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FPAM NEWS Nº 25
Boletim de informação da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Fala o Presidente
Caros associados,
Estamos neste momento a meio da época desportiva de 2015,
tendo-se verificado a realização da grande maioria dos eventos
calendarizados. Aproveito para agradecer aos Clubes nossos
associados que nos enviaram relatórios e reportagens sobre os
mesmos e para relembrar aos restantes a necessidade da
divulgação das suas actividades.

Nesta edição

Sem divulgação os eventos só servem aqueles que neles
participam e a FPAm não tem possibilidade de informar o IPDJ
(Instituto Português do Desporto e Juventude) sobre os
mesmos, ficando assim a estatística da actividade
aeromodelística nacional incompleta e motivando uma
percepção inferior à realidade. Não basta realizar, é necessário
também divulgar o nosso trabalho.

Competição
Troféu Asa Alta 2015
1º Open F3A – LAC 2015
CLP no World Cup 2015
Aerobatic Bordeaux Cup

Outra área que normalmente é problemática em termos de
comunicação e de estatística é a da presença de
aeromodelistas nacionais em competições internacionais fora
de Portugal. É necessário que seja enviado à FPAm relatório
dessas participações que, por não fazerem parte do Calendário
de Eventos da FPAm, são poucas vezes motivo de relatório
específico.

5º Open Internacional CLP
Eventos
Encontro de Hidroaviões CAN
2º Encontro de Aeromodelismo AICA
Encontro Asas da Planície Aeromodelismo
Vem voar!!! Vem voar com a família PCR 2015

É importante que comuniquemos às entidades reguladoras do
desporto nacional a real dimensão da nossa participação em
competições no estrangeiro, não só para divulgar a nossa
actividade como para demonstrar o esforço que é feito para
representar o aeromodelismo português.

10º Encontro S. Pedro
3º Encontro de HIDROS
Festival de Aeromodelismo 2015 - C.A.V.A

Aproveito esta oportunidade para desejar a continuação de uma
excelente época desportiva a todos quantos nela participam.

Técnica
Estabilidade de Voo

Bons voos e sempre em segurança.

Internet no News

Emanuel Fernandes

Notícias e Avisos
Presidente da República promove cerimónia de
homenagem ao Desporto Nacional

Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Competição

Troféu Asa Alta 2015

A segunda prova do Troféu Asa Alta 2015 realizou-se na data
calendarizada, 30-05-2015 e teve um total de 8 concorrentes, com a
participação na maioria dos concorrentes que também tinham
participado na primeira prova, para classificação no Troféu. Mesmo
sendo um evento com poucos participantes não deixou de ser uma
manifestação desportiva agradável para quem esteve integrado nela,
como se pode ver na entrega dos prémios aos concorrentes e a toda
a organização que contribuiu para este dia agradável, como já vem
sendo hábito.
O Presidente do CAN
Manuel Cardoso
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Competição

1º Open F3A – LAC 2015

Decorreu no passado dia 6 de Junho nas instalações do clube LAC –
Liga de Aeromodelismo do Cávado, o 1º OPEN F3A – LAC 2015.

Antes da entrega dos prémios, o presidente do clube LAC, Sr. Pedro
Precioso, agradeceu a presença de todos participantes assim como a
todos os que ajudaram na organização a prova.
1º Classificado

A classificação final foi :
1º Óscar Lopes
2º Valter Silva
3º Rui Ferreira
4º João Santos
5º Pedro Jesus
6º Emanuel Fernandes
7º Filipe Bernardino

Prova publicada no calendário da FPAm e a contar para o
campeonato nacional.
Após o almoço, servido nas instalações, foi dado o início da prova,
para a qual estavam inscritos 7 concorrentes.
Com a organização desta prova, pretendeu-se conseguir juntar no
mesmo local, tanto os participantes oficiais na prova, como permitir
transmitir mais uma vez aos restantes associados e público em geral,
uma ideia mais real do ambiente normalmente vivido durante uma
prova, com os nossos participantes e também de outros clubes.

2º Classificado

Para além disso, e como complemento, passar um dia de voos F3A,
onde os pilotos se pudessem divertir, competir e aprender entre
colegas e amigos.
O objetivo foi totalmente alcançado, fazendo com que nos sintamos
orgulhosos e confiantes para voltarmos a organizar este tipo de
competição.

