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Ediitorial
O Jornal da AMRA
AD procura serr mais um meiio de comuniccação
entre
e os sócios dessta associação.. O Jornal tem uma periodicid
dade
trime
estral e tem po
or objetivo dar a conhecer os trabalhos

dese
envolvidos po
or associados da AMRAD ou
o por convid
dados
exte
ernos, na sua atividade profisssional, ou outrra.

A Direcção da AM
MRAD

No
otícias AM
MRAD

Desstaque

Museu das
d Transmissões M
Militares
Desta
acam-se, aqui, alguns dos envvolvimentos da AMRAD
ocorrridos no terceiroo trimestre de 20013:

O Museu da
as Transmissões Militares eestá sediado em dois locais mais
significativos: Regimento de Transmissões eem Lisboa (Gra
aça) e no Museu
u Militar
de se encontram
m verdadeiras reelíquias do iníciio da TSF em Portugal.
P
de Elvas ond

NCISTA”
 2/7– AMRAD participa no Ciência Viva – “IN

http://www.am
mrad.pt/amrad-pparticipa-no-cieenciaviva-incista/
D recebe a Engª
 5/7– A Direcçção da AMRAD

Teresa

disoft (Thales) que manifestou interesse
Cardoso da Ed
em participar n
no ISTnanosat.

 5/7 – A Direcçãão da AMRAD, recebe investigadores do
ITQB, no CS
S5CEP, para elaborar
e
e plan
near uma
experiência

científica

para

o

espaço

http://www.am
mrad.pt/istnanosat-e-itqb/
 11/7 – AMRA
AD participa na semana da
a Técnica
Rec
cetor de Ducre
etet- Popov.

http://www.am
mrad.pt/amrad-nna-semana-tecn
nica-

O colega Ped
dro Santos, CR7AID, apresentta neste Jornall um trabalho sobre o

2013/

início da Rádio
o em Portugal.
 18/8 –AMRAD
D recebe o enggenheiro aeroespacial do
CEIIA, Diogo Alvim, tendo em vista a colabo
oração do
nanosat.
CEIIA no ISTn

AD e Escuteiros da Outurela assinam
 4/9 – AMRA
protocolo de coooperação
http://www.amradd.pt/protocolo-amradd-escuteiros-da-outu
urela/



8/9 – AMRAD participa nos 1000 anos dos Esco
oteiros ver
http://www.amrad.pt//amrad-nos-100-anos-ddos-escoteiros/
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Program
mas Pedag
gógicos p
para Joven
ns
A AMRAD dessafiou o Núcleo de Estudantes de Engª Eletrón
nica, N3E, do IS
ST, para
prepararem uma
u
série de trabalhos peddagógicos para a alunos do ensino
secundário ou
u até mesmo para crianças mai s novas.
Em colaboração com Profess
sores do IST e ccom sócios da AMRAD,
A
os esttudantes
criaram os 3 módulos
m
referidos neste Jornal:: AVE, CASAR e AMRADio.
Estes estudan
ntes do N3E já têm um alongga experiência de
d ida às escolas e de
preparatem demonstrações
d
de trabalhos entusiasmantess para os alun
nos das
escolas que visitam. A exp
periência tem mostrado que é muito mas fácil a
e a comunicaçã
ão com
comunicação entre jovens de idades próóximas do que
m
velhos. A Direção da AMR
RAD agradece o empenho exce
epcional
especialistas mais
que estes jov
vens puseram na criação destees módulos peda
agógicos, que já foram
testados com grande sucesso
o, em cerca de 4400 alunos e vã
ão agora ser divvulgados
e Oeiras, atravéés de protocoloss de colaboraçã
ão que a
pelas escolas do concelho de
alizou com essas
s escolas.
AMRAD forma

