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O SUPER-HETERODINO E A SUA CONSTRUÇÃO
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Teoria

J

Á demos, nos dois ánteriores volumes desta
colecção, numerosas descrições de rádio-montagens fáceis de executar para um amador
que está a principiar a sua aprendizagem. Em .• Os
aparelhos de duas e tr~s lámpadas> abordámos a
construção dos supers económicos com um redu·
zido número de lâmpadas, sem podermos, no
entanto, apresentar o principio dêste sistema e tôda
a sua teoria, porque isso iria ultrapassar os limites
dêsse pequeno volume.
Hoje, tratando exclusivamente do super-heterodino e das suas aplicações práticas, vamos começar por dar ao leitor algumas noções elementares
sôbre esta montagem, procurando fazer-lhe compreender quais são os princípios que permitem a
êste dispositivo transformar uma onda dum pôsto
emissor, qualquer que ela seja, numa onda deter. minada e. invariável, de freqüência mais baixa.
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* * *'
· De facto, o principio do super·heterodino consiste em captar a onda chamada de alta-freqüência,
emitida por u!Ila estação e, depois, com a ajuda
duma outra onda fornecida por um pequeno emissor interior, colocado no próprio receptor e que se
chama heterodino
L'
(ou oscilador),
Acôrd!lsêl!~
produzir uma in·
terferência de fre·
qüência determinada (por exempló
472 kilociclos) ou
onda de freqüên·
cia média, mais
fàcilmente ampliÁ=20S"'"O
ficável com a ajuda
O?ru ~onverso,.;, dt 1.412/!'c
de transformado·
definitivares
L2
mente acordados
(H~I~rtt#/I'J()Af}
sôbre esta nova
Fig. 1
onda.
Um exemplo: uma estação emite sôbre 1.000
kilociclos, ou seja 300 metros (F2) e nós dispo·
' mos de um amplificador acordado sôbre 472 kilo·
ciclos: l como poderemos transformar a onda emitida sôbre 1.000 kilociclos em uma novli onda de
472 kilociclos 'I Obter·se·á esta transformação, ou
esta
:conversão, com a ajuda duma lâmpada osci·
, ...
põ~toemí.naf"

l
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!adora (pequeno emissor local, heterodino AF).
Faremos oscilar esta lâmpada sôbre uma freqüên·
cia (Fl) tal que a interferência que fôr produzida
por ela com a do ep1issor constitue uma. percussão
de 472 kilociclos. Será, portanto, preciso que a
onda conversara tenha uma diferença de 472
kilociclos para a onda recebida pela antena. No
. exemplo acima, poderemos, portanto, encontrar a
combinação que nos dará esta conversão, quer seja
F1-F2-'472 kilociclos
ou seja 1.472 kilociclos -1.000 kilociclos= 472
kilociclos.
A freqüência 1.4 72 kilociclos é, portanto, a que
temos de aplicar ao heterodino para obter a percussão de 472 kilociolos; econàmicamente, isso terá
a vantagem de necessitar de bobinagens osciladoras
com menos fio que as de acôrdo, porque a uma
freqüênoia mais elevada corresponde um o<?mprimento de onda menor. Exemplo: 1.000 ko = 300 m.
de comprimento de onda; 1.472 Iro= 203,80 m. de
comprimento de onda.
O kilooiclo representa 1.000 períodos por segundo e, assim, uma onda de 300 metros (1.000 ko.)
vibra, portanto, a um milhão de períodos ror
segundo.
Vê-se, pelo que acabamos de expor, que basta
encontrar na regulação osciladora uma onda que
tenha uma diferença de 472 kilooiolos para a de
aoôrdo de antena, para que o amplificador MF,
acordado sôbre 472 kilociclos, comecff a vibrar e a
fornecer uma corrente intensa à detectara MF.
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Afim de melhor fazer compreender o que se
passa numa lâmpada transformadora de freqüência,
encarregada de produzir a conver~âo de que acabamos de falar, apresentamos, esquematizado, o
principio do super-heterodino, cuja onda de conversão seria de 472 Jdlociclos,. podendo supor-se
qualquer outra freqüência, como, por exemplo, 135
kilociclos. Consideramos a de 472 kilociclos, porque
é a mais empregada.
'
A antena recebe a onda de 300 metros que se
deseja captar e que se amplifica com a ajuda da
lâmpada Ll sôbre a freqüência 1.000 kilociclos.
Uma onda local é então produzida pela conversora,
que é a lâmpada L2; esta onda é de 1.472 kilociclos
e, portanto, de freqüência mais elevada. Daqui
resulta uma interferência ou (percussão) de 1.472
-1.000 =472 kilociclos de freqüência mais baixa,
que nós teremos apenas de receber à salda das
duas lâmpadas e amplificar com a ajuda de novas
lâmpadas, cujas grelhas estarão acordadas sôbre
472 kilociclos (635,59 m.).
Se a onda recebida pela antena é de 1.500
· kilociclos, por exemplo, regularemos então o nosso
heterodino sôbre 1.972 kilociclos, a-fim-de que a
diferença entre as duas freqüêucias seja igual a
472 kilociclos, onda à qual é necessário conduzir
sempre a percussão, para actuar sôbre o amplificador MF 472 kc.
É preciso, pois, obter obrigatoriamente esta
diferença de 472 kc. para fazer trabalhar o amplificad!Jr MF nas melhores condições. Assim che-

I
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gamos à figura 2 que. representa as diferentes
freqüências que estão em jôgo numa montagem
de super-heterodino, e onde cada rectângulo repre,
senta uma· freqüência particular.
Nas montagens modernas,
as lâmpadas AF
e osciladoras
não são separadas, mas quási
Fig. 2
sempre agrupadas sob o mesmo vidro, o que reduz a figura 1
ao esquema da figura 3.
Por que motivo se imaginou tal montagem?
Lucien Lévy, que é o seu inventor, pensou, a princípio, numa época (1917) em que a amplificação de
altas freqüências muito elevadas era um problema
delicado, que valeria mais reconduzir esta amplificação a frequências mais baixas, isto é, a comprimentos
de onda mais elevados e mais fàcilmente amplificáveis que as ondas médias ou curtas. De facto,
dois andares amplificadores sôbre OC dão pouca
potência, porque as perdas AF são numerosas
nestas freqüências muito elevadas, e o material especial que se deve empregar para reduzir
'
. '
tais perdas é complicado e caro. Não acontece o
mesmo com uma onda de GOO metros ou mais, que
se pode amplificar consideràvelmente sem grandes
precauções de isolamento, captando e fazendo
depois uma poderosa amplificação em BF. Foi esta
orientação que tomaram os trabalhos do inventor,
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trabalhos êsses que deram em resultado a mudança
de freqüência por conversão da onda recebida em
onda MF invariável. Esta onda MF, sendo, portanto, imutável, permite estabelecer amplificadores
regulados definitivamente sôbre esta freqüência e
construir, por conseqüência, andares MF com
ligação ,por transformadores, acordados com
precisão sôbre a onda escolhida, o que deu em
resultado tais transformadores serem já vendidos com a
devida aferição,
sem necessidade de qualquer manobrá
no decurso da
regulação.
Da composição dêsses
transformadoFig, 8
res, da natureza
do fio das suas bobinagens, da qualidade dos
seus condensadores ajustá veis, bem como da qualidade das blindagens, e do acoplamento mais ou
menos apertado entre os selfs, depende o rendimento e a selectividade da montagem a executar.
Se obtivermos uma boa conversão pela ajuda
• duma excelente lâmpada conversora, isso não·
quere dizer que o resultado final seja maravilhoso,
se o amplificador MF, que se seguir, não fôr bem
concebido. Pelo contrário, se todos os órgãos que
co111pôem êste amplificador MF forem perfeitos,
, ...

l
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obteremos, à entrada do primeiro andar BF, uma
intensidade considerável e uma excelente selectivi·
dade. Temos, portanto, todo o interêsse em não
escolher senão material MF de excelente qualidade.
Procuraremos guiar o leitor, no decurso das
descrições que se vão seguir, para que não tenha
qualquer dissabor nas suas realizações.
Pelo facto de que a selectividade pode ser
apurada num amplificador MF, graças à. reserva de
potência de que se pode dispor sôbre êste com·
primento de onda, conclue-se que a montagem em
super·heterodino pode ser considerada como a
mais sensível, a mais selectiva e a mais potente
das montagens AF; daqui provém a voga conside·
rável que ela. tem e as múltiplas aplicações no
dominio da rádio-electricidade.
Os blocos de bobinagens acôrdo-oscilador e os
conjuntos de transformadores MF, que foram estudados minuciosamente por construtores sérios
(há, infelizmente, outros ... ), permitem, pela sua
simplicidade de montagem, ser utilizados actual·
mente por amadores na construção de excelentes
chassis, capazes de serem comparados às melhores
realizações do comércio. Por essa razão, pode um
principiante empreender perfeitamente a realização
dum verdadeiro super-heterodino, sem recear um
insucesso ou perda de material. Para chegar ao
resultado esperado, basta simplesmente possuir um
bom esquema (e esta obra não contém senão montagens que já deram as suas provas) e material

r;'
(

I'I
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· honestamente fabricado e dévidamente garantido.
Não se trata de ir procurar os acessórios a um
«ferro-vélho> ou a um farrapeiro e ficar convencido de que se ·poderá construir lima maravilha
com material sem escolha; é preciso procurar um
vendedor de categoria que seja, ao mesmo tempo,
um conselheiro técnico experimentado e não qualquer <miliciano> sem qualquer conhecimento de
rádio, mas que se dá ares de entendido para
convencer o comprador a adquirir uma mercadoria
sem valor .e que lhe ·dará um bom lucro. É pre.
ciso procurar casas que já tenham dado as suas
provas de honestidade comercial, não aceitando
senão material de marca e novo, com as embalagens de origem. Lembremo-nos de que, quando
um amador ou um profissional se desfaz de deter·
minado material e o vende a um revendedor, é
porque êsse material não lhe deu o resultado espe·
rado. Se nós formos comprar acessórios nessas
condições, não nos devemos admirar de que a montagem realizada não dê o resultado que esperávamos .
Dado êste conselho, passemos a algumas realizações de aparelhos que oferecem tôdas as garan. tias, porque todos êles foram já executados nos
nossos laboratórios, e não estabelecemos nem publi·
•camos os seus esquemas senão depois de têrmos
obtido, nas experiências realizadas, resultados que
se podem considerar perfeitos sob todos os pontos
de vista. Podemos, portanto, ter confiança no seu
renqimento, e a única precaução a tomar é obser, ...
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var bem o valor dos acessórios apresentados, não
os mudar sob pretexto algum, empregando as lâm"
padas e o material que recomendamos. Seguindo
os conselhos dados, poderá o leitor estar certo de
que atingirá o seu fim com o máximo das probabilidades. Disso depende ·o bom resultado.

APARELHOS PARA BATERIAS
Receptor n. o 1

Vejamos primeiramente os aparelhos mais simples e, portanto, os mais económicos, que um amador poderá construir, antes de passar a realizações
mais complicadàs. Esta construção elementar destina-se, principalmente, a habilitar o amador a
construir e a ser bem sucedido numa montagem do
tipo super-heterodino, isto é, de mudança de freqüência.
Não há qualquer pretensão senão a de mostrar
todo o interêsse desta maravilhosa montagem.
Desde que uma única lâmpada dupla pode
fazer as funções de amplificadora AF e de oscilador
local, e que uma outra lâmpada pode servir para a
amplificação da média-freqüência, limitemo-nos a
êste primeiro exemplo prático.
Para que êste ensaio fique por um preço extremamente baixo, atendendo aos bons resultados
obtidos, utilizamos lâmpadas do antigo modêlo,
pouco custosas, e que muitos amadores possuem

I
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no seu <stock> ou podem ser· arranjadas fàcil-.
mente nos revendedores, e construlmos nós mesmos
tôdas as bobinagens, cujo conjunto poucos escudos
nos custaráO receptor n. 0 1 é aqui estudado para ondas

Q
J
:ArJsculfJdor~s
SOOd.

i!.OOOw
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RECEPTOR N. 0 1- Esquema de principio

curtas, e permite a escuta, em auscultadores, dumas
cinqüenta estações, tanto telefónicas como telegrá• ficas. A-fim-de simplificar esta montagem, o andar
AF será aperiódico, isto é, não comportará acôrdo
preciso ; esta economia pode fazer-se em 00,
onde a selectividade é considerável, mas é pouco'
de
,:, . recomendar para PO. Tôdas as bobinagens
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podem ser executadas a rigor com fio 20 a 30/100,
com duas camadas de sêda, e num tubo de 25 milímetros de diâmetro, medida média que tanto po·
derá ser de 20 como de 30 milfmetros. O essencial ·
é que o diâmetro seja o mesmo para todos os
selfs.
A montagem comporta uma bigrelha A441 (ou
semelhante em outras marcas). Esta bigrelha assegurará a conversão de freqüência.
Uma segunda lâmpada triodo, uma A409, ou
mesmo uma B406 mais potente, assegurará a ampli·
ficação e a detecção média-freqüência. A-fim-de
elevar esta amplificação ao seu máximo, será de
prever um sistema de reacção.
Um OV- antigo modêlo -poderá convir, se
estiver montado sõbre boa ebonite ou, melhor,
sõbre quartzo.
·•
O oscilador é do tipo de circuito de grelha
acordado (self verde-amarelo) e a accrochage que
produzirá a oscilação é fornecida pela placa (self
preto-vermelho). Daí resultará à saída uma onda ·
de média-freqüência que, excepcionalmente, nós ·
iremos acordar nos arredores de 180 metros.
A A441N assegurará igualmente a oscilação
local, que será composta, desta vez, por um circuito
acordado por condensador variável (0,35 a 0,5;1000
MF).
A bobinagem MF deverá, portanto, prever um
circuito primário e um circuito secundário acor·
dados sõbre esta onda, e juntar-se-á um circuito
reactivo R, que levará a amplificação ao seu ponto
2
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extremo. Para atingir êste pónto, é preciso que
esta recuperação da corrente placa não ultrapasse
certos limites, porque, acima dêles, o bter-se-ia uma
accrochage, muito útil (é certo) para a recepção
das ondas entretenidas puras (telegrafia não modulada), mas prejudicial para a escuta das estações

RECEPTO TI

x.o

1- Plano de

liga~ões

radiotelefónicas (radiodifusão). Esta accrochage
deve ser, portanto, regulável e em telefonia não
' deverá produzir-se; mas poder-se-á levá-la muito
perto do seu limite com a ajuda do potenciómetro
de 5.000 a 10.000 ohms, cujo fim é amortecer mais
ou menos o circuito, com o fim duma conveniente
dosagem de potência.
·';
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Construção dos selfs