3º Classificado

A prova contou com a ajuda de diversos sócios, foi organizada pelo
LAC – Liga de Aeromodelismo do Cávado e decorreu na pista
municipal comandante José Queirós, em Braga. (41°34'55.22"N - 8°
26'44.33"W )
O Início estava Inicialmente previsto para as 13h00 mas foi
oficialmente iniciada pelas 13h15 tendo terminado pelas 17h45.
Na globalidade a prova decorreu na perfeição, o ambiente foi
exemplar, a camaradagem sempre presente e a entreajuda entre os
participantes fenomenal.
(Continua na próxima página)
LAC
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Todas as marcações na
pista estava feitas.
A caixa de voo estava
bem definida.
As marcas no terreno
estavam corretas e bem
visíveis.

Júizes : Paco Pineiro, Glória Pineiro e Fernando Sá.
Júri : José Manuel Almeida
Diretor de prova : Luís Gonzaga Ribeiro
Chefe de pista : Pedro Precioso
Secretário : Manuel Teixeira
Ajudantes : Francisco Vilas Boas, José Alberto Araújo e
Diogo Surrador
O sorteio da ordem de voo foi efetuado no dia 4 de Junho
na pista do LAC.
A prova desenrolou-se com normalidade e nos moldes e
espectativas previstas, efetuaram-se as 4 mangas
previstas.

Foi efetuado um pequeno intervalo
entre a 2ª e a 3ª manga, no qual o
presidente do clube LAC Sr. Pedro
Precioso, nos brindou com mais
uma espetacular demonstração.

Todos os juízes assim como os restantes elementos do
staff organizativo, estiveram a funcionar a 100% e como
não surgiram nenhumas dificuldades à organização os
horários foram sendo cumpridos e por esse motivo foram
efetuadas todas as mangas previstas.
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Competição

CLP no World Cup 2015

Mais uma vez o Clube CONTROL LINE PORTUGAL presente num
evento da Taça do Mundo, desta vez realizada em Itália.
“Seconda Edizione Trofeo Franco Ballesio World Cup 2015”, que se
realizou entre as datas de 20 a 21 de Junho na localidade de Ciriè.
O evento teve em competição a classe de acrobacia F2B e estiveram
em competição 21 pilotos provenientes de vários países da Europa.
Desta vez a representação portuguesa aparece numa vertente
diferente do habitual, com base num convite da direcção do Clube
organizador “Gruppo Scuola Modellismo Cerié“, que dirigiu o convite
ao nosso associado “Luís Valério“ que participou na competição
como Juíz inserido num Painel de 5 Juízes.
Esta participação enche o Clube CONTROL LINE PORTUGAL de
orgulho, pois este convite aparece como reconhecimento do trabalho
positivo realizado desde à cerca de 4 anos em várias competições
Internacionais, em eventos em Madrid, Barcelona, Maçussa Portugal
e agora em Cerié na Itália. Esta prova tem uma importância muito
grande no contexto da acrobacia Europeia, pois é um evento onde
estão presentes os principais pilotos e os melhores Juízes.
O painel de Juízes era composto de 3 Italianos, em que um deles era
Massimo Sangiacomo, com 10 anos de experiencia e inúmeras
participações no campeonato de Italia, Espanha e Taças do
mundo. Com 25 anos de experiencia e dezenas de participações no
campeonato nacional austríaco, taças do mundo, campeonatos da
Europa e Mundiais, o Franz Oberhuber e a representação do Control
Line Portugal.
De acordo com informações recebidas, o feedback de Pilotos e
Juízes, a participação do nosso Juíz, Luís Valério foi muito apreciada
pela sua forma de actuar sempre constante, alinhada e coerente
com os restantes Juízes.
Em suma, esta foi uma prova que correu muito bem a todos os níveis,
tendo sido uma excelente oportunidade para estreitar laços não só
entre o nosso Clube e o Clube de Itália, bem como com outras
nacionalidades onde poderemos estender a nossa participação, não
só a nível de pilotos como também reforçar a nossa imagem como
país com bons Juízes, ao mesmo tempo que serve também para
elevar o nome do nosso Clube, da Federação e de Portugal numa
prova de craveira mundial.
Parabéns Luís Valério pela tua Prestação.
Amílcar Contente
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Competição