A Direção
D
da AMRAD
A

AVE, CASAR
C
e AMRADIO
Progra
amas Pedagógicos p
para Jovens
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Inttroduçãoo das Radiocom
R
municaçções
em
m Portugal
Pedrro Santos1
Em Po
ortugal, até ao coomeço do século XX, não existem
m registos significcativos
de exp
periências ligadaas à exploração na
n utilização de ondas
o
eletromagnnéticas
no no
osso território. T
Todavia, essa mattéria já seria objeeto de estudo na Escola
Politéécnica de Lisboa, na Academia Poolitécnica do Portto e na Universiddade de
Coimb
bra.
A preevisão da existenncia das ondas elletromagnéticas deu-se em 1865,, pelo
físico James Maxweell. Isto foi mais tarde, em 1887, demonstraddo em
2, o físico Nikolaa Tesla
laboraatório pelo físico alemão Heinrichh Hertz. Em 1892
desenvolveu o equipam
mento para gerarr e detetar ondas hertzianas, contuudo, só
em 18
896, seria registaada a primeira paatente de um equipamento de Teleegrafia
Sem Fios
F (TSF) atravéés do físico Italianno Guglielmo Maarconi.
Em Po
ortugal, o primeirro registo, digno de nota, da utilização da tecnologgia TSF
surgiu
u no ano de 18899, altura em que
q
foi decidido
o por parte do estado
Portug
guês a aquisiçãão de material necessário ao estudo
e
experimeental e
utilizaação desta forma de comunicação.. A designação TS
SF era usada na europa
para as
a comunicações por ondas eletrom
magnéticas que trransportavam o ssinal de
Códig
go Morse. Não obbstante, a partir de
d 1910, esse term
mo passou a desiggnar-se
de Ráádio nos EUA (terrmo derivado de Radioconductor,
R
sendo este compponente
mais conhecido comoo Coesor), provoocando, mais tard
de, o desuso do termo
TSF.
plementação da T
TSF em território nacional deu-se inicialmente atraavés do
A imp
Exército Português eem 1901 altura em que se reealizaram as priimeiras
experiiências não só no âmbito milittar como também
m no âmbito ciivil. A
Marin
nha Portuguesa ttambém acabou por adquirir, nesse
n
mesmo anno, um
equipaamento semelhannte. Os ensaios foram elaborados em parada, peelo que
estiveeram a cargo da companhia de teelegrafistas localiizada no Regimeento de
Engen
nharia na Graça, eem Lisboa (atualm
mente é o Regimeento de Transmisssões).
Foi effetuado um conjjunto variado dee testes mas aquele que recebeu maior
destaq
qu, na comunicaçção social da época, foi o que acabou por ser relataado no
artigo no Diário de Nootícias de 18 de Abril de 1901. Essa
E
notícia acabbou por
descreever a primeira deemonstração oficcial do novo sistema de transmissãão TSF
e que contou com a preesença das mais altas
a
entidades do
o Governo. Esse eensaio,
consisstiu numa ligaçãoo TSF entre o Reggimento de Engen
nharia no Forte ddo Alto
do Du
uque (Monsanto)) e o Forte do Allto da Raposeira (Trafaria), perm
mitindo,
assim, uma ligação teleegráfica entre as duas
d
margens do rio Tejo.
Os eq
quipamentos em questão eram um
m equipamento emissor e um rrecetor
amboss com a designnação Ducretet-P
Popov (equipam
mentos idealizadoos por
Alexaander Popov e que foram connstruídos e comeercializados pelaa casa
Ducreetet). Através de ensaios iniciais, estes equipamenttos teriam a capaacidade
de esttabelecer uma liggação entre estaçções distanciadas até 50 km, senddo que,
posterriormente, consseguiram obter-sse distâncias ainda
a
superiorees. Os
equipaamentos, baseavaam-se nos recetorres utilizados pello célebre físico Russo,
Popov
v, no seu estuddo das vibraçõees elétricas causadas pelas desscargas
atmossféricas.

No diagrama
d
anterior, pode-se obseervar a represen
ntação simplificaada do
receto
or, sendo que o seu elemento cenntral é o detetorr designado por coesor.
c
Este dispositivo
d
é con
nstituído por um
m tubo de vidro com
c
dois elétroddos nos
termin
nais e uma limallha de vários meetais. No seu inteerior, um dos eléétrodos
ligavaa-se a uma antena
a e outro à terra. A
Após a presença de uma ação de energia
e
eletro
omagnética, a limalha une-se baixaando drasticamen
nte a resistência elétrica
e
do dispositivo.
d
Este
e detector é aadequado
parra detectar as ondas
eletro
omagnéticas nomeadamente as quue são baseadas na interrupção do
d sianl
radioeelétrico, como tra
ansportando o sinnal de telegrafia ou
o seja rádio freqquência
modu
ulada em amplitud
de pelo código dee Morse.
Contu
udo, este sistema
a, uma vez actuuado, apenas pod
deria funcionar ou
o seja
recuperar a sensibilida
ade através da ag
agitação meânica do coesor para que as
limalh
has se soltassem voltando ao estaado de alta resisstência na passaggem de
corren
nte elétrica.

