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A razão principal que me levou a formar uma lista de colaboradores que
se propuseram a assumir os destinos da FPAm entre 2014 e 2018 foi a
de acreditar que o aeromodelismo, tal como qualquer outro desporto, só
tem a lucrar com uma representação condigna junto das entidades
responsáveis pelo desporto nacional e internacional e que esse papel
tem sido assegurado pela FPAm.
Consequentemente e na ausência de listas candidadas às últimas
eleições era necessário juntar esforços no sentido de garantir a
continuidade da FPAm enquanto representante do aeromodelismo
nacional, o que foi conseguido com a colaboração de alguns dos
Clubes nossos associados e de diversas individualidades que para tal
se dispuseram e aos quais manifesto mais uma vez o meu apreço e os
meus agradecimentos.
Acho que numa eventual situação de ausência de candidaturas à
gestão da FPAm que pudesse levar ao seu fim, o aeromodelismo
nacional ficaria altamente prejudicado e perder-se-ia todo um trabalho
feito ao longo dos últimos 29 anos que levou, entre outros feitos, ao
reconhecimento nacional e internacional espelhado de diversas formas,
desde a atribuição do estatuto de Utilidade Pública Desportiva até ao
agradecimento da FAI pelas diversas realizações de campeonatos
europeus e mundial que já realizámos em Portugal e de uma já longa
série de competições internacionais.

Demonstração na Escola Rainha D.Leonor

Concordando com esta posição acho indispensável apelar a todos os
Clubes e respectivos associados para que colaborem o mais possível
nas diversas actividades, competitivas ou não, que visam a promoção e
o desenvolvimento do aeromodelismo nacional, principalmente as que
promovam a adesão de jovens, os únicos que podem garantir a mais
longo prazo, a continuidade deste desporto a que nos dedicamos e a
participação na gestão desta Federação que nos representa.

Open Internacional CLP 2013

Bons voos e sempre em segurança.
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Prova de Combate 5º Troféu de Inverno

Caros Amigos
As classificações ficaram distribuídas da seguinte forma :
Concluímos no passado dia 22 de Fevereiro
mais uma prova de F2D Combate. Desta
feita o 5º Troféu de Inverno organizado pelo
Clube CONTROL LINE PORTUGAL.

1º Nacho Rioja (Esp.) (com apenas 14 anos)
2º Mario Rioja (Esp.)
3º Anatoliy Pypko (Por.)
4º Benjamin Pérez (Esp.)
5º Serghei Fomin (Por.)
6º António Mortinho (Por.)

Mais uma vez tivemos a participação de
concorrentes de Espanha que nos quiseram
brindar com a sua presença.

Amilcar Contente

Também muito apreciada foi a presença de
uma juíza internacional (FAI) Espanhola
Isabel Gutierrez que se juntou ao painel de
Juízes nacional composto por Amílcar
Contente e Mendonça Correia.
O dia correu
muito bem. No
final
todos
saíram
satisfeitos pela
forma
como
decorreu todo o
evento.
Estes eventos
conjuntos
Portugal Espanha permitem a todos, juízes e concorrentes uma
partilha de experiencias e conhecimentos que fortalecem quem neles
participa, e além disso ajudam a estabelecer relações de amizade
com outros aeromodelistas que partilham a mesma Paixão pelo
Combate do Voo Circular.
Iniciámos também o
processo de formação
de mais uma nova Juíza
Portuguesa de Combate.
A
nossa
Associada
“IRINA“ que revelou
além de interesse pela
função, mostrou que
também tem muito jeito
para esta tarefa.
O evento foi claramente dominado pelos nossos amigos Espanhóis,
no entanto conseguimos colocar no pódio um elemento do
CONTROL LINE PORTUGAL, “o nosso piloto ANATOLIY“.

Competição

5º Aniversário CLP

Caros Amigos,
Concluímos no passado dia 1 de Março 2015 na Maçussa mais uma
prova do calendário nacional organizada pelo Clube CONTROL LINE
PORTUGA. Desta feita a celebração do 5º Aniversário do Clube.
Foi um domingo
bem passado na
companhia
de
Amigos e Amantes
do Voo Circular,
houve lugar a tudo,
desde um bom
convívio, partilha de comes e bebes um bom e saudável ambiente
desportivo, em que todos estiveram bem, e em franca colaboração.
Como é assim que deve ser, Desportivismo alegria e sã
camaradagem.
Tivemos uma boa quantidade de concorrentes envolvidos, divididos
por 5 Categorias, nomeadamente a Acrobacia ; Maquetas ; SemiMaquetas ; Escalas Silhuetas e Corridas.
Estiveram também envolvidos neste evento um total de 8 Juízes.
Continua na próxima página
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(Continuação)
Nota-se claramente nos últimos tempos um incremento do número de
participantes comparativamente a eventos anteriores e isso significa
que estão de regresso antigos ases do Voo Circular, com vontade de
estarem presentes, participarem e desfrutarem de momentos
inesquecíveis, entre amigos. Entretanto temos tido outros contactos
de mais gente que pretende regressar à competição, o que nos deixa
cheios de esperança e alegria em ver que o futuro se avizinha
promissor.
Aproveitamos também para lançar dois novos pilotos, mais duas
novas promessas do Voo Circular o Duarte Geraldes (na foto) e o
Matias Marques ambos de 5 anos mas com uma vontade e uma
paixão enorme pela modalidade. Assim se constrói o futuro.
As classificações ficaram ordenadas da seguinte forma:
F2B:
1º. lugar: Hugo Geraldes
1749 pts *
2º. lugar: Amilcar Contente
1749 pts
3º. lugar: Stanislav Dobovytskyy
1622 pts
4º António Mortinho
257 pts
5º Mendonça Correia
85 pts
6º Paulo Marques
64 pts
7º Espírito Santo
29 pts
* (Embora com o mesmo número de pontos que o segundo
classificado este piloto ficou em primeiro por ter obtido a classificação
mais elevada da categoria desta classe nas três mangas entre todos
os pilotos. Por esse motivo o primeiro lugar não obstante o empate na
pontuação.
F2C:
1º lugar: Amílcar Contente/José Goulão
3:13.75
(Novo Record Nacional com venturi de 3mm, regras FAI de 2015)
2º lugar: António Mortinho/Abel Coelho
3:44.68
F4B:
1º lugar: Abel Coelho
2º lugar: José Vaz
3º lugar: Paulo Marques
4º lugar: Espírito Santo

