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Fala o Presidente
Caros associados,

Está a aproximar-se o final da época desportiva de 2015 e
consequentemente é altura de pensar na próxima época.
A definição de prioridades para a próxima época e a
consolidação dos programas de actividade, a programação e
marcação dos eventos para o calendário desportivo de 2016, a
definição dos orçamentos a propor, são apenas alguns
exemplos de tarefas comuns a todos os Clubes e Secções de
Aeromodelismo, bem como à Federação Portuguesa de
Aeromodelismo, que importa preparar eficazmente.
Desejo sinceramente que todos os envolvidos se sintam
motivados em contribuir para que a época desportiva de 2016
seja profícua em boas competições e bons eventos, servindo
assim para ajudar a promover e divulgar o Aeromodelismo.

Nesta edição
Competição
WCF3A 2015

Espero também que ao definir as prioridades para as
actividades de 2016 os Clubes considerem a necessidade de
divulgação do Aeromodelismo junto das comunidades em que
estão localizados, particularmente entre os jovens que é
necessário conquistar para a comunidade aeromodelística.

Europeu de Voo Circular
Treino F5J no Caliz

Bons voos e sempre em segurança.
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Leiria sobre Rodas
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Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Flutter – O meu grande inimigo!
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poderia ter sido utilizado na fase preliminar em caso de
necessidade), um dia de semi-finais com dois voos do programa
F15 executados por todos os 30 melhores classificados das
preliminares e um dia de finais em que os 10 melhor classificados
realizaram 4 voos cada um ( F15, Desconhecido 1, F15 e
Desconhecido 2).
Os programas desconhecidos foram mais uma vez gerados, na
véspera das finais, por um programa informático desenvolvido por
um aeromodelista português. O Prof. Pedro Quaresma.
Este programa, o RUSM (Random Unknown Schedule Maker), foi
aprovado pelo Subcomité de Acrobacia Rádio Controlada da CIAM
em 2013 e utilizado sistematicamente em todos os Campeonatos do
mundo e Continentais que se realizaram a partir de 2013 inclusive,
facto de que nos orgulhamos e cujo mérito cabe inteiramente ao seu

Competição

WCF3A 2015

Mais uma vez tenho o privilégio de participar como juiz num
Campeonato Mundial de F3A, desta vez em Duebendorf perto de
Zurich na Suíça. O local onde se desenrola este evento é magnífico
em termos de espaço, de pistas e de estruturas de apoio, já que
neste local funciona agora uma base da Força Aérea Suíça e, no
início dos transportes aéreos, foi aqui o aeroporto que servia Zurich.
Um facto interessante é o de já em 1960 este local ter sido utilizado
para a realização do primeiro Campeonato Mundial de F3A (na altura
designado por RC-1) e que já foi motivo de uma publicação (Daily
News nº 0) deste campeonato e que pode ser consultado em
www.f3a-wc2015.ch, na área DAILY NEWS. Desta vez estão
presentes 101 concorrentes de 35 países.
O campeonato teve início com a habitual cerimónia de abertura onde
desfilaram todos os concorrentes e os habituais discursos da
autoridade local, do presidente da CIAM e da organização, a que se
seguiu um “Show” aéreo magnífico com participações intercaladas de
dois aviões de acrobacia real, da esquadrilha acrobática da força
aérea suíça, de um helicóptero também da força aérea suíça e de
várias espécies de aeromodelos desde modelos antigos de acrobacia
rádio controlada até aos actuais, até dois planadores de cerca de 6
metros de envergadura rebocados simultaneamente por um Piper
Cub e que após largados executaram uma série de acrobacias em
conjunto, muito bem sincronizados e que largavam rastos de fumo
dos tips das asas o que fez um efeito magnífico. Houve também voos
de modelos a jacto e modelos de acrobacia 3D. Tudo isto constituiu
um espectáculo magnífico, que durou diversas horas e que atraiu
imenso público que enchia completamente o espaço previsto para a
assistência e que era enorme.
A competição desenrolou-se nos termos habituais, com quatro dias
de preliminares em que todos os 20 juízes julgaram o programa P15
executado por todos os concorrentes, um dia de intervalo (que
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Os vencedores da competição sénior foram, a partir da esquerda:
Tetsuo Onda, Japão (2º), Christophe Paysant Le Roux, França
(Campeão do Mundo 2015), Stefan Kaiser, Liechtenstein (3º)

Da competição Júnior que contou com 17 concorrentes os
vencedores foram: 1º - SZCZUR Joseph (USA), 2º VOTAVA Jan
(República Checa) e 3º BRACHT André (GER).