Fig. 2 - Diagrama doo recetor de Popov [2].

Esta situação
s
foi inicia
almente resolvidaa de forma semiaautomática no recetor de
Popov
v, através de um
m martelo comanddado por um inteerruptor eletromeecânico
(relé), que após receb
ber um impulso aactua o relé qu
ue, por siaa vez, atua a
campainha e esta ba
ate no coesor pa
para que este vo
olte ao estado de
d alta
resistêência e fique pron
nto para receber nnovo sinal, ver Fiig. 2.
. Assiim, passou a ser possível
p
detetar ssinais de TSF atrravés do Código Morse.
No entanto,
e
nos equ
uipamentos Ducrretet-Popov, o coesor
c
era de seegunda
geração possuindo uma elevada sennsibilidade sendo
o designado porr Auto
recuperável (não necesssitam de ação exxterior para fazer a separação da liimalha,
visto que existiam seis agulhas de aço fino em su
uportes de carvãão que
formaavam um contacto
o imperfeito) com
m um dessecadorr à base de carbonneto de
cálcio
o, evitando vestíg
gios de humidadee no carvão. Dessta forma, substittui-se o
relé por uns auscultado
ores, que se pode observar na imag
gem abaixo.

Fig. 3 - Diagrama do receetor de Ducretet-Popo
ov [3].

O equ
uipamento emisssor adquirido peelo Exército Porttuguês, excetuanndo um
manip
pulador (chave de
d código morse)) bem como as ligações
l
do oscillador a
uma antena
a
e à terra, acabaria
a
por ser iddêntico aos utilizzados por Hertz nas suas
célebrres experiências. Este equipam
mento era muito
o idêntico ao emissor
e
patentteado por Marcon
ni.

Coesor

a)

b)

Fig. 1- a) Esquema básico do recetor, retiradoo de [1]; b) Imagem de coesor atual (rééplica de
original).
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Fig. 4--Esquema do Emissorr de Marconi retirado
o de [1].
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O equ
uipamento emissoor Ducreret-Popovv era composto por
p um primário dde uma
bobina ativada por uum interruptor inndependente ligaado a uma bateeria de
acumu
uladores, de umaa chave telegráficaa de Morse e de um
u excitador de faíscas
(faiscaador). Os extrem
mos do secundárioo da bobina estav
vam ligados a eléétrodos
do excitador, pelo quee um deles unia-sse à antena e outrro à terra. Assim
m, eram
produ
uzidas as ondas eeletromagnéticas através do fecho
o da chave crianndo um
pulso eletromagnético..

nadas originalme
ente por FK3, erram constituídas por três carros (Carro
design
Estação, Energia e Ute
ensílios), de varaais e duas rodas, puxados
p
por muaares. Os
alcancces de comunicaç
ção eram de 100 km em terra e 200 km no mar. Im
mporta
salien
ntar que em 1912 estas estaçõess serviram para a primeira geração de
radiottelegrafistas, pelo
o que, mais tarde,, em 1914 uma deestas foi colocadaa em S.
Julião
o da Barra, com o objetivo de estaabelecer a comun
nicação entre o Exército
E
e os navios
n
da Marinha
a de Guerra.
Embo
ora as estações fixas
f
fossem adqquiridas com o propósito
p
de resoolver o
probleema entre as lig
gações com a m
margem sul do Tejo
T
(Paço de Arcos
A
–
Trafarria), verificou-se, mais tarde, que
ue a escolha do material
m
alemão não se
revelaaria a mais acerta
ada, já que se obsservou uma grand
de dificuldade em
m obter
sobressalentes em virtu
ude da inesperadaa Primeira Guerraa Mundial.
Em 1915, já durante a Grande Guerraa (1914/1918), fo
oi adquirido à Ingglaterra
materrial de rádio comu
unicações Marcooni com 15/20 Watts de potência radiada
r
(dorso
o, hipomóveis e automóveis) paara equipar as Unidades
U
militares que
deverriam seguir para África e para FFrança a fim de participar na Prrimeira
Guerrra Mundial.
Curio
osamente, em 19
902, José Celest
stino Soares, um
m estudante da Escola
Politéécnica de Lisboa, pôs em funcionnamento um emiissor de TSF, ação que
termin
nou com a apreen
nsão do materiall pelas autoridadees, pois na altura estava
proibiida a utilização de dispositivos TSF a particulaares, de acordo com o
Decreeto-Lei de 1901 que
q previa o uso restrito deste equipamento pelo Estado.
E
José Celestino Soaress seria mais tardde um dos sócios fundadores da Rádio
Acadeemia de Portugal.