Aerobatic Bordeaux Cup

Bordéus sempre foi uma cidade que quis conhecer. A Aerobatic
Bordeaux Cup, foi um pretexto para colocar o avião no carro e viajar
até França.
Este ano a prova de F3A da Taça do Mundo decorreu entre 18 a 21
de Junho, numa quinta vinícola chamada Château Mauvesin Barton,
a poucos quilómetros do centro de Bordéus.
Chegado ao local da prova, a primeira preocupação foi a instalação
no hotel, ou seja, a montagem da tenda, mesmo ao lado do
“Château”.
O primeiro dia da competição, foi marcado por uma manhã de
nevoeiro que permitiu aos 36 pilotos presentes, uma visita guiada
pela adega do Château Mauvesin Barton. E que bom vinho por lá há.
Iniciados os voos, fomos logo, brindados pelo voo do campeão do
mundo, Christophe Paysant-le-Roux, que executou um voo
irrepreensível, próximo da perfeição.
O ambiente era fantástico e camaradagem não faltou, o que torna
estes eventos mais agradáveis.
A troféu foi conquistado pelo francês Christophe Paysant-le-Roux.
Foi sem dúvida uma excelente experiência e umas mini-férias em
França, numa versão lowcost, a repetir seguramente daqui a dois
anos.
Filipe Bernardino
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também o dia da chegada dos concorrentes. O sábado foi dividido
entre inscrições e treinos oficiais no início da manha e início dos
voos oficiais da parte da tarde e no Domingo da parte da manhã
voos oficiais.

Competição

5º Open Internacional CLP

A seguir ao almoço de
Domingo foi realizada a
cerimónia de encerramento
com a entrega dos troféus
aos
três
primeiros
classificados
de
cada
categoria e diplomas de
participação a todos os
participantes desde staff, e
todo pessoal de suporte
logístico até aos concorrentes, para que todos pudessem ficar com
uma lembrança deste fantástico evento.
Também a registar de forma positiva foi o número de inscrições que
este ano chegou aos 27 participantes.

Decorreu durante os dias 5, 6, e 7 na Maçussa mais um Open
Internacional de Voo Circular realizado pelo Clube CONTROL LINE
PORTUGAL. O evento envolveu 4 Países Brasil, Portugal, Espanha e
Inglaterra.
Teve representadas
as categorias F2B
F2C e F2F conforme
previamente
agendado nos dois
Boletim publicados.
No total envolveu 27
Inscrições divididas
por :
Acrobacia
F2B;
Corridas de equipa
F2C e Corridas de equipa F2F. A logística do evento envolveu 21
elementos de suporte, divididos entre Júris, Juízes, Pessoal de Staff,
Informáticos, Cronometristas, Chefes de Pistas e pessoal de suporte
nas montagens de todo o cenário desportivo. Este evento desenrolou
-se em duas pistas em simultâneo, uma de acrobacia (F2B) e a outra
com as modalidades de corridas (F2F e F2C).

Nota adicional de desempenho: Na categoria F2F foi batido o
Record nacional que tem a partir de agora uma nova marca
03:32,69 marca que provavelmente será também a melhor marca
mundial até ao momento esta marca foi obtida pela equipa
Contente / Goulão . Na Categoria F2C foi obtido também uma
marca de grande nível que coloca a equipa Cardoso/ Goulão com o
terceiro melhor resultado do ano a nível mundial com o tempo
de 03:16,83
Em acrobacia o nível dos pilotos nacionais representados foi de
grande nível, notando-se um claro melhoramento de desempenho
estando a fasquia neste momento em valores médios a rondar os
960 pts. Resultado este muito prometedor para o desenvolvimento
da acrobacia (F2B) nacional.
O painel de Juízes foi constituído da seguinte forma:
F2C e F2F : João Pereira da Costa (Portugal)-FAI Lic.-POR108-44
(juiz principal)/ António Paulitos (Portugal)- FAI Lic.-POR1548-44 /
Juan Calviño (Spain) - FAI Lic. ESP 561 em acrobacia Luis Valério
(Portugal)- FAI Lic. POR 1694-44 (juiz principal) / Fernando Coelho
(Portugal)- – FAI Lic. POR 1404-44/ Enrique P. Lledo (Spain) - FAI
Lic. ESP-546

