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Fala o Presidente
Caros associados,

Nesta edição

Aproxima-se mais um plenário da CIAM onde, de 24 a 25 de
Abril, delegados de todo o mundo representando as entidades
que em cada um dos respectivos países são responsáveis pelo
aeromodelismo, irão discutir e votar todo um conjunto de
propostas constantes da agenda que poderá ser consultada
em http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-meetings.
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1º Troféu PCR de F4C
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Leirimodel 2015
Comemoração dos 75 anos da Base Aérea OTA
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Livro «Flight Vehicle Aerodynamics»
Como funcionam os rádios a 2,4GHz
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Arquivo
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Como tem sido prática comum, a FPAm estará presente em
representação do aeromodelismo nacional participando assim
nas decisões que impactam a nível mundial, a modalidade que
representamos.
Não só consideramos importante a participação na gestão, a
nível mundial, da modalidade, como temos constatado a
importância do contacto com os nossos pares, que tem
permitido divulgar o aeromodelismo portugês e ajudado a firmar
o lugar de Portugal na CIAM e no aeromodelismo mundial.
Esperamos que este plenário seja interessante e produtivo e
por certo teremos oportunidade de divulgar resultados do
mesmo também nesta publicação que acreditamos estar a
despertar o interesse da nossa comunidade aeromodelística.
Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Notícias e Avisos FPAM
Encontro Nacíonal da FPAm — 29º Aniversário
O Encontro do 29º Aniversário da FPAM realiza-se no dia 9 de Maio de 2015, Sábado, a partir das 10,00 horas, na Pista de Voo da Maçussa, para
o qual são convidados todos os clubes e praticantes federados.
Programa:
10:00h — Concentração na Pista e início das actividades. Deve dirigir-se ao controlo do Encontro e das Frequências e inscrever-se.
13:30h — Almoço dos Campeões servido no Restaurante do Adolfo, situado nestas coordenadas geográficas ( 39º 11’ 38,06 “ N 08º 51 ’ 47,41 “ O
)
Depois do almoço a actividade na Pista poderá continuar.
Para este almoço estão convidados todos os Campeões Nacionais da época de 2014 e os presidentes dos Clubes que representam.
Informamos que é indispensável que confirmem a presença neste evento, directamente para a FPAm por telefone ou por email, até dia 04 de
Maio, às 19 horas. Sem essa confirmação assumiremos que não estarão presentes.
Para os restantes aeromodelistas ou familiares que queiram participar neste almoço / homenagem, o valor a pagar por pessoa será de 25,00€ e
deverão inscrever-se directamente para a FPAm, por telefone ou por email, até dia 04 de Maio, às 19 horas.

Localização da pista:
http://www.google.pt/maps/dir//39.2028016,-8.881825/@39.2022969,-8.8813436,320m/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT
FPAm
Visita do Regimento de Artilharia Anti Aérea à sede da FPAm
Representantes do RAAA de Queluz, estiveram na nossa sede e
também efetuaram uma visita à Secção de Aeromodelismo do
Colégio Militar. Da delegação do Regimento de Artilharia Anti Aérea,
faziam parte uma Tenente e três Sargentos.
Também o Presidente da FPAm esteve presente no Regimento de
Artilharia Antiaérea de Queluz, a convite daquela instituição. Da
visita de trabalho salientou-se a disponibilidade de um elemento da
FPAm para a colaboração nas actividades do RAAA de Queluz.

