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Participe do Boletim Contato DX. 
Nos informe sobre suas atividades, notícias, DX-expedições, contestes, concursos, encontros, etc.; 
colabore com o Boletim Contato DX  para que o radioamadorismo e o radioescuta esteja sempre 
informado e preparado para as atividades relacionadas a este hobby.Os leitores (as) também poderão 
encontrar outras informações acessando o blog: http://repetidoralabreguara.blogspot.com. 
 
 

 
 

 
 “O RADIOAMADORISMO É UM HOBBY CIENTÍFICO COM DIVERSAS MODALIDADES. O RADIOAMADOR É A 
PESSOA QUE PROCURA MANTER FUNCIOANDO UMA ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, ORA PARA 
COMUNICADOS E CONVERSAS INFORMAIS BEM COMO PARA CONCURSOS E COMPETIÇÕES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. ALÉM DOS “BATE-PAPOS” E CONTESTES, O RADIOAMDOR PODE AUXILIAR AS 
AUTORIDADES DE DEFESA CIVIL NAS SITUAÇÕES DE RISCO E CALAMIDADES PÚBLICAS, LEVANDO AS 
COMUNICAÇÕES AOS MAIS LONGÍNQUOS RINCÕES” 
 

MARCONI  DAY  

O evento internacional conhecido como Marconi Day (Dia de Marconi) será realizado no dia 30 de abril 
de 2011. O grupo Howth Martello Radio Group participara ativamente do evento e utilizara o indicativo 
de chamada EI0MAR. Os organizadores são os radioamadores do grupo Cornish Amateur Radio Club e 
todos obterão mais informações em inglês no link abaixo: http://crac.g4usb.net/cracblog/. Este evento não 
será um conteste mas os organizadores disponibilizarão vários cartões e diplomas para as estações 
participantes, que manterem contatos com a estação oficial, marcando assim mais um evento histórico 
repetindo os experimentos realizados por Guglielmo Marconi. Os operadores da estação EI0MAR estarão 
na Martello Tower em Howth na Irlanda onde hoje existe um museu do radio. Em 1905 os correios 
britânicos utilizaram a torre Martello para experimentos com telégrafos sem fio utilizando os 
equipamentos construídos por Marconi. Visitantes são bem vindos ao museu do radio e os participantes 
do evento dia de Marconi esperam que muitos visitantes compareçam pessoalmente e conheçam suas 
dependências. Informações podem ser obtidas, em inglês, no link abaixo: www.ei0mar.org 
Mais detalhes serão enviados a todos os radioamadores nos meses de março e abril mas vale lembrar que 
o indicativo oficial que será utilizado no dia 30 de abril será EI0IMD e todas as estações que manterem 
contato com a estação oficial poderão solicitar seu diploma de participação.  
MAURICIO BERALDO – PY4MAB   
Py4mab@amsat.org  
http://br.groups.yahoo.com/group/ISSFANCLUBEBRASIL/ 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
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MANIPULADOR IÂMBICO DE CW  
 
Carlos – PY2CSU – especial para BOLETIM CONTATO DX 

 

      
 
INTRODUÇÃO 
 

 
Apesar de pouco divulgado, a Telegrafia (Código Morse ou CW) ainda hoje é muito utilizada entre radioamadores do Mundo 
todo. Existem duas maneiras de praticá-la. Uma através de um Batedor Mecânico conhecido como PICA-PAU- Figura  01 
onde sua cadencia deve ser conduzida pelo operador, ou utilizando este equipamento que possui semiautomático - sinais de 
ponto e traço com ajuste de velocidade que ajuda muito em um comunicado gerando pouco esforço e padrão de operação, 
mesmo os novatos QRS ou QRQs. Alguns rádios já possui internamente esta função, mas para aqueles que gostam de 
eletrônica e experimentar novas tecnologias, segue um projeto bem moderno e simples de montar. O projeto foi descrito na 
Revista Elektor Fev./2011 e o código hex do PIC podem ser baixados no próprio site da LABRE-SP. Todo crédito do projeto 
vai para o radioamador Nenad - 9A5AN que fez o código do Micro Controlador, e deixa disponível para que outros possam 
reproduzi-lo. Este projeto além de ser um ótimo equipamento para uso em sua estação, também pode ser utilizado para aquelas 
aulas ou treinamentos de CW. Mão a obra pessoal. Da Di Da. 
 

 
 

Figura 1 – Batedor PICA-PAU 

01.0 – O MANIPULADOR IÂMBICO 
Todo projeto é baseado no PIC 16F688-I/SP do MICROCHIP® e mais um CI  LM386. A lógica de funcionamento do PIC é 
estabelecida pela programação do PIC, feita através de um arquivo chamado morze.HEX que pode ser baixado no site da 
LABRE-SP. O Autor do projeto realizou um excelente trabalho colocando funções bem interessantes no Batedor como: 
- Gravar mensagens de chamada. Ex.: (CQ CQ CQ de PY2CSU AR K ). 
- Ajuste de freqüências de Side-Tone . (monitor), 
- Ajuste de volume de Side-Tone (para aulas de CW), 
- Ajuste de velocidades 5 a 100WPM. (Potenciômetro), 
- Indicação de velocidades ajustada via Mensagem em Código Morse, 
- Compacto e baixo consumo alimentação por bateria ou fonte de alimentação, 
- Operação Iâmbico com algaritmo avançado., 
- Componentes simples de ser encontrado e baixo custo. 
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Todos estes recursos proporciona uma ótima aquisição para estação de radioamador praticante da operação em Código Morse 
(CW). Abaixo montagem, prepare seu ferro de solda e mãos  à obra. 
 
 
 

   
 

FIG. 2 – Diagrama completo Manipulador com PIC 
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LISTA DE MATERIAIS  
 
 

1 – SEMICONDUTORES 
UC1 = CI PIC16F688-I/SP Microchip® 
IC2 = CI LM386N 
Reg1 = LM78L05 – Regulador de tensão 
D1 a D4 = 1N4007 
D5 = 1N4148 
Q1 = BC548 – NPN 
 

2 – RESISTORES (todos metal filme, 1/8W, 5%) 
R1 , R2 , R19 = 1KΩ 
R5, R6 = 10KΩ 
R7 , R8 , R9 , R10 , R11 e R12 = 30KΩ 
R13 , R14 , R15 = 15KΩ 
R20 = 100R 
R22 = 220KΩ 
R3 , R4 = 33Ω 
R17 = 22Ω 
R18 = 4,7Ω 
Speed e Volume = 10KΩ, Mini Potenciômetro. 
 

3. CAPACITORES (multicamada, 50V , 10%) 
CD1 , CD2 , CD3 = 100nf, capacitor multicamada 
C3 , C4 , C5 , C7 = 47nf, capacitor multicamada 
C6 = 4,7nf, capacitor multicamada 
C8 = 100nf , capacitor multicamada 
C12 – 10nf, capacitor multicamada 
C1 , C9 , C11 = 100uf, 25 v , eletrolítico 
C2 = 47uf , 6,3 v eletrolítico 
C11 = 10uf , 25 v , eletrolítico 
 
 

4. DIVERSOS 
IC1 e IC2 = Soquete pinos torneados 
Jp2 = fechar jumper para GND 
PLUG = Plug J2 Stereo 
K1 = Rele REED SH1NAC-5V Metaltex 
OP1 – Photo acoplador PC817 – Sharp 
LD1 = LED bicolor 3mm 
CH1 = Chave Liga/Desliga 
Fios, solda, PCI , caixa, Alto Falante pequeno , Knobs, teclas 90 Graus, etc. 
 