Na sexta-feira foram realizados os treinos livres todo o dia e foi
Constituição do Júri FAI :
João Pereira da Costa
(Portugal) - FAI Lic.POR108-44
(F2B)
/
Loureiro
de
Sousa
(Portugal) (F2B/C/F)- FAI
Lic.POR18-44 / Valério
(Portugal)- FAI Lic. POR
1694-44(F2C)
Tiveram
também como Chefes de
Pista , na pista 1
Corridas Moisés Martins
e na Pista 2 Hugo
Purificação.
Continua
página

na

próxima
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Para que todo o evento pudesse funcionar sem que os participantes abandonassem o
recinto para comer esteve a funcionar durante todo o evento um bar no recinto para
proporcionar alimentação para todos sem terem que abandonarem o recinto desportivo.
Foi um fim de semana muito intenso de emoções, a de novas amizades tendo o sentimento
de todos os que participaram de um fim de semana desportivo muito bem passado. Para o
próximo ano voltaremos e esperemos que ainda com mais participantes.
Amílcar Contente
Abaixo as classificações de F2B, F2C e F2F respetivamente:
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Eventos

Encontro de Hidroaviões CAN

O Clube Aeromodelismo do Norte realizou no passado dia 23 de
Maio no Rio Douro em Pedorido-Castelo de Paiva um encontro de
hidroaviões com mais de
uma
dezena
de
participantes incluindo um
vindo da vizinha Espanha, a
data calendarizada deste
evento tinha sido adiada
devido ao mau tempo, o
que por essa razão ao
sobrepor-se
a
outros
eventos não pudemos contar com mais participantes, o que
lamentamos. Esteve um dia espetacular como a muito não se via e
pudemos disfrutar das águas calmas do Rio Douro como demonstram
algumas fotografias.
O Presidente do CAN
Manuel Cardoso

Terá lugar nos dias 4 e 5 de Julho de 2015, a F3A LEIRIA WORLD
CUP, uma organização do Caliz - Clube de Aeromodelismo do Liz,
com o apoio da Federação Portuguesa de Aeromodelismo e do
Município do Leiria.
Trata-se de uma prova de acrobacia de precisão em aeromodelismo,
que integra a Taça do Mundo e que será disputada por pilotos vindos
de vários países como Bélgica, França, Espanha, São Marino, na
pista de aeromodelismo do Caliz, sita nos Campos do Lis,
na Ortigosa.
Todas as informações estão disponíveis em www.f3acaliz.info, como
também poderá seguir o evento em http://www.facebook.com/
leiriaworldcupf3a
Bem vindos a Leiria
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Eventos

2º Encontro de Aeromodelismo AICA

Decorreu no dia 10 de Junho, dia de Portugal, o encontro do clube de
aeromodelismo Asas Indomáveis, na pista da Freguesia do Carriço.
Apesar do céu nublado e algum frio, as condições atmosféricas foram
propicias à prática do Aeromodelismo.
Foi um encontro marcado pela boa camaradagem entre os
aeromodelistas presentes, tendo contado com o almoço oferecido
aos presentes, regado com cerveja de fabrico caseiro, bebida com
moderação.
Inscreveram-se 23 pilotos de 8 clubes: AMP, ROAR, CALIZ, CAC,
AM, GAAV, MCPO e obviamente AICA.
AICA
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Eventos

Encontro Asas da Planície Aeromodelismo

Vimos por este meio apresentar um novo projeto ligado ao
Aeromodelismo.
Somos um grupo de amigos pertencentes ao Clube Asas da Planície
Aeromodelismo aqui da nossa cidade de Beja.
Praticamos aeromodelismo no Aeródromo Municipal de Beja há já
muitos anos e ultimamente o grupo tem crescido e apresentado uma
dinâmica muito interessante. Convidamos a visitar o nosso local bem
como conhecer um pouco do nosso grupo no facebook em:
http://www.facebook.com/groups/742875205765857/
Acabamos de construir um apoio de sombra bem como dotar o
espaço de várias valências que permite a prática da nossa
modalidade com alguma qualidade.
Realizamos no dia 31 de Maio um almoço/convívio para inauguração
das últimas obras. Esse convívio incluiu um almoço e que,
inicialmente, foi previsto para locais apenas. Uma semana antes do
convívio tivemos muitas pessoas que se quiseram juntar a nós e
tivemos visitas de amigos aeromodelistas de vários pontos do país.
Segue em anexo um conjunto de fotos do encontro que demonstra
bem os bons momentos passados nesse dia. Seguem também fotos
do almoço que decorreu na sede do nosso clube situado na entrada
do mesmo aeródromo.
Temos neste momento 12 pilotos federados e o número poderá vir a
subir pois temos tido alguma procura de amigos que querem dar os
primeiros passos na modalidade.
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Eventos

