uma cousa basta, imediatamente:
é que não p_erturbemos o éter nem a opinião pública !

ESTÁ a 'Iiádio tão

Setembro de 1939.

A Direcção.
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~e fi~A~e>1·es
Sis~emas

de polarização de grelha ,

que a éorrente de placa atravessa a
resistên~ia R, da derivação média do
filamento
para a terra, pondo porEMBORA a maioria dos amadores .
tanfo
o
filamento
positivo em relase encontrem familiarizados com
os métodos que se usam para obter ção à grelha, posto que esta está lia polarização de grelha, muitos há gada à terra. Êste método, geralmente,
que se .embaraçam quanto à forma não se emprega nos emissores, porde eleger os valores adequados, ou que a voltagem de polarização é subquanto à escolha do método preferível.
Para os. receptores e amplificadores de audio, a polarização assegura-se vulgarmente por meio duma
resistência, incluída entre o cátodo
(ou derivação média do filamento) e
terra. O sistema não introduz voltagem negativa na grelha, mas provoca
uma voltagem positiva no cátodo, o
que vem a ser a mesma cousa, para
o fim em vista. Por outras palavra~.
eleva-se o potencial do cátodo acima
do da terra; uma vez que a grelha
esteja à terra e o cátodo seja 20 volts
positivo em relação a esta, teremos traída ~· voltagem eficaz de placa, o
uma polarização de 20 volts na lâm- que é considerável qllando se trate
dumas centenas de volts.
pada.
Na 'Fig. B temos outro método,
o de re#stência de fuga. Quando a
voltagem de excitação de R; f. põe a
grelha positiva, realiza-se rectifiéação
no seu '.circuito e surge corrente de
grelha, provocando uma queda de
voltagem através de R. A grelha torna-se negativa em relação ao potencial da ;terra, à qual o filamento se
mantém ligado. Se a excitação falhar,
a lâmpada fica sem polarização, condição que pode inutilizá-la por exAnalizando a fig. A, verifica-se cessiva corrente de placa, especial-
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O valor de voltagem de polarização necessária a qualquer lâmpada
pode achar-se no respectivo boletim
de características. A «polarização de
corte», ou ·valor da negativação necessária para anular a corrente de
placa na ausência de excitação, é,
aproximadamente, igual à voltagem
de placa dividida pelo factor de amplificação.
Quando se emprega a combinação exposta na Fig. C, a resistência
ligada do filamento à terra deverá
ser de valor apropriado a garantir
uns 50 'f, da voltagem ou polarização de corte. O valor da outra resistência, necessária no circuito de
grelha, depende da excitação de R.
F. disponível. Usando uma de tipo
ajustável, de valor maior que o necessário, pode afinar-se o sistema, de
harmonia -com as várias circunstâncias.

mente se o seu factor de amplificação for baixo.
A combinação dos dois métodos,
observável na Fig. C, é vulgarmente
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a melhor. Em pregando entre o filamento e a terra resistência bastante
para limitar a corrente de placa no
caso de falhar a excitação, e assegurando o valor da polarização correcta
por meio. duma resistência de fuga,
teremos a voltagem eficaz de placa
pràticamente intacta, e não haverá
avarias por falta de excitação.

A(>enda

(Adaptação de GT1FG).

do Radíófilo
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Receptores de Televisão

•••

A General Electric c.• tem à venda

A R·modelos.
C. A. Victor oferece quatro
O mais pequeno, fig. 2,

cinco modelos de receptores de
Televisão. O preço do mais pequeno,

Fig.

possue uma válvula de raios catódicos de 12,5 cm., com «écran» branco
para ~imagens de 9 X 11,5 cm. e 16
lâmpadas adicionais.
Está desenhado para funcionar
em combinação ~om receptores de
Rádio capazc·s de receber os sinais
de ultra-alta-fr.:qüência.
Um dos modt'los R. C. A. Victor

1

ilustrado na fig. 1 e que emprega
uma válvula de raios catódicos de
12,5 cm. é aproximadamente de 250
dólares. Êste receptor consta das
unidades de <<vídeo» devidamente
montadas, e dum sistema completo
de conversão de som.
O aparelho mais caro, dos fabricados pela o. E., custa mais ou me·
nos 1.000 dólares. Tem uma válvula
de raios catódicos de 30 cm., rádio
para tôdas as ondas, e vários aperfeiçoamentos pelos quais pode considerar-se modelo de luxo.
Além dêstes dois, há mais três
modelos, de desenho, estilo, e preços
diferentes.
ll1

Fig.

