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Festejámos no passado dia 9 de Maio, na pista de
aeromodelismo da Maçussa o 29º aniversário da FPAm, com
um encontro de aeromodelistas e o “Almoço de Campeões”
com distribuição de troféus aos Camopeões de 2014, conforme
artigo específico desta edição.
Não tivemos infelizmente tantas presenças como gostaríamos,
mas realizou-se um evento agradável seguido de um almoço
bem servido e num local interessante que motivou comentários
favoráveis da quase totalidade dos presentes.
Foi particularmente bom constatar que contámos com a
presença de todos os Campeões nomeados e de alguns dos
presidentes dor Clubes que representam.
Esperamos que todos se tenham sentido agradados com a
homenagem que pretendemos fazer aos que se evidenciaram
pelos resultados obtidos na época desportiva de 2014.
Quero aproveitar esta oportunidade para deixar uma mensagem
de agradecimento a todos os que se juntaram a esta
comemoração.

Acabem com os iniciados!!!
Notícias e Avisos
Acção de Formação de Juízes de Acrobacia da
Classe F3A, F3AN e F3AI

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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29º Aniversário da FPAm - Encontro

Mais um aniversário da FPAm, concretizado da melhor forma com o
Encontro Nacional e o almoço dos Campeões de 2014, realizado, no
sábado - 9 de Maio de 2015, na Pista de Voo da Maçussa.
O Encontro iniciou-se por volta das 10 horas, apresentando-se um
dia excelente para a prática do aeromodelismo, céu pouco nublado,
pouco vento e uma temperatura agradável, contando com a presença
de 14 aeromodelistas que tiveram a oportunidade de fazer evoluir os
seus modelos por diversas vezes.
Após as atividades matinais, com muitas descolagens, manobras e
aterragens, os pilotos tal qual os aeromodelos estavam a precisar de
combustível ou de carregar baterias, pelo que tiveram de ir
reabastecer ao Restaurante do Adolfo.
O almoço teve como objetivo homenagear os Campeões Nacionais
da época de 2014 e proceder à entrega dos troféus. Contou com a
presença de todos os Campeões nomeados e com a presença de
três dos sete Presidentes dos respectivos Clubes aos quais
agradecemos a presença com a qual honraram este evento.
Estiveram igualmente presentes alguns familiares dos Campeões
Nacionais e elementos da Direção da FPAm.
Após as excelentes entradas de petiscos regionais, seguiu-se o
almoço num ambiente de confraternização entre os vários
participantes, na etapa final do convívio o Presidente da FPAm
distribuíu as taças aos Campeões Nacionais de 2014 bem como
algumas pequenas lembranças.
Concluída a entrega dos Prémios e já reabastecidos e com as
baterias recarregadas, alguns aeromodelistas foram fazer a digestão
para a Pista, aproveitando um final de tarde com ótimas condições
para voar.
Já ultrapassado este aniversário, que o próximo traga mais
Campeões.
Continuação de bons voos.
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29º Aniversário da FPAm - Campeões
CAMPEÕES NACIONAIS DA ÉPOCA 2014

VENCEDORES DE TAÇAS DE PORTUGAL NA ÉPOCA 2014
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Os pilotos em Prova – da esquerda para a direita, João Santos Silva
(PCR), Daniel Maurício Costa (PCR), António Martinho (PCR), António
Almeida (PCR), Paulo Peres (CAL) e Abel Coelho (CAL).
O Pódio com os 3 primeiros
classificados – da esquerda para a
direita, João Santos Silva (PCR),
António Martinho (PCR) e Abel
Coelho (CAL).

2º Troféu PCR de F4H

Competição

De acordo com o Calendário Oficial para 2015, o 2º 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 16 de Maio.
As condições atmosféricas estavam boas, com céu limpo e ventos
entre os 3 m/s e os 6 m/s e a Prova decorreu dentro da normalidade.
Inscreveram-se para a competição individual e dentro do tempo
regulamentar 6 concorrentes, representando 2 Clubes – Abel Coelho
e Paulo Peres do CAL e João Santos Silva, António Martinho e
António Almeida do PCR.