A primeira bobine, a do circuito aperiódico de
antena, comportará 18 e~piras de fio enrolado, deixando entre cada espira um espaço igual ao do
diâmetro do condutor. Na nona espira deve-se
fazer uma tomada para a antena. Esta poderâ ser
ligada directamente à nona espira ou por intermédio dnm condensador de 50 a 100 centimetros
(0,1f1000 MP no mâximo), valor conveniente para as

RECEPTOR N." 1- Constrnç:1o dns bobinngt'ns

ondas curtas aqui consideradas e para um colector
(antena) de 8 a 15 metros de comprimento. Para
qualquer colector inferior, deve-se aumentar
valor do condensador-série.
A segunda bobina (osciladora) comportará, para
o circuito de grelha, 10 espiras enroladas da mesma
maneira e, um milimetro mais longe, para o circuito
de placa, 12 a 10 outras espiras contíguas (12 espiras para tensão placa 22 vóltios, 10 espiras para
40 vóltios). O terceiro self (MF de reacção) terâ
60 espiras contíguas, 10 milímetros mais longe 60
outras espiras contíguas, e 2 milímetros depois 35

o
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espiras contíguas. Atenção! É.absolutamente indispensável respeitar exactamente o número de 2X60
espiras e os dois enrolamentos devem ser perfeitamente idênticos. Tôdas estas bobinagens serão
colocadas sôbre o chassis conforme a orientação
dada no plano de ligação. Os doi8 enrolamentos
de 60 espiras serão acordados sôbre 180 metros
com a ajuda de dois condensadores ajustáveis·
CA de 150 centímetros; o valor de 200 centímetros pode convir a rigor, com a condição de
que os dois CA sejam de igual valor. Para os
regular ambos sôbre o mesmo comprimento de
onda, será necessário aparafusá-los completamente,
sem apertar demasiado, e desaparafusá-los depois meia volta. Depois, por ocasião da recepção
duma estaç.ão potente, teremos de os ajustar,
a-fim-de obter a melhor amplificação e, seguidamente, procurar uma estação fraca e reajustar
com mais precisão os CA,. a-fim-de obter a
potência máxima na escuta. A média-freqüência
fica então definitivamente acordada, e as estações
desfilarão nos auscultadores à razão dumas cinqüenta, como acima se disse, número que se· deve
atingir entre as 1O e 11 horas da noite, com uma
boa propagação. A alimentação é fornecida por
pilhas de 4 e de 22 vóltios; com 40 vóltios na
• placa, a potência será melhor .

....
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Receptor n.• 2·

É o clássico super-heterodino para bateria
que causóu sensação há alguns anos e aquêle
que muitos ainda hoje utilizam com pleno agrado.
Tem 4 lâmpadas: 1,'-uma conversara A441N
ou similar; 2.• _:_uma amplificadora MF A410;
·3.'-uma detectora MF A415 ou A 409; 4.'- uma

RECEPTOn :'{. 0 2- Plnno elas ligações

amplificadora BF B406 ou B443. Esta última, sendo
uma trigrelha, deverá ter a sua grelha-écran ligada
ao
120 vóltios.
A recepção efectua-se sôbre quadro numa tomada média (cêrca de 22 a 25 metros de fio para PO,
enrolado em espiras contíguas sôbre um suporte
de madeira de 50 a 75 centímetros de lado). O receptor n.• 2 é concebido para a banda 200-600
metros; a sua bobinagem de oscilação comporta
dois ninhos de abelha, modelos pequenos de 65 e

+
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50 espiras, que nós mesmos poderemos construir
com a ajuda dum tubo de 20 a 30 milímetros e com
espiras contíguas como as do receptor n.• 1, respeitando os números de 65 e 50 espiras e não
deixando senão um IIiilimetro de espaço entre os
dois se!fs. Observemos as entradas e as saídas que
se encontram nitidamente marcadas no plano das
ligações.
.
.
Os transformadores MF são do tipo blindado
472 li:c., que se encontram fàci!mente à venda.
A amplificação MF é fàci!mente regulável com a
ajuda do potenciómetro de .400 ohms, que faz variar
a polarização das grelhas MF. A detecção opera-se
pela placa, sendo indispensável um self de choque
472 ou 460 kc., assim como um condensador de
fuga de 150 centímetros rio circuito de placa da
detectara. 1l;ste self de choque é do tipo MF 1.500
a 2.000 voltas. A ligação BF opera-se por transformador 1/3 ou 1f2.
Com alto-falante magnético e em boas condições
de propagação, à noite, êste receptor deverá permitir a escuta das principais estações europeias.
Receptor n.• 3

,

'

Utilizando as mesmas lâmpadas do receptor
precedente, poder-se-ão, com antena, captar perfeitamente ondas curtas, com a ajuda dum único
condensador variável. Esta montagem, baseada
sôbre o princípio do receptor n.• 1, é muito mais
~flnsível e muito mais potente.

23
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Êste pôsto é um dos melhores aparelhos de
ondas curtas para
baterias. Contém um
material muito especial, mas inteiramente concebido
para amadores,
a-fim-de que êles
possam ser bem sucedidos logo à primeira experiência.
Os acessórios especiais são muito baratos, embora de
excelente qualidade,
e encontram-se à
venda em qualquer
estabelecimento que
ofereça garantias de
perfeita execução. A
mudança de freqüência é garantida pelo
famoso bloco <00A·
MARA> e uma bigrelha do tipo corrente.
O bloco tem alcançado um enorme su- ~>~--~9--'-~~-___j
cesso entre os amaRECEPTOR N. 3
dores que, graças a
êle, conseguiram captar os emissores mais afastados. A sua ligação está reduzida a cinco soldaduras
0
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e, por isso, a realização de tal aparelho está ao
alcance _de tôdas as competências.
O bloco <0CAMARA> pode ser montado dentro
de alguns minutos em qualquer super vulgar,
mesmo antigo, conservando os andares MF e BF
existentes, sejàm êles de 472 ou de 135 kilociclos.
Assim poderemos aperfeiçoar ràpidamente uma
vélha montagem de baterias ou sector.
Os transformadores MF, igualmente à venda em
qualquer casa, !;ãO do ti pó MF para ondas curtas e
acordados sôbre 180 metros. Êste comprimento
de onda permite não sermos incomodados por
nenhuma das estações de radiodifusão. Poderemos,
contudo, utilizar transformadores normais de 460
ou 472 kilociclos e obter ainda magníficos resul- ·
tad.os.
A conversara é. uma A441N ou similar. A MF
é uma A410 ou, melhor, uma lâmpada AF com
grelha~écra~ e de inclinação variável (veja-se o
esquema). A detectara é uma A410, A415 ou uma
AF com grelha-écran de inclinação fixa.
A BF será uma B406 ou B443. Com esta última,
será preferível alimentar a alta tensão com 120
vóltios em vez de 80 e, neste caso, os écrans das
duas MF deverão ser postos a 60 vóltios em vez
de 40 .
•
O transformador BF de ligação (1/3) deverá
ser de excelente qualidade.

,•_.
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Receptor n. 0 4

Para modernizar os dois receptores precedentes, isto é, para lhes dar mais potência e sensibilidade, e para atenuar igualmente o efeito do fading,
recorremos às novas lâmpadas americanas, das
quais se encontrarão as correspondências nos recen-

RECEPTOR :-;,u li

tes tubos baterias da técnica transcontinental. Vejámos, primeiramente, o receptor n.o 4, que possue
também um quadro móvel de tomada média, e contém uma amplificação MF de ligação por transformadores de ferro, assim como uma linha anti-fading (A. V. O.= verificador automático de volume}
É o super clássico dos Estados-Unidos, que os
amadores de carnping transportam consigo. A ligação BF é feita por resistência-capacidade.
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Receptor n. 0 5

É o mesmo dispositivo anterior, mas com àntena
e com lâmpadas ainda mais modernas. Os dois
receptores americanos têm uma baixa tensão de 2
vóltios e um só elemento de acumul.adores basta,

RECEPTOR

.,

N,o

5

portanto, para alimentar os filamentos. Os tubos .
são de consumo fraco, mas a tensão-placa deve
atingir 135 vóltios, para se obter um conveniente
rendimento em alto-falante. As bobinagens são do
'
tipo standard para tôdas as correntes, A montagem
ÜOAMARA pode-lhe ser aplicada.

.

•'·
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Receptor n. • 6

É sempre um receptor do tipo americano, mas
cujos filamentos são aquecidos pela bateria 6 vÔl·
tios de automóvel. Notemos os circuitos de aqueci·
mento; não tendo as lâmpadas a mesma intensidade

RECEPTOR N. 0 ü

baixa-tensão, os tubos 1C6 e 1G5G de 0,12 ampe·
res estão em série com os .tubos 32 e 30 de 0,06
amperes postos em paralelo ; temos, portanto,
2v 2v 2v sob a mesma intensidade, ou sejam
os 6 v do acumulador.

+ +

Receptor n. 0 7

Poderemos utilizar tubos que tenham tensões
diferentes nos filamentos e pô-los todos em série,
se tiverem, com diferença de pouco valor, a mesma

O SUPER-HETERODINO
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intensidade de corrente. Aqui temos 4 tubos 864
sob 1 vl (0,25 amp.) e 1 tubo 33 sob 2v (0,26 amp.), ·
ou seja lvl+lvl+lv1+1•1+2•=6•4, que
podem ser fornecidos pela bateria do carro que,
bem carregada, atinge 6v 5. O reóstato é então desnecessário, e o pôsto pode funcionar, emquanto o
automóvel roda.
Receptor n. 0 8

Para continuarmos no domínio dos aparelhos
portáteis, eis aqui um super de 2 tubos; sendo
êstes duplos, o aparelho funciona como um receptor de 4 lâmpadas simples.

POSTOS PARA SECTOR
Receptor n.0 9

Já que temos em mão as lâmpadas duplas,
vejamos o meio de realizar, para sector, um aparelho idêntico ao precedente, mas comportando mais
uma válvula rectificadora de corrente (alta tensão).
Os filamentos são aquecidos directamente pelo
• sector reduzido a 6• 3, com a ajuda dum transformador de tipo corrente (um transformador de
alimentação para detectora de reacção e BF poderá
convir). A ligação MF faz-se igualmente por transformador 472 kc., de reacção, e as bobinas de
acôrdo e oscilador são do modêlo corrente (bloco

E A SUA CONSTRUÇÃO
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PO-GO ou tôdas as ondas). A ligação BF por
transformador é
aconselhada em razão do emprêgo dum
triodo como detectora, devendo o primário dêsse transformador poder
deixar passar uma
intensidade de 9 a 10
mA. Como a saída do
2. 0 trio do da lâmpada
6FSG debita igualmente 9 mA, pode
atacar um alto-falante, cujo transformador de entrada
será previsto para
trio do.
Receptor n.O 1 O

Como é bastante
difícil encontrar no
comércio. a lâmpada
6FSG, apresentamos
uma montagem que
permite substituir
esta lâmpada dupla
RECEPTOR N. 7
por dois pêntodos
com grande coeficiente .de amplificação. O número
0

ao

O SUPElR-HETElRODINO

de estações captadas será duplo e a potência
aumentará grandemente. Utilizar-se-á, para PO-GO,
a lâmpada 6A8 como conversara, e para 00-PO-GO
a lâ~pada 6J8 (ou 6E8G), que permite descer
a 10 metros de comprimento de onda. Todos os
bons blocos do comércio podem convir. Quanto
ao transformador MF de reacção, de que já se falou
mais acima, encontrá-lo-emos nas casas da especialidade acordado sôbre 472 kilociclos.
Damos, a seguir, alguns valores não mencionados no esquema:

..

R1= 200 ohms
R2= 50.000 ohms
R3= 25.000 ohms
R4= 20.000 ohms
R5= 1 Megohm
R6= 10.000 ohms
R7= 1 Megohm
R 8 = 10.000 ohms
R 9 = 250.000 ohms

R 10 = 0,4 Megohm
R 11 = 400 ohms 1 watt
o 1 = 50 centímetros
02 = 1.000 centímetros
o 3 = 250 centímetros
04 = 10.000 centímetros
05 = 25 MF. 50 vóltios
06 =10.000 cm.
E x c= 2.000 a 2.500 ohms.

O alto-falante deve ser um dinâmico para pêntodo. As lâmpadas a utilizar nesta montagem tanto
podem ser as antigas americanas, como as moder,nas: 6J8 ou 6A8, bem como 6E8, 6J7 e 6F6, 77 e 42.
Receptor n. 0 11

Àqueles que queiram fazer funcionar o apaprecedentemente descrito com tôdas as

r~lho

E A S1JA CONSTRUÇÃO,
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correntes (alterna ou contínua), aconselhamos a
construção do receptor
n. 0 11 que dá igual·
mente notáveis resultados e que comporta
uma lâmpada a menos.
De facto, o último tubo
faz, ao mesmo tempo,
a função de amplificador BF e vá! vula. Os
filamentos O,,3 A m p.
serão aqueci'dos em
série, compreendendo o
da lâmpada quadrante
6v3 (0,3 Amp.). Em série
igualmente com êles,
colocar-se-á uma resistência de aquecimento
de 230 ohms (0,3 Amp.)
ou uma de 250 óhms
com colar móvel, que
rt---,--SfJJ::'---t
, se regulará para se
1"--(j
admitir exactamente
nas lâmpadas as tensões respectivas. É a
montagem clássica da
maior parte dos supers
portáteis do comércio.
RECEPTOn ='I." 8
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Receptor
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n.' 12

Aproximamo-nos, pouco a poneó,· dos a]2arelhos mais poderosos. Desta vez acrescenta.

RECEPTOR N.0 9:- Esquema de principio

•
RECIT.PTOR N. 0 9- Plano pr/dico

mos nm andar MF, sem todavia aumentarmos o
··.numero das lâmpadas. Servir-nos·emos, para êste

aa
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efeito, da lâmpada 6B8 montada em reftex e teremos assim um receptor sensível, bastante potente
óJ,•. I!