2

produz a imagem directamente no
«écran" da válvula, mas há um outro·
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proibitivos. Por emquanto, ao que
parece, só poderá ser útil em exibições colectivas -- como o Cinemaimposta como está a necessidt!de de
construir aparelhagem complicada e
conseqüentemente cara. E' de crer
que no futuro se consiga atenuar o
inconveniente económico de tais preços, mas nada nos autoriza a crer
que êsse dia venha próximo. Supondo que fôsse possível construir
actualmente uma Emissora Nacional
de Televisão, na nossa Capital, quantas e quem zeriam as pessoas com
possibilidades de gastar 6 contos
pelo menos, num Televisor? !. ..

em que a visão se faz indirectamente,
por meio de espelhos, com uma válvula de de 21,5 cm. O modêlo mais
caro, até agora anunciado, tem 36
lâmpadas além da catódica, 8 das
quais fa.zem parte do chassis de onda-total. Este modêlo tem uma válvula
catódica de 30 cm., com «écran>
branco, produzindo uma imagem de
19 X 24 cm. mais ou menos, a qual
se observa por meio de espelhos.
•

•
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Conclui-se, portanto, que a Televisão não está ainda em condições
de se popularizar como a Rádio, pois
que os receptores possuem preços

Electrão.

Concurso Antena 1939
E esta a

5';n

preguntapara o nosso •Concurso•

iniofaclo no número 25:
6Qual é a resisténo.ia do fi lamente duma lâmpada 25z5,
o qual,gasta0,3A. sob 25 V.?

António da Silva Ramos
Largo_ dos Lo ios. 71-2.o

PÔRTO
III

5..

Telefone, 1942
11 ·

Recepção de imagens

Novo tipo de parafuso

AS soras
principais estações rádio-difudos U. S. A. irradiam dià-

EIS um parafuso, de origem norte-americana, capaz de abrir a sua
própria rosca, tanto ·em substâncias
plásticas como em
metais, de qualquer
espessura. E' extremamente duro, e pos'
sue uma ranhura especial, condições que
lhe permitem «viver
autónomo•, sem !arrachas nem porcas.
Uma vez alojado
h o. respectivo orifício,
agarra-se firmemente à rosca feita
por si próprio, tão bem ou melhor
do que o do tipo vulgar.

riamente programas especiais de imagens, respeitantes a acontecimentos
diversos, pràticamente no mesmo
instante em que têm lugar. Esta modalidade da Rádio mostra ser de
grande utilidade e desperta enorme
interêsse. As transmissões são feitas
durante o dia, em freqliências ultra·altas.

Antena fictícia

A fábrica «Ohmite»

apresenta uma
resistência especial, tipo lâmpada, para comprovação conveniente do rendimento e eficiência dos
emissores de alta-freqliência
usados pelos
amadores, a viação, polícia etc.
Esta resistência, mo dê lo
D - 100, é de desenho especial,
anti- indutiva e
.
. .
anti-capacitiva, apresentando uma impedância constante, dentro de baixa
percentagem, em qualquer freqliência
até aos 14 megaciclos ou mesmo mais.

A gravura representa .um dispositivo de registo que a Crosley Corporation lançou no mercado, constando duma colecção de peças e prestando-se a ser montado por qualquer
amador. Para o pôr a funcionar, basta
ligá-lo a qualquer receptor capaz de
sintonizar as respectivas freqliências.
E' claro que êste aparelho somente
interessa ao público que se encontre
na área de . alcance daquesela missaras.
li!
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O mistério do pulo magnético