A Equipa do PCR, após
receber o Troféu das mãos do
Presidente do Júri – da
esquerda para a direita,
Emanuel Fernandes, António
Martinho e João Santos Silva.

Para a competição por equipas e dentro do tempo regulamentar,
inscreveram-se 2 Equipas – CAL e PCR.
PCR
As Classificações foram as seguintes:
Classificações Individuais:
Classif.

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Nome

Clube

Estática

1º Voo

2º Voo

3º Voo

Total

António Martinho

PCR

540,00

2143,00

1993,50

2021,50

2622,25

João Santos Silva

PCR

812,00

1684,00

1470,50

1615,00

2461,50

Abel Coelho

CAL

776,00

1367,00

1189,50

-

Paulo Peres

CAL

599,00

607,00

550,50

-

1177,75

Daniel Maurício Costa

PCR

1365,20

-

-

-

Desclassificado

António Almeida

PCR

568,50

-

-

-

Desclassificado

2054,25

Classificações por Equipas:
Classif.

1º

2º

Nome

Pilotos

Pontuação

João Santos Silva

2461,50

António Martinho

2622,25

Abel Coelho

2054,25

Paulo Peres

1177,75

PCR

Total

5083,75

CAL

3232,00
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Humor no News

Os pilotos em Prova – da esquerda para a direita, João Santos
Silva (PCR), António Almeida (PCR) e António Martinho (PCR).

Taça de Portugal 2015 de F4H

Competição

Como previsto no Calendário Oficial para 2015, a Prova Taça de
Portugal 2015 de F4H realizou-se na Pista Municipal de
Aeromodelismo do Seixal, em Santa Marta do Pinhal, Freguesia de
Corroios, Concelho do Seixal, no dia 17 de Maio.
A Prova decorreu com normalidade, com boas condições
atmosféricas – céu limpo e ventos entre os 2,7 m/s e os 5,8 m/s.
Lamentavelmente, inscreveram-se para a competição individual
apenas 3 aeromodelistas do PCR e a Equipa PCR.
PCR
As Classificações foram as seguintes:
Classificações Individuais:
Classif.

Nome

Clube

1º
2º
3º

João Santos Silva

PCR

733,00

1127,00

1388,00

1471,00

2162,50

António Martinho

PCR

355,00

1203,00

1401,00

1527,00

1819,00

António Almeida

PCR

373,00

428,40

417,60

796,00

Estática

1º Voo

2º Voo

-

3º Voo

Total

Classificações por Equipas:
Classif.

1º

Nome

PCR

Pilotos

Pontuação

João Santos Silva

2162,50

António Martinho

1819,00

António Almeida

796,00

Total

4777,50

O Pódio da Classificação
Individual – da esquerda
para a direita, António
Martinho
(PCR),
João
Santos Silva (PCR) e
António Almeida (PCR).

Para mais notícias aeromodelisticas consulte:
http://vazarc.blogspot.pt/

O Pódio da Classificação
por Equipas – da esquerda
para a direita, António
Martinho
(PCR),
João
Santos Silva (PCR) e
António Almeida (PCR).
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Feira do Desporto em Leiria

Eventos

A Feira do Desporto teve lugar nos dias 8, 9 e 10 de maio no Estádio
Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa. Inserido no eixo de
intervenção "Leiria Dinâmica" e no programa “Arena Desporto 2015”,
o evento foi realizado em parceira com entidades públicas e privadas
do Concelho de Leiria da área desportiva.
A Feira do Desporto pretendeu dar a
conhecer aos Munícipes e aos visitantes
em geral a oferta desportiva existente no
Concelho de Leiria.
O Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz,
representando o aeromodelismo, marcou
presença através de uma pequena
exposição e demonstração de voo no
interior do Estádio Dr Magalhães Pessoa,
despertando o interesse e curiosidade do
público presente pela modalidade.
Caliz
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8º Aniversário do Caliz