6J,·6A6·
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RECEPTOR N.o 10

e de volume reduzido. É, geralmente, a montagem
dos pequenos portáteis para corrente alterna.
Receptor n. 0 13

Passemos agora a um aparelho para tôdas as
correntes dum género um pouco especial. Não tem
lâmpada conversora dupla, mas uma simples 6K7
em AF., modulada pela parte triodo da lâmpada
B
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dupla 6P7. (ou 6F7). A amplificação MF fica assegurada pela parte pêntodo da 6P7, seguida duma
forte· BF, a 25L6, capaz
de accionar um alto-falante potente. A rectificação (para corrente alterna)
faz· se pela vá! vula separada 25Z6. É um receptor
interessante para a recepção potente de postos
importantes ou próximos,
mas tem falta de sensibilidade para postos afastados. O oscilador tem
uma bobinagem PC-GO
com paddings P.
Substituindo a 6K7
por uma 6A8 conversora
e executando a montagem
normal (ver n. 0 12), poder-se-á então empregar a
6F7 como lâmpada dupla
MF (amplificadora e detectora ). Neste caso, serão
necessários dois transfor•
madores MF; a sensibiliIIECEPTon N.• u
dade será então excelente,
assim como a potência, ~;
o número de lâmpadas não terá variado. Esta seria,
no nosso modo de ver, a melhor combinação ·a
'àdoptar para um pôsto de volume reduzido. Teria·

'
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mos, portanto, uma conversara 6A8, um pêntodo·triodo.6P7 que assegurava a amplificação MF com
a ajuda de dois transformadores 472 kc, fazendo a
parte triodo as funções de detectara, um pêntodo

!

~IlJ
'·~

RECEVTOR :"/,<> 12 :.__A parte alimentação n:lo está. representada

25L6 e a válvula 25Z6. Poder-se-ia reduzir o número dos tubos a 3, agrupando sob. a mesma ampola as duas últimas lâmpadas e utilizaríamos
então a 25A7 (BF e válvula). Será preciso elevar a
R. de aquecimento .a 275 ohms.
Receptor n. 0 14

Apresentamos agora uma montagem de grande
rendimento que deverá interessar os amadores que
disponham unicamente de corrente continua de
120 vóltios. Imaginamos esta montagem para certos
bairros de Paris, e o alcance das audições dêste
aparelho e a sua excepcional fidelidade entusiasmaram todos os auditores.
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Nenhuma resistência de aquecimento terá de
se empregar. As lâmpadas são postas em série
(filamentos) com quatro lâmpadas obrigatórias de
quadrante (6,3 vóltios -0,3 Amp.) e atingem 119
vóltios 20, ou seja 120 vóltios. A conversora 6A7 (6A8
ou 6J8), a MF 78 ou a 6K7, bem como a detectora-

RECI.l:PTOR N.0 W

-diodo 75 ou 6Q7 são montadas como de costume.
A BF é do sistema push-pull, com ligação pelo
transformador tipo BF-42 ou 43 de Vedovelli, isto
é, um transformador correspondente à impédance
• da lâmpada 42 montada em triodo (o que se deve
especificar no acto da encomenda) e capaz de deixar
passar no primário a forte intensidade da corrente
placa desta lâmpada. Um modêlo corrente de transformador PP não conviria. As duas 43 que se
.seguem são pêntodos que accionam um alto-falante

E A SUA CON"STRUÇAO
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dinâmico de 20 a 24 centímetros com transformador
de entrada por push-pull 43, que igualmente se deve
especificar no acto da encomenda. O filtro alta-tensão deverá ser particularmente cuida do: self de
200 ohms 150 mA e· condensadores 2 X 25 MF, de
papel, ou, melhor, 100+40 MF com blindagem de
alumínio; o- (negativo) dêstes condensadores será
ligado ao borne terra e não à massa do chassis.
Entre terra e o chassis coloca-se um condensador
lMF (500 vóltios). Veja-se o esquema. Deve-se
observar bem o sentido da ligação com o sector,
assim como se deve verificar, antes de tudo, qne
o chassis esteja bem isolado na sua caixa e livre
de ser tocado com as mãos directamente. Esta
precaução é, aliás, necessária para todos os aparelhos de corrente continua ou de tôdas as correntes.
Receptor n.0 15

Segue-se uma montagem qne teve certa voga
antes da guerra. Embora não seja adoptada geralmente pelos construtores, havemos por bem apresentá-la aos nossos amadores que sejam reparadores
de aparelhos, pois poderiam ter de a examinar um
dia. ·Preferimos-lhe a montagem seguinte, que é a
mais clássica dos supers 5 lâmpadas.
Receptor n, 0

~6

. É, como já dissemos anteriormente, o esquema
mais correntemente utilizado pelos construtores,

as
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porque se revelou como um aparelho de excelente
rendimento e capaz de satisfazer os mais exigentes.
A sua sensibilidade, a sua extrema" selectividade
(transformadores de ferro em MF) e a sua grande
potência, graças à utilização da 6F6 (pêntodo com
grande coeficiente de amplificação) fazem dêste
pôsto um aparelho· standard que convém a todos.
Uma sexta lâmpada, em forma dé ôlho mágico,
pode ser adaptada para o modernizar, e isso será
talvez um argumento para a venda, pois muitos
amadores preferem um aparelho com tal acessório.
Por isso o mencionamos. Podem-se perfeitamente
dispensar e conservar apenas· as 5 lâmpadas correntes.
A válvula é uma 80, podendo ser igualmente
uma SOS, uma 5Y3 ou uma 5Z4. A BF 6F6 pode ser
substituída por uma 6V6 com 250 ohms no cátodo.
Esta montagem está perfeitamente estudada e foi
já descrita pormenorizadamente na revista AmateurRádio, sob o título Pax-1940.
Com êste aparelho tôdas as estações gravadas
sôbre os quadrantes destinados geralmente aos mais
importantes receptores serão captadas em alto-falante, e em ondas curtas poder-se-ão ouvir mais
de cem postos (grafia e fonia). A fidelidade da
" reprodução é perfeita. O alto-falante pode atingir
o diâmetro de 24 centímetros, com a excitação de
1.800 a 2.500 ohms. Vejam-se os esquemas 16 e 17.
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Receptor n. 0 18

Vejamos agora o mais clássico dos supers-tôdas
-as-correntes, aquêle que é construído às dezenas
de milhar por todos os fabricantes de aparelhos

li~'

RECEPTOR N, 0 18

baratos. Êste aparelho tem, no enta,nto, um rendimento satisfatório, e umas quarenta estações podem
ser captadas em condições muito regulares, muito
• principalmente porque o modêlo n. 0 18 comporta,
não 'uma 43 ou uma 25A6 em BF, mas uma 25L6
em BF, mais uma 25L6 que é um pêntodo de grande
potência, a-pesar-de uma tensão-placa e um écran
bas~ante baixos.

l
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A concepção dêste tubo assenta: no mesmo
princípio do tubo 6L6 e utiliza a carga espacial de
feixes de electrões de forte densidade. Sendo grande
a sensibilidade dêste tubo, a 25L6 pode ser atacada
directamente pela parte triodo da 6Q7, sem que
seja necessll,rio o emprêgo de andar BF interme·
diário.
Munindo o receptor n.• 18 duma boa malha de
filtragem com um self SF conveniente de 250 ohms·
-75 mA., flanqueado por dois bons condensadores
30
30 MF ou, melhor, 100
40 MF; regulando
bem a resistência de 160 ohms para o aquecimento
dos filamentos, valor que se deverá baixar, se
empregarmos uma lâmpada quadrante-série; alinhando convenientemente os trimmers MF e os
paddings do oscilador- podemos obter, com êste
aparelho, resultados muito animadores.

+

+

Receptor n.• 19

Êste receptor é uma variante dos anteriores e
utiliza um díodo-separado (6H6) e um triodo BF
·(6F5) para pre-ampliflcação, ou sejam os elementos
da 6Q7 em dois suportes diferentes. 'Isso permite
adicionar uma lâmpada à montagem, para fazer
número. Com o ôlbo mágico atingem-se assim 7
tubos em vez de 5 para o Pax-1940. Os resultados
são, no entanto, os mesmos de parte a parte, mas,
comercia~mente, um aparelho de 7 lâmpadas vende-se mais caro que um pôsto de 5.

MONTAGENS
ESPECIAIS
Receptor n.0 20

Um grupo
constituido por
técnicos e construtores de
material profissional e de
laboratório
imaginou um
receptor de
grande categoria. A montagem escolhida
foi a do Pax·t940com transformadores MF
Ferrolyte e um
bloco giratório
de selfs Wire·
less-Thomas.
Jllste bloco (ve·
ja-se a figura)
pode comportar
até 5 posições;
neste caso contentamo-nos

.,

RECEPTOKN. 0 19

com as 3 gamas ha-.
bituais, mas pode·
riamos ter acrescen·
tado um jôgo 00 e
'um jôgo PO suple·
mentares. O acôrdo
opera-se pelo pre·
-selector AF, exis·
tindo, portanto, um
ligeiro acoplamento
entre o bloco de
acôrdo n. 0 1 e o de
acôrdo n. o 2, efec·
tuado por uma fraca
capacidade entre
CV1 e CV2 {lâminas
fixas). O oscilador
contém um enrolamento de grelha e
um de placa. Todos
estes selfs são mon·
tados sôbre discos
giratórios comandados por um botão
de sistema de engre·
nagens, e cada bobina possue palhetas
ligadas às entradas e
saídas dos enrolamentos; cada grupo
de palhetas vem,

RECEPTOR N. 0 20
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sucessivamente, pôr-sé em co'ntacto com patilhas alinhadas sôbre uma placa isoladora (veja-se,
na figura, a parte de baixo à esquerda). Não há, nas
bobinageus, qualquer estabelecedor de contactos
riem qualquer liga"
ção; semelhantes ao
tambor dum revólver, os selfs vão
colocar-se no circuito. O sistema de
ligações é de tal·
forma 'reduzido que
as perdas AF- são
llLOCO DO N. 20
quási nulas ou considerà velmente reduzidas, em relação a outros
sistemas.
Desta maneira, um super de 5 lâmpadas como
o do receptor n.• 20, com alguns aperfeiçoamentos
adicionados ao anti-fading e munido do material
profissional acima citado, é capaz de dar tais resultados que parece inútil insistir nas qualidades dêste
aparelho. O que prova que não são só os postos
de numerosas lâmpadas que correspondem a um
rendimento proporcionado à sua importância.
0

-·

•Receptor n.• 21

Quando se quere aumentar considerà velmente
a potência e a sensibilidade de um receptor, junta-se ao andar BF uni push-pull de saída {ver n.•
22) e um andar MF (n.• 21). O andar push-puli

custa caro pelas suas
duas lâmpadas e pelo
transformador de ligação, devendo ainda
notar-se que a alimentação é quási
dobrada. ÉJ mais
económico aumentar
a sensibilidade pela
junção de um andar
MF, pois o preço
dum tra~sformador
MF suplementar e
duma lâmpada é
muito inferior à des'pesa preced·en te.
Além disso, muitos
transformadores de
alimentação podem
alimentar uma outra
lâmpada MF; é preciso contar 13 millis
-a mais em alta-tensão
e 0,3 ampere no
aquecimento filamento, e isto é muitas
vezes possível sem
mudar o transformador de alimentação
em questão.
Empreguemos,

RECEPTOR N, 0 21
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portanto, um terceiro transformador MF, mas tomemos obrigatoriamente importantes precauções
de desacoplamento dos circuitos· de placa. Para
isso, não se ligarão pela patilha+ AT os transformadores MF directamente à alta-tensão, mas
sim a esta por intermédio duma resistência de 5.000
a 10.000 ohms, 1 watt; o desacoplamento efectuar-se-á por condensador de 0,05 a 0,1 MF; as lâmpadas serão completamente blindadas e as suas blindagens reünidas a um grosso fio de massa; a
resistência comum dos cátodos MF (lâmpadas EF5)
será bastante elevada em valor, para evitar as
accrochages (350 ohms); o anti-fading interessará
os dois transformadores MF com desacoplamento
por 0,05 ou 0,1 MF.
Êste sistema de amplificação elevada em MF
poderá acentuar os rui dos; inspirar-nos-emos então
na montagem anti-sôpro do n.• 28. (ver C• A. S. no
esquema) que utiliza um choque blindado de 2.000
a 4.000 voltas na placa 6Q7. Temos, em resúmo,
um receptor de grande sensibilidade, em que o
fading se faz sentir pouco, mesmo em ondas curtas.
Para estas últimas, aconselhamos a lâmpada ECH3
em vez da EK2.
• Receptor n.• 22

Já que estamos a tratar de aparelhos profissionais, vamos descrever um receptor de quadro
que eu construi para o exército e para alguns
1
.limadores de boa música.
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do quadro permite aqui, por meio
da orientação do colector, eliminar certos parasitas
AF de propagação aérea e emissoras incómodas,
quando estas não se encontram na mesma direcção
que a estação que desejamos captar.
O receptor n.• 22 contém um pre-amplificador
AF, uma conversara, uma amplificadora MF, uma
detectara MF, uma pre-amplificadora BF triodo de
potência, duas amplificadoras BF, triodos de potência montadas em push-pull com dispositivo de
contra-reacção BF CRl e CR2 na volta dos secundários do transformador BF de ligação, e uma
válvula. Contém também um anti-fading poderoso.
O ôlho mágico é facultativo (nós passamos sem.
êle), mas deve haver um mi!iamperímetro. Compreende-se que um andar BF push-pull em triodos
possa causar a maior satisfação aos ouvidos mais
delicados, e que uma pre-amplificação AF seja capaz
de dar uma grande sensibilidade às recepções; foi
por isso que alguns privilegiados nos pediram êste
pôsto, que depende mais da técnica dum profissional
do que da dos amadores. Tanto a montagem como
a afinação são bastante delicadas; mas, uma vez
regulado
funcionamento, é duma estabilidade
espantosa. Pode também trabalhar com antena.
A pesquisa das estações é simples, embora o
CV do quadro esteja separado do CV2 e CV3, que
estão acoplados os dois. O potenciómetro n.• 1
comanda a sensibilidade AF; o n.• 2, a sensibilidade
MF; o n.• 3, a sensibilidade BF e o n.• 4, a tonalidade. Combinando uns e outros, chega-se a uma

o

perfeição de audição imposstvel de obter com

Aspecto exterior do npnrelho n. 0 22

dispositivos mais elementares, embora mais baratos.
Receptor n.O 23
Os americanos têm
. procurado também construir aparelhos duma selectividade notável, aparelhos com os quais a
escuta das emissões transatlânticas é um brinquedo
de criança. Assim, o a panECEPTOn N. 0 22
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relho n. 0 23, que aqui apresentamos e que se
destina unicamente a ondas curtas, contém uma
pre-amp!ificação AF (antena), uma osciladora 00 e
um andar MF acordado por quartzo sôbre 1.560
kilociclos (192 m.). Dispõe dum pra-selector MF de
ligação por cristal, dum segundo andar MF com

TIECEPTOR ?\, 0 2tl

regulação da sensibilidade nos dois cátodos das
6K7, dum terceiro· andar MF a atacar uma 6N7 e
um andar BF por lâmpada 41, pêntodo de potên·
cia, tubo geralmente intermediário, mas utilizado
ali como. final. Sendo a amplificação MF·já muito
puxada, não era necessário completá-la com. um
andar BF de grande potência. A válvula 84 está
aqui montada com o fim de reduzir o sôpro ao
mínimo.
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Notar-se-â, todavia, a aU:~ência de dispositivo
anti-fading; seria bom prever um e substituir a
6N7 por uma 6Q7, mas, desde que os americanos
passam ·sem êle, é de crer que não se imponha neste
caso. De facto, com uma AF e' três MF poderemos
encontrar algumas 200 estaçõ,es numa só gama ..•
Devemos declarar que não construímos êste
receptor, contràriamente a todos os outros que têm
merecido os nossos melhores cuidados. Contudo, ouvimos o aparelho construido nos Estados-Unidos
sob êste princípio, e tivemos ocasião de verificar
que a sua sensibilidade é extraordinária; mas não
podemos dizer o mesmo da musicalidade. No en,
tanto, reconhecemos que tal aparelho é destinado
a captar o mundo inteiro e não a fornecer audições num salão cheio de musicófilos. Foi por isso
que ouvimos perfeitamente Nova 1orque em pleno
dia e Tóquio distintamente de noite. A estação de
Bóston captava-se, a partir do pôr do sol, tam po·
tentemente como o Poste-Parisien num aparelho de
5 lâmpadas. Por vezes, fazia-se sentir um ligeiro
fading, de cadência rápida, mas que não impedia de
seguir constantemente as palavras do locutor.