 

 
01.1 – Descrições Gerais  
 
Antes de iniciar a montagem vale lembrar que o PIC 16F688-I/SP do MICROCHIP® deve ser programado. 
Todo circuito é alimentado por ruma fonte externa de 9 a 20 VCC, sem regulador ou regulada. A regulação da tensão de + 5 V 
já é interna em nosso manipulador. Foram colocados 4diodos de modo que qualquer polaridade de fonte externa possa ser 
conectada no conector CN1 e também observando as tensões limites podem ser usadas fontes destas de telefone sem fios ou 
outros similares. O circuito também pode ser alimentado por uma bateria de 9V, mas existe um consumo moderado devido ao 
led.  As saídas PLUGS 1 e PLUG 2 servem para conectar no Rádio Transceptor e foram montadas utilizando um acoplador 
ótico PC817 SHARP como uma das saídas para rádio transistorizados e para rádios a válvula, um rele tipo REED isolando 
também nosso equipamento do rádio transceptor. Na montagem, somente montar o cabo na saída de interesse de acordo com 
sua aplicação. A saída do PIC não tem áudio suficiente para alimentar um pequeno alto-falante por isto usamos o famoso 
LM386 muito fácil de ser encontrado e sua amplificação permite que o manipulador possa ser utilizado para aulas de código 
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Morse (CW) em ambientes que necessita de maior volume, que pode ser ajustado através do potenciômetro, caso operador 
prefira usar o Side-Tone do Transceptor poderá ajustar o volume para mínima saída de áudio. O PIC também é fácil de 
encontrar e precisa ser programado com o código fonte chamado morze.hex, baixe ele pelo site e utilize programador da 
Microchip. 

 
01.2 – Montagem 
 
Antes de iniciar a montagem vale lembrar que o PIC16F688-I/SP do MICROCHIP® deve ser programado. 
O diagrama esquemático pode ser vista na figura 2 e a lista de materiais na página acima. Não existe nenhum componente 
crítico e a maioria pode ser encontrada em boas lojas. Para melhor resolução o Diagrama SCH e o Layout PCB podem ser 
baixados do site da LABRE-SP. Abaixo veja o layout da placa de circuito impresso (PCI) figura 3 com as posições dos 
componentes.  
 

 
Inicie a montagem pelos componentes na ordem crescente do menor para o maior. Utilize solda de boa qualidade e verifique 
bem para que não aconteça curto entre os pinos dos PIC. Uma montagem limpa é garantia de sucesso. Atenção  especial no 
PIC, pois ele é o único componente mais crítico, use soquetes torneados, facilita muito a montagem e dá bom acabamento. 
Uma caixa plástica para montagem do Manipulador pode ser usada, verificar um tamanho compatível com a Placa, no meu 
caso utilizei um modelo da Patola. Optei por usar uma fonte externa, más nada impede que use bateria interna ou até um 
transformador pequeno tipo 0-9v – 100mA poderá alimentar nosso manipulador.  
 
01.3 – Testes e Ajustes 
Antes de ligar o Manipulador Iâmbico pela primeira vez, faça uma revisão de todas as ligações ,verifique se todos os 
componentes  estão em suas posições corretas, soldas diversas, ou curtos entre soldas, etc. A seguir siga corretamente a 
sequência abaixo: 
 
A: Ainda não instale os CIs nos soquetes da PCI. 
 
B: Conecte na placa conector CN1 uma fonte externa de 9V ou 20Vcc, (não importa a polaridade). Pressione a Chave CH1 – 
Liga/Desliga e ligue o Manipulador, o LED1 bicolor RX acenderá em Verde. Se tudo Estiver OK, passe para o próximo passo. 
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C: Com um multímetro, meça a tensão de alimentação nos pinos dos UC1 e IC2, em relação à terra (GND), conforme as 
informações abaixo. Tensões maiores do que as da tabela podem danificar os CIs. 
 

 
 
Se tudo estiver OK, passe para o próximo passo. 
 

 
D: Ajuste o potenciômetro de velocidade, verifique no pino 13 uma variação de tensão conforme ajuste no mesmo.  
 

 
 

Se as informações estiverem corretas, passe para o próximo passo. 
 
E: Desligue o Manipulador e encaixe os dois CIs nos respectivos soquetes, observando a posição do pino 1. 
 
F: Pressione a chave CH1 – Liga/Desliga e ligue o Manipulador, o LED1 RX Bicolor acenderá em Verde e após 1 segundo 
será enviado em Código Morse a seguinte mensagem 9A5AN. Caso n/ao ouvir verifique o volume. Se tudo estiver OK, passe 
para o próximo passo.  
 
G: Pressionando o Batedor Mecânico, paletas Ponto (DOT) ou Traço (DASH) será enviado o som em Morse e o LED1 TX 
Bicolor acenderá em Vermelho. Caso não aconteça, verifique a montagem. 
 
H:  Ajuste o potenciômetro de Speed e verifique se o Manipulador altera a velocidade. Caso não aconteça, verifique a 
montagem.  
 
I: Coloque um multímetro em escala de BIP e meça nos pinos de saídas PLUG 1 e PLU 2,  quando acionado Ponto (DOT) ou 
Traço (DASH) se a mesma está sendo acionado. Caso não aconteça, verifique a montagem.  
 
Sucesso ? 
 
Se você passou por todos os passos e concluiu o passo I , parabéns seu novo acessório já está pronto para ser  montado em uma 
pequena caixa e pronto para uso. Próximo passo é aprender suas funções e setup. 
 
01.4 -  Setup e funções. 
 
Existem alguns comandos para uso do manipulador, abaixo segue descrição de suas funções e ajustes.  
No modo de Setup não será acionado o Led TX nem as saídas, o Manipulador enviará mensagens a 15WPM. Estes comandos 
são excelentes para incrementar nosso Manipulador, principalmente na função PLAY que envia uma mensagem que foi 
programada sempre que pressionado, facilita em concursos e dá um descanso para o operador. (Chic). Também temos o ajuste 
de freqüência de Side-Tone para todos os gostos e também a possibilidade de verificar a velocidade ajustada pelo operador que 
vai de5 a 100 (WPM). 
 
01 – Programação da mensagem. (botão REC) 
 
Pressione botão REC por 1 segundo, será enviado em Morse “S” , inicie via Batedor Mecânico o envio da mensagem (Max. 16 
words), após finalizar pressione novamente botão REC será enviado em Morse “R” , e  a mensagem será programada na 
memória RAM  do micro controlador. Se desligado ele perderá a mensagem programada.  
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02 – Enviando mensagem Programada. (botão PLAY) 
 
Pressione botão PLAY , será imediatamente enviada em Morse à mensagem programada na RAM  da CPU, esta mensagem 
fica programada até o manipulador ser desligado, após desligado perderá a mensagem.  
 
03 – Ajuste de Frequência de Side-Tone 
 
Pressione botão REC e PLAY ao mesmo tempo, o manipulador entrará no modo de ajuste de freqüência de Side-Tone e com 
as paletas do batedor mecânico Ponto (DOT) diminui a freqüência e com as paletas do batedor mecânico Traço (DASH) 
aumenta a freqüência do Side-Tone. 
Esta freqüência varia de 600Hz a 2000Hz. 
 
04 – Velocidade ajustada. 
 
Pressione botão REC e paleta do batedor mecânico Traço (DASH) ao mesmo tempo, o manipulador enviará em código Morse 
a velocidade atual: ajusta no potenciômetro em xxWPM . 
  
05 – Gravar mensagem programada da RAM para EEPROM. 
 
Pressione por 5 segundos o botão REC e paleta do batedor mecânico Ponto (DOT) ao mesmo tempo, o manipulador enviará 
em código Morse mensagem “SETUP” . Neste momento será programada a memória do micro controlador na EEPROM que 
mesmo desligando a alimentação do manipulador não será perdida a mensagem programada.  
 
 
 

 
 
01.5 – Conclusão 
 
Após uma tarde prazeirosa na montagem do Manipulador , ficamos muito satisfeito com mais um excelente acessório para 
estação de radioamador. Depois de verificar as funções e a simplicidade deste circuito com PIC a gente anima e já pensa em 
novos projetos utilizando este micro controlador. Também podemos aproveitar o nosso Manipulador para uso em treinamento 
de outros radioamadores que querem aprender o Código Morse (CW). Quaisquer dúvida referentes ao projeto podem enviar e-
mail para Carlos_tomazelli@hatomail.com que na medida do possível entrarei em contato. Gostaria que a turma que teve 
sucesso na montagem , que envie seus comentários referentes ao projeto.  
Um agradecimento especial ao pessoal da LABRE-SP,  Aramir Lourenço – PY2AL e Faustino Prado – PY2VOA que 
incentivou esta publicação e também ao amigo Nenad – 9A5AN ao qual troquei alguns e-mails e que autorizou e 
disponibilizou o programa para que outros radioamadores pudessem experimentar e montar seu projeto, também uma  
agradecimento a Revista Elektor. 
Fica o convite para outros artigos, gostaria de convidar outros experimentadores a publicarem suas experiências e montagens. 
 