Teve lugar no dia 17 de Maio de 2015 o encontro comemorativo do 8º
aniversário do Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz.
Com umas condições
atmosféricas excelentes,
o clube de Leiria, recebeu
a participação de pilotos
de clubes como APSIA,
AICA, GAAV Pikuinhas,
Rodas no Ar, que voaram
as suas máquinas na sua
nova
pista
de
aeromodelismo.
Como é habitual, foi um encontro marcado pela boa camaradagem
entre os aeromodelistas presentes.
Caliz
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mesmo que dizer que só tem 6 tipos de movimento. Para analisarmos
esses movimentos temos que enquadrar o nosso modelo num sistema
de eixos apropriado. Um dos sistemas de eixos utilizado para os
aviões, igual ao que praticamente utilizamos sempre com os modelos,
que coincide com o que vem nos planos de construção e que os
saxónicos chamam “body axis” é simplesmente, fig 2:

Técnica

Estabilidade de Voo

O voo dos nossos aeromodelos é um admirável feito da física, em
especial da aerodinâmica. Para que tudo corra bem e os modelos
possam descrever, desde a mais simples trajetória – o voo horizontal
– às mais complicadas manobras acrobáticas, existem, sem que a
generalidade dos aeromodelistas deem por isso, um conjunto de
atuações automáticas do binómio modelo-atmosfera que permitem o
sucesso dos nossos voos.
Para melhor apresentar o conceito de estabilidade consideremos as
duas imagens que são tradicionais nos manuais desta matéria. São
as imagens de um recipiente esférico e de uma pequena bola. Na fig

1.a com a bola em cima da superfície convexa do recipiente, se ela
estiver bem colocada, está em equilíbrio. Mas, qualquer desvio
mínimo dessa posição leva a que a bola se afaste cada vez mais da
posição de equilíbrio e dizemos que o sistema é instável. Por outro
lado, referindo-nos à fig 1.b, a bola está na superfície concava do
recipiente. Se houver um desvio a bola volta à posição inicial. Diz-se
que o sistema é estável.
É este segundo caso que tem de acontecer com os nossos modelos.
A atmosfera terrestre é “madrasta” e, com um mínimo de vento, está
sempre com movimentos anómalos e turbulências que atuam sobre
os modelos e podem provocar o seu desequilíbrio em relação à
trajetória de voo programada.
Os movimentos da atmosfera são muito complexos e, ao nosso nível,
com aeronaves relativamente pequenas, podemos considerar que o
seu comportamento é profundamente aleatório, ou, melhor ainda,
caótico. Mas a nossa análise da estabilidade não tem,
obrigatoriamente, de partir da atmosfera para o modelo. Podemos
olhar só para o modelo que, como qualquer móvel no interior de um
fluido, neste caso o ar, apenas tem 6 graus de liberdade, que é o