A FPAm colabora há anos com o RAAA de Queluz, sendo
consultada sobre a actividade de comando, controlo e manutenção
de aeromodelos, sendo o Técnico da FPAm responsável por esta
relação o Eng. João Pereira da Costa.
FPAm
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1ª. Prova do Troféu Asa Alta 2015

A 1ª. Prova do Troféu Asa Alta 2015 realizou-se na data
calendarizada 11-04-2015 e teve um total de 14 concorrentes, com a
participação de concorrentes da Lipa, sendo a maioria do CAN.
Esta prova correu
dentro do previsto
sem
nada
a
observar
em
termos
de
organização
e
concorrentes,
esteve
um
dia
agradável mas sem público, como já vem sendo hábito, no intervalo
das mangas, foi servido o almoço a quinhentos metros da pista, no
total de trinta e um elementos, entre concorrentes júri e
acompanhantes.
O CAN ao organizar este troféu teve sempre como intuito captar
aeromodelistas de outros clubes, assim como a participação do CAN
nos troféus realizados por outros clubes com a mesma intenção, mas
lamentavelmente isso não se está a passar com muita pena nossa.
CAN

Técnica

de hélices designado de
QPROP.

Livro «Flight Vehicle Aerodynamics»

O Prof. Mark Drela publicou recentemente um livro que intitulou “Flight
Vehicle Aerodynamics”.
É mais um livro de aerodinâmica que, neste caso, é escrito por um
Físico que se tem dedicado imenso ao Aeromodelismo e à
aerodinâmica de baixos Números de Reynolds, em geral.
Entre muitos trabalhos, que não conheço, com pena minha, foi o
arquiteto do Daedalus, primeira aeronave propulsionada pela força
muscular de um ciclista e que percorreu cerca de 70 milhas náuticas.
É co-autor do Xfoil,” software” de análise de perfis que veio a constituir
a base para o XFLR5 e do Profilli. Também dum esquema de estudo

Tem
desenhado
planadores de RC com
características de voo
extraordinárias
e
soluções técnicas muito
evoluídas. Cito, como
exemplos, o Allegro e o
Bubble Dancer.
Para quem gosta destas
coisas da física de voo,
recomenda-se.
Carlos Bastos
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Taça de Portugal F2 2015

Disputou-se no dia 12 de Abril na pista do Colégio Militar, mais uma
realização do CAL, desta vez a TAÇA DE PORTUGAL, em voo
circular.
Mais uma vez, contámos com a cedência de instalações pela parte do
Colégio Militar, tanto da pista, como das instalações contiguas, e
também de parte do campo relvado sintético, onde foram realizados
os voos de acrobacia.
O mais sincero agradecimento, em nome do CAL e de todos os
pilotos, à entidade Colégio Militar, por todas as facilidades concedidas
para esta nossa realização. BEM HAJAM!!!
Pista e instalações em excelentes condições, para os concorrentes
nas diferentes classes tirarem o máximo proveito e as melhores
performances dos seus modelos.
Inscrições em:
F2B – Acrobacia – 5 pilotos
F2F – Corridas – 2 equipas
F4B – Maquetas – 1 piloto
Semi Maquetas – 2 pilotos
Escala Silhueta – 2 pilotos
Três Clubes representados, o organizador CAL, a APSIA e o CLP.
Extraordinárias condições para a prática da modalidade a cargo de
S.Pedro, que desta vez colaborou, e em grande estilo, permitiram que
todos realizassem os seus voos num dos melhores dias do ano para o
Voo Circular.
A prova decorreu durante todo o dia, com intervalo para almoço,
oferecido pela organização aos pilotos e quadros de prova, são
convívio e entreajuda entre todos, para que se chegasse a bom
“aeroporto”…
Único senão, o “crash” do acrobático STREGA do Hugo Geraldes, que
ficou sem combustível a meio de uma das manobras mais
complicadas de F2B…resultado: melhor do que se previa, pois bateu
na relva sintética e não no cimento…em breve voltará à competição,
sempre para dar o seu melhor. Se houvesse prémio do azar, seria o
vencedor…
Todos gostaram, algum, mais do que o costume, público presente, e
um final com batismos de voo para quem quisesse experimentar o voo
circular, com um modelo de instrução do Afonso Almeida, um dos
sócios juniores do nosso CAL, que o emprestou ao instrutor,
demonstrando já espirito de equipa. O futuro começa já aí…
CAL