Um forte 73/51 de Carlos Tomazelli – PY2CSU – sempre QRV – QRS em CW e Viva a Telegrafia! 
VA TU Di Di. 
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LANDELL DE MOURA - PIONEIRO NA TRANSMISSÃO DA FONIA  

                                                         Por Ivan Dorneles Rodrigues – PY3IDR 

Na virada do século 19 para o século 20, cientistas e engenheiros tentavam desenvolver um 
equipamento que permitisse a transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas capazes de transportar 
sinais de voz. As pesquisas foram impulsionadas pelo sucesso do inventor brasileiro Roberto Landell de 
Moura ao fazer experiência particular em 1900, em São Paulo, com aparelhos de sua invenção, 
transmitindo a fonia e sinais telegráficos sem fios, por ondas eletromagnéticas e luminosas e do  italiano 
Guglielmo Marconi ao realizar, em 1901, a primeira transmissão somente telegráfica, também sem fio, 
entre o Canadá e a Inglaterra. Marconi centrou suas experiências na telegrafia sem fio e só se ocupou com 
áudio, fonia, em 1914, quando realizou os primeiros experimentos de radiofonia, na cidade de Spézia. Em 
1907, o físico norte-americano Lee De Forest revolucionou os dispositivos construídos até então ao 
adicionar a uma ampola de gás um terceiro eletrodo, além do catodo e do anodo. Após alguns 
aperfeiçoamentos, surgia a válvula audion, responsável pelo desenvolvimento da indústria das 
transmissões radiofônicas, que mudaram hábitos em todo o mundo. 

 A previsão teórica da existência e propagação de ondas eletromagnéticas no espaço livre, feita em 1864 
pelo matemático e físico escocês James Maxwell (1831-1879), despertou grande atenção da comunidade 
científica. Mas só por volta de 1890, em uma das mais belas experiências da Física, o físico alemão 
Heinrich Hertz (1857-1894) demonstrou sua existência. Hertz usou dois capacitores esféricos e bobinas, 
ligados a uma bateria, para gerar faíscas entre os pinos que separavam as esferas produzindo então uma 
onda eletromagnética no espaço livre. Servia de detector um fio dobrado em forma de anel, com pinos 
esféricos nas extremidades, distante e sem nenhum contato com as esferas. Quando uma faísca era 
produzida entre as esferas, outra faísca podia ser observada entre os pinos do anel, indicando a 
propagação da onda eletromagnética pelo espaço. Hertz conseguiu ainda medir sua velocidade e seu 
comprimento de onda. Como vimos, a possibilidade de uso das ondas eletromagnéticas para 
comunicações sem fio, embora vista como algo meio misterioso, despertou o interesse de cientistas e 
engenheiros, como o genial inventor brasileiro, gaúcho, Padre Roberto Landell de Moura (1861-1928), 
no Brasil, Oliver Lodge (1851-1940), na Inglaterra, Guglielmo Marconi (1874-1937), na Itália, Karl 
Ferdinand Braun (1850-1918), na Alemanha, e Aleksander Popov (1859-1906), na Rússia, Nikola Tesla 
(1856-1943), nos Estados Unidos, entre outros. Esses visionários tentaram desenvolver tecnologias 
práticas para transmitir sinais (Código Morse) ou som em curta ou longa distância. Em 1901 Marconi 
realizou a primeira transmissão telegráfica sem fio, que cruzou 3.400 km do oceano Atlântico, entre 
Newfoundland, no Canadá, e Poldhu, na Inglaterra. Roberto Landell de Moura, em 1900, conforme 
noticiou o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, edição do dia 10 de junho, na página 2, realizou 
experiências, com vários aparelhos de sua invenção, transmitindo a fonia e sinais telegráficos, sem fios, 
por ondas eletromagnéticas e ondas luminosas, da Avenida Paulista para os altos de Santana, na capital 
paulista, numa distância de 8 km, demonstrando algumas leis por ele descobertas no estudo da 
propagação do som, da luz e da eletricidade, através do espaço, da terra e do elemento aquoso, as quais 
foram coroadas de brilhante êxito.  

            Um dos primeiros detectores de sucesso foi o coesor proposto  pelo físico francês Edouard Branly 
(1844-1940) por volta de 1890. Em linhas gerais, esse coesor era uma ampola de vidro com dois eletrodos 
cujas pontas quase se tocavam e estavam expostas ao pó de níquel e prata. Com a incidência da onda 
eletromagnética no detector, as partículas de pó se aglutinavam em forma de fios no espaço entre os 
eletrodos, diminuindo a resistência elétrica entre eles. O sinal era detectado por um fone de ouvido ligado 
em série com o detector. As partículas sofriam um processo de nanossolda e precisavam voltar ao estado  
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de dispersão, requerendo, para isso, algum mecanismo engenhoso de vibração (de coesor). Roberto 
Landell de Moura, Lodge, Marconi e Popov usaram esse tipo de detector em seus primeiros 
experimentos. A principal limitação era que ele só servia para a telegrafia de pulsos (do tipo liga-desliga) 
e não respondia às necessidades de recepção linear de áudio. 

            Por volta de 1874, Braun havia descoberto o efeito de retificação (passagem de corrente elétrica 
em um único sentido) em contatos entre pontas metálicas e semicondutores. Esse efeito foi utilizado 
depois na criação dos detectores de cristal. Os detectores usavam cristais naturais de galena (sulfeto de 
chumbo) montados sobre uma base metálica (contato elétrico inferior); na parte superior do cristal o 
contato era feito por meio de um fio fino e pontiagudo de bronze fosforoso, em forma de mola ajustável. 
Em razão dessa montagem e da dificuldade de ajuste, eram chamados de “bigode-de-gato”. Embora 
fossem mecanicamente instáveis e não garantissem bons contatos de retificação, os detectores de galena 
possibilitaram a recepção de ondas eletromagnéticas que transportavam sinais de voz, viabilizando a 
tecnologia do rádio. 

  

A VÁLVULA AUDION 

  

            Em 1904 o físico inglês John A. Fleming (1849-1945) descobriu a retificação usando eletrodos em 
vácuo. Sua invenção se restringiu basicamente à adição de mais um eletrodo à lâmpada de filamento de 
Thomas Edison (1847-1931), o “mago da luz”. O filamento aquecido emite elétrons para o vácuo e, se o 
eletrodo adicional for polarizado positivamente em relação ao filamento, eles criarão uma corrente entre o 
filamento e o eletrodo. Se a polarização for invertida, não há passagem de corrente, pois o eletrodo 
adicional não aquece e seus elétrons ficam sem energia para escapar. Normalmente o eletrodo adicional 
(anodo) é em forma de placa plana ou de tubo com catodo coaxial. O catodo era o próprio filamento ou 
outro eletrodo aquecido pelo filamento. Embora mais confiável que os diodos de galena, o dispositivo 
também não amplificava sinais, exigindo transmissores potentes e curtas distâncias de recepção. 

            Sabendo que a condutividade elétrica das chamas de gás é afetada pelas ondas eletromagnéticas, 
em 1906 o físico norte-americano Lee De Forest (1873-1961) construiu um detector. Era uma ampola de 
gás em baixa pressão, também com filamento quente (anodo) e placa de catodo, mas com um fio isolado, 
enrolado do lado de fora da ampola e ligado à antena. O anodo e o catodo se ligavam a uma bateria em 
série com o fone de ouvido. A incidência de ondas eletromagnéticas sobre a antena causava flutuações na 
corrente anodo-catodo, produzindo sons no fone de ouvido. 