xx – Eixo longitudinal que, geralmente, vai desde o eixo do motor, num
monomotor, até à cauda.
yy – Eixo transversal. Horizontal, perpendicular ao eixo xx.
zz – Eixo vertical, perpendicular aos dois eixos anteriores.
Estes três eixos passam pelo centro de massas ou de gravidade do
modelo e formam um sistema cartesiano. Como em cada um destes
eixos o corpo só pode ter dois movimentos, translação ou rotação,
ficamos com os tais 6 movimentos e daí os 6 graus de liberdade.
Apesar de termos 3 eixos, em aeronáutica, só são consideradas duas
estabilidades: a longitudinal e a lateral/direcional. A estabilidade
longitudinal tem a ver com os 3 movimentos inseridos no plano vertical
formado pelos eixos xx e zz: rotação em yy, translação em zz e
translação em xx. A estabilidade lateral/direcional, assim chamada por
haver um forte acoplamento bidirecional entre os movimentos de
pranchamento e de guinagem, tem a ver com a translação segundo yy,
e as rotações em torno de xx e de zz.
Vamos começar pela estabilidade longitudinal. Mas para isso torna-se
necessário fazer umas pequenas considerações sobre a reação dos
perfis de asas às variações do ângulo de ataque. Os perfis
sustentadores usualmente utilizados, como o Clark Y, (o “Volkswagen”
dos perfis) apresentam uma resposta linear à variação do valor de Cl
(coeficiente de sustentação) com a variação do ângulo de ataque,
considerando o Cl aplicado a 25% da corda e um Cm (coeficiente de
momento), também em relação a um ponto situado a 25% da corda,
praticamente constante com as variações do ângulo de ataque. Os dois
desenhos que seguem, Figs 3a e 3b, ilustram este comportamento, que
é genérico para a totalidade dos perfis sustentadores, não auto
estabilizadores . De referir que o Cm tem um valor diretamente
relacionado com a flecha da curvatura da linha média do perfil. Nos
perfis biconvexos simétricos, utilizados em acrobacia, a linha média é
um segmento de reta e portanto a flecha é nula, do que resulta um Cm
também nulo. Na Fig 3a, para um perfil imaginário representativo da
generalidade, XPTO_0000, a variação de Cl com alfa é linear (uma
reta) até ao início da perda e o coeficiente de momento é constante
com alfa e de valor negativo.
Continua na próxima página
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Se dividirmos esta expressão por c, corda da asa, ficamos com x em
sob a forma de fração decimal da corda e vamos nota-la por Vestab:

Imaginemos, por exemplo, que a ação duma turbulência é fazer,
momentaneamente, cair o modelo (deslocá-lo segundo o eixo dos zz
para baixo) ou fazê-lo rodar de modo a subir o nariz (rotação em
torno do eixo dos yy). Em ambos os casos o modelo “vê”,
instantaneamente, um angulo de ataque superior ao que trazia antes
da atuação da turbulência. Esse aumento de angulo é “visto” em
simultâneo pela asa e pelo estabilizador. Se designarmos de ∆α o
aumento do ângulo, a esse aumento vai corresponder um aumento
do Cl que vamos designar por ∆Cl. Através da expressão de Bernoulli
que nos dá o valor da força de sustentação podemos determinar o
acréscimo de força de sustentação ∆L:

1

∆L= 2 𝜌𝑆𝑉 2 ∆𝐶𝑙
Da expressão, aplicável à asa e ao estabilizador, verificamos que a
única diferença é S, área das duas superfícies. Tudo o resto, ρ, V e ,
é igual para as duas superfícies. Saliente-se que estamos a falar de
acréscimos de sustentação e não de valores absolutos. Como
sabemos, é normal a asa responder por toda a sustentação
necessária ao peso do modelo e o estabilizador não dar qualquer
contribuição ou até ter sustentação negativa como acontece em
alguns aviões.
Assim, ao incremento do ângulo de ataque devido ao efeito de uma
nefasta investida atmosférica, o modelo reage com duas forças
proporcionais às áreas da asa e do estabilizador. Através do que
sabemos sobre estática podemos determinar a resultante dessas
duas forças. Mas o que realmente necessitamos não é o valor da
resultante mas sim o ponto de aplicação dessa resultante. Chamando
x à distância entre esse ponto e os tais 25% da corda da asa e bat
(braço de alavanca traseiro) à distância que vai desde 25% da corda
da asa a 25% da corda do estabilizador temos, fig 4:

Esta quantidade, adimensional, é conhecida como Volume do
estabilizador normalizado. Tem valores compreendidos entre 0,3 e 0,6.
É um excelente fator de projeto do conjunto área do estabilizador e
respetivo braço de alavanca relativo à área da asa e à corda desta. Se
adicionarmos a este valor 25%, ponto de onde partimos para
determinar x, temos a localização, na asa, do ponto de aplicação da
resultante das duas forças consequentes do tal distúrbio atmosférico, e
que chamamos PN (ponto neutro). Se o CG (centro de gravidade)
estiver à frente do PN gera-se um momento estabilizador que vai
reduzir o angulo de ataque repondo a trajetória inicial de voo do
modelo. Mas, atenção. Este valor para PN é apenas uma 1ª
aproximação. Mais adiante são referidos fatores que reduzem
substancialmente o valor do PN. Lembro que considerámos que a
perturbação fez aumentar os ângulos de ataque, o que faz cabrar o
modelo, mas o mecanismo de estabilidade, com o PN atrás do CG,
contraria este efeito fazendo-o picar. O funcionamento é exatamente o
mesmo, mas em sentido contrário, no caso da perturbação fazer reduzir
o ângulo de ataque. Daqui se depreende que, neste contexto, a
estabilidade longitudinal é tanto maior quanto maior for a dimensão do
braço de alavanca do momento estabilizador. Que é o mesmo que
dizer: quanto maior for a distância que separa o CG do PN.
Continua na próxima edição do FPAm News
Carlos Bastos
Bibliografia:
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Editado por SPMP
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[4] OCW.mit.edu/courses; Lab 8 Notes-Basic Aircraft Design Rules
[5] Cook, Michael V.; Flight Dynamics Principles, 2007, Elsevier Ltd.
ISBN: 978-0-7506-6927-6

Humor no News

S(asa).x=S(estab).(bat-x)
Mas bat (braço de alavanca traseiro) é >>x. Vamos simplificar e fazer
(bat-x)≈bat
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em usar a transformação de Prandtl-Glauert na análise de fluídos
compressíveis. E depois ainda falam de livros de Aeromodelismo e
fóruns da matéria. Num destes Domingos, vão ver o PMRS .. (não,
não é o Profile Manager for Racer Specialists ) mas sim o Professor
Marcelo Rebelo de Sousa a responder a uma questão que lhe vou
pôr. Ele que debita acerca de tudo e comenta as situações mais
diversificadas. Vou mandar-lhe um “e_mail” porque ando preocupado
com o diâmetro mínimo a partir do qual os mosquitos tatuquira
poisados a 5% do bordo de ataque fazem passar o escoamento
laminar a turbulento, nos modelos de F4H para RN=90.000.

Opinião

Acabem com os iniciados!!!

Isto de provas para iniciados tem de acabar. Onde é que já se viu
Aeromodelistas iniciados cá entre a malta? O português não é iniciado
em nada. Nem no futebol, nem no sexo, nem nos matraquilhos, etc…
Ah! E esqueci-me da Física Quântica. Portuga é formalmente
ensinado em tudo a partir da mais tenra idade. Olhem este meu caso:
estava eu ainda na MAC (não, não é a Mean Aerodynamic Chord). É a
Maternidade Alfredo da Costa e uma bruta duma enfermeira parteira
veio chatear-me por causa do Número de Reynolds. Realmente havia
um problema de viscosidade e, no quarto ao lado, o parto teve der ser
feito por cesariana. É pá! Isto é do caneco. E consta que o
encerramento da MAC tem a ver com a insistência da Administração

Mas o importante desta mensagem é promover o fim das provas para
iniciados. Não há iniciados, como já foi dito anteriormente. Portuga é
sempre experiente e conhecedor. A FAI (Fonte Alimentar para
Indecisos) caracteriza as diferentes modalidades por um código
começado por F (vem de Faeromodelismo), seguido de um algarismo,
2, 3, 4, ou 5 (o 1 foi abolido no Burkina Faso, Portugal e Botswana) e
outra letra. Não custa nada adicionar mais uma letrinha, como já
fizeram com o N, mas nunca o I, pois isso só traz a rejeição dos
candidatos a grandes praticantes de Aeromodelismo. Já pensaram
porque razão em F3A, que temos centenas de praticantes, só
aparecem 4 ou 5 nas principais provas?
Carlos Bastos
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mais afastado do eixo para obtermos um curso maior de movimento, o
servo fica com menos força.
O torque também varia, assim como a velocidade, com a tensão de
alimentação do servo. Quanto maior a tensão, maior a torque do servo.
6) Engrenagens - Em geral são de nylon, metálicas, Karbonite e titânio.
Nylon:
São as engrenagens mais leves e as que dão maior precisão nos
movimentos.
Seu ponto fraco é que quebram com facilidade em situações de
impacto ou forte esforço abrupto.
Em modelos à combustão, a vibração prolongada também pode causar
danos as engrenagens de nylon.