3558 pts
1319,5 pts
1106 pts
343 pts

Semi-Maquetas:
1º lugar: Abel Coelho
2º lugar: Paulo Marques
3º lugar: José Vaz
4ºlugar: Espírito Santo

2989 pts
1514 pts
1069,5 pts
586,5 pts

Escalas Silhuetas:
1º lugar: Abel Coelho
2º lugar: Paulo Marques
3º lugar: Espírito Santo
4º lugar: José Vaz

3141 pts
1718 pts
1176,3 pts
1082,3 pts

E não te esqueças que esperamos por ti no nosso próximo evento, o
5º OPEN INTERNACIONAL “CONTROL LINE PORTUGAL” a realizar
na Maçussa a 6 e 7 de Junho.
Amilcar Contente
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De acordo com o Calendário Oficial para 2015, o 2º Troféu PCR de
F3A – 3 Classes realizou-se na Pista Municipal de Aeromodelismo do
Seixal, em Santa Marta do Pinhal, Freguesia de Corroios, Concelho
do Seixal, no dia 7 de Março.
A Prova decorreu dentro da
normalidade, com um dia
excepcional para a prática do
aeromodelismo – muito Sol e
pouco vento.
Inscreveram-se
para
a
competição individual e dentro
do tempo regulamentar 10
concorrentes, 7 da Classe F3A-FAI e 3 na Classe F3A-Iniciados.
Lamentavelmente, não houve qualquer inscrição na Classe F3ANacional.

Concorrentes da Classe F3A-Iniciados – Da esquerda para a direita, João
Pereira (PCR), António Martinho (PCR) e António Almeida (PCR)

O concorrente inscrito Bernardo Reis não compareceu, tendo
informado a Organização que não poderia estar presente por motivos
de saúde. Foi por esse motivo retirado da lista de inscritos, passando
para 6 o número de concorrentes na Classe F3A-FAI.
Para a competição por equipas e dentro do tempo regulamentar,
inscreveram-se 2 Equipas na Classe F3A-FAI – CALIS e CJA e 1
Equipa na Classe F3A-Iniciados – PCR.
As Classificações foram as seguintes:
Classe F3A-FAI

Classe F3A-Iniciados

Classificações por Equipas
Classe F3A-FAI

Classe F3A-Iniciados

Competição

Divulgação Troféu Fernando Grave

Caros Amigos Aeromodelistas,
No próximo dia 5 de Abril pelas 9:00horas, realiza-se na pista da
Maçussa mais um evento organizado pelo Clube CONTROL LINE
PORTUGAL
As categorias em prova serão a Velocidade a Acrobacia e as
Corridas (F2A+B+C+F)
Desta vez, a prova é dedicada a “Fernando Falcão Grave”, um
entusiasta da Acrobacia em Voo Circular F2B que já não se encontra
entre nós, mas que será recordado neste evento como um Amigo do
Voo Circular e do nosso Clube, tendo participado com o CONTROL
LINE PORTUGAL na qualidade de Juiz de F2B em vários eventos
nacionais e internacionais.
Por esse motivo gostaríamos que nesta prova reuníssemos o máximo
número possível de participantes, pois eu sei que se ele fosse vivo
iria garantidamente ficar contente e principalmente em ver antigos
pilotos e mecânicos novamente em competição. Por isso faço um
apelo a todos, mais principalmente ás velhas guardas do Voo Circular
para participarem em mais um divertido Domingo entre amigos e
amantes do Voo Circular.
Venham divertir-se connosco ….estamos à vossa espera .
Vemo-nos em Abril. Um Grande Abraço a Todos.
Amílcar Contente

Manuel Cunha

Mais pormenores em http://www.control-line-portugal.net/
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Estamos a falar dos pilotos Alexandre Reis e Rui Magalhães ambos
do CMVC, que nos surpreenderam com as prestações de voo, eu
diria mesmo com tempos de entrada para a Classe Nacional!!!
Como resultado não poderia
deixar de ser, posicionaram-se
em
1º
e
2º
Lugar
respectivamente.