Quanto a equipas em 1º lugar ficaram os Estados
Unidos, em 2º o Japão e em 3º a França.

A representação portuguesa, que infelizmente só contou com um piloto (Rui Ferreira) que ficou num modesto 95º lugar, valeu pr incipalmente pelo
retorno a um campeonato do mundo, algo que não acontecia desde 2009 no WCF3A em Pombal. É importante a presença neste nível d e
competição, pois nada substitui a experiência que estes eventos proporcionam nem alguma visibilidade que necessariamente decorre da
participação num campeonato do mundo. Parabéns à representação nacional e esperamos que em futuros Campeonatos do mundo e da Europa
consigamos participações mais alargadas e potencialmente com possibilidade de obter melhores classificações.
Emanuel Fernandes
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modelo. A componente horizontal “puxa” o modelo transversalmente,
segundo o eixo dos YY, provocando uma velocidade v e o escoamento
que o modelo passa a enfrentar fica inclinado em relação ao eixo
longitudinal, no sentido de V, velocidade verdadeira, fazendo com este
um ângulo designado de β (Fig. 2). O movimento transversal da
aeronave, segundo o eixo dos YY, é conhecido por glissagem. O
escoamento inclinado de β é designado, pelos anglosaxónicos, de
“sideslip”. Não conheço nenhum palavrão em português para designar
este efeito.

Técnica

Estabilidade de Voo

Continuação do artigo iniciado no FPAm News 24.
Estabilidade Lateral-Direcional; O diedro e a deriva
Na primeira aula de cada semestre costumava contar uma anedota
ou uma boa piada para “quebrar o gelo” perante uma matéria
geralmente agreste num contexto físico-matemático. E assim, vou
começar a falar de diedro, não sem antes recordar aquele simpático
Aeromodelista que, numa base aérea dos arredores de Lisboa, viu
um modelo de Voo Livre, com diedro nas pontas e disse: olha, olha!
Um avião com orelhas! Claro que este Aeromodelista ainda não foi ao
Museu do Ar onde um glorioso “Bebé Jodel” lá repousa, depois de
cumprida a nobre missão de voar pelos nossos céus durante muitos
anos. E tem diedro nas pontas das asas; as tais “orelhas”! Como irão
depreender ao longo deste texto, o efeito provocado pelo diedro é
tanto mais eficaz quanto este estiver afastado da raiz da asa. É uma
questão de dimensão do braço de alavanca de um momento. E a
propósito do “Bebé” não posso deixar de referir que o avião foi
construído por amadores, maioritariamente ex Aeromodelistas. já
agora também a estória de outro simpático Aeromodelista que , num
campo de voo nos arredores da capital, viu um “Old Timer”, com o
seu avantajado diedro, e comentou: como é que pode voar se não
tem “ailerons”?
Mas antes de abordar o efeito do diedro precisamos de considerar um
outro aspeto do voo dos modelos (e dos aviões). Consideremos que

um modelo se desloca em voo horizontal. estável e, subitamente,
uma turbulência faz “cair” uma asa (Fig. 1).
A força de sustentação, S, sempre perpendicular ao plano das asas,
passa a ter uma componente horizontal, Sy, mantendo praticamente
constante a componente vertical, Sv, que se opõe à força peso, P, do