magnético acha-se a mais de 2.600
quilómetros do polo sul geográfico.
poJo magnético está situado den- Se se traçasse uma linha imaginária
. tro duma faixa de terra, ao no r- entre os dois polos magnéticos, por
surpreendente que pareça, passaria
~~ do continente americano, na pemnsula de ~oothia, com lugar exacto a 1.125 quilómetros do centro da
na costa ocidental do Cabo Adelaide. Terra.
Os membros duma expedição
Homens de ciên.cia de tôdas as partes do mundo o têm visitado, para científica à península de Boothia viaestudo. Amundsen observou·o du- jaram no que se denomina um navio
. ran!e dois anos, ao cabo dos ·quais não-magnético. Existem apenas uns
sabia tanto a seu respeito como no dois ou três dêstes· barcos, em todo
o ·mundo. São inteiramente construí·
dia em que lá chegara!
O govêrno cadadiano mantém dos de madeira, latão e cobre. A maobservadores naquela península, per- deira é pregada com parafusos de
bronze. Não existe um único cabo de
manentemente.
aço.
Trata-se dum ponto magnético
Quando os passageiros embarpara o qual se dirigem tôdas as agulhas magnetisadas ,de tôdas as bússu- · cam, são obrigados a abandonar
las. Os homens de ciência procuram mesmo os seus canivetes. Se usarem
há _mais dum século, desvendar o se~ cinto, não são permitidas as fivelas
de aço, etc. O motivo de tôdas estas
mistério.
' O polo magnético foi localizado precauções, e da construção especial
em! 1829 pelo capitão J. C. Ross, que do barco, está. em êste transportar
instrumentos para medir o magnede~e!llbarcou na referida península e,
tismo,
os quais seriam influenciados
I~umdp duma. bússula· de inclinação
por
qualquei·
objecto de. ferro ou de
livre ( ), cam111hou até chegar a um
poht? em que a agulha parou per- aço.
A agulha da bússula aponta
pendicularmente, formando ân<Yulo
quási
verticalmente para o solo, à
recto com a terra.
O pouco que se conseguiu sa- medida que se atravessa aquela peber desde então, serviu apenas para nínsula, rumo ao Cabo Adelaide. No
aguçar a curiosidade a respeito do momento em que pára verticalmente,
impenetrável mistério. O poJo sul , está-se no poJo magnético, mas n'inguém tal diria. . . A paisagem é· de
'
todo semelhante ao restante da pe', (1) Bússula cuj~ agulha· sobe ou desce nínsula. Examinando de novo a búslivremente.,
sola verifica-se que se está a mover;

Q
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chas solares diferentes; de acôrdo
com a Lua;· dum dia para o outro;
de manhã para a tarde.
Se se marcasse uma linha com
a bússola, de manhã, e outra de
tarde; verificar-se-ia uma variação superior a 6 metros.
O maior mistério do mundo resolver-se-á, seguramente, um di a.
Até agora, porém, não foi possível
apresentar uma teoria satisfatória para
explicar as observações feitas.

quer isto dizer que o polo se move!
Dentro de minutos dá saltos, como
se estivesse vivo. Os saltos são, às
vezes, de mais de dez quilómetros,
num dia.
O polo deve achar-se em qualquer lugar vizinho dêsse ponto, por
baixo da superfície; mas ainda não
foi possível determinar-lhe a situação
exacta. fizeram-se diversas excavações, mas não foram suficientemente
profundas para proporcionarem informações de interêsse. Um sábio que
visitou. o lugar do polo magnético,
sugere que a Terra se comporta como
um animal vivo, que respirasse. Às
vezes •adoece>, e produzem-se então
as tempestades magnéticas ·que afectam as linhas telegráficas do mundo
inteiro.
Os elementos magnéticos de
qualquer lugar do planeta estão
constantemente a mudar de forma.
Por exemplo, as mudanças de declinação. variam de século a século; de
épocas de determinadas manchas solares passa-se para épocas de man-

(Coronet, em «Sintesis», México)

COUPON
para o ConCurso Arítena 1939

(5.' PREGUNTA)

Jâ ouviu falar no CAÇADOR DE AVARIAS?
O CAÇADOR DE AVARIAS é um valiosíssimo auxiliar de
todos quantos tràbalham na reparação
ou consêrto de receptores de rádio.
Trata-se duma publicação em formato reduzido - próprio para
trazer no bolso - onde se encontram condensadas as
origens das avarias dos aparelhos receptores,
em relação aos seus sintomas, duma
maneira inteligentemente
ordenada.
É valioso para os que sabem (porque lhes aviva a memória), e
é-o igualmente para os que não sabem (porque os ensina).
Remete-se à cobrança por 4$50 - Colónias (moeda Colonial 5$00 ou 5 angolares)
Peça-o imediatamente às