Competição

6º Pylon de Côja 2015, 1ª Prova

No passado dia 15 de Março de 2015, realizou-se a 1ª Prova do 6º
Pylon de Côja a contar para o Campeonato Nacional de Pylon 2015,
levada a cabo pelo CACO – Clube de Aeromodelismo de Côja Arganil.

reforçando
Espanhola.

Como tem sido habitual neste tipo de
provas, os
nossos
amigos
Espanhóis do Clube de O Porrinho
bem como do Clube Vira Volta de
Vigo, fizeram-se presentes com as
suas máquinas voadoras.
Nas
presenças
dos
“nuestros
hermanos” salienta-se o
regresso do
Piloto
Roberto Otero que nos
últimos 2 anos tem estado
fora
das
provas,
assim
a
presença

O dia nasceu cedo e promissor para uma boa prova, tempo ameno,
com alguma humidade mas propício para a prática do
aeromodelismo.

Assim,
foi
com
imensa
satisfação, que assistimos ao
belo espectáculo de voo
preconizado em especial por
estes 2 pilotos do Clube
CMVC, como tal, não poderíamos deixar de endereçar os nossos
Parabéns a estes promissores pilotos do Pylon.
Na prova foram realizadas 4 mangas por piloto totalizando 36 voos
de Pylon.
No final da prova, tendo esta terminada pelas 13.00h, procedeu-se à
entrega dos Troféus aos merecidos vencedores, ficando a grelha final
assim constituída:
Classe Nacional
1º Lugar - R. Sedes - Esp
2º Lugar - R. Otero - Esp
3º Lugar - M. Gonzales - Esp
4º Lugar - M. Bernardino - Por
Classe de Iniciados
1º Lugar - A. Reis - Por
2º Lugar - R. Magalhães - Por
3º Lugar - J. Cunha - Por
4º Lugar - D. Brito - Por
5º Lugar - C. Filipe - Por
Após a entrega de Troféus, todo o pessoal interveniente no evento
dirigiu-se para o almoço tendo sido o mesmo servido num restaurante
local.

Com
todo
o
equipamento
montado em pista (Pilares Luzes
e Cronómetros), procedeu-se
pelas 10.00h à inscrição dos 9
Pilotos (3 Espanhóis e 6
Portugueses), às Verificações
Técnicas, feitura do combustível
de prova 80/20 -10L e grelha de
partida.

A todos os que estiveram presentes o nosso muito obrigado e
esperamo-nos encontrar em breve na próxima Prova de Pylon em
Águeda no dia 24 de Maio (domingo).
Termino agradecendo o vosso apoio e desejando continuação de
bons voos.
Vasco Santos

Fez-se um “briefing” entre Director
de Prova, Pilotos, Juizes e
Cronómetros e restante pessoal
de apoio.
Ás 10.30h deu-se inicio às Corridas de PYLON, começando pela
Classe Nacional no circuito de pista, intercalando com as mangas da
Classe de Iniciados.
No decorrer da prova e na presença dos tempos constata-se que 2
dos Pilotos de Iniciados, progrediram imenso desde o ano transacto
na aprendizagem do voo Pylon, tendo os mesmos obtido belos
tempos de prova, a beliscarem os tempos abaixo dos 150seg, mais
propriamente 109,35 seg.
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Taça de Portugal F4C

Decorreu no passado dia 21 de Março, na Pista do Poceirão, a
primeira realização do ano levada a efeito pelo CAL, a TAÇA DE
PORTUGAL F4C. Com nove inscritos, estiveram presentes sete
deles, alguns com novos modelos e mais um estreante nesta classe.
Representando o CAL, o PCR, o CAS e
a APSIA, todos deram o seu melhor,
num dia que ameaçou chuva (alguns
encontraram-na em grande quantidade
pelo caminho…) mas que esteve sempre
nublado, com pouco vento, permitiu que
os voos realizados fossem de grande
qualidade.
Para a posteridade
algumas fotos do
evento,
onde
é
possível ver o grupo
de participantes, os
juízes em ação num
dos voos de prova,
os
modelos
presentes durante a prova, quer em voo, quer na apreciação estática,
assim como os prémios iguais para todos e entregues pelo Presidente
do CAL e pelo Diretor de Prova.
Um agradável almoço
convívio,
num
restaurante que já nos
habituou à sua qualidade
e simpatia, serviu de
intervalo entre os voos
da manhã e os da tarde.

Eventos

Demonstração na ESTG de Leiria
No âmbito da iniciativa do Dia Aberto
promovida pela Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria que
decorreu nos dias 18, 19 e 21 de março de
2015 e pela qual se pretendia dar a conhecer

de
perto
a
realidade
da
Escola, enquanto instituição de ensino superior, mostrando as ofertas
de cursos, os trabalhos desenvolvidos bem como os projetos de fim
de curso, o aeromodelismo esteve presente, mediante uma pequena
exposição promovida pelo Caliz-Clube de Aeromodelismo do Liz e os
Pikuinhas.

A todos os que lá
estiveram, participantes
ou juízes, o sincero
agradecimento do CAL pela sua presença.