            No ano seguinte, 1907, Forest foi além e, em vez de enrolar o fio na parte externa, adicionou 
dentro do tubo, entre o anodo e o catodo, um terceiro eletrodo, sob a forma de um fio ondulado em 
ziguezague, paralelo à placa do anodo. Esse eletrodo, denominado “grade”, também era ligado 
externamente à antena, sem polarização externa. O físico, que chamou seu dispositivo de audion 
(áudio+íon), dizia que o vácuo não deveria ser perfeito, pois íons gasosos também participariam do 
fenômeno de condução entre eletrodos. Se o vácuo fosse total, o audion não funcionava. Dependendo da 
pressão residual, ele era bastante sensível. Foi o primeiro detector no qual o fone de ouvido não ficava em 
série com a antena, podendo o receptor ser sintonizado com maior facilidade e sensibilidade. 
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PATENTES 

  

            Landell de Moura obteve uma patente brasileira, em 09 de março de 1901, para um “aparelho 
destinado a transmissão phonetica à distância, com fio ou sem fio, através do espaço, da terra e do 
elemento aquoso”, e em 11 de outubro de 1904, no The United States Patent Office, em New York, obtém 
a patente de nº 771.917, do Transmissor de Ondas, precursor do rádio. 

            O grande mérito de Forest - famoso pela frase “Não sei por que funcionou, mas funcionou” - foi 
colocar o terceiro eletrodo ao tubo. A partir dessa descoberta, ele e outros pesquisadores deram início a 
uma corrida de patentes para encontrar novos detalhes que melhorassem a confiabilidade do detector. O 
engenheiro norte-americano de origem austríaca Fritz Lowenstein patenteou o uso do audion com 
polarização negativa da grade, chamando-o de triodo. Já o engenheiro e químico norte-americano Irving 
Langmuir (1881-1957) notou que o audion ficaria mais estável se a polarização negativa ocorresse em 
alto vácuo. Em 1914 o também engenheiro Edwin H. Armstrong (1890-1954), nascido em Nova York, 
descobriu a possibilidade de aumentar a sensibilidade dos triodos com um circuito de regeneração, 
tornando possível criar mais tarde circuitos amplificadores e circuitos osciladores sintonizados. A 
regeneração consiste em colocar na entrada do amplificador (grade) parte do sinal de saída, para aumentar 
o ganho do sinal de entrada. 

            Com os osciladores de triodo, foi possível substituir os transmissores de rádio que funcionavam 
com faiscamento dos pólos de alternadores por transmissores com osciladores de triodo, viabilizando o 
surgimento do rádio sintonizado com alta confiabilidade. Os triodos (também chamados de válvulas ou 
tubos) possibilitaram ainda o aparecimento da telefonia por cabos transcontinentais, da radiodifusão, da 
televisão e dos primeiros computadores. 

            Pode se afirmar então que a invenção do audion, 100 anos atrás, marcou o surgimento da 
eletrônica. Embora tenham sido substituídas por transistores, em 1948, e pelos circuitos integrados, em 
1959, as válvulas anda são utilizadas em algumas aplicações especiais, como por exemplo, em 
transmissores de alta potência, porém não é correto afirmar que o italiano Guglielmo Marconi descobriu o 
rádio da forma como conhecemos hoje – um veículo de comunicação basicamente de transmissão da voz. 

Notícia enviada por: Ivan Dorneles Rodrigues – PY3IDR 

  

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
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Ainda "Prazerosamente Morrendo" Após Todos Estes Anos Por Rich Moseson, W2VU - Colunista 
da revista CQ, coluna "Zero Bias", edição de agosto de 2010, páginas 8 a 10. 
 
Tradução livre por Paul Toledo - PY3DX, em dezembro de 2010. 
 
 
 
Os rumores da desinformação continuam a grassar entre muitos dos nossos colegas radioamadores 
quando dizem que "O radioamadorismo está morrendo", ou então, "Os nossos números estão diminuindo" 
- geralmente incluindo radioamadores que espalham estas "informações" a todas as novas mídias, às quais 
inconscientemente reforçam a percepção junto ao grande público de que o radioamadorismo está no 
caminho do esquecimento. 
Fato 1: Em 31 de maio de 2010 existiam 691.982 radioamadores ativos e licenciados no banco de dados 
do FCC. Após uma mudança na maneira com que a FCC procede a estatística dos seus registros, 
estabelecida em 1997, notou-se que os números atuais representam o maior número de radioamadores 
licenciados de todos os tempos. 
Fato 2: Em 18 de junho de 2010, cerca de 17.000 novas pessoas entraram no ranque dos radioamadores 
licenciados neste ano. Isto significa 3.000 pessoas a mais, se comparado ao mesmo período do ano 
passado. (um recorde de novos radioamadores para o primeiro semestre em todos os anos) e 600 pessoas 
a mais se comparado a todo o ano de 2005. Mas, todos eles são radioamadores "ativos"? Poucas semanas 
atrás, num encontro de radioamadores no Texas, um colega me perguntou para onde eu achava que o 
nosso hobby se encaminhava. Eu disse que acreditava que o futuro parecia ser brilhante e de que 
estávamos próximo ao recorde absoluto de novas licenças (eu não tinha à mão nenhuma estatística que 
comprovasse o que estava dizendo). "Mas, quantos deles são realmente ativos?", ele perguntou. Esta é 
uma daquelas perguntas que custam uns 64 mil dólares pensei e lhe disse "esta resposta depende do que 
você considera ativo". Continuando ele disse "Bem, eu considero que um radioamador ativo é aquele que 
tem, pelo menos, uma procura na página do QRZ.com por ano, ou seja, quanto mais procuras ele tem, 
mais ativo ele é". Este método é válido, até certo ponto. Um alto número de procuras no QRZ.com indica 
provavelmente um alto nível de atividade, mais especificamente, indica um alto nível de atividades no 
HF, para os quais os cartões QSL são comumente trocados. Por outro lado, aquele radioamador que é 
muito envolvido com seu radio-clube local, participa regularmente das redes do serviço de emergência ou 
possivelmente ajuda na manutenção da repetidora local, talvez não entre na condição de "procurado no 
QRZ" e, segundo este critério, não seria um radioamador "ativo". Da mesma forma aqueles 
radioamadores cuja sua principal atividade seja longas conversas diárias no HF ou VHF com colegas de 
outras cidades ou países e que não precisam ou não fazem questão de cartão QSL, também não entrariam 
neste critério. Também aqueles colegas que se deliciam com suas montagens, projetos e experimentações 
como sendo seu principal interesse e cujas atividades "no ar" se limitem apenas aos testes de seus 
aparatos, não concorreriam a este ranque. Estes colegas talvez estejam na ponta daquilo que chamamos de 
"a arte do puro radioamadorismo", mas, não serão considerados "ativos", baseados no número de procuras 
no QRZ.com . A FCC adotava um critério para definir quem era ativo ou não e, desta maneira, renovar a 
licença ou não dos solicitantes. Voltando àquele tempo, o candidato tinha de provar que estava "no ar" 
por um 2 período mínimo de tempo para obter sua renovação. Era um critério arbitrário com certeza, mas, 
de qualquer forma era um critério. Este requerimento se extinguiu no final dos anos 70, eu acredito, e 
desde então a definição de "ativo" tem sido objeto de uma larga discussão. O fato é que, determinar o que 
é "estar ativo" é muito difícil de mensurar. Mas, porque é tão importante nos debruçarmos sobre estas 
estatísticas para "aferir a saúde" do nosso hobby? Vamos dar uma olhada em algumas delas. 
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Esmigalhando os Números Existe um consenso generalizado de que a chamada "era de ouro" do 
radioamadorismo foi durante os anos 50 e 60, quando o mercado americano de fabricantes de 
equipamentos explodiu e dominava o mercado mundial. A tecnologia dos transceptores de estado sólido 
ainda estava engatinhando e não fazia frente aos valvulados com seus componentes de circuitos discretos, 
tornando ainda um mercado viabilizado ao cidadão comum que gostava de montar e reparar seus 
equipamentos. Não havia ainda os processadores de alto ganho, nem mesmo os componentes 
microscópicos de SMD. Havia componentes reais, válvulas reais para rádios reais e radioamadores reais. 
Em 1960, de acordo com as estatísticas da ARRL, havia 227.500 "radioamadores autênticos" nos USA. 
Vamos assumir que, uma vez que esta era a "época dourada" e que cada um daqueles 227.500 operadores 
estavam "ativos no ar", facilmente atingiriam o então critério da FCC. Agora vamos olhar os números de 
2010, assumindo que estamos vivendo uma era de "decadência" do nosso hobby. Digamos que apenas 1/3 
(um terço) dos atuais 700.000 licenciados sejam realmente ativos, seguindo-se o critério atual da FCC. 
Isto significa 700.000 vezes 0,333....e obtemos...233.100 ou mais de 5000 radioamadores ativos hoje do 
que havia na totalidade de 1960. Se nós tornarmos estes números um pouco mais realista e assumirmos 
que apenas 75% dos radioamadores de 1960 eram realmente "ativos" e que somente 50% dos atuais o são 
(por qualquer definição que você escolha), isto nos daria cerca de 346.000 radioamadores ativos versus 
170.625 em 1960, ou aproximadamente o dobro do número de radioamadores ativos hoje em dia se 
comparados àqueles da chamada "era de ouro". Fica claro que o radioamadorismo não está morrendo. 
Outro fato é de que os "velhos radioamadores" (old timers) haviam previsto a iminente extinção do 
nosso hobby desde que ele retornou da morte, depois da segunda grande guerra. Ele nunca mais seria o 
mesmo que fora no passado e os operadores jamais seriam como eles eram nos "velhos tempos dourados". 
O radioamadorismo seria aniquilado pelas então novas classes dos Novices e Technicians, 
operadores da Faixa do Cidadão, Computadores, Celulares, Internet e Redes Sociais. Cada uma destas 
supostas ameaças tem, de fato, contribuído para a sua vitalidade. Vou repetir mais uma vez - em benefício 
das mais de 100.000 pessoas que entraram ao nosso hobby nos últimos 4 anos e nunca ouviram meu 
slogan favorito antes, eu repito "Radioamadorismo: Prazerosamente morrendo por mais de 60 anos". 
Uma grande idéia Oh! E para todas aquelas crianças que não demonstram o menor interesse no 
radioamadorismo, este encontro no Texas, na área de Dallas, chamado de Ham-Com, promoveu um dia 
inteiro de curso para jovens escoteiros conquistarem sua especialidade de Radioamador. Mais de 130 
escoteiros se inscreveram no programa e praticamente todos a conquistaram e tiveram uma introdução ao 
mundo do radioamadorismo, através não apenas de suas lições ou demonstrações, mas também através de 
suas admissões voluntárias à Ham-Com. Mais ainda, o comité da Ham-Com concordou em pagar as taxas 
de inscrição ao exame de ingresso para cada escoteiro que comprovar obter uma nota de 80% ou superior, 
por 3 vezes, nos testes online que a FCC aplica. Quatro jovens rapazes 3 compareceram à Ham-Com com 
suas documentações necessárias e o requerimento em papel e todos eles retornaram para casa, ao final do 
dia, como novos radioamadores licenciados. Parabéns a eles e ao comité da Ham-Com pela brilhante idéia 
e incentivo. Talvez você se junte a mim e ajude para que o radioamadorismo continue "Prazerosamente 
Morrendo", pelo menos, pelos próximos 60 anos.  
 