.,

•

ADAPTADORES- OC

Receptor n." 24

Nem todos os amadores possuem super-hetero..,dinos; no entanto, esta montagem tenta-os pela sua
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Adnptn.dor OC bnterlns

extrema sensibilidade e pela sua notável selecti·
vidade. Aquêles que têm detectores de reacção,
0119 ou outros sistemas de amplificação directa,

Plano de lignç:1o do n. 0 :24
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deverão, por isso, pôr de parte os seus antigos
aparelhos? Não, porque existem adaptadores fáceis
de construir e que completarã9 o seu pôsto antigo.
A extrema simplicidade da montagem e a sua elementar afinação devem animar todos os principiantes a empreendê-la! Vejamos, primeiramente
um adaptador para pôsto de baterias. O n.• 24 é
um dêsses adaptadores, reduzido à sua expressão
mais simples: acôrdo de antena aperiódico por
choque 00 de 30 espiras, oscilação local 00 em
Hartley por condensador variável duplo de tipo
corrente (0,35 a 0,5/1.000 MF), onda de conversão
escolhida no princípio da gama PO, cêrca de 250
metros e estabilizada por transformador que tenha
unicamente o primário acordado sôbre êste comprimento de onda. Poder-se-ia, para aumentar a
selectividade, acordar igualmente o secundário, que
deveria então ter, não 30 espiras, mas 110 como o
primário; um ajustável de 150 centímetros o acordará sôbre 250 metros, devendo então ser colocado
entre A e T do esquema. O espaço entre o primário ego secundário deverá ser de 15 a 13 milimetros (ver transformador MF do n.• 26).
Regulação prévia: colocar o receptor em PO
e o CV na posição que corresponde habitualmente·
à recepção duma emissora de 250 metros (aproxi• madamente); colocar a antena sôbre o adaptador
e fazer a ligação adaptad·or-receptor entre a salda
do transformador MF 250 metros e o borne-antena
do pôsto. Acordar aproximadamente o transfor·
mador
MF, dando ao condensador ajustável uma
....
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posição que permite o ac'ôrdo dêste circuito sôbre
250 metros. Se utilizarmos um transformador MF
com o secundário acordado, devemos regular igualmente o trimmer correspondente. Procuramos então
uma estação no CV heterodino (oscilador), deixámos o CV sôbre a posição descoberta, retocamos ·
o trimmer ou os trimme>·s do transformador MF
250 · para . obter a melhor potência e retocamos
o CV do receptor para obter uma amplificação
máxima. Não será preciso então mexer nem no CV
do receptor nem nos trimmers do transformador
. MF .250, pois as estações desfilarão umas após
outrlls, manobrando apenas o CV oscilador.
Receptor

n.•

25

Trata·se do mesmo dispositivo anterior, mas
estudado para pôsto sector. A lâmpada conversara
tem, no filamento, uma tensão semelhante às utilizadas no receptor, e o aquecimento dêste filamento
será tomado sôbre o do pôsto, assim como a alta-tensão.· .As ligações são as mesmas que as do
receptor 24, com a diferença de que, estando acordado o circuito de antena, o CVI deverá ser accionado ao mesmo tempo que o OV2 do oscilador.
- A afinação é um pouco mais delicada; podemos
simplificá-la, colocando, a principio, na antena o
dispositivo aperiódico do n.• 24 e, nesse caso, basta
um só OV (o CV2) para a pesquisa. das estações.
Poder-se-á em seguida adoptar a montagem de
circuito de antena acordado, quando nos tiver-
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mos familiarizado bem com · a
oscilador.

regulação

do

+HT

L!=Bobinacte Anfena

CV'i=Cono'. var.de acôrdo
11 Acõra'c greliu1 CV2= .. " he!e'rodino
L~ , , Orelha osd/adrn. c:r. Cl.: .. de des«copl.ame(lfõ
L"f.. ,. Reacç.â.o osciladt. (2= ,. Orelha.osciladorl!

L 2=

C~ (ond. acôrdo HF
Rt=Rfsisl lensdo mi;ga/iva.
R2,. , gre{haosci/aol.ora
R3"'" ., abaixa.dord écrdn

RECEPTOR N.<> 25

_,

Receptor n.• 26
É a variante aconselhada pelo n.• 24, não contendo circuito de antena acordado, mas sim um
transformador MF 250 com o primário e o secun• dário acordados cada um por' um ajustável de 100
· centimetros. O self de choque desta montagem não
deverá ultrapassar 30 voltas, pois, caso contrário,
a onda de 250 metros arriscar-se-ia a ser bloqueada
P.?I"> êle, assim como também não deve estar aco-
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piado a qualquer outra bobinagem. O choque de
antena será um dyna 25:043 ou uma Perfecta 00.

.!
~

40'

+

•

RECEPTOR

~.<>

26

MONTAGENS ESPECIAIS PARA ONDAS
CURTAS
Receptor n. 0 27

O ás dos receptores 00 simples é, incontestà·
velmente, a montagem OOAMARA de que anteriormente falámos. O bloco Antena-Oscilador OoAMARA
não contém senão 5 ligações a estabelecer com os
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restantes órgãos. Oáda patilha tem uma côr diferente que permite a sua ligação com grande facilidade. A antena vai à patilha branca; o condensador de grelha-osciladora, à patilhá castanha; o
condensador de placa-osciladora, à patilha azul; a
grelha de ataque, à patilha amarela e a patilha verde,
à massa (chassis). Nenhuma comutação há a fazer. O
bloco ÜOAMARA cobre a banda de .19 a 80 metros, na