Assim no dia 21 de
março,
além
dos
aeromodelos
expostos e de alguns
voos
executados
pelos aeromodelistas
presentes,
os

Ao CAS, mais uma vez obrigado por nos emprestarem a pista.
A TAÇA DE PORTUGAL F4C 2015 já foi, venha a de 2016!!!
CAL
visitantes tiveram também a
oportunidade
de,
pela
primeira vez, estar aos
comandos de um simulador
de
aeromodelismo,
despertando seguramente, o
interesse pela modalidade,
sobretudo, entre os mais
novos.

Filipe Bernardino
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O almoço foi efetuado nas instalações do pavilhão, tendo sido gratuíto
para todos os participantes.
Durante
o
evento, verificouse uma grande
assistência
de
público,
que
pôde assistir à

Eventos

Encontro Indoor “Os Pikuinhas” 2015

Decorreu no dia 15 de Março de 2015, o Encontro Indoor “Os
Pikuinhas”, no Pavilhão Municipal do Entroncamento.
Com horário das
9:00h às 19:00h, o
evento contou com
30 aeromodelistas
inscritos.
Os voos foram
efetuados,
divididos por 36
mangas
de
4
pilotos,
de
10
minutos de duração de voo, divididas por voos de aviões, helicópteros,
quadricópteros e slow-flyers.

evolução das várias
máquinas voadoras,
podendo
também
visitar
os
aeromodelos
em
exposição estática, e

efetuar
questões
aos aeromodelistas
presentes.
No final, o balanço
foi muito positivo,
ficando todos os
participantes
satisfeitos com o evento, tendo sido atingidos os objetivos propostos
para este encontro. Agradecemos a participação dos aeromodelistas
do ACPM, do Caliz, da APSIA, da Asa - Associação Sertaginense
Aeromodelismo, da AICA e dos Pikuinhas, pois a sua participação
permitiu o sucesso deste evento.
Para o ano há mais.

Os Pikuinhas
http://www.pikuinhas.pt

Humor no News
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Festival de Aeromodelismo de Laundos 2015

Este artigo foi proporcionado pelo Luis Vaz do CAVA através do seu
blog www.vazarc.blogspot.pt.
Decorreu no dia 15 de Março de
2015 no Aeródromo de Póvoa de
Varzim em Laundos, o Festival
Aéreo de Laundos 2015, com a
organização da LIPA (Liga de
Iniciação
e
Propaganda
Aeronáutica) em conjunto com a
AEROCARCONTROL de Vila
Nova de Famalicão.
Com uma participação de pilotos
bastante apreciável, onde se incluiam alguns pilotos espanhois, o
encontro contou com aviões de grandes dimensões, escalas e jatos.
Foi possível ver evoluir
aeromodelos nos céus
de Laundos de grande
qualidade, pilotados por
pilotos que com a sua
destreza permitiram um
grande espectáculo de
aeromodelismo.
Entre
estes pilotos destacamos
o piloto Pedro Precioso,
que com as manobras que já são a sua "imagem de marca"
abrilhantou o evento e permitiu grandes momentos de emoção ao
publico presente.
O evento decorreu muito bem,
com muita assistência de
público, e a boa disposição foi
uma constante entre os pilotos
participantes, mesmo apesar
de alguns precauços ocorridos,
infelizmente
inerentes
ao
aeromodelismo, e que fazem
parte
do espéctaculo.
A
organização está de parabéns.
Para ver a reportagem completa e fotos consultar:
http://www.vazarc.blogspot.pt/2015/03/festival-aereo-de-laundos2015.html
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O documento QPROP Formulation apresenta um processo de cálculo
que pode ser facilmente programado em qualquer linguagem. Utiliza
uma variável auxiliar, psi, que não tem qualquer significado físico e
serve apenas para resolver o sistema de equações conduzindo a zero a
diferença entre duas formulações da circulação aerodinâmica, TAU,
sendo sugerido o método de Newton-Raphson.

Técnica

Neste caso foi utilizado o MS EXCEL que, para além de todo o seu
potencial matemático, permite a observação das diferentes variáveis
intervenientes. E tem uma função residente que substitui o método de N
-R referido.

Hélices e o QPROP

O funcionamento da hélice é relativamente complicado e, talvez por
causa disso, raramente abordado nas publicações dedicadas à nossa
modalidade apesar de há muitas décadas que notáveis físicos e
engenheiros aerodinamicistas se vêm dedicando ao seu estudo.
Albert Einstein disse que tudo pode ser tornado simples, mas não
demasiado simples! Tendo uma motivação específica de que falarei
mais tarde, procurei e encontrei na “net” uma aplicação do Prof. Mark
Drela chamada QPROP e que tenho vindo a utilizar com os melhores
resultados.
O funcionamento de um hélice tem aspetos específicos devidos à
indução de fluxos e vórtices no ar que movimenta. No sentido axial,
todos nós sentimos a tração que o modelo faz, imobilizado no solo ou
no ar, com o grupo motopropulsor a trabalhar. Isto significa que,
mesmo sem movimento do modelo, há fluxo de ar através do hélice e,
portanto, há tração. Sem termos processo de o provar, mas por
simples indução, aceitamos que durante o movimento do modelo este
fluxo excedentário continua a existir. Podemos dizer que, durante o
voo, o hélice “vê” o ar a passar por si, axialmente, a uma velocidade
superior à velocidade do modelo. Mais adiante, este excesso de
velocidade vai ser notado por va, tal como é feito na aplicação atrás
referida.
A resistência que o ar opõe ao movimento angular do hélice faz sentir
o que chamamos “torção do hélice” ou simplesmente torque.
Acontece que a hélice arrasta consigo algum ar no seu movimento de
rotação. Não esqueçamos que o ar tem viscosidade. Isto significa
que, tangencialmente, o hélice enfrenta o ar a uma velocidade inferior
à sua velocidade angular. Este decremento da velocidade, em termos
de velocidade linear, vai ser designado de vt.
Este mesmo ar, arrastado pelo hélice, tem um movimento circular.
Como o ar tem massa, sobre ele é exercida uma força centrífuga que
o expele para fora do campo de ação da hélice. Assim, o rendimento
das pás, vistas como asas, é bastante afetado. A variável F,
designada de fator de Prandtl, contabiliza estas perdas.