Técnica

Caracteristicas dos Servos

Quando precisamos de um novo servo para um modelo, pensamos
logo no tamanho e no torque, mas existem muitas outras
características que também devemos avaliar.
Para facilitar esta tarefa, enumerei as mais importantes, com um
resumo de suas descrições.
Infelizmente, nem todas estas caracteristicas são publicadas pelos
vendedores.
Uma forma de se obter mais informações é lendo os comentários e
avaliações nos sites das lojas ou em forums de RC, lembrando
sempre que estes comentários não são feitos por técnicos
especialistas no assunto e que a maioria dos avaliadores são os que
tiveram problemas, ou seja, antes de tirarmos conclusões, é sempre
bom fazer uma boa filtragem destas informações.

Metálicas:
No site da Hitec diz que apesar de serem mais resistentes que as
engrenagens de nylon, e por tanto menos suscetível a quebrarem numa
queda, as engrenagens de metal sofrem um desgaste mais rápido,
causando assim prejuízos na precisão e na centralização dos servos.
Algumas caixas de engrenagens de metal podem conter algumas
engrenagens de nylon, ou seja, nem todas as engrenagens são
metálicas e portanto, parte da fraqueza do nylon continuará presente.
Karbonite:
Relativamente novo como engrenagens de servos, Karbonite é um
material plástico composto reforçado. É quase 5 vezes mais forte/
resistente que as engrenagens de nylon e ainda tem um desgaste
menor que as de metal.
Titânio:
As
engrenagens
mais
resistentes e duráveis são as
de
titânio.

Lista das principais características
1) Centrar - Capacidade de um servo de retornar e se manter na
posição central de seu curso, quando os comandos do transmissor
também estão na posição central.
2) Precisão - Quão fiel o servo traduz o movimento do stick em
rotação do seu eixo.
3) Retenção - É o poder de manter sua posição sob esforço. (Holding
Power)
4) Velocidade - Medido em geral pelo tempo minimo em segundos
que o servo leva para girar seu eixo 60 graus.
Esta velocidade varia com a tensão de alimentação do servo. Quanto
maior a tensão, maior a velocidade.
A velocidade do servo é mais importante para os helicópteros do que
para os aviões.
Modelos que usam giroscópio eletrônico, que estão constantemente
enviando sinais de correção para os servos, também precisam de
servos rápidos para garantir sua eficiência.
5) Torque - Esta é uma das características mais importantes na
escolha de um servo.
Medida em gm/cm or oz/in, nos indica que, um torque de x gm/cm é a
capacidade do servo de exercer uma força equivalente a um peso de
x gramas na ponta de um braço de servo de 1 cm, ou de 2x gm num
braço de servo à 0,5cm do seu eixo, ou ainda x/2 gm à 2 cm.
Atenção: Veja que isto significa que quando colocamos o "pushrod"

São mais leves que as metálicas
permitindo assim maiores torques
e
velocidades.
Entretanto ainda são raras e
caras.
7) Rolamentos - A maioria dos servos Standard possuem apenas
buchas como suporte para seus eixos.
Servos de mais qualidade possuem um ou dois rolamentos em seu eixo
principal.
Rolamentos diminuem o esforço para girar o eixo e consequentemente
ganha-se em torque, velocidade e consumo de energia.
8) Motor - O motor mais comum é o de núcleo de ferrite com 3 polos.
Servos mais velozes usam motores com 5 polos ou motores sem
núcleo (core-less) que são mais leves, mais rápidos e possuem mais
torque.

