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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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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