I
I

~~~::::-:::-=--~----------------)
Transformndor MF 2[>0 do Receptor n. 0 2!3

qual poderemos descobrir uma centena de estações.
O restante da montagem é clássico e dela damos aqui

o plano prático. Como se verá, um condensador de
0,35 a 0,50;1000 MF, de bom fabrico, bastará para
pesquisa dos emissores; a amplificação MF é reali·
zada pelas lâmpadas 6K7 e 6Q7, com, como ligação,
transformadora~ MF especiais acordados sôbre 180
metros, que se encontram à venda no mercado.
' Estes transformadores já são entregues regulados.
O transformador de alimentação é do tipo 5 lâm'padas americanas, como, por exemplo, o modêlo
A643 de Vedovelli. Tôdas as outras informações
são fornecidas pelo esquema.
•'.•
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Receptor n. • 28

É baseádo sôbre o mesmo princípio do anterior e destina-se" a ondas curtas. A bobinagem
choque de antena pode ser construída pelo amador,
conforme as instruções dadas tio n,• 24. O segundo
self de choque (placa-oscilador) poderá ser também
·construído pelo amador segundo as indicações do

.cChnssis• d9 ncceptor n/' 28

n.• 24, isto é, 30 voltas de fio muito fino sôbre tubo
de 20 milímetros.
Encontraremos no comércio choques de placa
para 00 de 100 a 120 voltas em fio muito fino; não
se deve ultrapassar êste valor, que é conveniente
para as ondas da banda 00 19-80 metros.
A bobinagem do oscilador será efectuada em
fio grosso 'sôbre um tubo de 20 milírneiros com um
suporte de ebonite com três pernos.
O enrolamento tem em Ll e L2 duas vezes 8

RECEPTOR N. 0 27

RECEPTO fi N ,o 28
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espiras, número que poderá ser aumentado paralelamente, para atingir ondas mais elevadas em metros.
Os transformadores MF são aqui os de 472
kilociclos do comércio, com núcleo de ferro, reguláveis, tipo Ferrolyte ou outros. ,, 17,
Um dispositivo anti-sôpro, que, de resto, se
poderá adaptar a todos os supers que tenham a
sua média-freqüência tanto sôhre J .600 como sôbre
472 Ice., deverá ser empregado nesta montagem ..
Colocar-se-á na placa de 6Q7 um self de choque
blindado de 2.000 voltas com núcleo de ferro. Pode
estabelecer-se à vontade o curto-circuito dêste self
por meio do comutador CAS (comutador anti-sôpro) e ver-se-á que o ruído é muito atenuado
por êste dispositivo.
Não nos devemos esquecer do condensador de
fuga, de 250 centímetros, entre placa e massa. Se o
'sôpro persiste, devemos elev:o~r a 4.000 ou 6.000
voltas o enrolamento , acima citado. Neste caso,
porém, arriscar-nos-íamos a dar às audições uma
tonalidade na qual dominariam os sons graves.
A rigor, pode-se substituir o self 2.000 voltas por
uma resistência de 50.000 ohms, mas o efeito anti·sôpro é então menos pronunciado que anteriormente.
Êste pôsto, de que nos servimos todos os dias
com inteira satisfação, encontra-se aqui representado em fotogafia, e há tôda a vantagem em dispor
os órgãos como nós fazemos.
·
Notemos que a mudança de freqüência opera-se
por triodo separado 605, que ataca a lâ.mpada mis-
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turadora 6L7M (ou 6L7). É o melhor dispositivo de
mudança de freqüência, principalmente para ondas
curtas, porque permite· descer às ondas de 9 metros
sem grande dificuldade.
Para chegar a taro fraco comprimento de onda,
será preciso diminuir paralelamente o número de
espiras do oscilador (2 vezes 4 espiras bastam) e
reduzir o choque da antena a 12 ou 16 voltas.
Como a alimentação é semelhante à do recepc
tor n.o 27, não a representamos sôbre o esquema
de princípio.
Automático n.0 29

Se quisermos
estabelecer um sistema automático que
permita regular, num
super ou num pôsto
de ressonância, o
acôrdo de 6 estações
sem tocar nos OV,
construiremos u m
conjunto comutador-condensadores aj ustáveis, segundo a
'montagem do n. 0 29.
Os ajustáveis A substituirão
CVl do
pôsto e os ajustáveis
B, o CV2; o seu va-

o

<·

Esqnoma
do Automâtico n.o 2ú
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lor vai subindo de 100· a 350 centímetros (ou mais,
se quisermos atingir o alto da gama).
Colocam-se os dois CV d,o receptor sôbre o
zero absoluto ou tiram-se fora: coloca-se o comutador sôbre a posição 1 e regula-se o grupo A1 e
B1 sôbre uma estação escolhida no princípio da
banda; passa-se depois à posição 2 e regulam-se
os ajustáveis A2 e B2 sôbre uma estação mais alta
em comprimento de onda que a precedente, e assim
sucessivamente· até A6 e B6, que corresponderá no
emissor ao mais alto da banda. Não teremos senão de
manobrar o comutador de 1 a 6 ,para obter automàticamente, e sem qualquer retoque, as 6 estações
escolhidas.
NOTA FINAL

Quási tôdas as nossas montagens têm lâmpadas
americanas. Não se trata· duma preferência que
concedemos aos produtos de além-mar, pois os
aparelhos que indicamos ficariam bem equipados
com lâmpadas europeias. Nestas últimas encontram-se todos, ou quási todos, os modelos correspondentes aos fabricados nos E. U. A. Poderemos,
portanto, substituir as lâmpadas americanas pelas
europeias, e os resultados serão igualmente satisfatórios, desde que se observem as semelhanças
absolutas das características dum modêlo e do
outro. Podemos também misturar. Por exemplo:
a válvula será, tanto quanto possível, americana,
mas a conversara pode ser uma ECH3, a BF uma
uma EL5, e as outras 6K7, 605, 6Q7, etc.

I
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25 POSTOS SIMPLES DE BOM RENDIMENTO
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Introdução

P

UBLICÁMOS já, nesta colecção, diversas
obras de importância igual a esta e com
os seguintes títulos :
<15 postos modernos de galena>, «Postos econ6micos de uma lâmpada», <Aparelhds de 2 ,e 3
lâmpadas>, «0 super-heterodino e a sua construção>.
Continuando a nossa série, vamos agora tratar
da questão de montagens simples e de bom rendimento, que nos foram pedidas por grande número
de amadores.
De facto, em virtude das circunstâncias que
privam muitos amadores de material, impossível
de encontrar por falta de matérias primas, pensámos numa colecção de esquemas simples, e no
entanto modernos, que utilizassem apena's os acessórios correntes, fáceis de encontrar, ou acessórios
que todo o amador deverá já possuir nos seus
armários, havendo a acrescentar apenas as bobina-
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gens tipo 1941-42, cujo fornecimento está assegurado ainda por algum tempo.
Tais esquemas, conforme pensamos, podem ser
úteis a muitos principiantes e a muitos profissionais
que tenham dificuldades em encontrar todo o
material necessário para a realização dum aparelho
de T. S. F.
Para êsse fim, procedemos da maneira seguinte.
Passamos em revista todos os acessórios que ainda
se podem conseguir por bom preço e, sem sairmos
da lista organizada, concebemos 25 montagens, nas
quais não se empregam senão órgãos de fabrico
corrente, e que comportam quási tôdas o mesmo
material inicial, para que o amador, depois de ter
construído o primeiro chassis, possa, pouco a pouco,
passar aos seguintes, completando os seus acessó.rios com outros novos, mas sem por isso pôr de
parte as peças isoladas anteriormente adquiridas.
Assim poderá chegar até à montagem do super·heterodino, sem ter que lamentar a não utilização
de qualquer órgão caro.
A principal dificuldade com que tivemos de
nos haver foi a questão das bobinagens. Há no
mercado (ou havia) uma multidão de modelos, cuja
·diversidade tinha por fim desnortear o amador na
sua escolha. A maior parte das. vezes, e agora mais
que nunca, oferecia·se ao ·amador material de substitu!ção. Quem diz substitu!ção diz adaptação aproximada, muitas vezes muito aproximada, ao esquema
preconizado. Isso seria caminhar para o insucesso
e ,foi o que quisemos evitar. a todo o transe.
,.,
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Quantos imitadores têm tentado oferecer, em
vez das nossas Blocamara ou dos nossos jogos
Interamara, outras bobinagens, cujo rendimento
não atingia 50 % das qualidades dos nossos selfs ~
Depois da grande tormenta que nos assaltou,
vai ser preciso aproveitar a campanha de ressurgimento nacional para pôr um pouco de ordem no
comércio da T. S. F. A situação terá melhorado e
não serão os amadores que se terão de queixar
disso.
Actualmente, a agitação é ainda tal que não
sabemos a quem nos havemos de dirigir, e a
falta de jogos de bobinagens modernas, estuda·
das ·especialmente para o amador e para o profissional, contínua a fazer-se sentir. Foi por isso
que procuramos a única solução viável na hora
actual, isto é, assegurarmos, taro regularmente
quanto possível, o fornecimento dum material perfeitamente afinado e que corresponda, sob todos
os pontos de vista, ao espírito de amadores que
anima os nossos leitores.
Estudamos, no nosso laboratório, diferentes
acessórios, entre os quais um bloco de selfs para
5 gamas de ondas, que se pode adaptar a nume·
rosas realizações, quer se trate dum pôsto de
galena, quer duma montagem em ressonância, dum
super, dum ondómetro, etc., tanto para corrente
alterna como para corrente contínua oú para pilhas.
O novo Blocamara 5 gamas é suficiente para
cobrir os seguintes comprimentos de onda:
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1.a posição-16m. 20 á ·58 m.
2.a posição -55 m. a 1.60 m.
3." posição- 187,5 m. !!- 555 m.
4.• posição- 630 kc. a 220 kc.
5 a posição- 680 m. a 2.220 m.
6." posição- fora de circuito ou P. U..

Esta graduação foi estabelecida sôbre a montagem do ondómetro-alterno; a qrie se refere ilste
volume.
Alguns desvios poderão ser verificados nos
receptores em que a capacidade da antena possa
intervir ligeiramente, mas,
em certas ondas, como entre
PO e GO, pas~ando por MO
(ondas médias), as gamas
cobrem-se suficientemente,
de forma que não tenhamos
de verificar c buracos• entre
elas.
A afinação de tal bloco
foi muito delicada e, por
essa razão, as imitações
O novo bloco Amal'II
apressadas,
que não deixa5 g<anw.s- G posir-iíes
rão de ser fabricadas com
matérias primas defeituosas, nunca poderão igualar
' as qualidades da nossa realização, honestamente
feita com fio novo, comutadores novos, tubos novos
e tudo solidamente montado. Damos assim aos nossos leitores uma garantia absoluta que lhes faltava.
Esta garantia é-lhes assegurada por um registo
•'.·
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legal dos modelos e pela marca <AMARA-registado>,
com que tôda a nossa bobinagem será vendida.
Por último, o fabrico seguido dos nossos
novos acessórios (Blocamara, Ocamara, Trans{ormador MF e Bloco BF) permite-nos entregar aos ·
nossos leitores todos êsses acessórios a preços que
se tornam acessíveis a todos.
A idea que presidiu às nossas concepções foi
esta: organizar uma tarifa, tam baixa quanto possível, de bobinagens de excelente qualidade e duma
grande simplicidade de montagem.
De facto, o Blocamara 5 gamas comporta apenas duas ligações e unia massa a ligar ao resto do
chassis; o Bloco-MF não tem senão quatro patilhas
a soldar e o Bloco·BF, embora contenha todos os
ôrgãos de ligação juntamente com um ·dispositivo anti-sopro com auto-blocagem alta freqüên'
cia, não tem senão três patilhas e uma massa a
ligar aos órgãos vizinhos.
Procuramos reduzir as ligações à sua expressão mais simples, assegurando a'ssim uma ligação
conveniente sem risco de erros e com um material
de confiança, para que não haja a recear qualquer
insucesso.
Não é preciso, portanto, ser-~e um técnico
.experimentado para empreender actualmente uma
montagem, mesmo importante; um principiante, por
muito ignorante que seja da construção de aparelhos de rádio, poderá, graças aos novos modelos, empreender as melhores realizações, com a certeza de
que o seu trabalho será coroado por pleno sucesso.
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O título desta obra- «25 p.ostos simples de bom
rendimento> -por muito prosaico que seja, exprin:t,e
bem o fim que temos em vista: aparelhos fáceis de
construir e com excelentes resultados.
CONSTRUÇÃO

·Receptor n. 0 1- IPôsto simples de gale na

Eis aqui um pôsto de galena, de grande simplicidade. No entanto, graças ao Bloco Amara 5
ganias, cobre uma grande.' extensão de comprimento de ondas, com regulações estáveis e constantes, porque o acoplamento antena-circuito de
acôrdo torna êste acôrdo independente da capacidade da antena. Há, em éada banda, uma bobinagem antena-terra e 0 ntra bobinagem para o acôrdo.
Êste acoplamento é, portanto, magnético, e tem. por
fim conseguir, além das qualidades já citadas, uma '
melhor selectividade do que a que se consegue
com as combinaçôes actualmente aconselhadas.
Para montar um pôsto equivalente com selfs
ninho. de abelhas intermutáveis, seria preciso um
jôgo de 10 enrolamentos. Estes 10 enrolamentos
estão previstos no· Bloco 5 gamas, e a simples
,manobra do comutador permite pô-los todos em
circuito, uns após outros. A única precaução a ·
'tomar é manejar suavemente o botão do bloco, para
que a passagem duma gama à. outra não provoque
estremeções no ,receptor, estremeções êsses que
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teriam como resultado desregular o ponto da
· galena, pequeno ·acidente que aco~ttecia inevitàvelmente, quando se tinham. de mudar os selfs
ninho de abelha num modêlo antigo. Aqui, accionando com cuidado, a. mudança dos circuitos não

terá nenhuma influência sôbre a fragilidade do
ponto encontrado no detector.
A respeito dos blocos 5 bandas,já entregues a
amadores, chegam-nos todos os dias notícias dos
melhores resultados de audição, e os postos estrangeiros são muitas vezes captados na galena com
nitidez, usando antenas 'exteriores de 10 à 25 metros. O alcance de tal receptor atinge, por vezes,
de noite, mais de mil quilómetros.
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Receptor n.• 2 - Golena
com transformador

+ BF

Par>a aquêles que queir>am obter recepções II! ais
potentes ou desejem escutar em alto-falante estações fortes e próximas, apresentamos (figura 2)
uma pequena_ montagem com amplificador> por

Fig, 2

lâmpada, utilizando 20 a 40 vóltios alta-tensão, se
se tratar duma recepção em auscultador>es, ou 80
vóltios, se se tratar de alto-falante (magnético sensível). No primeiro caso, são as lâmpadas A410 ou
A409 as que convêm; no segundo casó, é a lâmpada
B406 (ou B443) que se deverá empregar. A ligação
realiza-se por meio do transformador BF relação
1/10 (relação 1/5 a rigor).

•

Receptor n.• 3 - Gaiena +Bloco BF Amara

Segue-se o mesmo· dispositivo (figura 3), que
utiliza como sistema de ligação não um transformador, mas sim um Bloco Amara BF, que dá uma
gra!Jde pureza às audições e uma fidelidade de
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reprodução superior à do modêlo precedente.
A resistência de 10.000 ohms é facultativa, mas origina maior potência por causa duma .melhor adaptação da impédance de saída do receptor de galena.

Fig. 3

Com 120 vóltios placa e com uma B406 como lâmpada (ou BH3) a audição em alto-falante é um
verdadeiro mimo para os ouvidos.
Tanto num como noutro caso destas duas montagens (figuras 2 e 3), potência é regulável com a
ajuda dum reóstato de aquecimento.

a

Receptor n.O 4 - Uma O. R. bigrelha
Deixemos a galena para nos dedicarmos à reJJepção por lâmpada, sistema muito mais sensível.
Com a montagem da figura 4, as estações longínquas serão captadas com mais facilidade e com
notável nitidez. A selectividade terá aumentado em
proporções .apreciáveis, e não será raro captar,