Algumas fotos dos "juniores"
que estiveram em ação, com
instrutor:
Duarte Geraldes, CLP
Afonso Almeida, CAL
Vicente Pires. CAL
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1º Troféu PCR de F4C

Competição

De acordo com o Calendário Oficial para 2015, o 1º Troféu PCR de
F4C realizou-se na Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal, em
Santa Marta do Pinhal, Freguesia de Corroios, Concelho do Seixal, no
dia 18 de Abril.
Num dia de céu limpo mas vento forte, a Prova decorreu dentro da
normalidade.
Inscreveram-se para a competição individual e dentro do tempo
regulamentar 7 concorrentes, representando 3 Clubes – Daniel Costa
do IFCT, Abel Coelho e Paulo Peres do CAL e João Santos Silva,
Daniel Maurício Costa, António Martinho e António Almeida do PCR.
Para a competição por equipas e dentro do tempo regulamentar,
inscreveram-se 2 Equipas – CAL e PCR.
As Classificações foram as seguintes:
Classificações Individuais:
Classif.

Nome

1º

João Santos Silva

2º
3º

Clube

Estática

1º Voo

PCR

1446,00

0,00

Abel Coelho

CAL

1748,00

1027,00

António Martinho

PCR

807,00

1187,00

4º

Daniel Maurício Costa

PCR

772,00

0,00

5º

Paulo Peres

CAL

702,00

6º

Daniel Costa

IFCT

7º

António Almeida

PCR

2º Voo

846,50

3º Voo

Total

1013,50

2376,00

0,00

0,00

2261,50

952,00

1168,00

1984,50

667,80

0,00

1105,90

0,00

220,00

0,00

812,00

961,00

0,00

0,00

0,00

961,00

94,00

0,00

0,00

0,00

94,00

Classificações por Equipas:
Classif.

Nome

1º

PCR

2º

CAL

Pilotos

Pontuação

João Santos Silva

2376,00

Daniel Maurício Costa

1105,90

António Martinho

1984,50

Abel Coelho

2261,50

Paulo Peres

812,00

-

0,00

Exposição de Aeromodelismo CLP

O Clube CONTROL LINE PORTUGAL realiza mais uma exposição de
Aeromodelismo. Desta vez participando nas comemorações do 25
Abril inserido no grupo de coletividades envolvidas nas festividades,
da
Quinta
do
Conde.
(ver
link:
http://www.jfquintadoconde.pt/2015/04/programa-do-25-de-abril-na-quinta-doconde/)
Participamos de duas formas :
Uma exposição estática no recinto (do Parque da Vila) onde se
desenrolaram as várias actividades das diferentes colectividades
presentes.
E ainda demonstrações de voo, com asas de Combate no futuro
recinto onde vai nascer a nossa futura infraestrutura desportiva com
uma pista de Voo Circular.
Foi um dia muito rico, tanto
em número de visitas à
nossa exposição, como em
contactos
efectuados
durante todo o dia (das
9:00h até ás 17:00h)

Total

5466,40

3073,50

Manuel Cunha (PCR)
O Pódio com os 3
primeiros classificados –
da esquerda para a
direita,
Abel
Coelho
(CAL), João Santos Silva
(PCR) e António Martinho
(PCR).

O Pódio das Equipas –
da esquerda para a
direita, em 2º lugar, a
equipa
do
CAL
constituída
por
Abel
Coelho e Paulo Peres e
em 1º lugar a equipa do
PCR constituída pelo
João
Santos
Silva,
Daniel Maurício Costa e
António Martinho.