Agora, é muito fácil ver a correção feita pelo diedro da asa. A figura 3
mostra um modelo a dirigir-se para nós na direção do “sideslip”. Vê-se
claramente que a asa que está em baixo apresenta um ângulo de
ataque maior que a outra. Então tem mais sustentação e “levanta-se”. É
fácil comprovar a geometria do diedro colando dois retângulos de chapa
de balsa (madeira muito leve usada pelos nossos antepassados para
construir aeromodelos) de modo a formarem diedro (ângulo inferior a
180 graus) e espreitar numa direção que não coincida com a linha de
colagem. Observa-se a diferença de ângulos de ataque.
Por outro lado, a deriva, cujo comportamento é o de um simples cata
ventos, é atuado pelo “sideslip” e corrige o escoamento de modo a que
o modelo passe a voar no sentido do eixo longitudinal, eixo dos XX,
eliminando o próprio “sideslip”.
Depreende-se que há um compromisso entre a atuação do diedro e da
deriva. Vamos supor que o modelo tem diedro e a área da deriva é
muito pequena. Havendo “sideslip” a asa em baixo sobe mas a deriva
ainda não conseguiu alinhar o modelo com o escoamento. O efeito do
diedro continua e a asa que esteve em baixo passa para o lado de
cima. A glissagem então dá-se para o outro lado e o “sideslip” também
muda de direção. Ficamos perante um movimento oscilatório da asa em
torno do eixo dos XX. Mas a deriva, na sua tentativa frustrada de
alinhar o modelo também provoca um movimento oscilatório em torno
do eixo vertical, dos ZZ. Um hipotético piloto, olhando para a ponta de
qualquer das asas, verá que estas têm um trajeto elítico no sentido
contrário aos ponteiros de um relógio. Além deste movimento, em 2D,
esse piloto também será sacudido para um lado e para o outro devido
às alternadas glissagens. Este efeito é conhecido por rolamento
holandês (dutch roll). A origem do nome deve-se à semelhança com os
movimentos desengonçados dos patinadores nos canais gelados da
Holanda. Nos E. U. A. é habitual associar estes movimentos ao “rock’n
roll”. Este é um dos modos da estabilidade lateral-direcional.
Consideremos agora uma tipologia em que o diedro é pequeno e a área
da deriva relativamente grande (devo referir que deriva é a empenagem
vertical; costuma ter uma parte móvel que se chama leme de direção).
Se uma asa “cair”, como no modo anterior, dá-se o “sideslip”. Sendo o
diedro pequeno, o momento que faz “levantar” a asa também é
pequeno. Por outro lado, a área grande da deriva faz o modelo apontar
ao escoamento, rodando no sentido da asa que está em baixo.
Continua na próxima página.
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Então esta asa perde sustentação porque perdeu velocidade, pois
está do lado de dentro da volta. Se perde sustentação cai, e aumenta
o “sideslip”, que, ao ser neutralizado pela ação da deriva, potencia a
situação. Estamos perante um mergulho do modelo que vai acabar no
solo! Este modo, que constituiu o terror dos praticantes de Voo Livre
(modalidade não praticada em Portugal) é conhecido por mergulho
em espiral, do inglês “spiral dive”. Nada tem a ver com a queda em
perda. Num modelo RC ou num avião, o método para sair deste
terrível modo é, 1º, endireitar as asas e depois, “puxar” a
profundidade. No Voo Livre o método é ir ao porta bagagens do carro
e trazer um saco de plástico para não deixar resíduos a conspurcar o
campo de voo…
Há uns anos peguei num modelo “trainer” e substitui o estabilizador e
a deriva por uma empenagem em V. Desde que, nos anos 50, vi um
“Fouga Magister” com a sua cauda em borboleta fiquei fascinado por
esta topologia de empenagens. Construí, erradamente, mantendo as
projeções horizontal e vertical do original. Esqueci que passei a ter
duas derivas que totalizam uma área quase o dobro da deriva que o
“trainer” trazia. Naquele que seria o último voo do modelo,
inesperadamente, desatou a descer, descrevendo a característica
espiral. O meu 2º erro foi “puxar a profundidade em 1º lugar. Diminuí
o raio da espiral mas não eliminei a descida. A sorte foi ter um saco
de plástico no carro! Ah! E consegui recuperar a agulha do
carburador!
Devemos ligar a evolução do Aeromodelismo à respetiva história. Nas
décadas de 20 a 50, os modelos, de VL, claro, eram desenhados de
modo a ter tendências de rolamento holandês, para, de todo, evitar
um mergulho em espiral. Isto pode ser confirmado através da
observação de modelos “Old Timer”, cujas fotos aqui têm sido
publicadas. Nota-se, nesses modelos, exagerado diedro e derivas
relativamente pequenas. Na segunda metade do século passado os
praticantes de VL e de planadores RC tiveram acesso a formulações
teóricas, por exemplo nas referências [2] e [3], que permitem
dimensionar o diedro e a área de deriva com segurança. Já agora,
para que isto não seja só “paleio” aqui vai uma fórmula apresentada
por um Prof. da Universidade da Califórnia e colaborador da Douglas

Eventos

Aircraft, Blaine Rawdon, fórmula essa baseada nas teorias atrás
referidas e que simplifica substancialmente a verificação da
estabilidade.