73, W2VU 
 
Colaboração de: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
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Warning 

Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line.  
 

Salve o espectro electromagnético!. Não use a rede electrica para 
transmitir dados. Os "homeplugs power line" e a tecnologia "power line" 

causa fortes interferencias noutro serviços sem voce se aperceber. Diga não 
à tecnologia power line. Proteja o ambiente electromagnético. Utilize 

tecnologia de redes sem fio, denominadas wireless 
_____________________________________________________________________________________ 
 

4K9W , UMA HISTÓRIA ALÉM DO RADIOAMADORISMO  
 

De: João Gonçalves Costa  joao.a.costa@ctt.pt 
ARLA/CLUSTER: 4K9W, Uma história além do radioamadorismo 
'Resumo Noticioso Electrónico ARLA' - cluster@radio-amador.net 
 
É comum ouvir o Vlad, 4K9W (Azerbaijão) operando em quase todas as bandas, praticamente todos os 
dias. Mas a maioria das pessoas não sabe é que, do outro lado do QSO, Vlad é deficiente físico e está 
preso a uma cama há 30 anos. 
 
Vlad sofre de uma doença que atrofiou seus membros inferiores e superiores. Ele está preso à cama há 
mais de 30 anos e precisa de aparelhos para auxiliar na respiração.  Vlad dependia da sua mãe para tudo, 
comer, higiene e receber medicação. 
 
Em dezembro de 2008, sua mãe morreu. Vlad ficou sem ninguém que cuidasse dele. Passou algumas 
semanas dependendo de vizinhos que se revezavam cuidando dele. Então, Axel DL6KVA que o conhecia 
há mais de 20 ano, iniciou uma campanha junto aos radioamadores para ajudar Vlad. 
 
Vários radioamadores se sensibilizaram com a condição de Vlad e passaram a ajudar mensalmente nas 
despesas médias e alimentares. Cada radioamador contribui com apenas 20 dólares. Além dos doadores 
fixos, Vlad também recebe doações únicas de vários outros radioamadores. 
 
Com a ajuda da comunidade de radioamadores do mundo inteiro, hoje Vlad tem uma enfermeira, 
medicamentos e alimentação. 
 
Vlad é bastante ativo nas bandas, veja seus últimos spots aqui 
( http://www.dxwatch.com/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=4k9w&t=dx ). 
 
Conheça mais sobre Vlad, 4K9W. 
( http://4k9w.blogspot.com/ ) 
 
Lembre-se que do outro lado do QSO pode estar uma linda história. 
 
 
Fonte: Luciano 'Luc' Moreira (PY8AZT) em DXBrasil 
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Homenagens só de admiradores 
 
Sancionada em 1999 pelo então governador do Estado, Olívio Dutra, a lei estadual 11.384 instituiu no  
Rio Grande do Sul a Semana padre Landell de Moura, com o objetivo de reverenciar a memória do padre 
cientista. Neste ano, segundo a Secretaria Estadual da Cultura, nenhum evento foi programado para o 
período em sua homenagem. As únicas iniciativas no sentido de preservar o trabalho do padre Landell 
partem de amantes do radioamadorismo e admiradores do inventor. Ivan Dorneles Rodrigues, fundador 
do Memorial Landell de Moura, é um deles. Ele reuniu em local de sua propriedade, no bairro Menino 
Deus, em Porto alegre, um vasto acervo sobre o religioso.  Entre os itens em exposição estão jornais 
antigos, livros, documentos e uma réplica do transmissor de ondas patenteado por Landell de Moura no 
Estados Unidos. O interesse de Rodrigues, hoje com 64 anos, surgiu aos 14, quando começou a trabalhar 
como radioamador. "O que mais me impressionou foi a genialidade do padre Landell. Tanto que é o 
pioneiro no mundo não só pela transmissão de som, mas também de imagem", observa o admirador. 
No dia 21 de janeiro de 2011, data do sesquicentenário, na sede do Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul, o memorial promove palestras e uma exposição sobre os feitos do padre Landell de 
Moura. 

Colaboração: IVAN DORNELES RODRIGUES – PY3IDR 
 
 
 

 

 
 
 

Ministro Paulo Bernardo divulga seu apoio pessoal e do Ministério das 
Comunicações ao Movimento Landell de Moura 

Iniciativa se dá às vésperas do Dia de Adesão em Massa (30/3) ao abaixo-assinado eletrônico pleiteando 
o reconhecimento do padre-cientista pela História oficial do Brasil 

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, aderiu à causa do Movimento Landell de Moura e afirmou, na última 
semana, à revista eletrônica do Ministério, a Conexão Minicom (www.conexaominicom.mc.gov.br), que apóia integralmente a 
iniciativa. Para ele as criações e o trabalho do padre devem ser reconhecidos no Brasil: “Tivemos um grande inventor em nosso 
país, mas infelizmente ele não foi valorizado como deveria em sua época, pela falta de interesse do próprio governo e também 
pela ignorância da população, que não via com bons olhos as experiências do padre Landell de Moura”, disse. 

Paulo Bernardo reforçou que o Ministério das Comunicações apoia o reconhecimento do padre como inventor do rádio 
e acredita que o Movimento Landell de Moura é uma iniciativa importante na divulgação dos trabalhos e da história do 
inventor: “Precisamos trabalhar para que o padre Landell seja verdadeiramente reconhecido pelos brasileiros como o pai do  
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rádio e pelas contribuições científicas que deu ao mundo moderno. Acredito que a atuação do movimento é importante para 
alcançar esse objetivo”. 