Apresenta-se o ficheiro para um caso de uma hélice de 9”X5” a 7000
RPM e uma velocidade linear de 10m/s. A pá é decomposta em 10
secções, cada uma com a largura de 1,14 cm e uma corda média
designada por c. Todos os cálculos são feitos em unidades SI e a folha
permite obter os valores da tração e do torque e, com estes, a potência
à entrada (veio do motor) e à saída, a que “puxa” ou “empurra” o
modelo. Daqui tira-se o rendimento da hélice designado por eta.
Os coeficientes de sustentação e resistência são calculados
tradicionalmente considerando uma variação linear de Cl com o angulo
de ataque alfa e duas variações quadráticas de Cd com Cl. Mas
afetados do tal F.
A observação atenta dos valores das diferentes variáveis permite a
identificação de algumas particularidades das hélices quando
comparados com duas ou mais asas rotativas. Saliento a coluna dos
ângulos alfa. Verifica-se que o valor deste ângulo é diferente para cada
secção da pá e, portanto, esses valores de ângulo de ataque
verdadeiro não são certamente os desejáveis. Realmente, o conceito
original de uma hélice com um passo geométrico constante, como nós
(alguns) desenhavam e cortavam para os modelos “borrachas” é um
conceito errado. O passo geométrico e o respetivo ângulo beta para
cada secção devem ter um valor que conduza a um correto, quase
constante, alfa, de melhor rendimento. Há fabricantes que aplicam este
conceito e o passo é referido a 70% do raio da pá.
De salientar que no caso presente os ângulos alfa são muito pequenos.
É essa a intenção para reduzir o torque e assim ter uma potência
aplicada (veio do motor) minimizada e, com um motor mais variador a
terem um rendimento da ordem dos 70% usar apenas 50W elétricos.
Sendo 2000 Joule o limite de energia pretende-se uma trepada a motor
não superior a 40s beneficiando assim, ao máximo, o tempo total de
voo. Regras da subclasse F1Q.
Continua na próxima página

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 22 - MARÇO 2015

(Continuação)
Fico à inteira disposição para remeter, por correio eletrónico, a folha
de EXCEL e as explicações necessárias. cmbas1@sapo.pt.
No sentido de confirmar os valores obtidos foi construída uma
balança para medição do torque. O seu funcionamento é elementar, e
o objetivo não foi pôr em causa a formulação do Prof. Drela mas sim
a minha capacidade de aplicar essa formulação. O sistema foi
copiado
duma
publicação
de
Ed
Kershaw
no
“site”
“Modelflying.co.uk”. Ed utilizou o carter e a cambota, apoiada em
rolamentos, de um motor velho. É fundamental que o atrito seja
insignificante. No meu caso a extremidade de um braço com 20cm
apoia-se numa balança e permite obter o torque. É só fazer as
contas. Verifiquei diferenças da ordem dos 3% em relação ao torque
teórico o que é muito bom, considerando os sempre presentes erros
de medição.
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A foto anexa mostra o sistema. As molas da roupa são o lastro para
equilibrar o peso do variador.
Carlos Bastos

Hélices, Bipá vs Multipá

Técnica
Sempre que adquiro um novo motor, seja ele Glow ou Gasolina, vejome defrontado com uma questão, qual a hélice que devo usar?
Normalmente recorro às hélices recomendadas pelo fabricante do
motor, mas de vez em quando, ou por as mesmas não se adaptarem
ao modelo, ou por falta de stock da medida nos comerciantes, recorro
a uma tabela que investiguei de várias fontes e criei como referência
própria e que aqui partilho.
Um problema maior se levantou, quando pretendi equipar um dos
meus aeromodelos com uma hélice tripá, ou quadripá, não perdendo
rendimento. Após alguma investigação, deixo aqui as minhas
conclusões, que espero sirvam de ajuda na escolha da hélice multipá.
Começo já por esclarecer que o tipo de hélices mais eficientes são as
hélices com duas pás, mas antes, um pouco de história.
O porquê da existência das hélices multipá? O advento das hélices
com múltiplas pás deu-se durante a 2ª Guerra Mundial, com a
necessidade de aviões com melhores performances, e consequente
aumento da potência dos motores. Isto levou ao aumento das
dimensões das hélices, levando a problemas inerentes à distância ao
solo, e à velocidade angular das mesmas, que quanto mais
compridas, mais velocidade atingem nas pontas, podendo atingir uma
velocidade supersónica, levando à perda de eficiência devido ao
fenómeno da compressibilidade do ar.
Para resolver estes problemas, foi aumentado o numero de pás nas
hélices, diminuindo o seu diâmetro.
Mas ao adicionar pás às hélices, verificou-se outro problema, que
consiste na perda de eficiência das pás, por serem afetadas pela
turbulência de ar gerada pela pá logo à sua frente. Para resolver este
problema, foram diminuídas as rotações dos motores, levando ao
aumento do passo das pás para compensar esta perda de velocidade.