Em que:

é o diedro em graus; b a envergadura da asa e Cl o coeficiente de
sustentação máximo.
Se B for maior que 5 o modelo é estável em termos de mergulho em
espiral. Se B for menor que 5 o modelo é, perigosamente, predisposto
ao mergulho. De notar que o diedro e o braço de alavanca contribuem
manifestamente para a estabilidade. Em relação à deriva, não é a sua
área, mas sim o braço que contribui positivamente. Torna-se evidente
que, valores elevados de B, nitidamente superiores a 5, tornam o
modelo “roqueiro”, ou seja, vítima de rolamento holandês.
Há mais um modo no contexto da estabilidade lateral-direcional. Em
inglês é conhecido por “Roll subsidence”. Consiste no “abanar” de asa
levando cada uma delas, alternadamente, abaixo e acima. Felizmente
este modo é muito amortecido não tendo, praticamente, qualquer
influência no comportamento dos nossos aeromodelos.
Carlos Bastos
Bibliografia:
[1] Zaic, Frank; Circular Airflow And Model Aircraft; 1964, Model
Aeronautic Publications, Northridge, California, EUA.
[2] Etkin, Bernard and Reid, Lloyd D.; Dynamics of Flight Stability and
Control; 1996, John Wiley & Sons, inc.; ISBN: 0-471-03418-5
[3] Cook, Michael V.; Flight Dynamics Principles, 2007, Elsevier Ltd.
ISBN: 978-0-7506-6927-6

Leiria sobre Rodas

Leiria recebeu no Estádio Municipal, uma mostra de veículos, que
decorreu entre 24 e 27 de Setembro, onde estiveram expostos
verdadeiras relíquias do sector automóvel.
O Caliz- Clube de Aeromodelismo do Liz, participou no evento
proporcionado pelo Município de Leiria, com uma pequena
exposição alusiva ao aeromodelismo.
Filipe Bernardino
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Competição

Europeu de Voo Circular

Primeiro relativamente ao desempenho do nossos participantes, o
resultado ficou aquém daquilo que se estava à espera. Isto porque
em Portugal o nosso desempenho estava muito bom e tudo parecia
muito prometedor seja o desempenho dos hélices, do motor, do
combustível e mesmo do entrosamento da Equipa. A Velocidade
estava boa, e estávamos a fazer regularmente mais de 40 voltas num
número que variava entre 44 as 48 voltas. Não estávamos a
conseguir 50 voltas mas como voamos em Portugal com
temperaturas perto dos 40 graus e na Bulgária não teríamos essa
temperatura tudo parecia OK. No entanto quando iniciámos os treinos
na Bulgária notamos logo que o desempenho não era o mesmo. No
entanto depois de alguns testes conseguimos repor quase tudo tal
como estava em Portugal à exceção das voltas. Faltava só o primeiro
teste de competição. No entanto quando fizemos a nossa primeira
manga notámos de imediato que o motor não tinha um desempenho
alegre a partir do primeiro reabastecimento, sem razão aparente
começava a aquecer e não recuperava, entrando num regime de
velocidade mais baixa que depois não favorecia o aparecimento de
bons tempos, porque a velocidade caía muito. De uma maneira geral
esse foi o comportamento do motor nas três mangas sendo que o
motor ficava com uma carburação demasiado sensível, só
trabalhando bem com a agulha mais aberta, o que não favorecia
nada a capacidade para se fazerem as tão procuradas 50 voltas.
Neste momento (com a utilização de venturis de 3 mm) não conseguir
fazer-se 50 voltas torna-se quase impossível realizar bons tempos,
pelo menos com o combustível que utilizámos. Por esse motivo após
a competição fizemos um teste com o combustível de uma outra
equipa Ucraniana construtora do Motor ZALP e realmente veio a