30 de março de 2011, Dia de Adesão em Massa 

A afirmação do ministro aconteceu praticamente às vésperas do Dia de Adesão em Massa ao abaixo-assinado eletrônico 
que pretende o reconhecimento oficial dos feitos científicos do padre-cientista Roberto Landell de Moura, verdadeiro 
inventor do rádio e pioneiro das telecomunicações. Ela pode ser conferida pelo link 
http://www.conexaominicom.mc.gov.br/index.php/materias-especiais/36-materias-especiais/71-santo-de-
casa-nao-faz-milagre 

As adesões ao abaixo-assinado do MLM poderão ser feitas pelo site www.mlm.landelldemoura.qsl.br. 

A iniciativa contará com o apoio e divulgação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e outras instituições gaúchas. No 
ano em que se celebra o sesquicentenário do nascimento em Porto Alegre do padre Landell, o MLM acredita que é chegada a 
hora do Governo brasileiro valorizar a ciência e a memória nacional resgatando do anonimato esse gênio que efetuou 
transmissões pioneiras no mundo da voz humana à distância sem fios (ou seja, o rádio tal como o conhecemos), projetou a 
televisão e o teletipo muitos anos antes de outros cientistas e foi um dos precursores da invenção do controle remoto pelo 
rádio.Padre Landell realizou experiências públicas, obteve patentes no Brasil e nos Estados Unidos, mas não recebeu apoio 
para colocar as suas invenções no mercado. Foi ignorado em seu tempo e é pouco conhecido nos dias atuais. Assim como o 
Brasil reconhece que Santos Dumont é o Pai da Aviação, é importante que as gerações atuais e futuras aprendam quem foi e o 
que fez Landell de Moura. Para tanto, será necessária a inclusão da sua obra científica no currículo escolar 
obrigatório.Documentos que comprovam a veracidade desta história não faltam e estão disponíveis em livros, arquivos 
públicos e na internet. A campanha em prol do reconhecimento científico do padre Landell já conta com um marco: o selo que 
os Correios lançaram no dia 21 de janeiro deste ano para comemorar os 150 anos do nascimento do célebre e injustiçado 
inventor brasileiro. No Senado Federal, está tramitando o projeto de inclusão do nome do cientista no Livro dos Heróis da 
Pátria. E a Câmara Municipal de São Paulo vai-lhe outorgar o título póstumo de Cidadão Paulistano, já que na capital paulista 
ele realizou as pioneiras transmissões de rádio do mundo, no final do século XIX. O ministro Paulo Bernardo deu um 
importante passo rumo ao esperado reconhecimento oficial da obra de Landell. Que o seu exemplo frutifique! 

Zeza Loureiro  -  zezal@terra.com.br  
 
Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ARRL CONVOCA TODOS OS RADIOAMADORES PARA DEFENDEREM  NOSSAS BANDAS 
Por: João Gonçalves Costa  joao.a.costa@ctt.pt 
ARLA/CLUSTER:  Resumo Noticioso Electrónico ARLA  cluster@radio-amador.net 
 
Uma proposta de Lei apresentada no Congresso dos Estados Unidos é uma ameaça real ao Serviço de 
Radioamador nos Estados Unidos, e, consequentemente, a todos os Radioamadores do mundo. 
A proposta HR607 trata da implantação de um sistema de segurança nacional de transferência de dados 
em larga escala capaz de suportar catástrofes e ataques terroristas, em resposta aos ataques de 11 de 
setembro de 2001. 
A maior parte das frequências que seriam reservadas para este sistema de comunicação não tem uso 
atualmente – é a antiga banda de TV UHF, porém a proposta também inclui o segmento de 420-440MHz 
que seria retirado dos radioamadores e vendido para exploração comercial. 
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A ARRL está convocando todos os radioamadores Norte Americanos para uma campanha massiva contra 
a HR607. 
Abaixo um vídeo produzido pela ARRL explicando que os radioamadores não são contra a proposta 
HR607, mas mostra que o seguimento 420-440MHz é diariamente usado por milhares de radioamadores, 
serviços de emergências, satélites e repetidores ao redor do mundo. 
http://www.youtube.com/watch?v=tsW5AjS65U0 
Segundo a ARRL, esta é a maior ameaça ao Serviço de Radioamador da história. 
Fonte: Luciano 'Luc' Moreira (PY8AZT)em DXBrasil ( http://tinyurl.com/64dgrse ) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

SERVIÇO DE AMADOR MAIS PRÓXIMO DOS 500 KHZ  
 
 
From: João Gonçalves Costa  - joao.a.costa@ctt.pt> 
ARLA/CLUSTER:  
'Resumo Noticioso Electrónico ARLA  cluster@radio-amador.net> 
 
O serviço emissor dos postos de amador está próximo da atribuição da faixa de frequências de 500 kHz, 
baluarte das radiocomunicações navais deste tempos imemoráveis 
 
A reunião preparatória da World Radiocommunication Conference 2012 (Conferência Mundial de 
Radiocomunicações) da UIT - União Internacional das Telecomunicações, realizada em Genebra nos dias 
14 a 25 de Fevereiro de 2011, concluiu a elaboração de uma proposta para a eventual atribuição 
secundária ao Serviço de Amador de cerca de 15 kHz dentro da faixa de frequências entre 415 e 526,5 
kHz. 
 
Duas propostas estão em discussão; 
1) a alocação de uma faixa de 15 kHz situada entre 472 e 487 kHz. 
2) a alocação de duas faixas de 15 kHz situada entre 461-469 kHz e 471-478 kHz. 
 
O acesso à transmissão dentro desta faixa de frequências da onda-média, permite estudar e explorar outras 
formas quer de antenas, quer da propagação, que se fazem mais intensamente através da onda de solo, que 
progride através da curvatura terrestre, por solo e mar, podendo cobrir várias centenas de quilómetros. 
 
Contudo, nos períodos de maior actividade solar, como no presente, a ionização diurna da camada D torna 
estas frequências muito ruidosas, comparativamente com outras bandas. Mas ao invés, no outro lado do 
ciclo solar, a baixa ionização da mesma camada, facilita as ligações em onda-média, e a exploração a 
maiores distâncias dentro da faixa de 500 kHz, antigamente atribuída ao serviço de socorro das marinhas 
de todo o mundo, pela sua característica de propagação junto ao solo, no mar e em terra, com coberturas 
variáveis de curta, média e mais longa distância. 
 
 
Fonte: AMRAD - Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para a Investigação Educação e 
Desenvolvimento. 
 
Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
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MARCONI  DAY  

O evento internacional conhecido como Marconi Day (Dia de Marconi) será realizado no dia 30 de abril 
de 2011. O grupo Howth Martello Radio Group participara ativamente do evento e utilizara o indicativo 
de chamada EI0MAR. Os organizadores são os radioamadores do grupo Cornish Amateur Radio Club e 
todos obterão mais informações em inglês no link abaixo:  
 
http://crac.g4usb.net/cracblog/.  
 
Este evento não será um conteste mas os organizadores disponibilizarão vários cartões e diplomas para as 
estações participantes, que manterem contatos com a estação oficial, marcando assim mais um evento 
histórico repetindo os experimentos realizados por Guglielmo Marconi.  
 
Os operadores da estação EI0MAR estarão na Martello Tower em Howth na Irlanda onde hoje existe um 
museu do radio. Em 1905 os correios britânicos utilizaram a torre Martello para experimentos com 
telégrafos sem fio utilizando os equipamentos construídos por Marconi.  
 
Visitantes são bem vindos ao museu do radio e os participantes do evento dia de Marconi esperam que 
muitos visitantes compareçam pessoalmente e conheçam suas dependências. Informações podem ser 
obtidas, em inglês, no link abaixo:  
 
www.ei0mar.org 
 
Mais detalhes serão enviados a todos os radioamadores nos meses de março e abril mas vale lembrar que 
o indicativo oficial que será utilizado no dia 30 de abril será EI0IMD e todas as estações que manterem 
contato com a estação oficial poderão solicitar seu diploma de participação.  
 
MAURICIO BERALDO PY4MAB 
Py4mab@amsat.org  
http://br.groups.yahoo.com/group/ISSFANCLUBEBRASIL/ 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
APLICATIVOS PARA APRENDER CÓDIGO MORSE  

 
De: João Gonçalves Costa  - joao.a.costa@ctt.pt 
ARLA/CLUSTER : Resumo Noticioso Electrónico ARLA -    cluster@radio-amador.net 
 

 Aprender Código Morse está mais fácil para quem usa celulares com sistema operacional Android. O 
aplicativo chamado “Morse Code Trainer”, distribuído gratuitamente pelo site AndroidZoom, promete 

ensinar Morse para o grande público. 
 