Continua na próxima página
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9) Analógico & Digital - Os sevos analógicos são mais comuns,
mais baratos, recebem informações de controle apenas 50 vezes por
segundo e por isso não tem respostas muito rápidas as mudanças de
comando.
Os digitais, em termos mecânicos são idênticos aos analógicos, se
diferenciando apenas em como o sinal é processado.
Eles usam um microprocessador para processar o sinal que vem do
receptor e controlar o motor do servo de uma forma muito mais
efetiva.
Os servos digitais, por um processo de interpolação do sinal de
controle, conseguem controlar os servos de 200 a 300 vezes por
segundo, podendo assim fazer correções muito mais rápidas que as
dos servos analógicos.
Por terem o sinal de controle ativo por muito mais tempo, os servos
digitais são mais precisos, tem mais torque, são mais velozes e ainda
importante, tem muito maior poder de retenção.
Para terem as vantagens acima descritas, os servos digitais tem que
atuar no controle do motor, muito mais vezes por segundo que os
servos analógicos, o resultado disso é que o consumo de energia é
bem maior que o de um servo analógico.
Num modelo com vários servos digitais, é importante levar em
consideração este maior consumo no cálculo do tempo de uso da
bateria.
As desvantagens são: consomem mais energia e são mais caros
devido a uma eletrônica mais sofisticada.
Fique claro ainda que os servos digitais são 100% compatíveis com
os receptores para servos analógicos.
10) Movimentos - São 2 tipos de movimentos: Rotativo e Linear.
Sendo o rotativo o mais comum e usado.
A limitação do angulo de rotação(rotativo) ou comprimento do
deslocamento(linear) é dada pela largura do pulso que o receptor
envia e pelo mecanismo usado pelo servo.
Este angulo nos rotativos, em geral, é de 90 graus, mas em muitos
servos este angulo pode ser estendido se pudermos aumentar a
variação do pulso de controle.
Alguns transmissores fazem isso quando ajustam o fim de curso
(EPA) maior que 100%.
Existe ainda uma limitação física do angulo máximo de rotação que é
dada pelo curso total do potenciômetro.
Atenção: Nunca fazer o pulso mínimo muito próximo de zero pois
muitos servos entram em failsafe quando não recebem pulsos, e
pulsos muito finos podem ser interpretados como flata de pulsos.
11) Tamanho e peso - São importantes considerações,
principalmente em modelos pequenos. Lembrar que servos
pequenos, normalmente tem menos torque.
12) Alimentação e consumo - Este é um item muito importante.
Displicência neste item já foi a causa de inúmeros acidentes.
Atenção: Como quem alimenta o servo é o receptor, este também
precisa aceitar uma tensão maior ou igual a do servo.
Por motivos históricos do tipo de baterias usadas nos receptores, os
servos normalmente aceitam como tensão de trabalho, tensões de
4.8v a 6v. Com a popularização das baterias Lipo, começam a
aparecer servos que vão até os 8,4v o que permite o uso das Lipos
sem a necessidade de um circuito abaixador de tensão tipo BEC ou
outros conversores.
Como já foi dito acima, neste caso o receptor também precisa aceitar
uma tensão maior ou igual a 8,4v.
Tensões acima da especificada para o servo ou receptor, podem
levar a queima dos mesmos.
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Principalmente para os aeromodelos, deve-se ter uma boa idéia do
consumo para se saber qual é o tempo seguro de voo antes que a
bateria se descarregue.
13) Jitter - Quando, por alguma razão o servo não consegue ficar
parado estável numa posição, ele fica tentando se corrigir o tempo todo,
causando
uma
vibração
que
é
chamada
de
jitter.
Atenção que esta vibração/jitter, nos servos analógicos, pode levar a
queima do servo.
O
jitter
pode
ter
causas
externas
ou
internas.
Como causas internas, destacam-se folga nas engrenagens e
potenciômetro gasto, sujo ou estragado.
Como causas externas, e portanto passíveis de serem corrigidas,
temos:
a) Cabos de extensão longos - Cabos longos podem funcionar como
antenas e captar sinais de rádio frequência que irão perturbar o sinal do
servo.
Quando não for possível evitar cabos longos, podemos torcer o cabo
como forma de atenuar estas interferências.
Outra solução é passar o cabo por núcleos de ferrite (ferrite beads) que
irão filtrar as interferências de RF.
b) Cabos longos e finos - Para cabos de extensão longos, deve-se usar
no mínimo AWG 24, de preferência usar AWG 26 quando possível.
c) Conectores mal feitos ou com mal contato - Verifique sempre a
qualidade dos conectores.
Ainda há uma outra alternativa de se corrigir ou amenizar o jitter que é
usar um pequeno capacitor entre o sinal do servo e a terra.
Este capacitor normalmente varia de 150pF a 0.001uF e deve ser
colocado o mais próximo possível do servo. Se possível, dentro do
servo.
14) Dead Band - É o quanto um servo pode sair de sua posição estável
sem que haja uma reação para retorná-lo a sua posição original.
Como a posição do servo é dada pela largura de um pulso, a medida do
Dead Band é portanto dada em micro segundos (us) correspondente a
este deslocamento da posição do servo.
Se a Dead Band for muito pequena, próxima de zero, o servo passará a
ter uma espécie de micro jitter, pois o servo tentará se corrigir o tempo
todo.
É o que acontece com os servos digitais quando ouvimos um zumbido.
Caso seja muito grande, o servo terá uma folga na sua posição.
O Dead Band está na faixa de 1 a 5 us para os servos digitais e de 2 a
9 us para os analógicos.
15) Confiabilidade e Custo - Existe uma enorme variedade de marcas,
modelos, fabricantes e lojas oferecendo servos com preços muito
variados.
É ainda interessante notar que, com a massificação de hoje, é possível
comprar servos de boa qualidade a preços muito baixos.
Entretanto, vale sempre a pena ler os comentários e avaliações que os
compradores fazem nos sites das lojas, antes de comprar o seu.

