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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