«Edições A N T E N A>

RUA 1.0 DE MAIO, 43

VILA NOVA DE GAIA
III
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Decreto-lei n.' 29.937

Artigo 2.' - Para garantia de
cessação da responsabilidade dos
proprietários das instalações referi·
das no artigo anterior poderá ser or·
denada a desmontagem dessas instalações ou das peças essenciais ao seu
,
funcionamento.
Artigo 3. 0 - A partir da datareferida no § único do artigo 1. 0 , po·
dem funcionar os emissores particulares e os postos radiotelegráficos receptores qu'e obtenham autorização
especial, sem prejuízo das disposi·
ções contidas nos contractos de con·
cessão em vigor.
§ único. Os proprietários das
instalações radioeléctricas autorizados nas condições dêste artigo deve·
rão suportar os encargos resultantes
da manutenção de um fiscal permanente do Oovêrno junto das respectivas instalações.
, Artigo 4. 0 - Os emissores par·
ticulares autorizados a radiodifundir,
nos termos do artigo 3. o e seu parágrafo, só poderão executar serviços
de noticiário e de publicidade radiofónicos nos termos das instruções es·
peciais que forem fixadas.
Artigo 5. 0 - O serviço de «radiocomunicações para múltiplos destinos», previstos no artigo 83.' do re·
guiamento telegráfico internacional,
será executado pelos organismos autorizados por lei a explorar o serviço
público de radiocomunicações tele·
gráficas ou telefónicas e, excepcionalmente, pelos postos particulares que
a isso estejam especialmente autorizados.
Artigo 6.0 E' expressamente proi·
bido fazer uso publicitário de comu·

AS acircunstâncias
excepcionais que
Europa atravessa neste momento, obrigam o Oovêrno a promulgar determinadas medidas de restrição, no campo das telecomunicações, ao abrigo das disposições jurídicas nacionais e internacionais que
regulam tal matéria.
Está, o Oovêrno convencido de
que todos compreenderão o alcance
e a finalidade destàs providências,
que visam a defender a nossa posição e a assegurar a tranqüilidade, o
trabalho e a disciplina da Nação.
As sanções a aplícar pela transgressão dos preceitos fixados no presente diploma são necessàriamente
severas, atenta a gravidade das conseqüências que se poderiam verificar;
mas o Oovêrno confia menos da sua
aplicação do que ,do apêlo qu'e faz
ao espírito de compreensão do País.
Nestes termos, usando da,faculdade conferida pela 2.' parte do n. 0
2. 0 do artigo 109.' da Constituição, o
Oovêrno decreta e eu promulgo, para
valer com lei, o seguinte:
Artigo 1.0 - Nos termos do § 2. 0
do artigo 5. 0 do decreto-lei n. 0 22.783,
de 29 de junho de 1933, são proibi·
das de funcionar tôdas as instalações
radioeléctricas emissoras particulares, compreendendo os emissores de
amadores e de radiodifusão, e tôdas
as instalações radiotelegráficas receptoras particulares.
§ único. A proibição estabelecida
neste artigo entra em vigor dois dias
depois da data da publicação dêste
decreto.
11
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nicai;ões recehidàs das emissoras de
rad\odihsã'O estranjeiras sem ,obter
uma autorização espéêial é ·seni o inteiro cumprimento das condições impostas nessa autorização.
· ·· '
Artigo 7. 0 - Serão aplicadas aos
infractores das disposições do presente decreto-lei as seguintes sanções:
.·
a) Por transgressão ao disposto
no artigo L',. apreensão do material
a favor do Estado e multa de 1.000$00
a ·10.000$00;· em caso de reincidência,
além da apreensão do material, multa
de 10.000$00 a 50.000$00;
b) Por transgressão ao disposto
no, artigo 4.', multa de· LOC0$00 a
10.000$00, na primeirà infracção. e de
3.000$00 a 30.000$00 na segunda; em
caso de nova reincidência,.apreensão
d.o material a favor do Estado;
c) Por transgressão ao disposto
no artigo 5.", apreensão do material
a •favor ·do Estado e multa de
1.000$00 a 20.000$00; em caso de
reincidência, multa de 20.000$00 a
100.000$00;