O programa utiliza o método Koch de aprendizagem do Código Morse, mas o seu criador não parece ser 
do nosso ramo. Segundo a BluShift Studios, criadora do aplicativo, aprender Código Morse seria útil “se 
você estiver preso e precisar se comunicar por piscadas de olhos, toques na mesa ou sinais de fumaça”. 

Bastante necessário, não acham?!?! 
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Link para baixar o aplicativo aqui. (http://www.androidzoom.com/android_applications/education/morse-
code-trainer_ukyd.html) 

 
Um outro aplicativo chamado CuteCW parece mais “sintonizado” com os radioamadores. Escrito por 
WS6Z, e disponível para Windows, MAC OS X e Linux, o CuteCW finalmente reúne um excelente 

método com uma ótima interface. 
 

Quem se interessar, pode saber mais sobre o CuteCW aqui( http://www.hamtools.org/cutecw/  
 

Fonte: Luciano 'Luc' Moreira (PY8AZT) em DXBrasil( http://tinyurl.com/5u2rxg4 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

RADIOAMADORES FAMOSOS  

• Akio Morita - Fundador da Sony - JP1DPJ- Silent Key  
• Amyr Klink - Navegador - PY2KAK  
• Anastasio Somoza - Ex-Presidente da Nicaragua - YN1AS - Silent Key  
• Arthur Collins - Fundador da Collins Radio - W0CXX - Silent Key  
• Barry Goldwater - Senador – W7UGA - Silent Key  
• Bhumibol Adulyadej - Rei da Tailandia - HS1A  
• Blaine Hammond - Astronauta Norte Americano - Piloto do ônibus Espacial Discovery - 

KC5HBS  
• Carlos Menem - Ex-Presidente da Argentina - LU1SM  
• Carlos Ferreira - First SSTV Rádio Operation from Svalbard, EU-044 - JW9PJA  
• Chet Atkins - Guitarrista - WA4CZD- Silent Key  
• Curtis LeMay - General SAC USAF – W6EZV - Silent Key  
• Dennis Tito - Primeiro Turista no Espaço - KG6FZX  
• Dirk Frimout - Astronauta - ON1AFD  
• Émile Lahoud - Ex-Presidente do Libano - OD5LE  
• Francesco Cossiga - Ex-Presidente de Italia - I0FCG  
• George Pataki - Governador do Estado de Nova Iorque - K2ZCZ  
• Gevaert de Carli Campos - Fundador do CRASC (São Carlos) - PY2-BQT [1]  
• Gregiore Kaylbanda - Ex-Presidente do Rwanda - 9X1A  
• Hassan II de Marrocos - Rei de Marrocos - CN8MH - Silent Key  
• Helen Sharman - Astronauta Inglesa - GB1MIR  
• Howard Hughes- Piloto, Bilionário Excentrico - W5CY- Silent Key  
• Hussein Talal - Rei Hussein da Jordânia - JY1 - Silent Key  
• Jerry Linenger - Astronauta Norte Americano - KC5HBR  
• Joe Walsh - Guitarrista da Banda Americana The Eagles - WB6ACU  
• José Franco de Camargo Filho - Dosador do CRASC 9São Carlos) - PY2-OV  
• José Luiz Andrielli Junior - Fundador do CRASC (São Carlos) - PY2-DL  
• Joseph Hooton Taylor Jr. - Premio Nobel de Física 1993 - K1JT  
• Juan Carlos de Borbon - Rei de Espanha - EA0JC  
• Juscelino Kubitschek - Ex-Presidente do Brasil - PY1JKO - Silent Key  
• Keizō Obuchi - Ex-Primeiro Ministo do Japão - JI1KIT  
• Mamoru Mohri - Astronauta Japonês - 7L2NJY  
• Marcos Cesar Pontes - 1º Astronauta Brasileiro - PY0AEB  
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• Marco Antonio Fontoura Hansen - Geólogo - Primeiro radioamador a transmitir da Antártida[2] - 
PY3AEE  

• Marlon Brando - Actor - FO0GJ  
• Maximiliano Kolbe - Martir - Santo da Igreja Católica - SP8RN - Silent Key  
• Noor Hussein - Rainha da Jordania - JY1NH  
• Olintho Malfatti Neto - Criador de Gado (São Carlos) - PY2-SOQ  
• Osmar Antonio Santini - Médico e Fundador do CRASC (São Carlos) - PY2-CMZ  
• Owen Garriott - Astronauta Norte Americano - W5LFL  
• Patty Loveless - Cantora Country - KD4WUJ  
• Paul Tibbets - Piloto do "Enola Gay" - K4ZVZ  
• Priscilla Presley - Actriz- N6YOS  
• Qaboos bin Said Al Said - Sultão de Oman - A41AA  
• Rajiv Gandhi - Ex-Primeiro Ministo da India - VU2RG - Silent Key  
• Reinaldo Leandro - Membro do Parlamento Andino - YV5AMH  
• Roger Mahony - Cardeal da Diocese de Los Angeles - W6QYI  
• Sako Hasegawa - Fundador da Yaesu - JA1MP - Silent Key  
• Scott Redd - Almirante Ex-Comandante 5ª Esquadra USN – K0DQ  
• Steve Wozniak - Fundador da Apple - WA6BND  
• Thor Heyerdahl - Membro da Expedição Kon-Tiki - LI2B - Silent Key  
• Tokuso Inoue - Foundador da Icom - JA3FA  
• Ulf Merbold - Astronauta Alemão - DP3MIR  
• Walter Cronkite - Jornalista - KB2GSD - Silent Key  
• William Halligan Sr. - Fundador da Hallicrafters Co - W9WZE - Silent Key  
• Yuri Gagarin - Cosmonauta Russo - Primeiro homem a viajar pelo espaço - UA1LO - Silent Key 

"Silent Key" é um eufemismo utilizado pelos Radioamadores e significa "falecido". Existem ainda outras 
girias que se referem a "falecido" no radioamadorismo, como "Desligou o Rádio", "Fechou a Estação ou 
"Apagou os Filamentos". 

 Colaboração de: PP5QQ –Pepe Zumarán 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

RÁDIOS DSP 
Por PU2LZB – Renato Uliana 

 
De: João Gonçalves Costa <joao.a.costa@ctt.pt> 
ARLA/CLUSTER:  Resumo Noticioso Electrónico ARLA -   cluster@radio-amador.net 
 
Esta cada vez mais comum novos modelos de rádios receptores com a sigla DSP em destaque. Você sabe 
o que é e como funcionam ? Sabe qual é a diferença entre rádios DSP e os rádios convencionais 
analógicos ?  Bem, a pedidos de amigos, vou explicar um pouco sobre essa nova tecnologia . 
 
[http://www.amantesdoradio.com.br/loja/pl310/index.6.jpg] 
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A sigla originalmente do inglês DSP – Digital Signal Processing ou Digital Signal Processor quer dizer: 
 Sinal Processado Digitalmente.  A utilização deste termo DSP é muito amplo e varia de aplicação para 
aplicação, portanto vou explicar a aplicação da tecnologia DSP apenas nos receptores de rádios 
AM/FM/OC e comentar suas vantagens e desvantagens a fim de auxiliar uma melhor compreensão por 
parte daqueles que são apenas usuários. 
 
RECEPTOR ANALÓGICO CONVENCIONAL  
 
Todo rádio receptor é dotado de um circuito eletrônico, e existem várias maneiras de se fazer esse 
circuito, sendo que o mais comum deles é o Circuito Super-Heterodino onde as Ondas Eletromagnéticas 
são  captadas pela antena do receptor,  amplificadas em uma etapa da de RF, depois misturada com uma 
frequência intermediária (FI) gerada pelo oscilador local, novamente amplificada, dai passa pelo detector 
de produto que remove o sinal de rádio deixando apenas o áudio (sinal sonoro) e por fim passando pelo 
amplificador de áudio para sair com determinada potência no  alto-falante do rádio. Esta é a forma 
resumida de um rádio comum. Este sistema Super-Heteródino é um processo analógico que compreende 
centenas de componentes eletrônicos (peças físicas com propriedades elétro-eletrônica) . Veja abaixo  o 
diagrama de bloco e clique nela para ampliar. 
 