Eventos

Aproveitamos para fazer
contactos importantes, com
vários
responsáveis
presentes no evento, tanto
da Junta de Freguesia da
Quinta do Conde, como
ainda da Camara Municipal de Sesimbra. Aproveitamos também para
fazer a divulgação do nosso Clube à comunidade local, falando um
pouco da historia do Clube, explicando as características do Voo
Circular promovendo a nossa categoria e mostrando os nossos
modelos, explicando a todos os interessados detalhes de construção,
explicação das características de cada um dos modelos presentes,
foram distribuídos desdobráveis sobre o nosso Clube a todos quantos
nos visitaram, e ainda aproveitamos também para recrutar jovens para
a nossa escola de Aeromodelismo que arranca já no próximo mês de
Setembro. A recetividade à participação na escola, foi muito positiva a
avaliar pela quantidade de Jovens interessados em participar.
(Continua na próxima página)

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 23 - ABRIL 2015

Gentilmente cedida pelo CAL—Clube de Aeromodelismo de Lisboa

1º Troféu PCR de F4H

Competição

De acordo com o Calendário Oficial para 2015, o 1º Troféu PCR de
F4C realizou-se na Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal, em
Santa Marta do Pinhal, Freguesia de Corroios, Concelho do Seixal, no
dia 19 de Abril.
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(Continuação)
Pelo entusiasmo demonstrado de todos quantos quiseram ficar com
fichas de inscrição para a nossa escola, teremos garantidamente
novos Aeromodelistas dentro de pouco tempo. Em anexo podem ver
algumas fotos do evento. Aproveito também para agradecer
publicamente todos quantos participaram e tornaram possível a
concretização de mais esta iniciativa. Saímos com o sentimento de
missão cumprida. E podemos agora começar a pensar já no nosso
próximo desafio, o Open Internacional de 6 a 7 de Junho na Maçussa
link:
https://www.facebook.com/events/748565051899362/
aproveitamos também para divulgar a página de Facebook da nossa
escola
:
https://www.facebook.com/escolinhadeaeromodelismocontrollineportu
gal
Um grande bem haja a todos e o meu muito obrigado.
Amilcar Contente

Num dia céu parcialmente nublado e vento fraco no período da manhã
e entre os 2 m/s e os 6 m/s no período da tarde, a Prova decorreu
dentro da normalidade.
Inscreveram-se para a competição individual e dentro do tempo
regulamentar 5 concorrentes, representando 2 Clubes – Abel Coelho e
Paulo Peres do CAL e João Santos Silva, António Martinho e António
Almeida do PCR.
Para a competição por equipas e dentro do tempo regulamentar,
inscreveram-se 2 Equipas – CAL e PCR.
As Classificações foram as seguintes:
Classificações Individuais:
Classif.

1º
2º
3º
4º
5º

Nome

Clube

Estática

1º Voo

2º Voo

3º Voo

CAL

553,00

1304,50

906,50

1010,00

1710,25

António Martinho

PCR

330,00

1456,50

1175,00

1172,00

1645,75

João Santos Silva

PCR

560,00

921,50

689,00

1159,00

1600,25

Paulo Peres

CAL

404,00

463,00

360,00

0,00

815,50

António Almeida

PCR

40,00

671,00

0,00

0,00

375,50

XV aniversário do Hangar 13

Realizou-se no dia 12 Abril na pista Hangar 13 Atalaia Montijo, o XV
Aniversário do Hangar 13 Associação Aeronáutica, fica um pequeno
registo de fotos cedidas por
vários sócios presentes.
Renato Gomes

Total

Abel Coelho

Eventos

Classificações por Equipas:
Classif.