Carlos São Paulo
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Canal do António Louro com bastantes filmes sobre eventos de aeromodelismo
http://www.youtube.com/channel/UCgkobIFNr9cTE4fSIdg9r0A/videos

Video de um SR-71, 1/6 de escala com 5,5m de comprimento
http://youtu.be/C0VND9wD9B0

Notícias e Avisos FPAM
Acção de Formação de Juízes de Acrobacia da Classe F3A, F3AN e F3AI
Relembramos que esta acção de formação de juízes inicialmente marcada para 23 de Maio de 2015 (sábado) foi adiada uma semana passando a
realizar-se no próximo dia 30 de Maio de 2015 (sábado), no mesmo local e com o mesmo horário já anunciados na Circular nº5 e que se repetem
abaixo:
Das 09:30 às 12:30 - Sessão Teórica na sede do PCR - Portugal Cultura e Recreio;
Das 12:30 às 14:00 – Almoço no bar do PCR (para quem quiser aproveitar a possibilidade);
Das 14:00 às 17:00 - Sessão prática de voos, avaliação e discussão dos resultados Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal.
Desde já agradecemos à direcção do Clube PCR - Portugal Cultura e Recreio e à sua Secção de Aeromodelismo, a cedência das suas
instalações para a realização desta acção de formação, sitas em: Rua Adolfo Simões Muller, Quinta do Lírio - ARRENTELA, 2840-269 SEIXAL
GPS - 38º 38' 08,38'' N e 09º 05' 56,63'' W
Informamos que as refeições possíveis no bar das instalações do PCR são:
1. Sardinhas assadas
2. Carapaus assados
3. Empadão de carne
4. Bitoque
Mais se informa que o custo da refeição (sem digestivos) será de 7,50€ e agradecemos que nos informem até ao final do dia da próxima 5ª feira
(28/05/2015) do interesse dos inscritos (e eventuais acompanhantes) em qual das refeições possíveis, para informarmos a gerência do bar.
Até ao momento temos apenas 5 inscritos e renovamos o convite à participação nesta acção já que continuamos a constatar a dif iculdade que os
Clubes que pretendem organizar eventos de F3A em conseguir juízes para esta Classe. Aceitam -se inscrições até ao final da próxima 5ª feira
(28/05/2015).
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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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