diferença o combustível deles fazia mais 6 voltas que o nosso.
Claramente que ficámos com a garantia de que o nosso combustível
que deu excelentes desempenhos aqui em Portugal, na Bulgária
simplesmente não funcionava. Este sintoma é revelador de que,
para se andar a este nível é preciso participar-se em competições
internacionais,…. Mas mais importante ainda, é ir a eventos o mais
próximo possível do local onde depois vai decorrer o evento, para
nos apercebermos das características do local de voo. Sem isso
torna-se tudo mais complicado. Fica no entanto a experiencia
adquirida e a informação que neste momento já temos relativamente
ao combustível e dos seus ingredientes que agora vão permitir à
equipa Cardoso/Goulão fazer a diferença nos eventos vindouros.
Estamos tristes com o resultado, mas convictos de que a
experiencia adquirida fará toda a diferença nos eventos vindouros.
Da minha parte (Amílcar Contente despeço-me desta minha
incursão temporária ao meu passado como piloto de F2C e
agradeço o convite que me foi endereçado (pelos meus queridos
amigos Goulão e Cardoso) neste meu suporte, substituindo o
Cardoso a recuperar de uma cirurgia ao joelho) desejo à equipa
Cardoso Goulão muita sorte para os próximos tempos, rápidas
melhoras ao Cardoso para que volte rápido à competição antes que
as regras de F2C voltem a mudar novamente. E possam tirar partido
das novas e preciosas informações que agora estão na posse do
José Goulão. Digo isto porque se está a preparar um conjunto de
alterações para o F2C e F2F que acredito dentro de pouco tempo
serão implementadas e trarão garantidamente novas alterações ao
mundo das corridas só espero que não tragam mais impactos
negativos para somar aos já existentes. E possam finalmente vir a
equilibrar mais as coisas. Vamos esperar para ver.
Contina na próxima página.
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Em relação ás restantes equipas de corridas presentes no evento,
notou-se claramente a dificuldade de quase todos em relação á
gestão da nova regra do venturi de 3mm. No entanto, enfase para a
equipa Surugue Surugue que embora este ano tivessem tido alguma
sorte quer no acesso às semi-finais quer principalmente na final
depois do Lerner se ter precipitado num reabastecimento e não tenha
enchido completamente o tanque o que veio a revelar-se fatal porque
os obrigou a mais uma paragem tendo por esse motivo perdido para
os Surugues.
De uma forma geral deu para ver que enquanto os Surugues
andaram como nós a fazer dois reabastecimentos nunca fizeram
bons tempos, (nomeadamente nas duas primeiras eliminatórias) nem
tão pouco conseguiram chegar ao nosso tempo de 3.20 somente
depois de aparecer milagrosamente um motor a fazer 50 voltas se
veio a revelar realmente diferenciador ter apenas um pit stop em 100
voltas. Mas as competições são assim mesmo a sorte também faz
parte do Jogo.
Em termos gerais apercebi-me também que é essencial o uso de dois
combustíveis ( Bomba Dupla ) para se poder injetar um combustível
mais fresco sempre que necessário.
Também o petróleo é neste momento muito critico sendo que, sem
um bom petróleo não se vai a lado nenhum. E neste momento só as
equipas Ucranianas, Russas, Lituanas, e Francesas têm acesso a
esse precioso néctar (agora também Portugal felizmente para nós,
graças à nossa ida à Bulgária).
Em relação ao resto do evento por exemplo relativamente à
organização considero que foi muito fraco, sem dúvida o evento a
este nível mais fraco que alguma vez participei. Com muitos
problemas de organização, cronometristas, gestão logística do
evento, e no final com muitos problemas na cerimónia de entrega dos
troféus com erros grosseiros na troca dos hinos dos países
vencedores ( por várias vezes) que criaram um clima de grande
desapontamento entre os concorrentes.
Contudo o que fica para a história foi a nossa classificação final, que
posiciona a equipa Portuguesa em 12º Lugar, classificação esta que
embora para nós tenha ficado aquém das nossa espectativas, a
verdade é que, estar nos 12 melhores da europa não deixa de ser um
feito relevante. Porque a verdade é que o Voo Circular continua a
fazer bons resultados. E enche-nos a todos de orgulho, o nosso
Clube CONTROL LINE PORTUGAL, a Comunidade do Voo Circular
e é claro a nossa Federação.
Amilcar Contente
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Competição

Treino F5J no Caliz
principal: um grande dia de voatanas numa simulação de treino de
uma típica competição de F5J.

Um dia diferente
Consequência de uma conversa sobre planadores com particular
enfoque na classe de planadores térmicos F5J* durante uma
competição recente de F3A promovida pelo clube local (CALIZ), fica
no ar a proposta para uma nova deslocação por estas bandas para a
realização de um dia de voatanas no âmbito desta classe de
aeromodelos com recrutamento prévio das tropas mais próximas
dedicadas a esta especialidade.