[http://pu2lzb.files.wordpress.com/2010/11/superheterodino.jpg?w=500&h=114]<http://pu2lzb.files.word
press.com/2010/11/superheterodino.jpg> 
 
No diagrama de bloco, cada etapa ou bloco representa um conjunto de dezenas de componentes 
eletrônicos e muitos deles necessitam de ajustes e calibração para que o nosso rádio possa funcionar 
corretamente. 
 
Nota: Cada componente eletrônico do rádio desempenha um papel fundamental para que o mesmo 
funcione, assim tudo é “calculado” e definido com extrema precisão com base em complexas teorias e 
equações 
matemáticas<http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica><http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%AD
sica><http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica>. Clique na imagem abaixo para ampliar. 
 
[http://pu2lzb.files.wordpress.com/2010/11/misturador.jpg?w=500&h=123]<http://pu2lzb.files.wordpress
.com/2010/11/misturador.jpg> 
 
Assim podemos então concluir e resumir que o rádio analógico ou convencional, nada mais é do que  a 
representação física (material) por meio de componentes eletrônicos dos complexos cálculos matemáticos 
e todos sendo realizados de forma simultânea. 
 
RECEPTORES DSP 
 
Qualquer PC (Computador Pessoal) da atualidade, por mais simples que seja, é capaz de resolver e 
calcular milhares de cálculos por segundo de forma espantosa quando comparado aos PCs mais antigos, e 
estão se tornando cada vez menores e mais velozes a cada dia… hoje já se é possível substituir boa parte 
do circuito de um rádio receptor por um computador e um programa específico capaz de fazer vários 
cálculos simultâneos de forma a se obter a recepção desejada. Desta forma utilizamos um mínimo de 
componentes, de forma que o receptor fica com apenas um circuito analógico básico e o restante ( a maior 
parte e mais critica ) é substituída pelo computador e o software ( programa ).  Estes rádios já estão 
disponíveis no mercado há algum tempo e são chamados de SDR ( Software Definated Radio ) Rádio  
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Definido por Software. 
 
Graças ao conceito e a tecnologia SDR, hoje podemos ter a um preço acessível  um super equipamento de 
padrão profissional com recursos ilimitados, pois tudo dependerá do programa (software) e não mais do 
hardware (o rádio físico e seus componentes eletrônicos). Assim podemos escolher livremente a largura 
do filtro de seletividade, o modo de demodulação (am/fm/usb/lsb/cw/ecss e etc…) aplicar filtros que 
possibilitam aprimoramento e tratamento do sinal tal como notch filter, NR Noise Redution, NB-Noise 
Blanker, ANL, filtros de áudios, recursos gráficos  inclusive um poderoso analisador de espectro. 
 
O SDR-IQ da RF Space é um desses RX black-box ( caixa preta ) sem botões, sem controles físicos, 
apenas uma caixinha preta medindo 9,5 cm x 9,5 cm x 3 cm de altura que vai ligada a porta USB do 
computador por onde tira sua alimentação de 5VDC , envia o áudio digital e recebe do software os 
comandos para sintonia e controle da etapa de RF. 
 
[http://www.dk3wn.info/images/sdr_iq.jpg] 
 
Quando queremos um excelente receptor base ( para não dizer o melhor ) a tecnologia SDR é ideal, mais 
vale lembrar que para utilizarmos desta tecnologia se faz necessário o computador por isso quando vamos 
usar na base não temos problemas, mais quando queremos portabilidade a coisa se torna menos prática se 
comparada aos pequenos rádios receptores portáteis além é claro que o custo de um SDR-IQ mais o de 
um bom notebook juntos chegam a custar por baixo 3.000,00, valor muito baixo se comparado com um 
IC-R9500 ( +/- R$ 36.000,00 ), mais ainda sim, um valor elevadíssimo  para a maioria dos radioescutas 
brasileiros. 
 
Agora, imagine podermos colocar o SDR dentro de um minúsculo chip e o computador ser substituído 
por um pequeno microprocessador dedicado já com o software para sintonizar e demodular o sinal  digital 
 do chip de SDR  tudo isso dentro de um rádio de pilhas a um custo bem acessível. Pois então, isso já 
existe, são os chamados rádios DSP que no lugar de um circuito heteródino  pré-calibrado cheio de 
componentes, possuem apenas um pequeno circuito livre de calibração e descalibração, composto 
basicamente de apenas: 
 
 *   01 Chip DSP da Silicon Labs 
 *   01 Microprocessador 
 *   01 Chip amplificador de áudio 
 *   01 Antena de Ferrite 
 *   01 Antena telescópica 
 
[http://lh3.ggpht.com/_uT-
6DNNXTO4/S152nmrWTpI/AAAAAAAAUMU/zvLwliRjJJA/block%20diagram.jpg?imgmax=800] 
 
Atualmente os RX DSP em geral são básicos, mesmo assim já oferecem muitas vantagens tais como: 
 
 *   Não necessitam de calibração portanto não descalibram 
 *   Excelente sensibilidade e ótima seletividade 
 *   Indicador de nível de sinal (S meter) de ótima precisão RSSI e S/N 
 *   Alguns possuem varias larguras de filtro de seletividade Wide/Narrow 
 *   Baixa relação de ruído 
 *   Baixo consumo 
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 *   Boa relação custo benefício ( valores entre R$ 250,00 a R$ 400,00 ) 
 
 *   Tamanho super compacto ideal para rádios de bolso ou de viagens 
 
Atualmente outra gigante já esta produzindo um RX portátil com tecnologia DSP, dessa vez com recursos 
mais sofisticados como RDS e demodulação em SSB ( USB e LSB ), é a SANGEAN com o seu novo 
modelo ATS-909X que ao que tudo indica ( ainda apenas boatos ) irá substituir o modelo clássico ATS-
909. 
 
[http://blogs.rnw.nl/medianetwork/files/2010/08/ats-909x.jpg] 
 
Uma das desvantagens dos atuais rádios DSP é que, os fabricantes para não encarecer muito o produto, 
simplificaram demais sua entrada de antena, não instalando filtros passa faixa automáticos, assim nos 
modelos mais simples de rádios DSP, se utilizarmos uma antena externa poderemos ter uma sobrecarga 
na entrada de antena e por consequência distorção e espúrios indesejados comprometendo o sinal 
recebido. Isso pode ser compensado de duas formas, uma é utilizando-se de um pré-seletor externo ( eu 
por ex. utilizo um antigo da Yaesu o FRT-7700 )  ou não conectando a antena diretamente, mais sim por 
indução, apenas aproximando este da antena telescópica. Em testes que realizei isso deu bons resultados. 
Acredito que no caso do ATS-909X, por ser tratar de um produto top de linha e voltado  ao DXista mais 
radical, eles devam ter projetado o mesmo com uma entrada de antena bem mais elaborada, inclusive isso 
é a marca registrada do modelo anterior o ATS-909 que é considerado o melhor RX portátil para se 
utilizar com antenas externas, sendo o seu comportamento similar aos de rádios profissionais… 
 
Os atuais rádios DSP da TECSUN e da DEGEN aqui comentados, na verdade foram projetados para 
renderem o seu máximo utilizando apenas a anteninha telescópica, portanto não podemos julgar como 
ruim suas características quando utilizado com antenas externa, seriamos injustos pois todos sabemos que 
não temos e nunca teremos o melhor reunido em um único equipamento. 
 
De qualquer forma, acredito que os rádios convencionais ou analógicos irão sendo substituídos pouco a 
pouco pelos de DSP que só esta começando. Hoje o computador vira um rádio sofisticado e profissional 
quando instalamos um SDR, amanhã o Rádio DSP irá virar um computador  ou seja, um pequeno rádio 
DSP com uma telinha gráfica capaz de caber no bolso da camisa e o mais importante, com preço que 
também caberá em nossos bolsos. 
 
Um forte 73 a todos ! 
 
PU2LZB Renato Uliana 
 
Fonte: Blog de PU2LZB Renato Uliana 
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Cassiano Macedo & José Moura 
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