1º

2º

Nome

PCR

CAL

Pilotos

Pontuação

João Santos Silva

1600,25

António Martinho

1645,75

António Almeida

375,50

Abel Coelho

1710,25

Paulo Peres

815,50

-

0,00

Total

3621,50

2525,75

Manuel Cunha

O Pódio com os 3 primeiros classificados – da
esquerda para a direita, António Martinho (PCR), Abel
Coelho (CAL) e João Santos Silva (PCR).
O Pódio das Equipas – da
esquerda para a direita, em
2º lugar, a equipa do CAL
constituída por Abel Coelho
em segundo plano e Paulo
Peres e em 1º lugar a
equipa do PCR constituída
pelo João Santos Silva,
António Martinho e António
Almeida em segundo plano.
Na foto de Titulo: Os modelos e respectivos pilotos em Prova – da esquerda para a
direita, Abel Coelho (CAL) com o Chipmunk DHC-1, Paulo Peres (CAL) com o
Mustang P-51D, António Almeida (PCR) com o Fokker Eindecker E-III, João Santos
Silva (PCR) com Piper Cub J3C e António Martinho (PCR) com o Piper Cub J3.
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Para mais informações Telemóvel 917 629 046
ou www.facebook.com/galoaeromodelismo

Eventos

Leirimodel 2015

Leirimodel 2015 - 18 & 19 de Abril - Exposição de modelismo estático,
automodelismo, aeromodelismo, viaturas antigas dos Bombeiros, no
Mercado Santana, em Leiria.
Organizado
pela
Câmara
Municipal de Leiria e pelo Clube
de Modelismo da Região de
Leiria, o LeiriModel contou
ainda com o apoio das
Associações Modelis, Caliz Clube de Aeromodelismo do
Liz, Lpms Leiria e dos
Bombeiros Municipais de Leiria.
Os visitantes tiveram oportunidade de contactar com cada uma das
modalidades presentes, através de workshops, simuladores de rádio
modelismo automóvel e aeromodelismo.
O Caliz - Clube de Aeromodelismo do Liz, aproveitou igualmente a
oportunidade para divulgar, junto dos leirienses, a prova da taça do
Mundo denominada F3A Leiria World Cup, que será seguramente um
grande evento de aeromodelismo, nos dias 4 e 5 de Julho de 2015, na
pista de aeromodelismo da Ortigosa.
CALIZ
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Comemoração dos 75 anos da Base Aérea OTA

Inserido nas comemorações dos 75 anos de actividade da Base Aérea
nº 2/Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, a FPAm foi
convidada a efetuar uma demonstração de aeromodelismo no fim de
semana de "Base Aberta" que teve lugar nos dias 18 e 19 de Abril de
2015.
Estiveram
presentes
nesta
demontração
cerca
de
22
aeromodelistas, representando vários
clubes do país, divididos pelos dias de
sábado e domingo, que efetuaram
vários voos com aeromodelos tanto a
combustão
como
eléctricos
e
planadores, aviões motorizados e
helicopteros, onde se pode assistir a
reboque de planadores e voo de
aviões a turbina.
A organização do evento, disponibilizou todos os meios e condições
necessárias para que a demonstração de aeromodelismo decorresse
sem problemas, inclusivamente oferecendo o almoço a todos os
participantes. Agradecemos ao Comando da unidade o amável convite
feito à nossa participação ao qual esperamos ter correspondido com o
que consideramos ter sido um evento muito positivo para o
aeromodelismo, inclusive pela assistência de publico.
Por fim queremos deixar os parabéns à unidade e desejos de muitas e
felizes repetições deste evento.
David Lopes
Para agrado do público e dos pilotos, muitos voos se fizeram ao longo
do dia com vários modelos de aviões, multi-rotors e hélis.
O Rodas no Ar agradece a todos os pilotos que estiveram presentes
neste encontro, contribuindo assim para mais uma acção de
divulgação da modalidade.

Eventos

Filme do encontro: http://youtu.be/ZGYBCvWRlRw

Encontro Indoor Porto de Mós 2015

Afredo Morgado

O Clube Rodas no Ar - ROAR - organizou no dia 12 de Abril o
encontro de Indoor de Porto de Mós. O evento teve lugar no pavilhão
municipal , e contou com a presença de 5 Clubes, que se fizeram
representar por 25 pilotos.
Como não era de esperar outra coisa, a franca camaradagem entre os
pilotos, foi o ponto marcante durante o encontro e o almoço.
E por falar em almoço, há que agradecer a ajuda dada por alguns
elementos dos Pikuinhas, mas a um em especial, na confecçao do
almoço.
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(Frequency Hopping Spread Spectrum).
Outra técnica consiste em alterar a fase, muito rapidamente, do sinal
modulante, aumentando assim a sua largura de banda e fazendo com
que ocupe toda a extensão da banda de 2,4GHz. É conhecida por
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).