O dia revelou-se muito interessante e diversificado para este tipo de
voo, tendo começado algo encoberto, com vento fraco mas desde
cedo com várias térmicas suaves, transitando para um período da
tarde bem mais trabalhoso com vento de intensidade média,
térmicas e descendentes fortes. Fomos acompanhados amiúde por
excelentes mestres nestas andanças que salvaram muitos dos

Com este pretexto, lá me
levantei eu a horas em que,
caso não fosse para o fim em
vista,
acordaria naturalmente
proferindo
um
conjunto
diversificado de termos menos
próprios, mas que deste modo
me tirou da cama pelas 6.30h
para conjuntamente com os
companheiros de Braga e Porto
(LAC e LIPA) podermos estar
em Leiria por volta das 10.30h
para começo das almejadas
voatanas.
Com um total de 7 participantes e um desistente de última hora (Hello
Rui Silva, a falta ficou registada), montaram-se os modelos,
colocaram-se os vários spots para cada piloto, realizou-se um rápido
briefing com os colegas do CALIZ presentes que se encarregariam
da cronometragem dos tempos de voo relativos aos vários spots
procedendo-se a uma apresentação sumária da modalidade e do
seu papel como cronometristas, para finalmente chegarmos ao prato

parceiros de apuros maiores (aves de rapina termalizando). Dadas
as excelentes condições proporcionadas pelo campo de voo do
CALIZ para a prática do voo deste tipo de planador, foi possível
fazer um único grupo de voo, conseguindo-se assim realizar um
total de 8 mangas e terminar bastante cedo. Assim, depois de uma
disputada luta entre os vários participantes, com alguns voos
“estratosféricos” e outros assustadoramente curtos, tivemos um
pódio constituído por Rui Paiva, António Coutinho e José Rocha.
Procurando
manter
as
saudáveis tradições, tudo
acabou naturalmente num
grande lancharete no posto
de
abastecimento
mais
próximo
com
grandes
análises,
comentários,
teorizações, desculpas e
conversas
várias
sobre
assuntos
relativos
aos
“bicharocos” de asa comprida
numa salutar e bem disposta
tertúlia.
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Sumario:
Um dia diferente + Novas amizades + Conhecimento de um novo
clube e local de voo + Grande sessão de treino + Divulgação de uma
classe de voo + Fidelização de novos elementos para a “causa” do
F5J + Grande galhofa + etc. etc.
Bastariam muito menos razões para se pensar numa repetição da
formula. Assim, aqui fica uma sugestão para uma forma interessante
de praticar e evoluir mais proficuamente na classe de voo pela qual
tenhamos um particular interesse no âmbito do aeromodelismo.
Um nota final de agradecimento ao CALIZ pela colaboração e
caloroso acolhimento bem como aos grandes responsáveis por esta
ideia (Filipe Bernardino e Óscar Lopes).
Até breve!
Vítor Gandarela
* F5J é uma classe de e competição no âmbito dos planadores que,
apesar da regulamentação recente, tem conhecido um
desenvolvimento e adesão exponencial. Sinteticamente, o grande
objetivo é o de fazer voar um modelo com uma envergadura máxima

de 4m durante o maior tempo possível dentro de uma janela de
10min., podendo utilizar até 30 seg. de subida inicial com motor e
penalizando cada metro inicial alcançado com o mesmo, A altitude
conseguida com motor é registada num altímetro colocado a bordo
do modelo cujo registo é verificado por um juiz no final do voo. A
aterragem é também um elemento pontuável numa gradação
decrescente até uma distancia máxima de 15m.
Resumidamente: Utilizar o motor o menor tempo possível, atingir
uma altitude inicial com motor o menor possível, voar o mais
próximo possível de 10 min. e aterrar no máximo até 1m do spot =
Vitória provavel

Pág 9
Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 27 - SETEMBRO 2015

O Xtruvengo transportado por um Aeromodelismo
desconhecido
Técnica

Flutter – O meu grande inimigo!