Fig. 5-Diiagrama de um emissoor simples de onda contínua [4]

Na Fig
g. 5 tem-se um ddiagrama aproxim
mado do emissor de
d Ducretet-Popoov.

Conseequentemente, e com
c
o aumento ddo interesse pela comunicação viaa rádio,
cresceeu também o nú
úmero de solicita
tações para licen
nças de transmissão. O
goverrno, ciente disto, publicou em 191 6, e durante a Prrimeira Guerra Mundial,
M
o prim
meiro regulamento dos postos amaadores de TSF em
m Portugal.
Referrências:
[1] R.W.
R
Simons, "G
Guglielmo Marc
rconi and Early
y Systems of Wireless
W
Comm
munication" from the "GEC Reeview" vol.11, no
o.1, 1996.
[2] - J.
J J. Fahie “A History
H
of Wireleess Telegraphy (2nd
(
edition, revvised)”,
1901..
[3] - Ramón Estrad
da y Eugenio Agacino, “La telegrafía sin hilos”,
“Equ
uipamento Recetor de Ducretet-P
Popov”, 1905
[4] - Ernest Thom
mpson Seton “T
The Woodcraft Manual for Boys”,
Doub
bleday, Page & Co.,
C New York, 11917.

Fig. 6-Equipamento Emisssor de Ducretet-Popo
ov [3]

uipamento Ducrreret-Popov (emiissor e recetor) acabou por esttar em
O equ
produ
ução durante 5 anos, estimaando-se que teerão sido prodduzidos
provavelmente mais dde 100 rádios. Exxistem poucos ap
parelhos deste tiipo em
useu das Transm
missões
expossição, existindo apenas um em Portugal no Mu
localizzado Regimento de Transmissõees de Lisboa, loccal onde o mesm
mo foi
utilizaado pela primeiraa vez em Portugall.
As co
omunicações TSF
F tinham um graande interesse militar,
m
todavia, sóó após
1909 é que passaram
m efetivamente a ser utilizadas depois
d
da aquisiçção de
estaçõ
ões Telefunken ppelo Exército Poortuguês. Consistiiram em duas esstações
fixas, duas móveis (hiipomóveis) e um
ma estação ligeira, transportável a dorso,
para instrução. As estaações fixas possuíam um alcance de
d 30 km na receeção de
grafiaa ou código Morsse e de 60 km parra receção de fon
nia. As estações m
móveis
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O programa Ciência-V
Viva INCISTA, “IIntrodução à Ciên
ncia no IST Taguuspark”
é da responsabilidadee do INESC-ID e é coordenado pela AMRAD, e visa
propo
orcionar um proggrama de verão, nas férias grand
des, para os alunnos do
ensino
o secundário, naas instalações da universidade (IST Taguspark)) onde
realizaam diversas atividades de introduçção à ciência, nom
meadamente

Jorna
al da AMRAD, n
nº 6 - Setembro de
d 2013

1-Pedro Sanntos
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Licença
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Exército Português.
Capitão de
Transmissões
Eng.º do Exército Português.
Administrad
Professor dador
a Academia
da Rede
Militar.
Inform
mática e Professor da
Licenciatura
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M
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www
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IST ct7a
(57abi@gmail.com
aanos).
Contacto: crr7aid@gmail.com

experriências laboratoriais, de física, quuímica, electrónica, rádio comuniicações
e info
ormática.
A eleectrónica modern
na evoluiu muito depois de ser associada
a
a dispoositivos
programáveis o que
e permite consstruir inúmeros sistemas autóónomos
intelig
gentes. Contudo, dar os primeiroos paços na área da programação requer
algum
ma sensibilidade e força de vontadee.
Foi teendo em vista esta
e
dificuldade sentida pelos jo
ovens que, no passado
p
INCIS
STA 2013, o núcleo de estudanttes de engenharia electrónica, N33E, foi
convidado pela AMRA
AD para, relativvamente aos anoss anteriores, rennovar o
programa, elevar o gra
au de dificuldadee e aumentar os objectivos das taarefas à
custa ferramentas didá
ácticas, elaboradaas para o efeito, de
d modo que posssam ser
apreen
ndidas por estuda
antes do ensino bbásico e secundárrio das escolas.
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P
3 de 4