Normalmente o uso de
hélices multipás, menos
eficientes
em
aeromodelos, justifica-se
por uma questão de
gosto, ou então para
manter
a
aparência
realista em modelos à
escala. Neste ultimo caso,
muitas vezes as hélices
são acopladas a caixas
redutoras, diminuindo a
rotação da hélice, para
permitir o uso de hélices
com um passo elevado e
uma dimensão realista
relativamente ao avião
que serve de referência
ao aeromodelo.
Se apenas queremos converter a hélice bipá numa multipá sem o
auxilio de items mecânicos, a forma de calcular o tamanho de uma
hélice multipá que mais consenso reúne, e que eu uso, é a que passo
a explicar. Tendo em consideração a hélice bipá recomendada para o
motor, quando se aumenta o numero de pás, diminui-se uma
dimensão por pá acrescentada no passo ou no diâmetro da hélice ou
ambos.
Por exemplo:
Bipá 10x8 = Tripá 9X8 ou Tripá 10X7
A mesma fórmula de pode aplicar a hélices com mais de 3 pás, mas
dependendo do numero de pás, podendo ser aplicada nas 2
dimensões da hélice .
Por exemplo:
Bipá 10x8 = Quadripá 8X8 ou Quadripá 10X6 ou Quadripá 9X7
D x P = [D - (Nº de pás)] x [P - (Nº de pás)]
David Lopes
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Internet no News
Destacamos nesta secção link para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.

FAI F3P World Championship for Indoor Aerobatic Model Aircraft Poland - 2015 —14 Mar to 21
Mar 2015
Site oficial do Campeonato do Mundo de Acrobacia Indoor que decorreu este mês na Polónia
http://f3p-wch2015.pl
Página no Facebook
http://www.facebook.com/f3pwch2015

Página oficial dos FAI World Air Games que irá decorrer no Dubai
em Dezembro
http://www.worldairgames.aero

Porque no aeromodelismo os precauços acontecem, e sempre são uma fonte de aprendizagem para evitar
futuros acidentes...
http://youtu.be/fDHcDuq127M
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Com o relançamento do boletim de informação FPAm News, verificamos a existência em arquivo, de vários artigos enviados pelos clubes e
aeromodelistas, em anos anteriores, mas nunca editados. Sendo da opinião da direcção da FPAm que se deve dar a devida importância a estes
artigos, foi decidido efetuar a edição dos mesmos numa secção de arquivo neste e em próximos numeros do FPAm News.

Arquivo

Sta. Cruz AirRace 2013

Pelo segundo ano consecutivo realizou-se o Open de F3A integrado
nos eventos da Sta. Cruz AirRace 2013.
Desta vez o Open teve lugar em 13 e 14 de Julho e contou com 6
concorrentes na Classe F3A (dos quais dois franceses) e 3
concorrentes na Classe Nacional F3AN. Como tem sido característica
destes Opens, também este decorreu nas instalações do ACTV (Aero
Clube de Torres Vedras) onde decorriam outras actividades
integradas no Sta. Cruz AirRace 2013, como baptismos de voo em
avionetas e em helicópteros, demonstrações de voo circular e de
lançamento de foguetes.
Tanto concorrentes como juízes foram recebidos com a habitual
cortesia e a competição decorreu normalmente tendo sido realizadas
quatro mangas de F3A (programa P13)e de F3AN (programa A14) no
sábado dia 13/07 e tendo sido guardado o dia 14/07 para a realização
de duas mangas de F3A (programa F13) às quais teriam acesso todos
os 6 concorrentes presentes.
Infelizmente o S. Pedro, que já tinha motivado o atraso do início da
competição no sábado, resolveu impedir a realização das duas
últimas mangas no domingo, apresentando condições meteorológicas
que não permitiram a sua realização. Assim as classificações finais
ficaram determinadas pelos três melhores resultados das quatro
mangas realizadas no sábado e foram as seguintes:
F3A
1º Loic Burbaud
2º Damien Sartorius
3º Rui Mendes
4º Rui Ferreira
5º Óscar Lopes
6º Valter Silva
F3AN
1º André Rodrigues
2º Bernardo Reis
3º João Silva
Todo o final de semana decorreu em agradável convivência e foi mais
uma vez um prazer conviver com todos os participantes neste evento
(organização, concorrentes e juízes), pelo qual se deixam felicitações
aos organizadores e sinceros desejos de que o evento se possa
repetir com igual sucesso e maior participação internacional.
Emanuel Fernandes

Humor no News

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 22 - MARÇO 2015

PAG 14

Com o relançamento do boletim de informação FPAm News, verificamos a existência em arquivo, de vários artigos enviados pelos clubes e
aeromodelistas, em anos anteriores, mas nunca editados. Sendo da opinião da direcção da FPAm que se deve dar a devida importância a estes
artigos, foi decidido efetuar a edição dos mesmos numa secção de arquivo neste e em próximos numeros do FPAm News.