com êste sistema, uma centena de estações sôbre
antena de 10 a 15 metros. Com antena interior
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bem isolada, êste número pode' aiqda atingir a cifra
de uns trinta emissores.
'
Uma pilha de 4 vóltios ou um pequeno acumu·
lador poderão convir para o aquecimento do fila·

Fig, !t

.,

mento. Cinco pilhas de bôlso, postas em série, ou
uma pilha modêlo pequeno de 20 a 25 vóltios bas·
tarão para alta-tensão. O alcance de tal sistema
pode atingir 2.000 quilómetros, em noites de boa
propagação e com um colector exterior de 20 metros.
' Receptor n.• 5 - D. R. e Válvula para tê>das
as correntes

Sempre com uma lâmpada, mas utilizando· o
sector para a alimentação, apresentamos o receptor
·':
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da figura 5 que contém um Bloco Amara 5 bandas
para ala.car a parte pêntodo da lâmpada dupla
25 A7.
.
A segunda parte desta lâmpada é uma válvúla
que rectificará a corrente, quando se trabalhar. com
alterna. O pôsto pode ser ligado igualmente a cor-

Fig. 5- Entre

P~

o mnssa colocar 10.000 cm.

rente contínua, observando-se o sentido da ligação
da tomada no sector. O self de filtragem S. F. terá
uma resistência mínima de 200 ohms, mas ê;te valor poderá ser até dobrado sem inconveniente, e os
ruídos provenientes da corrente alterna ficarão
assim muito mais atenuados. Para estações próximas, a audição pode realizar-se por meio de alto-falante magnético sensível. Para estações afastadas, a audição será excelente com auscultadores.
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Trata-se dum pequeno pôsto, pouco volumoso
e leve, que trabalha com todos os sectores 110 vóltios. Para 220 vóltios será necessário um cordão
'de aquecimento suplementar. É um receptor que
se pode levar para viagem ou que os amadores,
cujas posses sejam modestas, poderão construir
sem grande despesa.
Receptor n.0 6- D. IR.

+ BF baterias.

Para os amadores que queiram, logo de entrada,
um aparelho de alto-falante alimentado por bate-

.,
Fig, 6

•
rias, apresentamos o pôs to da figura 6, cuja primeira
lâmpada (detectora) poderá ser a bigrelha da figura 4
ou uma A415, uma A410 e, a rigor, uma A409.
A s~gunda lâmpada será uma A409 (para auscul,·.·
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tadores com 30 a 40 vóltios de placa), uma B406
(com 80 vóltios de placa) ou uma B443 (com 120
vóltios-placa).
Lembramos que a ligação da B443 é a mesma

Fig. 6- bis

da B406, com a diferença de que a B443 contém
uma grelha-écran (anilha-central), que deverá ser
ligada directamente ao + alta tensão. 120 vóltios.
Com esta trigrelha a recepção em alto-falante
é garantida para um bom número de estações
potentes.
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ReceptCir n.0 7 - Bi-ContinentalliJateri~s
Modernizemos a montagem precedente, substituindo as antigas lâmpadas A410, A409, etc. por
pêntodos transcontinentais com aquecimento directo
para 2 vóltios. São as lâmpadas KF4 e KL4 que
·
convirão a esta
montagem. A
PKL4
Jsolàr.Jo,.
reacção pode ser

-€!~Bf..Jíqriiii~+w·
t1 :saoo,.

do mesmo sistema
precedente ou por
~hiiiiii)---" 720 ' montagem diferen·
cial, como indicamos na figura 6 bis.
O chassis é
metálico e representado em traço
cheio, e as massas
m deverão ser
cuidadosamente
Chi1S5ÍS
J
soldadas à chapa
ou a um grosso
fio de cobre, que
Fig, G- tCI',
dará a volta ao
suporte geral. As peças são representadas vistas
, de cima e as lâmpadas vistas de baixo. Tôdas as
fichas, excepto a de terra, devem ser isoladas da
massa. Conservemos, tanto quanto possível, a disposição dos órgãos como está indicada. Os resultados
serão excelentes para um grande número de esta"
ç,ões, se o alto-falanté magnético fôr de tipo sensível. ·
2w

('"<~<:a
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Para a escuta em auscultadores, modifiquemos
a ligação da placa da BF (P.K14 no esquema), de
harmonia com o esbôço da fig. 6 ter, que comporta
um dispositivo de protecção, adaptável, aliás, a
tôdos os postos-baterias ou outros. Êste dispositivo
evita que a corrente constante passe Ilos ausculta-

PI

c;,

JO, "'"'" . , ,

J'

~BT p;l;;,.,;,

'
Fig. 7

'

dores; estes não recebem senão corrente modulada,
que não poderá deteriorar os seus enrolamentos.
Como os auscultadores tem um pólo na massa,
não hav.erá o risco de receberem corrente, quando
se manobrarem as fichas de ligação.
A capacidade de ligação está prevista para
10.000 centímetros, valor suficiente em muitos
casos; no entanto, poderá ser elevada a 50.000 cenü
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tímetros (0,05 11 F), se houver- necessidade de tal.
É necessário fazer a experiência e mantermo-nos,
para uma intensida.de igual ou suficiente, no valor
mais fraco.
Receptor ra.• 8- D. R.+ 2 8F baterias

.

Aqueles que querem alcançar potências maiores
em alto-falante aconselhamos a montagem da figura
'7, que utiliza dois andares de BF. A lâmpada final
será uma B406 com80 vóltios-placa ou uma B443
com 120 vóltios. A detectora poderá ser uma bigrelha A441N (ver figura 4). A principal precaução a
tomar é afastar os transformadores BF um do
outro, para evitar induções mútuas, e empregar uma
pilha de polarização de 4,5 a 9 vóltios, que terá
por fim reduzir o consumo-placa das BF e acentuar
a· pureza. A pilha de polarização gasta-se pouco e
dura muitos meses.
Mencionamos neste esquema um sistema de
reacção por condensador variável CVR de
0,25/1000 11 F, mas poderá ser empregado qualquer
outro sistema, reportando-nos, para isso, aos esquemas precedentes. A concepção do Bloco Amara
5 bandas é tal que se poderão empregar ·tôdas as
ÓombinaçÕes de reacção.

.

REACÇAO

Aproveitamos esta ocasião para indicar as ·
características dos três sistemas mais empregados.
•';
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Reacção por
resistência variável: É
a das figuras 4, õ. e 6,
em que um potenció·
metro m o n ta d o em
reóstato amortece, progressivamente, o· circuito de reacção, para
+
provocar a décrochage.
por AmorlecimonTõ
É uma boa montagem, Reacção
e Desambrl-ec.ime>nTo
que assegura sempre a
fuga da AF para a
massa.
2.• -Reacção por
potenciómetro (montagem diferencial): Esta
montagem é a da fig. 6
bis e assegura, com cer+
teza, accrochage e dé·
Reacção
dife,..encial
crochage. A manobra
efectua-se docemente, e
a amplificação é levada
\:ll
ao máximo sem arrann
ques. É o dispositivo
"'
que aconselhamos de
preferência. O poten·
ciómetro deve ser do
tipo grafite; um modêlo
bobinado faria intervir REACÇÃO f'IJr C. Var.
o seu sei!, e êste fun·
lsofsclo ela maça.
cionaria então como
Sistemas de reacçiio

1. 0

"
~·~
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•choque». Isto não seria, todavia, um obstáculo ao
funcionamento normal,. pois as experiências feitas
com potenciómetros bobinados tem sido satisfa·
tórias; a única diferença observada pelo que se ·
refere ao potenciómetro de grafite consiste numa·
regulação menos precisa da reacção, principalmente
em ondas curtas.
·,
3. 0 -Reacção por OV: É a vélha montagem clássica, cujo defeito é produzir a accrochage assaz
bruscamente e não prever décrochage, quando a
residual do CV pôsto em zero é ainda suficiente
para provocar a accrochage. Êste dispositivo tende
a desaparecer.
4. 0 -'- Recomendação geral: Tanto com potenciómetro, ou reóstato, como com CVR, a reacção
deve produzir-se aos 2;3 do trajecto do botão
regulador, sôbre PO por exemplo. Se o efeito da
accrochage se produzir mais cedo, devemos proceder da seguinte maneira :
Sôbre o reóstato ou. potenciómétro, devemos
diminuir a capacidade da placa prevista para 500 cm.
e reduzi-la a 250 ou mesmo a 100 cm., com a condição de que êste valor convenha igualmente às
bandas OC e GO.
No CV de reacção, ponhamos em série com
êste (entre CVR e placa) um condensador fixo de
'250 ou mesmo de 150 cm.
No caso contrário, isto é, se a accrochage não
se obtiver antes do fim do trajecto do botão de
reacção, procedamos como se segue :
)'<o reóstato ou potenciómetro, dobremos o va•':

25 POSTOS SIMPLES DE BOM RENDIMENTO

85

lor de 500 cm., geralmente previsto para o circuito
de placa, asseguremo-nos do bom funcionamento do
self de choque, que não bloqueia talvez tam perfeitamente como seria de esperar, ou que se encontra acoplado a outra bobinagem, e mudemos-lhe a
orientação. Vejamos se a ligação de placa, com-

Fig. S

preende~do a parte que vai à patilha azul do
bloco, não estará muito perto do chassis,. o que
provocaria uma fuga importante de AF (principalmente em 00) e afastemos o fio do metal, mesmo
que êste condutor esteja bem isolado.
No OV de reacção devem-se tomar precauções semelhantes1 pelo que se refere à ligação-placa a que acima nos referimos. Poderemos colocar nos bornes dêste condensador um condensador
fixo de mica de 200 cm, no máximo.
A accrochage é muitas vezes provocada mais
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fàcil!llénte, quando a antena aiaca o bloco pela
capacidade mais fraca. A tomada de antena deve,
portanto, ser deslocada, em certos casos, segundo
a gama utilizada. Geralmente a capacidade de 250
cm. convém de PO a GO e a de 100 cm. para OCl
e OC2. A de 500 cm. convém para os colectores
muito curtos ou para as antenas de interior.
Receptor n. 0 9- D. R.+ IBF + Válvula (para
corrente alterna)

.,

Chegamos agora aos postos potentes para
sector. Vejamos primeiramente uma das melhores
montagens para corrente alterna, que pode assegurar uma recepção conveniente das mais fortes
emissoras estrangeiras. Com uma antena exterior
de 10 a 15 metros, o álcance dêste aparelho pode
atingir em PO 2.000 quilómetros e 4.000 ou 5.000
quilómetros em ondas curtas, ou mais ainda, em
noites de boa propagação.
A antena está ligada à patilha amarela do bloco
por intermédio de um jôgo de condensadores fixos,
mas poderia estar ligada da mesma maneira à patilha azul, o que tornaria as regulações mais precisas no acôrdo. A selectividade pode também
, aumentar em boas proporções. A reacção diferencial da figura 6 bis pode-lhe ser aplicada.
As lâmpadas aqui previstas são as americanas
dos tipos 6J7, 6F6 e 80, mas que podem ser substitui das pelas europeias dos tipos EF6 e EL3.
A,., válvula, para 5 vóltios, continuará a ser uma
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americana 80, SOS, 5Y:3, 5Z4, etc. Para 6,3 vóltios,
esta válvula pode ser uma EZ3 europeia.
A blocag'em AF é asseguráda por um self de
choque TO (tôdas as ondas) com ou sem resistência série de 25.000 ohms. Pode ser provocada
igu!rlmente com um simples self de choque, tipo
Perfecta 00, muito mais económico, mas co'm resis-

tência obrigatória de 25.000 ohms em série, como
indica o esquema da fig. 8.
Não insistiremos sôbre as notáveis qualidades
desta simples montagem, pois todos os auditores
experimentados conhecem as maravilhosas audiçôes
que se podem conseguir duma detectora de reacção,
seguida duma BF de potência para corrente alterna.
Com o material de alta qualidade que preconiza·
mos, os resultados serão os melhores logo nas primeiras experiências.
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Receptor n,0 tO- D. R.+ Bl'• por Bloco +Vál·
vuic:i (corrente alterna)

·•

Ê, pouco mais ou menos, a montagem precedente. No entanto, emprega um·ov no.circuito de
antena, isolado da massa, e cujo fim é regular a
selectividade e a potência AF.· de entrada. Mas esta
montagem comporta o novo Blocamara, BF que é,
já de per-si, um completo sistema de ligação· com
blocagem AF e montagem anti-sôpro. As audições
tornam-se então duma pureza notável, devido a
vários processos que não existem nos esquemas
anteriores. Além do emprêgo de resistências e de
capacidades da niais alta qualidade, há a notar a
adopção duma importante bobinagem montada
como atenuador de sôpro e de silvos agudos,
fazendo auto-blocagem alta freqüência, e da! a
supressão da bobina de choque PO-OG; contém
também blindagem metálica que evita tôda a
interferência e todo o perigo de indução com
os órgãos vizinhos. A montagem é simples, estando
reduzida a 3 ligações e uma massa e, sendo
indefinida a duração do bloco, êste pode servir
para numerosas experiências sem risco de se
deteriorarem os órgãos interiores, que ficam intactos. Os verdadeiros amadores, éom os Blocamara
• BF, não tl)rão de cortar, limar, des-soldar ou
deteriorar um jôgo de resistências e capacidades
que depressa ficam inutilizadas com os tratos que
se lhes dão. A caixa que as protege conservá-las-á
em boa forma, e as patilhas, sendo fortes, podem
•'.•
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suportar numerosas soldaduras. O bloco tem a
marca Amara e é preciso evitar as imitações.
A figura 10 indica a modificação a fazer para o
emprêgo dum CV de reacção 0,25/1000 (250 centímetros).

Fig. 10

A figura 11 mostra como será preciso dispor os
órgãos sôbre o çluissis para reduzir ao mínimo a
extensão das ligações. A figura 12 representa o
chassis dentro da sua caixa.
Em resumo: para dnas lâmpadas e uma vál·
vula, é a montagem da figura 9 que recomendamos
com maior entusiasmo. Aconselhamo-la; não só por
causa dos excelentes resultados que deu nos nossos laboratórios, mas também devido à série de
cartas' de felicitações que recebemos de leitores que

so

O SUPER-HElTERODINO

construiram êste pôsto tal qmÚ nós o apresentamos.
Na sua silnplicidade, é o receptor mais rico em
qualidades que conhecemos, levando' em conta os
seus modestos meios. É o aparelho de bom rendimento mais fácil de fabricar para um amador,
principiante.
Receptor n.• 11- D. R.+21BF por blocos+ Vâl·
vula (corrente alterno)

'

Aos que querem fazer subir a potência aos
limites extremos podíamos aconselhar a montagem
push-pull em BF, mas isso deixaria de pertencer ao
dominio dos postos simples e, sobretudo, eco nó·
mico. Existe um processo
menos oneroso e que dá
uma grande intensidade
às audições. É o da fi·
gura 13. Geralmente é
pouco empregado, porFíg, 11
que provoca silvos, de·
vido aos dois andares de BF. Estes silvos serão
bloqueados, se se fizer uma cuidadosa blindagem
nos circuitos de ligação BF. Ora, não existe melhor
sistema que o Blocamara BF com caixa metálica,
6 dois andares equipados com êste acessório asse·
guram uma amplificação considerável e isenta de
silvos. Os blocos devem ser assentes na massa
6 não nos devemos esquecer do condensador de
25Q
,.,. cm. entre a placa de 605 (ou 6F5) e massa,
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valor que se poderá !'-umentar em boas proporções
para reduzir o sôpro e accrochages BF.
.
A capacidade nos bornes do alto- falante
(10.000 cm.) poderá ser igualmente dobrada com
êsse fim. Finalmente, para acentuar os sons graves,
poderemos colocar entre as patilhas amarela e
verde do 2.• bloco BF um condensador fixo de 2 a
3/l 000 11 F, operação que se pode tentar no mesmo
lugar com o 1.o bloco BF.
A potência dobrada dêste sistema', em relação
à montagem precedente, permitirá puxar a reacção
para a pesquisa das estações e elevar a intensidade
da audição ·ao máximo para emissores próximos.
É então que o alto-falante (20 a 24 centímetros de
diâmetro) poderá ser colocado numa sala de espectáculos, num bar, num restaurante ou numa sala de
baile e satisfazer numerosos auditores. É geralmente o receptor mais económico usado em lugares públicos de superficie média, para transmitir
aos freqüentadores ou espectadores as infórmações
e concertos de estações locais ou próximas.