d) Por transgressão ao disposto
no artigo 6.', multa de L000$00 a
5.000$00; em caso de reincidência, a
.
multa será elevada ao dôbro.
.§ único. As sanções estabelecidas no presente artigo são aplicadas
pela Administração Oeral dos CTT,
com recurso · pan o Ministro das
Obras Públicas e Comunicações, que
decidirá definitivamente. O. recurso
deverá ser interposto ·no prazo dé
quarenta e oito horas. a contar d:t
data da notificação.
Artigo 8.' - As instalações radioeléctricas emissoras ou receptoras
referidas no artigo 1.• poderão ser
requisitadas para o serviço do Estado.
As condições em que esta requisição. deverá efectuar-se e a indemnização a atribuir eventualmente aos
proprietários serão fixados no acto
da requisição ..
11

§ único. Das indemnizações fixadas caberá recurso,. uo pr:1zo de
quarenta e oito horas, para uma CO"
missão de arbitragem, constituída
por um àrbitro do proprietário, outro dos CTT e um terceiro, permanente, designado pelo presidente do
Supremo Tribunal de Justiça.
Artigo 9." -·Serão·tomadas providências adequadas no sentido de
intensificar e ·estender a tôda a área
da metrópole· o serviço de escuta e
fiscaliz~ção do funcionamento das
instalações radioeléctricas.
Artigo 10." ~ A cobrança das
importâncias das multas aplicadas
nos termos dêste diploma será efectuada, na falta de pagamento voluntário dentro dos cinco dias posteriores à notificação, pelo processo das
execuções fiscais, ao qual servirá de
base o certificado da respectiva decisão.
Artígo 11.' - O Ministro das
Obras públicas e Comunfc'ações promoverá o perfeito cumprimento dêste
decreto-lei e tomará, por portaria ou
em despacho, as resoluçõés conl]Jleinentares necessárias: ' "
'
'
Artigo. 12." ___: O Presente decreto-lei entra imediatamente em vi·
got~.

Publique-se e cumpra-se como
nele se contém.
Paços do Oovêrno da Repúl)lica,
21 de Setembro de 1939.

António Oscàr de Fragoso Carmona.
António de Oliveira Salazar.
Mário Pais de Sousa . .
Manuel Rodrigues Júnior.
Manuel Ortíns de Bettencourt..
Duarte Pacheco.
Francisco José Vieira .Machado.
António Faria Carneiro Pacheco.
João Pinto da. Costa Leite.
Rafael da Silva Neves Duque .
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QRAÇAS ao, formidável desenvolvimento da técnica de telecomunicações, que reduziu enormemente as distâncias, o nosso planeta
tornou-se de. facto mais pequeno.
Sabe-o melhor que ninguém o rádio-àuditor que, depois do seu trabalho
diário, .passa serão .a ouvir. as vozes do mund.à inteiro:
A técnica .é uma cndeia. ininterrupta de milagres e maravilhas.
Apoiam-se uns nos outros, e se o subtil espírito de homens engenhosos
não· houvesse ·investigado· ·conscientemente as propriedades e os efeitos
da electricidade, a humanidade ainda
estaria longe de ver realizados os
seus antigos sonhos, ouvir e ver a
graüdes distâncias.
·
'Há exactaméüte J 30 anos, o médico e físico alemão 'Samuel Thomas
v<;ln Sõmmering, cujos trabalhos fundamentais inc!'usivamente para a rádio'difu~ão e t~levisão actuais quási
ficaram sepultados no olvido, consegui(! pôr a cot\dutibilidade eléctrica
ao serviço datranSll)issão de notícias.
Não esqueçamos tampouco os -dois
catedráticos da Universidade de Oõttingen, Oaub e Weber, que em 1838
causaram grande assombro entre os
pacíficos cidadãos da referida cidade
universitária alemã, co locando sô bre
a alta frontaria das suas casas. o primeiro fio, telegráfico .. E' deveras característico o facto de que os elos
constituintes da tão grande cadeia
do progresso no capítulo das telecomunicações não tenham sido forja-