Arrduino vvai à Esscola - AVE
A
A crriação de ferraamentas e de casos de estu
udo e um connstante
acomp
panhamento na decorrer das acctividades permittiram a conclusãão das
mesm
mas com sucesso. O maior desafio colocado aos alu
unos foi o SUBA
A, que é
um sistema
s
de ensiino e de experrimentação de sistemas
s
mecâniicos e
electró
ónicos, baseadoo num mini - modelo do carro de raliis ver
http:///groups.ist.utl.pt/llee/SUBA/
Para controlar
c
o SUBA
A os alunos usaraam um placa de programação
p
com
mercial,
Arduiino UNO, adquiridas para o efeeito. Esta placa permite ligar diiversos
sistem
mas periféricos, ddigitais ou analóggicos, e fazer o tratamento
t
adequuado de
dadoss. No caso do S
SUBA os alunoss tiveram de criiar um program
ma para
contro
olar o SUBA, dee modo a este segguir autonomameente uma linha dde uma
pista Houve
H
ainda tem
mpo para alguns alunos,
a
controlarrem as luzes do ccarro e
ainda criarem música a ser reproduzida pelo sisema de áudio
á
do mesmo.
Para a programaçãoo do
arduino
o foi usado
um
program
ma para iniciaação à
program
mação
de
microcontroladores,
o
MiniBlloq. O ambiennte de
program
mação do Minibbloq é
constitu
uído por uma int
nterface
de lig
gação ao compputador
muito
intuitiva.
A
prograamação é feita coom recurso a bloocos que contem as partes de códiigo em
linguaagem C. Desta foorma os alunos ficcam afastados de qualquer contactto com
a ling
guagem C, mas aadquirem e desennvolvem a capaccidade de prograamação
lógicaa neste tipo de traabalhos. No entaanto é possível veer paralelamente todo o
código
o em C do progrrama que está a ser
s criado simultaaneamente. O Miinibloq
contem
m blocos com aas principais funnções de program
mação, desde as ciclos
while,, for, loop, definições de entradas ou saídas logicass, criação de variááveis e
ou con
nstante, leitura e pprocessamento dados analógicos, entre muitos outrros.
Podem
m ser construídoos blocos com innterfaces apropriiadas a crianças muito
pequeenas e até jovenss mais adultos. Os
O blocos podem
m funcionar com
mo uma
brincaadeira de Lego quue se vai construinndo e evoluindo.
Sem gran
ndes dificuldadess todos
os jovens conseguiram, ppasso a
passo, completar
c
os deesafios
que lhe foram
f
sendo proppostos.
No final todos os gruposs, com
muita ou pouca afiinação,
exibiam o seu carro a com
mpletar
o circuitto da pista, conttrolado
pelos sensores
s
de pposição
instalado
os no carro.
Tudo issto foi possíveel ser
concluído
o com enorme suucesso,
por ter sido utilizadoo um
ambientee próprio e ferram
mentas
ideais
desenvolvidas
para
alunos com este nívvel de
conhecim
mento. Com certeeza que
estes alu
unos ficaram com
m uma
ideia
“animadora”
das
potenciallidades da prograamação
e da electrónica,
e
ao m
mesmo tempo adquuiriram os conheecimentos básicoss sobre
contro
olo e automação qque lhes foram traansmitidos.

foi co
olocado aos aluno
os o desafio de coontrolarem uma casa
c
domótica. Ou
O seja,
cada grupo de alunos tinha uma maquueta de uma fach
hada de uma casa, com
leds e servo motores, que
q simulam luzees e portas de um
ma habitação. Deppois do
contro
olo digital estar feito,
f
foi usado uum módulo de rád
dio Bluetooth parra criar
uma ligação de contrrolo remoto dos periféricos da casa.
c
Este controolo foi
desen
nvolvido por uma aplicação feita em sistema operrativo Android, usandou
se um
m telemóvel como comando remotoo da casa.
Nestaa experiencia o controlo
c
por Bluuetooth limitou-sse as luzes e porta, no
entantto poder-se-á. No futuro, incorpoorar o controlo de
d outros componnentes,
como ventoinhas, foto
o sensor, besourros piezoeléctrico
os, que podem simular
s
aerogeradores, sensor de luz e alarmes, respectivamente.