Arquivo

Demonstração na Escola Rainha D.Leonor

Arquivo

Localizada
em
Alvalade,
Lisboa,
esta
escola
secundária
tem
uma
professora que conhece o
aeromodelismo e, por isso
mesmo, pediu à FPAm uma
demonstração de voo, num
dia de festa da escola.

O local era difícil para
voo normal, pelo que
teve de se optar por
fazer um voo com um

Open Internacional CLP 2013

É a terceira vez que o Control Line Portugal efectua este Open, sendo
a segunda vez que se realiza na Pista da Maçussa. Este ano teve
lugar nos dias 8 e 9 de
Junho de 2013 e foi outra
vez um grande êxito, tanto
de realização como em
número de participantes,
que chegaram aos 26,
portugueses,
espanhóis,
ingleses e um egípcio.
Disputaram-se as classes de Voo Circular F2B - Acrobacia, F2C Corridas e F2F - Corridas silhueta.
A prova desenrolou-se no sábado
durante todo o dia e no domingo
até às 15 horas.

modelo de interior,
sujeito ao estado do
tempo, que poderia
permitir ou não essa
demonstração.
S.Pedro colaborou e o
Pedro Jesus fez três
voos de interior no exterior, dentro de um campo de basquete com
rede de cinco metros a toda a volta.
Os espectadores foram muitos e estavam todos do lado de fora da
rede e do lado contrário ao sol e, adoraram o que viram.

No sábado houve um jantar de
confraternização na Maçussa,
ao qual assistiram perto de 50 pessoas e que se realizou no
restaurante O Baile, onde o Sr. Adolfo nos presenteou com iguarias
requintadas, como de costume.

J. Loureiro de Sousa
A impressão geral sobre a prova, que teve cá um espião ligado à
CIAM, é a de que no próximo ano deverão vir mais concorrentes,
assim a crise nos ajude!
J. Loureiro de Sousa
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Notícias e Avisos FPAM

Futurália 2015
A Feira Internacional de Lisboa (FIL) foi palco de uma iniciativa da AIP - Feiras,
Congressos e Eventos, denominada FUTURALIA 2015. Tratou-se de um evento virado
para as camadas jovens com ofertas variadas nas áreas do desporto, formação,
educação e emprego. De 11 a 14 de Março, das 10 às 19 horas, período em que
decorreu este evento, houve ainda espaço para palestras, workshops e debates.
A FPAm esteve presente respondendo
afirmativamente ao convite do Instituto
Português do Desporto e Juventude
(IPDJ). Fomos fiéis aos compromissos
que assumimos com os clubes nossos
associados
na
promoção
do
aeromodelismo
e
angariação
de
possíveis aficionados sobretudo nas
camadas mais jovens da população.
Para além de material impresso de
divulgação da modalidade, o stand da
FPAm apresentou exposição estática de
modelos de diversas categorias do
aeromodelismo, nomeadamente Acrobacia RC, Planadores, Voo Circular, Maquetes,
Indoor, etc… Enquanto numa tela eram projectados filmes e slideshows, aos visitantes
mais curiosos eram ministrados ensinamentos sobre os princípios básicos do voo de
aeromodelos seguido de construção de modelos de cartolina supervisionados por
elementos da FPAm.
Foi uma experiência extenuante mas muito gratificante. A nova Direcção da FPAm não
poupará esforços para que a modalidade seja revitalizada e ressurja com a dimensão
que todos desejamos.
Fernando Heleno

Nem tudo são boas notícias
Para conhecimento de todos, desde o início do ano perdemos três grandes companheiros, que fizeram parte
do nosso Aeromodelismo histórico.
O primeiro foi António Leitão, que não tendo sido um concorrente habitual das nossas provas, foi um
construtor de modelos de grande qualidade. Nos últimos anos, dedicava o seu tempo livre, a construir
modelos para os outros, tanto de voo circular como de R/C.
O segundo foi o Vasco da Silva Carvalho (N. a 08/03/1924 e F. a 26/02/2015), que sempre representou o
nosso Clube de Aeromodelismo de Lisboa. Foi um aeromodelista de grande qualidade de construção,
acabamento e com modelos o mais leves possível, até porque era um grande carpinteiro de moldes.
Tinha o perfeito conhecimento de que bocado de balsa era o mais adequado, para o esforço que aquela peça
iria fazer. Quanto à afinação para obter um máximo, aí era mais por instinto. Depois de olhar para um voo de
treino, mais um calço aqui, e outro ali, e lá obtinha o máximo. Só que não valia a pena perguntar-se-lhe
porque era ali…. A resposta era …– Não estás mesmo a ver que tem que ser ali… Pronto.
Participou em Ibéricos, e com a Selecção Nacional em Europeus e Mundiais, nas classes de planadores A2 e
borrachas.
Foi o único que vi voar uma asa voadora de voo livre, da classe F1A, que ainda existe, e que está guardada
pelo filho.
O terceiro foi outro grande representante da Selecção Nacional de voo livre, o Eng, Mónica que também nos
representou em vários Campeonatos Ibéricos, da Europa e do Mundo, com o Vasco Carvalho.
A todas as famílias aqui ficam as nossas condolências
João Pereira da Costa
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Notícias e Avisos FPAM
FAI World Air Games Dubai 2015
O evento FAI World Air Games será organizado este ano no Dubai de 1 a 12 de Dezembro, e contará com várias modalidades aéreas , entre elas o
aeromodelismo. Deixamos aqui um extrato do comunicado da FAI sobre o evento.
A FAI anunciou hoje a lista dos 11 desportos e 24 disciplinas selecionadas para a FAI World Air
Games Dubai 2015. Mais de 1.000 atletas, equipes e funcionários estarão envolvidos neste evento
envolvendo vários desportos aéreos. Serão os maiores FAI World Air Games alguma vez
organizados.
A seleção foi feita em colaboração entre a Sede da FAI, as Comissões FAI e Comitê Organizativo
do evento no Dubai, após um exame minucioso e intensas discussões. Critérios como a
capacidade de adaptação às condições climatéricas locais, as infra-estruturas e instalações
adequadas foram tomadas em conta.
A logística envolvida é impressionante. Os eventos terão lugar em vários locais ao ar livre, mais
especificamente, no The Palm Jumeirah e Desert Campus do Skydive Dubai.
Existirão também eventos de Competição Acrobática Indoor de Aeromodelos RC a serem
realizados num centro comercial no Dubai.
Além disso, cada um dos desportos e disciplinas tem suas próprias regras, regulamentos e
exigências técnicas.
Estas exigências devem ser satisfeitas, mantendo em mente os principais objectivos globais dos Jogos:





Criar um sentido de coesão entre os diferentes desportos aéreos e suas disciplinas e promover a
camaradagem entre os melhores atletas dos desportos aéreos.
Efetuar a demonstração dos desportos aéreos ao público em geral e para atrair novos participantes.
Promover os eventos da FAI junto de outras organizações desportivas e criar uma plataforma
atraente para os média e para outras entidades externas de interesse.

Para mais informação sobre este evento consultar:
http://www.worldairgames.aero
http://www.fai.org/index.php

FAI World Air Records
Caros associados,
Deixamos aqui uma notícia sobre recordes mundiais, pela FAI, em que estão incluídos
três de aeromodelismo, o Space modelling, o Aeromodelling Duration e o
Aeromodelling Gain in altitude.
A FAI, como o órgão regulamentador mundial para actividades desportivas aéreas, tem
acumulado uma quantidade impressionante de dossiers sobre records de espaço e da
aviação. Desde a sua fundação em 1905, mais de 16 000 registros de recordes
mundiais e continentais foram ratificados por esta Federação.
Alguns destes proeminentes recordes, terão os aniversários comemorados pela FAI em
2015, com uma série de artigos e mensagens nos média. Recuperados dos arquivos da
Federação, os documentos e imagens mais valiosas, interessantes e exclusivas serão
colocados à disposição do público e da média nessas ocasiões.
Artigo completo:
http://www.fai.org/news/39214-aviation-and-space-world-records-anniversaries-to-celebrate-in-2015
DATE
16-04-2010
06-06-2010
06-09-1970

CLAIMANT

CATEGORY

DESCRIPTION

PERFORMANCE

STATUS

FILE

Total impulse

2 min 41 sec

Current

http://www.fai.org/fai-record-file/?recordId=15994

Aeromodelling

Duration (F1)

34 min 6 sec

Current

http://www.fai.org/fai-record-file/?recordId=16035

Aeromodelling

Gain in altitude (F3
Open radio control
flight)

8 205 m

Current

http://www.fai.org/fai-record-file/?recordId=2430

Vladimir KHOKHLOV (RUS) Spacemodelling
Zoltán SÜSKÖSK (HUN)
Maynard HILL (USA)
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Abril no calendário ofícial da FPAm para 2015.

Contatos FPAm
Contatar a FPAm é fácil e pode fazê-lo por várias vias.
Endereço da sede:
Rua Aristídes de Sousa Mendes, nº 4C E2, Telheiras
1600-413 Lisboa, Portugal
Horário na sede:
Atendimento das 10:00h às 14:00h e das 15:00h às 19:00h (2ª a 6ª).
Estamos encerrados aos sábados, domingos, feriados nacíonais e
munícipais, de 1 a 31 de Agosto e nos dias 24 e 31 de Dezembro.
Endereço apartado:
Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Apartado 4519
1511-601 Lisboa - Portugal
Contato telefónico:
Telefone - 217 166 812

Fax/Gravador - 217 166 815

Correio Electrónico:
fpam@fpam.pt
Edição FPAm News
O boletim de informação da FPAm, «FPAm NEWS», é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, e é de
edição mensal, podendo a edição ser adiada por falta de conteúdos.
O boletim, é de todos os clubes e aeromodelistas. Assim, solícitamos o fornecimento de material para publicação, que pode
passar por artigos técnicos ou artigos sober eventos, atividades ou notícias, consistindo de um texto descritivo, e fotografias
importantes para ilustrar o artigo, que envolvam eventuais atividades federativas ou clubísticas relacionadas com o
aeromodelismo.
O endereço para onde efetuar o envio dos artigos é fpamnews@gmail.com.
Vamos dar a conhecer o nosso hobby.

Edição: David Lopes
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