Técnica

Em qualquer das duas técnicas a emissão fica “espalhada” por toda a
banda, que vai desde 2,4000GHz até 2,4835GHz. Fazendo a diferença
temos 438,5MHz para meter uma estreitíssima banda de informação
com um valor da ordem dos 500Hz!

Como funcionam os rádios a 2,4GHz

Para termos um razoável, ainda que pouco aprofundado,
conhecimento do funcionamento das ligações rádio em 2,4GHz, é
preciso aclarar dois aspectos relacionados com as Teorias da
Comunicação.
O primeiro é o que realmente constitui uma interferência rádio,
justificação quase universal para todos os estampanços de
aeromodelos que se vêm por aí fora! Para que haja interferência, nos
sistemas de VHF geralmente utilizados (35MHz, 40MHz e 72MHz) é
preciso reunir duas condições: Que outro emissor com a mesma
banda e canal que o nosso vá para o ar e que a duração dessa
emissão seja suficientemente grande para perturbar a acção que
estamos a comandar. Acontece que a quantidade de informação
transmitida pelos nossos rádios é muito pequena, quando comparada
com outros sistemas de comunicações, para não falar dos chamados
de Banda Larga. O sinal modulador que transmite informação aos
servos, com janelas de 20ms (milisegundos) para, por exemplo, 9
canais, corresponde a uma frequência de cerca de 500Hz. Ora isto é
uma frequência muito baixa e portanto é preciso que o sinal
interferente demore mais de que 2 ms para transtornar um dos
canais. Mas como os nossos modelos têm, como sistemas mecânicos
que são, tempos de resposta superiores a 1/10 de segundo, tal
interferência nem sequer é notada. Para realmente ter efeitos
nefastos no voo do modelo a interferência tem de ter uma duração
superior ao tal 1/10 de segundo.
O segundo aspecto tem a ver como certos sistemas de comunicações
como por exemplo os telemóveis, o GPS, as comunicações com
satélite e naves espaciais, etc., detectam sinais com conteúdo
informativo em ambiente de muito ruído. Vamos supor que estamos
num restaurante, à portuguesa, com as paredes forradas a azulejo
para reverberar o som das conversas, apinhado de gente, e um
barulho infernal porque todos conversam em voz alta. Em princípio,
não conseguimos conversar e perceber o que diz o nosso
interlocutor, companheiro(a) da refeição. Mas se ele(a) disser algo
que faça parte do contexto em que estamos, ou melhor, disser uma
palavra ou frase que faça parte de um conjunto que estamos à
espera, como por exemplo “pede a conta” ou “antes quero peixe”,
então conseguimos receber e compreender a mensagem.
Antes da 2ª guerra mundial os estrategas da guerra electrónica
descobriram um processo engenhoso de evitar o “jaming” ou
empastelamento de uma estação rádio. Trata-se de mudar
constantemente de frequência, duma forma pré programada que,
para o inimigo, parece aleatória, mas que é uma sequência pseudo
aleatória e acaba por se repetir de tanto em tanto tempo. O receptor
conhece esta sequência e assim a informação é recebida. São saltos
de frequência, usando uma banda relativamente larga, que contém
algumas dezenas de sub bandas, estreitas, que são moduladas, ou
seja, contêm a informação. Esta técnica, que no fim acaba por
espalhar a emissão por uma extensa banda, é conhecida por FHSS