Rá
ádio de AM - A
AMRAd
dio
O AM
MRADio, é um kit
k de desenvolvim
mento criado parra o programa Veerão na
Técniica, para alunos do
d ensino secunddário. Este kit co
onsiste num móddulo de
rádio constituído por um amplificadorr de áudio, uma antena de ferritee e um
circuiito sintonizado e um detetor de AM
M por envolventee. Na figura podee ver-se
um grrupo de estudante
es a ser preparadoo para o AMRAD
Dio.

O deesafio proposto aos
a alunos come
meçou por constrruírem um móduulo do
ampliificador de áudio
o, soldando os diversos componentes numa placa de
circuiito impresso, PCB
B, com o respectitivo circuito. Estaa fase foi auxiliadda com
uma apresentação
a
que
e continha as reggras e técnicas básicas
b
de soldaddura de
componentes electrónicos, assim com
mo a sequência e o local correcttos dos
componentes a serem soldados. A PC
CB foi projectadaa com alguns cuiidados,
para diminuir
d
a dificulldade de soldadur
ura para jovens in
niciantes. Após veerificar
a exisstência de erros de
d soldadura ou ccomponentes erraadamente colocaddos, foi
feita a ligação deste módulo ao móduulo que continhaa a antena e o circuito
c
sinton
nizado. Por fim os alunos teriam dde ajustar o circuiito sintonizado dee modo
a capttarem duas estaçõ
ões de rádio moduuladas em AM deentro do laboratórrio.
No laaboratório foi co
onstruída uma rrede de emissorees de AM à cuusta de
gerad
dores de RF sintettizados, existentees no laboratório, introduzindo-se o sinal
de mo
odulação a partir de um leitor de m
mp3 ou telemóveel. As antenas em
missoras
eram constituídas por pequenos fios coondutores enfiado
os no conector BNC
B
de
saída do gerador.
O reccetor é semelha
ante a um rádioo de cristal (gaalena) seguido dde um
ampliificador de áudio
o podendo a audiição ser feita em
m auscultadores ou
o num
pequeeno altifalante.
Nestaa atividade foram
m valorizadas e tra
rabalhadas as com
mponentes de solldadura
de co
omponentes electtrónicos e a aprrendizagem dos princípios básiccos das
radioccomunicações.
Este trabalho
t
foi dos mais
m apreciados ppelas centenas de alunos que o reallizaram
e, estaa experiência, orrganizada pela AM
AMRAD, foi das mais apreciadas das 10
experriências da semana da Técnica rrealizada no IST
T. Nos trabalhos foram
usado
os equipamentos do
d IST e da AMR
RAD e o patrocín
nio material do IN
NESCID e do
d IT de Lisboa.
Visitee o sítio do N3E aqui.
a
Veja aqui um vídeo dos
d alunos do N33E em que se usaa algum do mateerial da
AMR
RAD na realização
o do AMRADio

Ca
asa Rob
botizadaa - Casa
aR
Também inserido no cciência-viva mas para um grupo diferente
d
de alunnos, foi
criado
o um kit de expperiencias que se
s iniciou com montagens simpples de
electró
ónica em breaddboard, seguindoo-se para montaagens um poucoo mais
compllexas, mas quue também ennvolve controlo por parte dde um
microcontrolador Ardduino Uno, senndo este processador programaado no
ambieente gráfico de prrogramação Miniibloq. Depois de serem feitas monntagens
essencciais para e obterr um bom conheccimento da plataforma de program
mação,
Jorna
al da AMRAD, n
nº 6 - Setembro de
d 2013

1-César Gaspar
Aluno Finalista de Engª Eletrónica do IST
Coordenador ddo Núcleo de estudantes de Engª Electrónica do
d IST.
Contacto: cesar__0.99@hotmail.com
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