o
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dos exclusivamente pelos agremiados
em redor 'da ciência eléctrica. Samuel Morse, cujo nome permanecerá
eternamente gravado à ouro no livro
da história electrotécnica, era pintor
e físico. Philip Reis- o homem que
primeiro utilizou um aparelho eléctrico para transmitir sons, inventando
àssim o telefone -era modesto professor duma escola alemã.
i. Sabe alguém que os pdmeirosensaios tendentes a realizar a T' S. f.
remontam a ... 1834? Naquele ano,
o físico inglês Charles Wheo.tstone
conseguiu medir, por meio dum espelho giratório, a duràção das faíscas d'e descarga produzidas nas chamadas garràJas de K:Ieist, darido •assim o primeiro passo para, a )'evelação dum mi'stério importantíssimo,
relativo ao desenvolvimento fUturo
da radiotecnia. Mas somente em 1897
é que o genial Marconi soube aproveitar e combinar, com perspicaz intuição e admirável engenho, as des. cobertas e inventos, efectuados durante dezenas de anos, por sábios
tão. eminentes como, por exemplo,
Helmholtz, Hertz, Maxwell, Weber,
Kóhlrausch, Hughes, Branly, ·etc.
Marconi não descobriu nem estabeleceu nenhuma lei física nova, de
importância fundamental; o seu mérito imortal consiste em ter posto a
T. s, f .. ao serviço da técnica prática.
já pouco depois de se haver conseguido a primeira comunicação por
T. S. f. (a uma curta distância, é
claro), o catedrático alemão Slaby-
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assistido pelo jóvem Conde Arco que,
a seguir assumiu o cargo de Director
Técnico da Telefunken, primeira companhia alemã de T. S. F.. - obteve
alcances até 3 quilómetros, rio decor:
rer dos seus ensaios radiotelegráficos.
Desde então, a T. S. F. desenvolveu-se a .um ritmo vertiginoso.
Os primeiros emissores foram de-pressa substituídos pelo sistema denominado de •faíscas amortecidas de
freqüência musical• que, desenvolvido pela Telefunken, causou extraordinária sensação entre os técnicos estranjeiros de T. S. F. Em 1907, R. A.
Fessenden consegue estabelecer uma
comunicação rádio-telefónica a 320
quilómetros, e 5. anos mais. tarde a
indústria rádio-eléctrica alemã constroi uma máquina de alta-freqüência
de 11 kilowatts que permitiu efectuar
as primeiras emissões de rádio-telefonia mais ou menos semelhantes às

actuais de rádio-difusão que se captam a 600 quilómetros.
Mas a lâmpada eléctrónica enceta
a sua, carreira triunfal como amplificadora, ·na recepção,· e' permité a seguir realizar definitivamente o milagre da rádio-difusão que, de~pressa
e em proporções jámais sonhados
pelos maiores optimistas, conquista
as massas de todos os países. Pelo
incessante aumento das exigências
do público, quanto à qualidade da
reprodução, a rádio-difusão fomenta,
por sua vez, o aperfeiçoamento intensivo do emissor porlâmpadas, no .in-.
tuito de consolidar a posição daRádio como meio cultural. ·
O espírito investigador do ho·
mem não conhece limites. Uma . vez
realizado o milagre da rádio"difusão,
ataca o problema da televisão- antigo sonho da humanidade:- em cuja
realização têm trabalhado gerações
inteiras de. sábios,Já e\TI .1875 Carey

Paul Nipkow, de 7S anos de idade, inventor do disco perfurado que tão importante foi para, a Televisão,,
informa-se do estado actual da técnica, na Exposição de Râdio de Berlim. Entrevistado,. deixa-se surpreender
pela câmara televisara Telefunken. Os outros visitantes puderam vê-lo e ouvi-ID em toJos os salões da
Exposição, nos quais se havia colocado receptor<3s de televisfio.
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Baseado na· propr. associativa,
temos outro processo de prova:

Adição
8.- Prova. A prova duma operação consiste numa nova operação
que verifica a primeira.
Usa-se, para a adição, somar as
parcelas em sentido inverso do inicial; 'deve obter-se naturalmente o
mesmo resultado (propriedade comutativa). Esta prova é a mais corrente e a mais prática.
26 I 4
4 58+