Há motores teimosos e
posições ingratas para
os por a trabalhar…

Vem voar!!! Vem voar com a família PCR 2015

Num verdadeiro dia de Verão antecipado, com vento moderado,
realizou-se no dia 6 de Junho de 2015, na Pista Municipal de
Aeromodelismo do Seixal o Encontro VEM VOAR!!! VEM VOAR COM
A FAMILIA PCR 2015.
Participaram no Evento 17 aeromodelistas, representando 3 clubes –
13 do PCR, 3 do IFCT e 1 do CRAM.
Realizaram-se 42 voos de modelos de aviões, modelos de
helicópteros e modelos multi-rotores.
PCR
Vão rareando… mas ainda há
aeromodelistas a construírem os seus
próprios modelos a partir de planos. O
Luís Nabais (IFCT) é um deles e
prepara-se para voar o que construiu –
o Miss 2.

Não é só carregar
baterias a abastecer
depósitos
de
combustível…
Também
é
necessário cuidar do
estômago e não
desidratar com o
calor…

Com o calor que
fazia, estava-se bem
melhor à sombra…
Estamos em crer que
haveria mais participantes se houvesse ar condicionado!

10º Encontro S. Pedro
O clube Rodas no Ar, organizou no dia 28 de Junho o 10º Encontro
de Aeromodelismo de Porto de Mós. Estes encontros, que se têm
vindo a realizar na altura das festas de S. Pedro, já se tornaram um
ícone, pois já fazem parte do programa das festas do concelho.
Como já vem sendo hábito, tivemos uma boa aderência no que
respeita a praticantes, com a presença de 28 pilotos de 5 clubes.
Tivemos também uma simpática participação do público que ao
longo destes anos fomos conquistando com estes eventos.
Alfredo Morgado
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Eventos

3º Encontro de HIDROS

Como previsto no Calendário Oficial da FPAm para 2015, o 3º
Encontro de HIDROS, organizado pela Secção de Aeromodelismo do
PCR - Portugal Cultura e Recreio, pelo Hangar 13 - Associação
Aeronáutica e pelo GAAV - Grupo de Aeromodelismo de Arruda dos
Vinhos, realizou-se no dia 7 de Junho de 2015 na Barragem de
Pegões, gentilmente cedida pela Cooperativa Agrícola Santo Isidro
de Pegões.

Helder Madaíl (GAAV) na
“Ponte de Comando” do
“Paquete” da Secção de
Aeromodelismo do PCR,
no salvamento de mais
um modelo.

O Evento decorreu com normalidade, com boas condições
atmosféricas – céu parcialmente nublado e vento geralmente fraco.

À esquerda, Renato
Gomes, Presidente da
Direcção
do
H13,
entrega
um
dos
brindes
gentilmente
oferecidos pela SV
Modelismo a um dos
contemplados
no
sorteio, José Ferreira
(PCR), ao centro.

Participaram 33 aeromodelistas, representando 7 clubes – 16 do
PCR, 8 do H13, 4 do GAAV, 2 do IFCT, 1 do ROAR, 1 da APSIA e 1
do CAS.
PCR

Uma vista da ”Caixa de Voo”
Vários Aeromodelistas fizeram-se acompanhar da respectiva família,
num salutar convívio e usufruindo de um dia de “quase-Verão”.