Continuo com a mania de desenhar e construir os meus modelos.
Desde o final da década de 50, no Liceu Gil Vicente, incitado por um
excelente instrutor chamado António Cascalho, e depois no Centro
Técnico de Aeromodelismo da MP, debaixo da formidável equipa de
instrutores liderada por José Carlos Rodrigues, que tenho a boa (ou
má) prática de personalizar tudo o que deve ir para o ar. Salvo
poucas e honrosas exceções.
Com o lançamento da modalidade de 200W/kg, sucesso de moto
planadores elétricos graças às baterias lipo e aos motores sem
escovas, resolvi construir um modelo “superior”. Escolhi um perfil
SD7035, característico de uma grande prestação em regime de
planeio. Aproveito para dizer que SD tem a ver com os apelidos dos
desenhadores da secção: Michael Selig e John Donovan. Ambos
Professores de Aeronáutica da Universidade de Ilinois, EUA. E há
mais: o Prof. Selig esteve em Portugal há para aí duas dezenas de
anos e proferiu uma conferência sobre aerodinâmica em baixos NR
no IST, a convite do Prof. Vasco Brederode. Teve uma boa
assistência.
Continuando, o planador, batizado de Xtruvengo, ficou estupendo e,
desde o início, mostrou as suas excelentes características. Mas… Há
quase sempre um mas… Na 2ª ou 3ª prova em que participou, no
campo de voo da LIPA, a asa entrou em “flutter” e ele aí veio direito
ao solo, qual “kamikaze”, produzindo um excelente buraco para
plantação de uma condigna árvore! A lenha mais os restos de
carbono, revestimentos, etc. regressaram, devidamente embalados,
para a capital.
E o que é o “flutter”? É uma vibração da asa, que acontece em
estruturas abertas, sem revestimentos a chapa de balsa ou outro
material. É o excesso de velocidade que, aumentando a força de
sustentação, aplicada a 25% da corda, faz torcer a asa, desde que
ela não tenha resistência suficiente para se opor à torção. Fazendo-a
torcer, aumenta o angulo de ataque e, consequentemente, a força de
sustentação que a faz torcer. E por aí fora! Estamos perante um
fenómeno que é conhecido por realimentação positiva. A asa não se
desintegra de imediato porque existe o efeito de saturação da
sustentação conhecido entre nós por perda. Acima de um certo valor
do angulo de ataque a sustentação cai bruscamente. Estando a asa
torcida e reduzindo-se a força que a fez torcer, passa a haver um
movimento em sentido contrário. E disto tudo resulta um movimento
oscilatório de baixa frequência. Não esqueçamos que a perda
também existe para valores negativos do ângulo de ataque. O
movimento oscilatório é tanto maior, quanto mais nos aproximamos

do bordo marginal. A figura 1 procura ilustrar esses movimentos
vibratórios.
A não linearidade da curva de sustentação versos ângulo de ataque
(existência da perda) e as características mecânicas da estrutura da
asa determinam a amplitude e a frequência da vibração.
Passados alguns anos reparei o modelo. Voltei ao campo e o “flutter”
voltou! Tudo, ou quase tudo, partido.
Então resolvi enfrentar o problema. Como? Aumentando a resistência à
torção da asa, alterando o revestimento do extradorso. Em vez do
“Oracover”, material que não dá qualquer resistência às estruturas, deime ao trabalho de revestir o extradorso com Icarex 32. O Icarex é um
poliéster, parecido com tecido de nylon, também termo retrátil, mas que
apresenta uma enorme rigidez ao contrário da elasticidade dos vulgares
plásticos de cobertura. A asa ficou “porreira”. As excelentes
características do planador foram ensaiadas no campo de voo do PCR/
IFCT (desculpem a minha falta de modéstia) e até experimentei uns
travões novos no extradorso. Depois de algumas asneiras fui voar para
o Pinhal Novo. E entre as abundantes térmicas lá veio o “flutter” outra
vez e um monte de lenha sem qualquer futuro.