Receptor n.• 12- D. R.+ Bl' por bloco+ Válvula (Para tôc:las
as correntes)

É a mesma montagem da figura 9, mas
prevista para funcionar
com tôdas as correntes.
Contém igualmente 3

Iii

'"""''''~

Fig. 12
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lâmpadas, das quais uma é válvula. Embora menos
potente que o receptor anterior, que se destina
apenas a corrente alterna, fornece, no entanto,
notá veis audições.
,
Receptor n. 0 13- Ressonância 4 lâmpadas
'
(corrente alterna)

Juntemos agora uma lâmpada à montagem da
figura 9 e 'transformemos a nossa detectara de
6~~,,,.,

6F6 ..

,,

A~~

,.,oru~

.. ,,,•• r~
p'lt4

""•lo4• {)f
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Fig. 13

•

reacção em pôsto de ressonância com a ajuda de
2 blocos Amara 5 bandas. Os dois condensadores
variáveis podem ser separados ou ajustados; neste
último caso, é preciso regular os trimmers no
''.·

.
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cimo dos OV para alinhar os dois circuitos sôbre o
, mesmo comprimento de onda. Esta operação efectuar-se-á numa estação PO ou 00 pelo meio do
quadrante, aparafusando ou desaparafusando os
dois trimmers, até se obter perfeito acôrdo em cada
um dêles. No entanto, como as 5 bandas não
, comportam paddings particulares, julgamos preferível aconselhar o emprêgo de dois OV separados, que permitirão obter, principalmente em
ondas curtas, uma selectividade máxima. Notemos
que a ligação entre o choque TO e e 2." bloco Amara
se opera por uma capacidade de 100 cm., valor que
.será muitas vezes necessário diminuir, se tal modi·
ficação acentuar a selectividade. Façamos a experiência. Não sendo assim, o ·valor de 100 cm. não
será modificado.
O andar BF com a ajuda do Blocamara BF'
pode- ser empregado. com vantagem e, nesse caso,
não nos devemos esquecer de _manter a resistência
de 10.000 ohms na placa de 6J7, com os seus dois
condensadores de 150 cm. (detecção-placa).
O potenciómetro 0,5 Meg'. é facultativo; o seu
papel é regular a potência Bl<', mantendo-se
no máximo da sensibilidade com o potenciómetro
de 10.000 ohms 1 vátio. Substituamos então êste
potenciómetro por uma resistência fixa de 0,4 Meg.
Oo dois blocos AF devem ser afastados
(mínimo 15 cm.).
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Receptor n. 0 f4 - Super-Baterias para
cultadores

C!'US•

É um super simples, realizado para a escuta
em auscultadores e.para lâmpadas-baterias.

A figura 16 mostra o essencial. A potência é
regulada com a ajuda do potenciómetro de 400 a
600 ohms. Em tôdas as montagens empregam-se
dois blocos Amara (fig. 15 e 16), e estes blocos deverão estar afastados um do outro, a-fim-de se evitarem as induções AF.

•

Receptor n. 0 15 - Super-Baterias para quadro

lllste aparelho lembra o pôsto super-heterodino para quadro. O colector disporá de 20 metros
de fio enrolados em espiras ligeiramente espaçadas
sôbre um caixilho de madeira com 60 a 70 cm. de
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lado. No enrolamento realizar-se-á uma tomada
niédia e ligada à massa (- 4• ). Os dois OV são
separados; a bobinagem de oscilação comporta 65
espiras juntas de fló 20fl00 com duas camadas de

Fig. 15

sêda e, ao lado, 50 espiras para o enrolamento de
placa, sendo feitos ambos os enrolamentos sôbre
um tubo de 25 milimetros de diâmetro. Observemos
bem as entradas (E) e as. saldas (S) dos selfs, que
devem ser bobinados no mesmo sentido (fig. 17).
R~ceplor

n.0 16 -Super-Baterias para a.ntena

É o mesmo dispositivo que o precedente, mas
previsto para antena e para PO. O condensador
ajustável OA de 550 cm. · está aqui montado em
padding e permitirá, pela sua regulação e pela dos
trimmers dos dois OV, álinhar os dois circuitos
acôrdo e oscilador para o emprêgo de dois conden·
sadores de 0,46/1000 I" F ajustados, e utilizar os qua-
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drantes standard. Veja-se a regulação do receptor
n.• 19. A montagem da fig. 18 mostra a facilidade
das ligações. Observemos bem;as entradas e saldas

dos enrolamentos. O espaço entre as bobinas é de
10 milímetros para o 1.0 grupo e de 1 a 2 mjm para
o segundo. As mesmas bobinas poderão SI) r empregadas em postos sector.
Receptor n.• 17- Super-Ondas Curtas (cor·
rente alterna)

Vejamos agora a forma de melhor utilizar, o
famoso bloco Ocamara, especialmente estudado para
a escuta de ondas curtas em ,super-heterodino.
, Vejamos, a tal respeito, as nossas 'descrições aparecidas na obra «O super-heterodino e a sua construção>. Um só OV permite captar as ondas de 18 a
20 metros com notável selectividade. Não há alinhamento nem paddings: algumas patilhas de
•'.•
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côr para ligar e é tudo. Poderemos ouvir inais de
100 estações, tanto telegráficas como telefónicas.
A figura 19 é o esquema para baterias e a 19 bis o

Fíg. '17

esquema para corrente alterna. O bloco Ocamara
encontra-se ali representado com as côres das patilhas. Os resultados são extraordinários com bom
material.
Receptor n.0 18- Super-Sector com dois blocos
Amara

Se quisermos montar um super excelente com
dois blocos Amara 5 gamas, já previstos para receptores de ressonância, construamos o receptor da
figura 20, utilizando OV separados. Com esta
montagem podemos assegurar' uma boa sensibili·
dade e uma excelente potência. Não damos senão a
parte de acôrdo e oscilador, 'visto que o restante
do esque111a é semelhante ao da figura 21.
7
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Se ·as MF estiverem reguladas sôbre 472

Fig. 18

kilociclos, não nos devemos servir da gama MO no
acôrdo.
Receptor n.0 19- Super-Clássico para corrente
alterna
I,

.,

A maior parte dos blocos acôrdo e oscilador
vendidos no comércio pelos bons construtores são
de excelente qualidade. Todo o bloco normal
comporta 5 patilhas, que têm de ser ligadas à montagem: a antena, a grelha (cimo da lâmpada), a placa
osciladora, a grelha osciladora e a massa. Às vezes
também o V. O. A.
•
A utilização dêste bloco está indicada na
figura 21. Esta montagem comporta o bloco Buper·Amara, que está munido duma placa com cinco
patilhas. Estas são ligadas de harmonia com as
seg\}intes côres: antena- branco; grelha (cimo da
•'.•
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lâmpada 6A8 ou 6E8)- àmarelo; placa osciladoràazul; grelha osciladora- castanho; massa- verde.
Realizando as ligações como se indica na
figura 21, não serâ possível qualquer êrro. Os dois
CV podem ser acoplados e serão do tipo standard

Fig. 19- Colocar o -- !1v na massa

2x0,46/1000 ou 2x0,52/1000 para corresponder
com os novos quadrantes.
O bloco Super-Amara comporta dois paddings:
um para ondas médias e outro para ondas compridas; não está previsto para ondas curtas, em que
o acôrdo da antena é aperiódico.

REGULAÇÃO DUM SUPER
Os paddings serão regulados da maneira que
se segue, e êste processo é válido para todos os
modelos de supers, nos quais se empregue o bloco
Super-Amara.

.,

•

Passa-se sôbre
PO. Ooloquem·se os. OV do
pôsto sô bre uma
estaçã() correspondenteàquin·
ta parte do trajecto dêstes condensadores.
Para um quadrante graduado
em 180 graus, a
agulha ·ficará,
portanto, colocada sôbre o al·
garismo 36.
Regulem-se os ·
trimmers que estão por cima dos
dois OV, de maneira que se consiga obter a estação que corres·
ponde à graduação
36 do quadrante.
A posição da agulha indica o nome
da estação que
será preciso des.
cobrir e, na sua
falta, procuremos
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uma estação muito vizinha em comprimento de
onda.
Quando os dois trimmers·estiverem bem acordados sôbre o pôsto em questão, façamos girar a
agulha dos OV para os quatro quintos do seu tra·
jecto- para a graduação 144- e procuremos das·
cobrir a estação que corresponde a esta posição,
accionando o padding
PO, que se encontra
sôbre o. bloco ..
Quando esta regulação estiver feita com
precisão, voltemos à
posição 36, retoquemos
os trimmers dos OV
para voltarmos a encontrar o acôrdo exacto,
e depois passemos de
novo para 144 e retoqÚemos o padding PO, para
afinar êste novo acôrdo sôbre a estação do alto da
banda.
Passemos agora para GO e ponhamos a agulha
do quadrante sôbre a legenda que indica Rádio·
-Paris; accionemos o padding do bloco (o que se
encontra vizinho do padding PO), até ouvirmos
Rádio-Paris nas melhores condições.
É ·preciso não tocar nos trimmers do OV; o
alinhamento para GO fica feito duma vez para sempre, apenas com a operação que acabamos de
indicar.
O bloco encontra-se regulado automàticamente
:\.JO~

~{f:

.'
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sôbre 00. Partimos do princípio de que os transformadores MF estavam primitivamente bem regulados sôbre 472 kc.; não sendo assim, será necessário afiná-los desde o princípio com a ajuda do
ondómetro.
Receptor n.• 20- Super 3 gamas para tê das
as correnteS.

A figura 22 representa um super baseado sôbre
os mesmos princípios que o precedente, mas ali6J{J-õE8·6A8·6TH8

.,
Fig. 2.0

'mentado tanto por corrente alterna como por corrente contínua 110 vóltios.
Como na figura 21, as côres do bloco são as
mesmas e as dos transformadores MF são:
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Prêto- para a placa.
Vermelho-para o+ AT.
Amarelo-para a grelha.
Verde- para o AVC ou para a massa.
A ligação BF opera-se por Bloco BF Amara,
no qual estas mesmas côres correspondem às mesmas indicações. Não se pode imàginar montagem
mais simples e mais fácil de executar, mesmo que
o amador seja um principiante.
·
Receptor n.0 21-Super Simples sem
t•anti-fading••

Para simplificar ao máximo a montagem super. -heterodino para corrente alterna e, no entanto,
construir um pôsto de grande potência, podemos
retomar a montagem da figum 21 e modificá-ln da
maneira seguinte.
Suprimamos o anti-fading, substituamos a 6Q7
·por uma 6F5 (ou, a rigor, uma 605), façamos a
detecção pela placa (grande pureza) e amplifiquemos em BF por nina 6F6 ou uma 6V6 (para
esta última a resistência no cátodo não será senão
de 250 ohms).
A montagem ficará então reduzida à da figura 22
bis, na qual a alimentação não foi representada,
pois é a mesma da figura 21.
·
O amador terá àssim em mão um receptor
reduzido à sua expressão mais simples, e cujos
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resultados são tam notáveis como os que se obtêm
com aparelhos muito mais complicados.
Apenas a não existência do anti-fading lhe
poderia tirar algumas qualidades; 'no entanto, o

Fig. 21

fading não se faz notar senão em muito poucas
estações PO e nalgumas emissões fracas de 00.
Aconselhamos, portanto, a fabricar o rect3ptor
n.0 21 (figura 22 bis) e, se no decurso das expe·
riências o efeito do esmorecimento das ondas se
fizer sentir demasiado, será sempre fácil melhorar
a montagem de harmonia com a figura 21,

.,

•
Montagem n. 0 22- Ond6metro de buzzer

Com a ajuda do Bloco Amara 5 gamas poderemps realizar um pequeno verificador de ondas.
,•,

Tratamos de arran- .
jar um buzzer (pequeno vibrador
electro-magnético),
uma pilha de 4 a 9
vóltios, um comutador de báscula,
um CV de 0,50 a
0,46/1000 e um condensador de 0,1 MF.
Acoplaremos todos estes órgãos
conforme as indica- .
ções da figura 23;
e coloca-los-emos
num coffret metálico
(figura 23 bis J, q ne
tem na sua parte superior um orifício e
uma placa isoladora.
Esta servirá de su' porte a uma pequena
haste de cobre (varão
de ferro de cortinados de 40 cm.), que
funcionará como antena emissora.
Para trabalharmos com êste ondó·
metro, começaremos
por accionar a pa-

Fig. 22- Podcmwsc ligar os éctans GKi
e llAS directamente ao
AT. Fazer a

+

C"':perióncia.
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Iheta móvel do buezer e regulamos a tonalidade e
a pureza da freqüência acústica, servindo-nos para
isso do parafuso do vibrador, que ficará bloqueado,
duma vez para sempre. O ondómetro éstá então
em condições de funcionar,

•

1
Fi~;.

"

22 -bis

Poderemos fazê-lo aferir por um profissional ,
ou graduá-lo nós mesmos, marcando os-comprimentos de ondas emitidas, com ajuda de um receptor
de quadrante graduado em estações. No CV do
. ondómetro, estabeleceremos a correspondência dos
• comprimentos de onda das estações descobertas
sôbre o receptor.
O varão de cobre dev,erá estar·sempre ligado
e não mudar de comprimento; caso contrário, as
regplações serão ligeiramente modificadas. Se a
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nota do ondómetro nos parecer muito potente, afastemos o verificador do receptor. Não nos esqueçamos de cortar a corrente da pilha por meio dum
comutador, depois de nos têrmos servido do aparelho.
Montagem n.0 23 -, Onclómetros ele lâmpadas
para baterias

Êste aparelho tem a mesma utilidade do anterior, mas com a vantagem de obter acordos muito
mais precisos. A montagem comporta uma lâmpada osciladora AF com
Bloco Amara 5 gamas e
®
uma lâmpada moduladora
BF. Esta modulação (fig.
24) opera-se pela placa.
As duas lâmpadas serão
do mesmo tipo, e as mais
empregadas são as A409,
que se, podem contentar
com 20 vóltios placa e com
um fraco consumo no filamento. Se o coffret fôr
de madeira, não será n ecessá rio empregar a anFig. 2:1
tena de emissão (varão
de 40 cm.), nem a resistência de 10.000 ohms, nem
a capacidade de 150 cm., que serão desnecessárias. Se o coffret fôr inteiramente metálico, o varão
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0

'

seu sistema de acoplamento são indispensáveis. Para o aferimento,
as' recomendações e os
conselhos são os mesmos
que demos para a montagem n.o 22.
Montagem n. 0 24-0ndómetro simples para
corrente alterna

Um verificador de
olldas muito simples para
sector e, ao mesmo tempo,
um modêlo mnito preciso,
poderá ser realizado de
cv
•
harmonia com a figura 25.
COHUT.
O material está reduzido
Ffg. ::!3 -llis
à sua expressão mais simples. A lâmpada 605 (ou
6F5) é alimentada no filamento por um pequeno
transformador 110/6,3•; um transformador de campainha 6 vóltios poderá convir, mas, se êle fôr de
8 vóltios, intercalemos na ligação filamento, no
ponto X, um reóstato interior de 30 ohms, que se
regulará duma vez para sempre.
'
A osciladora AF é alimentada por corrente
alterna em bruto (corrente-placa) e, por isso, é o 50
períqdos do sector que modulará o heterodino.
É inútil empregar antena de acoplamento, pois a
potência
emitida é suficiente, mesmo com caixa
,.,.

•

\
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metálic1,1, para actuar à distância sôbre um receptor
sem dispositivo especial (varão de cobre).
Os enrolamentos do transformador deverão ser

I

A4;;~or'

A409

A4!0

A410

50

50

.

4-'

+

00
~

o~·
~~
o~bo
..: t

o

1000
,,.,~!~

Azul

""

~

l:

<5

5

Verd~

Fi~;. 2'i,

postos em série: a sai da dos 110 vóltios na entrada
dos 6 vóltios (veja-se a figura). Devemos prestar
atenção aos eixos de comando, que devem passar
livremente no chassis sem o tocar.
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Montagem n.• 25- Onclómetro· profissional

É o ondómetro de qué nos servimos diàriamente (fig. 26). Está encerrado num coffret metálico
completo, e apenas um pequeno orifício com placã
isoladora permite ligar uma pequena . àntena de

'

•
so.o

Trdn:;Formadar
Pnma'rro I!O' 4
Sm;ndário 6'3-4JA

Choqu~

raOlloc

50.000.1\.

Fig.

~5-Os

pontos de mussn. devem ser isolados do

~chassis•

acoplamento, cujo comprimento pouco importa,
visto que êste verificador dispõe de um atenuador
•que regula a potência da emissão exterior.