À
esquerda,
Manuel Cunha
entrega um dos
brindes
gentilmente
oferecidos pela
HP Modelismo a
um
dos
contemplados
no sorteio, Rui
Dionísio (PCR),
representado pelo Virgílio Barata (PCR).
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Eventos

Festival de Aeromodelismo 2015 - C.A.V.A

No passado dia 21 de Junho, realizou-se na Pista do CAVA em
Cavalões o grande festival aéreo organizado pelo clube CAVA. Foi
uma tarde espetacular.
Esteve presente um grande
número de aeromodelistas de
grande nível técnico, demonstrado
pelas suas exibições, entre os
quais o campeão nacional em
acrobacia e o campeão nacional
em velocidade que iniciaram as
suas acrobacias por volta das 15
horas. O espetáculo prolongou-se
ao longo da tarde e mais uma vez
o público vibrou demonstrando
grande apreço pela modalidade.
Também fomos contemplados pela máquina real do nosso amigo
David Silva que nos presenteou com a sua visita aérea e suas
acrobacias.
Encerramos esta grande tarde com um lanche convívio.
O clube de Aeromodelismo Vale do Ave agradece a presença do
Vereador Dr. Mário Passos, do Mandatário da Federação Portuguesa
de Aeromodelismo João Barbosa, do Presidente da União de
Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz e seu executivo e a todo
o restante público presente.
Manuel Ferreira

Humor no News
Para mais fotos do evento consultar
http://www.vazarc.blogspot.pt/
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Aplicação prática
Vamos supor que temos um modelo RC, tipo “Trainer” e que um dia
uma malvada duma interferência rádio atira com o modelo para o chão
e a asa fica partida. Vamos reconstruir a asa mas como se pretende um
modelo mais lento, com um voo mais “soft”, vamos aumentar a sua
envergadura. Em termos de estabilidade longitudinal o que devemos
fazer? Em 1º lugar vamos calcular o Vestab do modelo. Os parâmetros
originais são:
Envergadura da asa: 1,8m; Corda da asa 20cm; Área do estabilizador:
4dm2; Braço de alavanca traseiro (25% a 25%):72cm.
Vamos aplicar a expressão, tendo o cuidado de usar a mesma unidade
métrica, por exemplo, o dm. Fica:

Técnica

Estabilidade de Voo

Continuação do artigo iniciado no FPAm News 24.
Acontece que o volume do estabilizador acaba por não ter realmente
o valor atrás definido. Existem essencialmente três acontecimentos
que afetam negativamente Vestab e, portanto, a posição do PN. Em
primeiro lugar, o estabilizador deve ser sempre o mais leve possível.
Isto leva a que o seu alongamento (relação entre a envergadura e a
corda) seja menor que o da asa. A simplicidade e leveza da estrutura
assim o obriga. A variação do Cl com o angulo de ataque é muito
influenciada pelo alongamento. Assim, o estabilizador perde eficácia
na sua função. Em 2º lugar temos que os vórtices originados nas
pontas da asa são responsáveis por uma componente de
escoamento do ar, a partir do bordo de fuga da asa, conhecido por
“downwash”. Significa que o estabilizador “vê” um ar que se dirige
ligeiramente para baixo. Além disso, há uma certa inércia em relação
aos movimentos longitudinais do modelo. Quando a asa “vê” uma
determinada variação do ângulo de ataque o estabilizador “vê” uma
variação menor. Isso também reduz o seu rendimento como
estabilizador. Por fim, e não menos importante, o ar que “ataca” o
estabilizador já passou pela asa e trás consigo alguma turbulência
que, obviamente, também afeta o funcionamento do estabilizador.
Estes dois últimos aspetos são minorados se o estabilizador for
colocado afastado da zona central do fluxo de ar que vem da asa.
Estabilizador em T, cruz ou em V.
Estes três acontecimentos são difíceis de quantificar. No seu conjunto
é habitual afetar Vestab de um coeficiente que
tem valores
compreendidos entre 0,26 [ 3] e 0,5 [ 4].
Este modo de estabilização é conhecido por Período Curto. A
designação deve-se ao facto de, no movimento oscilatório de
estabilização, a frequência ser muito rápida e portanto o período ser
muito pequeno. O amortecimento também decai muito rapidamente
por força do movimento oscilatório do estabilizador. Devido à rapidez
e ao forte amortecimento o movimento de estabilização não é
percetível visualmente.
A distância que separa o CG do PN, em percentagem da corda da
asa, é conhecida por ME (Margem de Estabilidade). O seu valor
costuma estar compreendido entre 0,05 e 0,15. Um modelo que se
pretende que tenha grande capacidade acrobática deverá ter uma ME
muito pequena, o que é difícil de determinar devido aos fatores que
condicionam a eficácia do estabilizador. Por outro lado, se se
pretende manifesta robustez nesta estabilidade a ME deverá ser da
ordem de 0,15.