~~i
6 7 5

A

I= I

3 5 4Y
26 I 4

+

2 8 9
42

-L

o+

32
675
8 OI
2 I 2 7

---

33 I

I

-

995

-

8 OI
2 I 2 7

Há ainda outra maneira de verifi.car uma adição: é a chamada prova
dos 9.
Em primeiro lugar explicaremos
a base aritmética do processo, por
curiosa, o qual se utiliza nas restantes operações.
Todo o número maior do que 9
contém: a) uma ou mais vezes exactas o n ú m e r o 9 ( JS = 9
9;

+

concebeu a idea dum •televisor>>, e
nos fins de 1883, o decano dos investigadores alemãis de televisão,
Paul Nipkow, tratou de solucionar o
problema. por meio do disco perfurado que tem o seu nome.
Dez anos mais tarde, o catedrático Braun (que pelos seus valiosos
trabalhos de T. S. F. compartilhou
com Marconi o prémio Nobel de
1909), construiu a primeira lâmpada
catódica perfeitamente apta à reprodução de imagens. Outros inventos
pareciam permitir a solução rápida e
conveniente dos problemas da Tele-

•

visão, mas, como tantas vezes acontece, os investigadores estavam obstinados em seguir ideias que se verificou serem irrealizáveis. Assim se
explica que, 40 anos depois, se tenha
utilizado o disco de Nipkow para a
exploração mecânica e captação das
imagens televisadas. Actualmente, a
Televisão encàntrou a sua solução
definitiva na Alemanha, onde as futuras emissões serão efectuadas à base
de 441 linhas, definição mais que suficiente para garantir a reprodução perfeita das imagens televisadas.
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+ +

= 9
9 9, ele.); b) ntrta 0\1
mais vezes eJiactas o número 9 mais
um resto ou excesso ( 12 = 9
3;
15 : .. 9 -1-' ~ 19 = 9 + 9 +
22 · 9 cf-.. 9
4 ). Repare-se agora
que: êste; excessÕ· é precisamente. a
sorria··dos algarismos dêsse número,
exceptuados os 9 se os houver.
' · O excesso de que falamos é, por
exemplo:

27

+

+.

29

2

30

3

,

34

7

,

422

8

»

564

6

Em

8236

»

ii

Para 8236

. .!.+3.

1

=~+4=6

-

+

3 3 6

3+3+6=12-9=3

8 6

8+6=14-9=5

3 8

5+6=11-9=

564

+

I.

.
+112-9=3

9 2

Ao somar os algarismos que for·
mam o número dado (é o caso dos
dois últimos exemplos anteriores)
podemos obter um parcial superior·
a 9: abàndonamos então 9 unidades
e prosseguimos a operação com as
restantes, procedendo assim tantas
vezes quantas o facto se repetir. Eis
a tradução aritmética:
Para

No caso da adição, en1 que o total exprime, num só número, a mesma quantidade de unidades repre·
sentadas pelas parcelas, os restos das
divisões por 9 daquêle e destas devem ser iguais. E se o são,' a adiÇão
está certa, porque só serão iguais .se
a operação estiver certa. Podemos
expressar-nos desta forma: Se 12
+ 3 + 15 = 30, o resto cja divisão
por 9 de 12
3 + 15 ( ou da soma
dos seus algarismos, o que é o mesmo) e o resto da divisão de 30 pelo
mesmo 9, devem ser iguais.

=2
3+8=11-9=2

11'

/.

,,
3

5 5 2

A operação está provà.velmente
certa.
Dizem·os provà.velmente, porque
nenhum processo de prova oferece
garantias de exactidão absoluta. E é
simples a razão: podemos cometer o
mesmo êrro '(êrro sistemático) na
operação e na prova. Desta maneira
estarão ambas erradas, mas aparentemente exactas.

8 + 2 = lO- 9 =
4+6 _10-9=1.