A lâmpada é uma conversora, cuja parte triodo
serve para a oscilação AF e a parte pêntodo, montada em triodo (écran ligado à placa), serve para a
oscijação BF .
....

•
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O transformador BF, utilizado aqui em bobinagene osciladoras BF, é um tipo corrente de relação 1/2 ou 1j3.
Observemos bem as entradas (E) e as saídas
(S). A capacidade nos bornes do secundário (S0 )
deve ser escolhida entre 0,5jl000 e 4/1000 MF, para
obter um som puro e de altura determinada.
A válvula será de qualquer modêlo (ver fig. 26).
O transformador de alimentação é do tipo mais
pequeno e mais económico. A resistência de 10.000
ohms 2 vátios obrigatória serve de malha de filtragem, assim como os dois condensadores SMF.
Estes poderão ser substituídos, a rigor, por
dois 0,1 l\IF (600 vóltios), mais económicos e menos
volumosos.
O ruído que resultar desta modificação lião
incomodará muito no decurso das regulações.
A figu.ra 27 representa o vêrificador pronto
no seu coffret metálico. O OV é um 0,46/1000 MF
com quadrante labo de <Elveco>>. O atenuador é
um potenciómetro vulgar de 50.000 a 250.000 ohms.
Para a regulação, devemos seguir as recomendações e os conselhos que se deram já para as
montagens 23 e 24.
Montagem n. 0 26 - Pequeno emissor para
amador

·Um ondómetro é um emissor. Um verificador
de ondas que se modulasse com um microfone
seria uma estação emissora. O emprêgo de tais apa-
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ralhos é, portanto, proibido, se ·o seu alcance exceder alguns metros. Não se deve fazer ouvir ·um
verificador de ondas para além das paredes da
nossa oficina, porque isso iria perturbar a audi·
ção das emissões autorizadas, e arriscar-nos-íamos
a ser severamente castigados pelas autoridades
encarregadas da vigilãncia do éter.

Fig. 2G- O CV é de O,ftG/1000

t.t

F

Damos, pois, o esquema da figura 28 a simples
título de curiosidade,· para mostrar as possibilidades da utilização do Bloco Amara 5 gamas e para
permitir àqueles que querem aferir um receptor
verificar ao mesmo tempo a sua pureza, não sôbre
• uma única nota musical, mas sôbre a palavra, com
a ajuda do microfone (tipo de limalha). Pode-se
substituir o micro pelo pick-up dum fonógrafo,
o qual se ligará da maneira seguinte: tira-se o mi_cm, a sua pilha e o seu tra?sformador, e liga-se o
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piok-up à entrada dos selfs de choque (lado direito
da figura 28). Estes selfs de choque têm por fim

suster .os retornos AF para o micro ou para o PU.
. Montagem n." 27 - Emissor tipo grande para
amadores

II

Êste esquema é dado a simples titulo documentário, pois um emissor de tal potência (cêrca de
10 watts) é formalmente proibido, e não pode servir
senão para rápidas expe-.
·
riências dentro do laboratório.
O transformador de
alimentação deverá ser
capaz de fornecer um importante débito-placa (ver
características na figura
29) e é um modêlo para
push-pull, que dá 120 miliamperes no enrolamento
Fig. 27
alta-tensão. Uma lâmpada
· 6F6 funciona como osciladora AF e outra 6F6 funciona como moduladora BF. A triodo 6F5 é uma
pre-amplificadora BF para pick-up ou microfone de
limalha.
SP é um self de palavra semelhante ao self BF,
modêlo grande dum pôs to receptor; a sua resis·
tência será de 1.250 ohms e deverá deixar passar
120 miliamperes.
SP é um self de filtragem 150 a 200 omhs (120
8
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mA). Todo o restante material é · do tipo corrente.
~ste emissor é duma grande pureza, mas a sua
estabilidade, suficiente para experiências em ondómetro modulado microfõnicamente, não seria admitida pelo serviços dos CTT, que; exigem do amador
oficialmente autorizado a transmitir pelo menos um
andar pilôto e um acoplamento especial de antena.
Poderemos dobrar a potência dêste emissor,
substituindo as duas lâmpadas 6F6 por dois pêntodos 6L6 com transformador de alimentação apropriado (180 mA no mínimo). Algumas modificações
terão então de ser introduzidas. A resistência de
cátodo 'da 6L62 = 220 ohms, para 330 v. placa e
250 v. écran, passaria a ser de 350 ohms ·para 350 v;
placa e 125 v. écran, tensões que deviam ser
rigorosamente observadas. Para atingir pelo m'enos
300 vóltios na placa com um transformador cor- .
rente de alimentação, teremos de utilizar um self de
filtragem e um self de palavra pouco resistentes,
sendo ambos previstos para um débito de 180 mA.
Teremos também de modificar os valores das
resistências do écran para aplicar sôbre estes as
tensões convenientes indicadas mais acima. Um
emissor desta natureza pode-se destinar às colónias
e garantir ligações diurnas (aproximadamente em
'20 metros) ou nocturnas (aproximadamente em 40
metros) de algumas centenas de quilómetros.
A antena, de um só fio, deverá ser medida na
razão do comprimento de onda que se utilizar,
gera)mente 1/4 da onda em serviço.
,.,.
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É evidente que se terá interêsse, para estas
potências, em substituir o Bloco Amara 5 gamas
por bobinagem de tubos de cobre vermelho prateado, que se encontrarão nas casas especializadas
em emissão, devendo fazer-se referência ao comprimento de onda a utilizar.

,,

Montagem n.•
correntes

28- Super-OC: para tôdas .as

Apresentamos agora um excelente receptor que
. funciona para tôdas as correntes 110 vóltios.
A montagem é simples e os resultados são notáveis,
tanto em selectividade como
em sensibilidade, pureza e
potência.
As bobinagens de acôrdo
e oscilação são
as do Bloco
Ocamara que
cobre a banda
18-80 metros
t•'ig. 28
com um só OV
de 0,46/1000 p. F, valor que se poderá diminuir
para aferir a banda, que então não atingirá a
onda de 80 metros, mas permitirá a pesquisa
mais fácil das estações, cujo acôrdo se tornará
menos apurado. Êste condensador variável será

...
)
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um tipo 00 com bom isolador i:F e com um des-.
multiplicador. Devemos notar que o nosso desenhador esqueceu-se dêle. na figura 80, com a sua
mania de poupar material. A ligação é fácil, visto
que as lâminas fixas são ligadas à patilha castanha
do bloco Ocamara e as lâminas móveis são ligadas
à massa. As tensões de placa-osciladora e de .écran
da con versora têm de ser estudadas para se obter
um máximo de sensibilidade, principalmente sôbre

Fi!;. 20

.,

001. Teremos de fazer variar as resistências de
10.000 e 20.000 ohms para obter o melhor resultado.

Terão de ser aumentadas ou diminuídas.
,
Quanto à tensão-écran da 6K7, está aqui prevista para 60 vóltios; trata-se dnm mínimo que se·
poderá elevar a 80 e mesmo a 100 vóltios, sem
perigo de accrochages MF, se as ligações forem
curtas e as lâmpadas estiverem bem blindadas.
A.potên?ia e a sensibilidade MF ficarão então muito
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aumentadas. Para obter êste resultado, deixemos o
valor de 25.000 ohms entre écran e 'massa, mas
reduzamos o de 25.000 entre o écran e + alta-tensão (R. do transformador MF) a 10.000 ou mesmo a
5.000 ohms. É por meio dum ajustamento conveniente das diferentes tensões aplicadas às lâmpadas
que se chega a tirar dum receptor o máximo
do rendimento. Estes valores podem ser determinados antecipadamente por alimentação em corrente alterna, na qual a tensão é estável.
,É mais difícil indicá-los definitivamente num
aparelho para tôda"s as correntes, e o autor. dum
esquema deve então prever as tensões mais fracas,
para que o amador que executar a sua montagem,
possa mais seguramente ser. bem sucedido nas primeiras experiências, sem recear excesso de tensão
nos eléctrodos das lâmpadas.
No entanto, as qualidades dun1 receptor serão
postas à prova quando se obrigam as lâmpadas a trabalhar no máximo das suas características. Para se
chegar a êste resultado, é necessário ter um bom aparelho de medições e proceder-se metodicamente para
a afinação do pôsto que acabamos de construir ou
que queremos melhorar. Veja-se, a tal respeito, o
volume <A reparação de aparelhos de T. S. F.>.
Montagem n.• 29- Adaptadores. Baterias

Muitos amadores têm postos-baterias de ressonância ou supers-baterias que não dispõem da
gama de ondas curtas.
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Um adaptador muito simples pode ser construido com o bloco Ocamara, que permitirá descer
até 18 metros com 60 vóltios'placa e 22 metros
com tensão de 40 vóltios com uina bigrelha do tipo
corrente. Com as novas conversoras de aqueci-

Fig. 30

mento 2 vóltios, atingir-se-á a onda de 16 m. 20
sem dificuldade. Para isso temos de prever umã
àlimentação reduzida no filamento, quer tomando
apenas um elemento no acumulador 4 vóltios do
receptor, quer intercalando um reóstato, em vez
do interruptor, do valor de 45 a 50 ohms. É preciso ,medir a tensão nos bornes dêste filamento
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com a ajuda dum voltímetro, a-fim-de não se ultrapassar a indicação de 2 vóltios. A conversara será
então uma 1C6.
REGULAÇÃo -Ponhamos a antemt na patilha
branca do bloco Ocamara; juntemos o adaptador
ao receptor por um fio muito curto, que vai para o
borne ANT do pôsto; liguemos as tensões de aquecimento e de placa e acendamos o pôsto e o adap~
tador. Regulemos o 'receptor sôbre 250 metros de
comprimento onda e deixemos os CV na posição
definitiva. Procuremos uma estação OC com ajuda
do CV do adaptador. A manobra será, portanto,
simples, principalmente se possuírmos um bom
quadrante de desmultiplicador no adaptador. O es'
quema é dado na figura 31 e não comporta senão
um condensador variável 0,35 a 0,50/1000 I'· F, como
em tôdas as novas montagens Ocamara. É, portanto,
um acessório económico e de- bom rendimento.
Montagem n. 0 30- Adaptador-Sector

Consideremos o pôsto receptor utilizado como
sendo do tipo corrente 6v·3 de aquecimento das
lâmpadas. Liguemos o filamento da conversara ao
das lâmpadas do aparelho; tomemos o + alta-ten·
são 240, vóltios na patilha correspondente da placa
do alto-falante _(saída da excitação); refinamos as
massas do chassis-pôsto e do chassis·adaptador,
mudemos a antena para o adaptador' e liguemos
êste último, por um fio muito curto, ao borne
ANT do receptor (figura 32).
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O transformador de freqüêricia intermediária

será aqui um auto-transformador do tipo Capto·
-Bloco PO na tomada média, e. será f!Cordado por
um _condensador ajustável de 150 cm. nas proximi-

--4)
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/nfer"

BorneANT
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L-------
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Fíg. 31

.

dades de 250 metros de comprimento
de onda, isto
.
é, pouco aparafusado.
_
REGULAÇÃO- Ponhamos o quadrante do recep. tor sôbre 250 metros, de preferência entre as regulações de duas estações, de forma que não sejamos
p~rturbadoR pelas emissoras vizinhas. Deixemos
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definitivamente os CV do aparelho sôbre esta posição. Procuremos uma estação 00 com a ajuda do
único CV do adaptador; quando esta se fizer ouvir,
modifiquemos o acôrdo do ajustável 150 centímetros e retoquemos, ao mesmo tempo, o CV do adaptador, até que obtenhamos o emissor nas melhores
condições de audição. Deixemos o ajustável sôbre

lo'íg. H2

o seu ponto de regulação, que é então defini ti vo. As
outras estações desfilarão automàticamente com a
simples manobra do CV do adaptador.
Para voltar a passar para PO e GO, precisamos
de restabelecer a antiga montagem, mas é preciso
primeiramente fixar bem a posição do ponteiro
dos CV do receptor, a-fim-de colocar êsse ponteiro
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exactamente no mesmo ponto; quando quisermos
voltar a ligar o adaptador de 00..
Êste dispositivo, menos sensível que o super
Ocamara das figuras 19 bis e 30, permite, no entanto,
captar umas cinqüenta estaçÕes em boas condições,
principalmente de noite.
·
CONCLUSÃO

Êste pequeno volume não tem quaisquer pretensões nem quisemos apresentar aqui montagens
que revelassem alta técnica profissional. Julgamos
que as explicações que demos serão suficientes
para que os amadores principiantes possam, sem
dificuldade e sem grande despesa, empreender
algumas montagens, cujos resultados serão inteiramente satisfatórios.
·

.,

•

•':

Índice

PRIMEIRA PARTE

O

SuPER-HETERODINo· E A SuA CoNSTRUÇÂO

Pag.

Teoria.

7
APARELHOS PARA BATERIAS

Receptor n. o 1 . , ,
Construção dos selfs
Receptor u. o 2 ,
Rec.eptor n. o 3 ,
Receptor n. o 4 .
Receptor n. o 5 .
Receptor n. 0 G ,
Receptor n. 0 7 .
Receptor n. 6 8 .

15
19
21

·,

.•

22
25
26
27
27
28

íNDICE

124

POSTOS PARA Sf'CTOR
Pág.

Receptor
Receptor
Receptor
Receptor
Receptor
Receptor
Receptor
Receptor
Receptor
Receptor

n.•

9 •

n.•
n. o

10
11
12
13
H
15
16
18
19

n.•
n.o

n.•
n. o
n. 0

n. o
n. o

28
29
30
32
33

35.

37
37

. ..

42
43

MONTAGENS ESPECIAIS

Receptor n.• 20
Receptor n.• 21
Receptor n.• 22
Receptor n.• 23

44
46
48
50
ADAPTADORES-OC

.,

Receptor n.~ 24
Receptor n. • 25
Receptor n.0 26

•

52
55
56

MONTAGENS ESPECIAIS PARA ONDAS CURTAS

Receptor n. o 27 .
Receptor n.o 28 .
Automático. n.o 29.
Not~ finàl.

57
59

62
63

INDICE

125

SEGUNDA PARTE

. 25

PosTos SIMPLEs· DE BoM RENDIMENTO

Pág.

Introdução . .

67.
CONSTRUÇÃO

Receptor n.• 1-Pôsto simples de galena.
Receptor n.• 2- Galena + BF com transformador. . . · . . . . . . . . . . .
Receptor n.• 3- Galena+ Bloco BF Amara.
Receptor n.• 4- Uma D. R. bigrelha ; . .
Receptor n.• 5- D. R. e Válvula para tôdas
as correntes . . . . . . . . .
Receptor n.O 6- D. R+ BF baterias .
Receptor n.• 7- Bi-Oontinental Baterias
Receptor n.• 8- D. R+ 2 BF baterias.

72.
74
74
75
76
78
80
82

RFACÇÃO

Receptor n.• 9- D. R.+ BF +Válvula (para
corrente alterna). . . . . . . . . .
Receptor n.• 10- D. R.+ BF por Bloco+
+Válvula (corrente alterna) . . . . .
Receptor n.• 11 - D. R.+ 2BF por blocos+
+Válvula (corrente alterna) . . . . .
Receptor n." 12- D. R.+ BF por bloco+
+ Válvula (Para tôdas as correntes) . .
Receptor n.• 13- Ressonância 4 lâmpadas
(corrente alterna) . . . . . . . . .
Receptor n.• 14- Super-Baterias para auscultadores . . . . . . . . . .

86
88
90
91
92

126

INDICE

Pág.

Receptor n.• 15 -Super-Baterias para quadro·
Receptor n.• 16 -Super-Baterias para antena
Receptor n.• 17- Super-Ondas Curtas (corrente alterna) . . . . . " . . . . -.
Receptor n.• 18- Super-Sector com dois blocos Amara . . . . . . . .: . . .
Receptor n.• 19 -Super-Clássico para corrente alterna . . . . .

94
95
96
97
98

REGULAÇAO DUM SUPER

Receptor n.• 20- Super 3 gamas para tôdas
as correntes . . . . . . . . . • .
Receptor n.• 21- Super Simples sem <anti·fading> . : . . ." . . . . . . . .
Montagem n.• '22- Ondómetro de buzzer . .
Montagem n.• 23- Ondómetro de lâmpadas
para baterias . . . . . . . .
Montagem n.• 24- Ondómetro simples para
corrente alterna . . . : . . . . . .
Montagem n.• 25 - Ondómetro profissional .
Montagem n.• 26- Pequeno emissor para
amador . . . . . . . .
. . . .
Montagem n.• 27- Emissor tipo grande para
amadores . . . . . .
. . . .
ivlontagem n.• 28- Super-OC para tôdas as
correntes
. . . . . . . . .
Montagem n.• 29- Adaptadores-Baterias
Montagem n.• 30 -Adaptador-Sector
Conclusão
. . . . . . . . .
''I

102
103
104
107
108
110 .

111
113
115
117

119

122

Acabou d-8 se imprimir
esta edição aos 6 de
Agõsto d<> 1945, na Tip.
SequeirBJ, Limitadlll- Põ1·to

.,

•