Assim, essa banda, que constitui a informação de posição dos nossos
servos, fica a confundir-se com o ruído electrónico, sempre presente.
A tarefa de recuperação do sinal informativo torna-se, aparentemente,
delicada, pois parece que tudo é ruído. Aí entra em acção uma técnica
de correlação entre o sinal recebido na antena, que é “todo” ruído e
alguns sinais gerados pelo receptor que têm a ver com o sinal que
estamos à espera. É a história da conversa no restaurante! Se a
correlação for evidente, o sinal a desmodular é aquele que nesse
instante foi posto, pelo receptor, a correlacionar-se com o ruído
recebido. Se a correlação não for evidente tenta-se com outro sinal
gerado pelo receptor. Isto tudo muito rapidamente, pois a alta
frequência da banda e as tecnologias de grande integração e
velocidade dos atuais circuitos eletrónicos integrados permitem que
tudo se resolva em tempo útil. Lembremo-nos do que foi dito
inicialmente sobre interferência rádio.
A propósito desta técnica de correlação, todos nós já reparámos que
quando ligamos um GPS pela primeira vez ele demora muito tempo a
apresentar a localização. Isto porque ele anda a fazer correlações com
posições geradas no receptor que não têm nada a ver com o local onde
nos encontramos. Mas, tentativamente e com uma estrutura numérica
em árvore, convergente, o sistema vai-se aproximando do código que
constitui as coordenadas onde estamos e zás. Está o processo de
recepção concluído. Da próxima vez que ligarmos o GPS, se não
formos para a Austrália!?, a correlação é feita com uma posição muito
próxima daquela em que estamos e o processo é rapidíssimo.
Nos nossos rádios, quando o emissor e um receptor é ligado pela 1ª
vez, estando a curta distância um do outro, o receptor faz uma busca
de sintonia até acertar com a sub banda que o emissor, nesse instante,
está a transmitir. Como o emissor está constantemente a emitir um
código “semente” que traduz a sequência de saltos de canais ou a
sequência de modulação de fase, para além da posição dos sticks, o
recetor passa a ficar permanentemente acasalado com o emissor.
Dos emissores/receptores que estão no mercado a Futaba usa a
técnica FHSS chamando-lhe FASST e os Spectrum e JR/Graupner
usam variantes da técnica DSSS.
Sob o ponto de vista de eficácia o sistema é fora de série. Aparte
alguns problemas de mortalidade infantil com dois dos fabricantes, a
fiabilidade é extraordinária, tanto quanto tenho experimentado e lido por
aí.
E a sensação de saber que não aparece um tipo qualquer, descuidado,
que liga o emissor e estampa o nosso modelo, é extraordinária!
Carlos Bastos
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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

III Aniversário do CLP 2013

Marcado inicialmente para 10 de Março, fim de semana mais próximo
da data de fundação, 8 de Março, o evento teve de ser adiado devido
ao mau tempo, repleto de chuva e de muito vento, tendo sido
realizado em 26 de Maio de 2013, mesmo assim com vento
demasiado para uma prova de aeromodelismo.
O evento reuniu quase
todos os associados do
Control
Line
Portugal,
neste terceiro aniversário
do único clube nacional
dedicado completamente

ao voo circular, como o nome indica.
Todos os voos foram efectuados da
parte da manhã, tendo-se procedido
depois à distribuição de prémios,
após o que foi realizado o almoço de
confraternização, nas mesas do complexo, debaixo dos sobreiros.
J. Loureiro de Sousa
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
European Extreme Flight Championschips 2015 —21 a 23 de Agosto de 2015 — ModelCity, Znojmo, Républica Checa
Site oficial
http://www.exfc.eu

DO-X 1929 Giant RC Airliner with 12x 10ccm O.S Motors
https://www.youtube.com/watch?v=q_j1EP5gwqA

Huge Rc Kalinin K-7 CCCP
https://www.youtube.com/watch?v=VscDLKQnpQk

Kamov Ka 32 Scale RC Jet Turbine Helicopter — Escala do Kamov da Protecção Civil Portuguesa
http://youtu.be/CFWNiIYYaZA
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Maio 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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