Ex:
3 2 SI

Ora verifiquem que os restos
das divisões de 29, 30, 34, · 422, 564,
8236 por 9 são respectivamente 2, 3,
7, 8, 6, 1.
Os quocientes das somas de to. dos os algarismos dos números por
9, dariam igualmente os mesmos
. restos.
Compreende-se então a utilidade
que podemos extrair desta verifica·
ção.
11

4 55(
83 2

9 1 21
52 2 7

Tirando
os g

<-

»

=

7
7

Na aparência, esta adição está
certa. Extraímos os 9 às parcelas e
o excesso foi de 7; extraímos os 9 ao
total e o excesso obtido é o mesmo.

José At·na.ldo.
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() livro. o folheto, o documento .ti·
pográfico são frágeis, vulnerá·v·eis, mas representam, pelo menos
para nós, contemporâneos, um mo,
•,t1vo de pereni'daéie. Úm escritor não
·renuncia, sem sofrimento, a deixar
de imprimir a-sua obra, a fixar a sua
.i.deia, a deixar um' traÇo 'do seu h'abalho e da sua .paixão.
A radiofonia é uma grande de·
yoradora; absorve e faz evaporar o
teatro; a ·reportagem, as novelas,' os
énsaicís, as poesias.· Qúe os escritores prestem atenção: a radiofonia,
que· re'presenta 'para • êles, 'ila· hàra
actuaL uma carreira, ora complemen-
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: ta r, ora· suplementar, arrisca-se a ~·er,
no passo em que vão as coisas, d'entro de quinze ou vinte anos, a ptincipal via de express_ão. E' muito po~
. sível que amaior parte dos escritores tenham, dentro de pouco tempo,
gr<J.ndes dificuldades para publicar
' os seus livrós, devendo contentar::se
em lê-los ao microfone. Daqui · a
pouco, o escritor será, como na lda. de-Média,. um trovador à maneira
dos que eidstirá.tn antes do apare,cimento da inipren·sa. · · · ·-·
·
'.~
·

Georges Duhamel.
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Um recepior Philips modêlo 2802, com lâmpadas e jô~o
de bobinas, 350$00

- Um alto-falante R C A· de 9 pole~àdas, com bob.' de campo
de 8.000 ohms e transformador de acoplamenfo e/tomada
média, 200s,·oo

instru~entos

-,- Um analisador «Readrife» 712 A. com !rês
de
·medidas (irlC!uiridéi vollmetro para C. C. com 1000 ohms
por volt), 600$00
- Um oscilad0r-<<Readri!e» 554 A para tôdas as ondas; ~om
alimentação incorporada. por pilhas sêcas dé 4,5 volts, 400$00
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ANT,ENA

~ ACADEI;ã~~e~~!S:~~~~~Pm~a RADIO
LIGA DOS RÁDIO-EMISSORES DE MOÇAMBIQUE
Caixa Postal n.• 812 ·.::- LOURENÇO MARQUES
A L R. E. M. tem em stock as edições ANTENA e presta, gentilmente, todos
os informes aos candidatos. a alunos da Academia Nacional de Rádio

eça sempre' ; e em tôda a parte

Companhia ·Vélha
fundada em 1756

Telefones
127 e 246

Rua das Flores, 69 ·

·'
•

·pôrfo
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TORNE-SE UM TÉCNICO DE

R

A

O
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Melhore as suas condições económicas diplomando-se nesta
Ciência do nosso Século
Não se deixe ludibriar com as
pomposas promessas das
Escolas Americanas
Prefira uma institu"ição genuinamente portuguesa, orientada por pessoal cuja competência provém ao mesmo tempo da
preparação técnica e da aptidão prãtica

Peça folheto descritivo à

ACADEMIA NACIONAL DE RADIO
Rua 1." de Maio, 43 --- VILA NOVA DE GAIA
TELEFONE

3237

.

.,______________________________________

STEUJBRT·UJRRNER

A
A sintonizaçã9 automática foi inventada e posta em prática, há
já dois anos pela Stewart W arner Corporation. É portanto natural que a sintonização automática d os seus receptores seja, como
de facto é, a mais perfeita de tôdas.
Peça informes a os Agentes desta famosa marca:

--ff.· [ k _ _. _

1<-UR 31 f)E JlfNF//10, 71 -PÕRTO-TELF. 5800

No Sul: Estabelecimentos Valentim de Carvalho -R. N; do Almada. 97- L IS BOA