e o resultado dá 0,4
Vamos passar a envergadura para 2 metros. Para que o modelo
mantenha as mesmas características de estabilidade longitudinal
devemos manter o valor de Vestab. Então temos de mexer na área do
estabilizador ou no comprimento do braço de alavanca. A nova área
será 20dm2 e a aplicação da equação do Vestab dará um valor de
4,4dm2 para o novo estabilizador sem mexer no braço de alavanca ou
de 80cm para o novo braço de alavanca sem mexer na área do
estabilizador. Claro que o CG deverá ficar na posição primitiva. Para
quem gosta de fazer contas, pode mexer nas duas variáveis, braço e
estabilizador, desde que respeite o valor de 0,4 para Vestab. Podemos
desprezar os efeitos, difíceis de quantificar, que afetam o rendimento do
estabilizador.
Outro exemplo: desta vez queremos saber onde colocar o CG de um
modelo que tem um Vestab de 0,4. Comecemos por localizar o Ponto
Neutro. O rendimento do estabilizador tem valores entre0,26 e 0,5.
Vamos usar o valor médio: 0,38. Então o PN fica a
0,25+0,38*0,4=0,402 ou seja 40,2% do Bordo
de ataque.
Uma Margem de Estabilidade de 10% é perfeitamente aceitável para os
primeiros voos. Então a posição do CG será:
0,402-0,1=0,302 ou seja 30,2% a contar do
bordo de ataque.
A partir desta posição, e depois de certificada a controlabilidade do
modelo, o CG poderá ser mexido de modo a proporcionar um controlo
mais a gosto do piloto.
Como nota de curiosidade, esta estabilidade, modo de período curto,
não era conhecida quando os irmãos Wright fizeram os seus voos.
Foram os primeiros a ter controlo nos três eixos, mas o mecanismo
desta estabilidade inerente, que certamente teve atuação nas suas
aeronaves, dado o seu sucesso, não era ainda conhecido.
Carlos Bastos
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Novo record de velocidade com planador DS (Dynamis Soaring): 813 Km/h ou 505 mph, foi registado em
Outubro de 2014.
O planador, um KINETIC 130 pilotado por BRUCE TEBO em WELDON/Califórnia USA, passou finalmente
a barreira das 500 mph (805 Km/h).
O vídeo mal dá para distinguir o planador em voo, tal é a velocidade.
De notar ainda que o modelo não possui nenhum dispositivo de ajuda à pilotagem, giroscópios ou
quaisquer outros.
http://www.youtube.com/watch?v=r7gL9uA-McY

Ver este modelo, o Victory 1S evoluir com lentidão e precisão, dá a ilusão de estarmos a observar um
peixe num aquário.
As imagens da construção do modelo e dos voos são surpreendentes.
A massa do modelo em ordem de voo ronda os 40g com 2 helices contra rotativas e uma pilha LiPo 1S
que resulta suficiente para executar todas as manobras do programa F3P.
http://www.pauzuolis-rc.com/donatas-design-victory-1s

Notícias e Avisos FPAM
Presidente da República promove cerimónia de homenagem ao Desporto Nacional
O
Presidente
da
República
promoveu a 27 de maio uma
cerimónia de homenagem ao
Desporto Nacional, no antigo
edifício do Museu dos Coches, onde
condecorou 16 atletas paralímpicos,
surdolímpicos e olímpicos e ainda o
Comité Olímpico de Portugal e o
Comité Paralímpico de Portugal.
Na
cerimónia
estiveram
representantes
de
todas
as
federações, bem como de comités,
confederações, associações, ligas e
sociedades
mobilizadoras
e
promotoras da atividade desportiva
em Portugal, e ainda de instituições
de ensino superior de Desporto. A
FPAm fez-se representar pelo
presidente da Direcção e pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral.
O Presidente da República reconheceu a "importância transversal do Desporto na vida dos cidadãos, a sua capacidade de congregar os
portugueses, nomeadamente na diáspora, e o seu papel na afirmação externa do país...".
Durante a sessão foi também exibido um filme sobre o Desporto em Portugal, realizado por iniciativa conjunta dos Comités Olím pico e
Paralímpico.
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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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