Repensei seriamente no assunto. E relembrei alguma teoria, pouca, de
resistência de materiais, mais propriamente de comportamento de vigas
ou complexos de vigas quando submetidos à torção. A estrutura da asa
do Xtruvengo está apresentada na figura 2. Foi desenhada de modo a
não ter qualquer longarina no extradorso para não comprometer o
escoamento do ar ao longo desta superfície. E o mesmo em relação ao
intradorso. Apenas tinha um BA, bordo de ataque, composto por
longarina e chapa, uma LC, longarina central, encastrada no meio da
nervura a 32% da corda e um BF, bordo de fuga, em semi sanduiche
com contraplacado de 1/64” na superfície inferior, colado com “epoxy”,
para respeitar o mais possível a curvatura posterior do intradorso. À
exceção deste contraplacado todas as longarinas são em balso dura.
Quando a estrutura da asa é submetida à torção, essa torção é,
obrigatoriamente, feita em torno de um eixo paralelo às longarinas. Em
ciência de resistência dos materiais esse eixo é conhecido por centro
ou eixo de giração. Resolvi determinar a sua posição, que tem a ver
com as áreas das secções das longarinas e do seu posicionamento
relativo. Também tem a ver com a resistência mecânica dos materiais
das longarinas, ou mais corretamente, com os respetivos módulos de
elasticidade. Para simplificar considerei que o tal módulo de
elasticidade era igual para os materiais das três longarinas. E a
determinação da posição do tal eixo de giração foi feita através da
minimização do somatório dos segundos momentos de área das
secções, através de aproximações sucessivas (desculpem….Um dia eu
explico melhor!)
Continua na próxima página.
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E eis senão quando dou por que o eixo de giração está atrás da
longarina central, numa posição a 48% da corda da asa. Claro que
tem de dar “flutter”!!! Então a força de sustentação é aplicada a 25% e
portanto é gerado um momento em torno do tal eixo a 48% que faz
aumentar o ângulo de ataque da asa. E estamos com realimentação
positiva.
O meu grande erro foi distribuir a posição das longarinas de modo
incorreto. É desproporcionada a área do BF comparativamente com o
BA. O material devia ter sido “puxado” mais para a frente, para perto
do BA, de maneira que o eixo de giração ficasse à frente dos 25%.
Assim, o momento provocado por aumento da sustentação faz reduzir
o ângulo de ataque, e não haverá “flutter”. É o que se chama
realimentação negativa.
Se repararmos bem, todas as estruturas de asas de modelos bem
projetados são, nos tempos correntes, desenhados com uma “D box”.
Figura 3.

A LC é sempre uma viga inteira do extradorso ao intradorso. O BA
está ligado por cobertura em cima e em baixo até à LC. E este caixão
fechado apresenta uma extraordinária resistência à torção. Mas, o

O blog de aeromodelismo
http://www.vazarc.blogspot.pt/

que é mais importante, avança o eixo de giração para uma posição
frontal, assumindo assim, uma impossibilidade de acontecer “flutter”
independentemente da maior ou menor resistência a torção da asa.
Em certas modalidades, das quais apenas refiro a única praticada por
cá, F5J, as coberturas que vão do bordo de ataque à viga central são
em carbono ou “mix” carbono/”kevlar” com as fibras a 45 graus e
pesos da ordem de 100g/m2, antes de impregnadas com “epoxy”. A
rapaziada do sul do EUA chama a estas coberturas “Taco shell”
fazendo a associação aos tacos mexicanos.
Vá lá! Consegui perceber um dos meus queridos inimigos de
estimação!
Carlos Bastos

Notícias e Avisos FPAM

Treino de Aeromodelismo no Exército
A Secção de Alvos Aéreos do Regimento de Artilharia Antiaérea Nº1
(RAAA1) deslocou-se, no dia 04 de Agosto, ao Campo de Tiro de
Alcochete para realizar voos de treino com um aeromodelo trainer de
asa fixa alta, recuperado no corrente ano por esta Secção.
O Alvo Aéreo apresentou-se como um excelente instrumento de
treino, pois garante a constituição de um cenário realista através da
capacidade de simular as características de aeronaves inimigas, e
afigurando-se como uma solução de custo/eficácia muito reduzida.
Este exercício contou com a participação do Ten Gonçalves, 1Sar
Duarte, 2Sar Leitão e com a preciosa colaboração do Sr. Emanuel
Fernandes, Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo.
Estes treinos, são cruciais, pois o valor singular dos conhecimentos
adquiridos permite não só a continuidade do núcleo de Alvos Aéreos
no RAAA1, mas sobretudo a formação de pessoal qualificado na
operação destes sistemas.

In Site do Exército
http://www.exercito.pt/sites/RAAA1/Noticias/Paginas/Sec%C3%
A7caodeAlvosAereosdoRAAA1emtreinonoCampodeTirodeAlcochete.
aspx
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Outubro 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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