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Fala o Presidente
Caros associados,
Estamos praticamente no final de mais um ano e de uma época
desportiva, de 2015, que se caracterizou por ter o maior
calendário de eventos alguma vez registado, com 57 Encontros,
25 competições nacionais, 13 provas particulares, 6
competições internacionais e 4 taças de Portugal num total de
105 eventos.

Nesta edição
Homenagem
Gala do Desporto 2015
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Troféu Dr. Luís Costa 2015
Campeonato de Espanha
Eventos
1º Encontro Noturno ROAR
Encontro da Barragem Queimadela

Salvo muito raras excepções a maior parte destes eventos foi
realizada e é de louvar o esforço levado a cabo pelos Clubes
organizadores e pelos aeromodelistas participantes que
permitiu registar participações muito significativas em encontros
(com um máximo de 43 participantes) e em competições
internacionais (com um máximo de 27 concorrentes dos quais
18 estrangeiros), só para citar alguns números.
Só o significativo empenho de todos os agentes desportivos
envolvidos, desde os órgãos directivos aos voluntários que
ajudam na execução da mais simples tarefa indispensável à
realização de um evento, permite que estes números
interessantes se possam manter ou mesmo incrementar e a
todos quero aproveitar para agradecer e apelar à continuação
do espírito de colaboração que os motiva.
Para além dos números e dos resultados é particularmente
importante que todos ajudemos a garantir um bom ambiente
desportivo nas manifestações aeromodelísticas por forma a
motivar o aumento de participação de aeromodelistas e de
público.

5º Encontro de S. Martinho do PCR
Magusto CAVA

Bons voos e sempre em segurança.

Técnica
Medição dos Momentos de Inércia

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Gala do Desporto 2015

Homenagem
No passado dia 11/11/2015 realizou-se mais uma Gala do Desporto
organizada pela CDP - Confederação do Desporto de Portugal.
Como vem sendo habitual, foi uma cerimónia muito concorrida e
significativa do apreço que a CDP quer demonstrar pelos campeões
nacionais, pelos atletas de um modo geral e pelos dirigentes e
colaboradores de todas as organizações que intervêm no âmbito do
Desporto Nacional.
Foi com muito prazer que a FPAm esteve presente para testemunhar
a merecida homenagem como Personalidade do Ano, que sugerimos
fosse atribuída ao Sr. Amílcar José da Conceição Contente pela sua
dedicação à modalidade enquanto atleta aeromodelista, organizador
e dirigente. É sempre com muito agrado que vemos o Aeromodelismo
a ocupar o seu merecido lugar no panorama Desportivo Nacional e
para mais num evento que distingue os atletas e dirigentes
portugueses. Cremos que todos os homenageados sentiram o
significado deste evento e esperamos que estas iniciativas ajudem à
motivação de mais pessoas na prática divulgação e promoção do
desporto nacional.
Emanuel Fernandes
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Troféu Dr. Luís Costa 2015

Competição
O Troféu Dr. Luís Costa 2015 realizou-se na data calendarizada 1909-2015 e teve um total de 11 concorrentes de três clubes, esta
prova correu dentro do previsto sem nada a observar em termos de
organização e concorrentes, só teve início da parte da tarde pois de
manhã estava vento forte e a decisão de a alterar para a tarde foi a
mais correta, tivemos a honrosa presença de um elemento da
Federação o Sr. João Barbosa que teve a amabilidade de passar o
dia connosco, no final houve a atribuição do troféu, medalhas e
certificados de presença. Melhor que as palavras, algumas fotos
reportam o evento.
CAN
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1º Encontro Noturno ROAR

Eventos
O dia 03 de Outubro foi dedicado ao voo noturno na pista de Porto de
Mós.
Depois de 2 anos de voos noturnos com cariz “particular”, o clube
ROAR realizou este ano o 1º encontro oficial, o qual a organização
considera uma aposta ganha, pois tivemos a participação de mais 3
clubes, CAN, AMP e AICA, perfazendo um total de 15 pilotos.
Os voos começaram pelas 16:00 horas com um tempo espetacular, o
que permitiu a realização de inúmeros voos até às 22:00, altura em
que fomos forçados a dar por terminados os voos (desligar as luzes!)
porque o tempo infelizmente, começou a ameaçar chuva.
Foi com grande satisfação que verifiquei que o verdadeiro espirito
aeromodelista se mantem bem vivo, pois entre a panóplia de
modelos presentes foi notório que uma grande partes deles são de
fabrico caseiro, denotando-se o uso de alguns truques de construção
e algumas soluções bastante engenhosas.
Um bem-haja a todos os pilotos presentes.
Alfredo Morgado
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facilmente o MI de corpos com formas de sólidos simples. Quando os
objetos tem formas e composições complexas usa-se o processo de
suspensão, bifilar ou trifilar, em que o objeto é deslocado
angularmente e depois solto de modo a oscilar, não como o pêndulo
do relógio dos nossos Avós mas em segmentos de rotação. Como o
comprimento dos fios de suspensão é constante, o objeto também
sobe, devido à inércia da rotação e desce devido ao seu peso. Há
uma repetida troca de energia cinética por energia potencial e viceversa. Através da medição do período das oscilações e do
conhecimento dos parâmetros fixos do sistema determina-se o M I.
Havendo lentidão nos movimentos, as perdas por atritos do sistema
de suspensão e por efeitos aerodinâmicos são desprezíveis, e o
período mantem-se praticamente constante ao longo do tempo. É
normal medir um número inteiro de períodos, relativamente grande,
para aumentar o rigor do processo.

Medição dos Momentos de Inércia

Técnica
Quando participei no projeto “Air Cargo Challenge”, pelo CAL, em
2009, deparei com o que me pareceu um “processo inédito” de
medição do Momento de Inércia de um aeromodelo. Não chegámos a
incluir a estabilidade dinâmica na componente teórica de projeto do
“CALCARGO” mas a ideia ficou a marinar. E o processo, designado
de Suspensão Bifilar ou Trifilar, vai ser o objeto deste texto.
Mas, primeiro, vamos falar de Momento de Inércia. Não é mais do
que a inércia em movimento angular ou circular. O seu significado é
perfeitamente semelhante à massa (inércia) no movimento linear.
Para quem gosta de física, o que sucede com 99,9% dos
Aeromodelistas, (ou não fossem Aeromodelistas!), os efeitos da
massa ou do momento de inércia são quantificáveis pela 2ª lei de
Newton. Se tivermos um disco a rodar, por exemplo, uma roda de
bicicleta e a quisermos parar temos de lhe aplicar uma força de
travagem (um binário ou um torque) de modo a vencer a sua inércia
(tendência a manter o movimento). E essa inércia não é senão o
Momento de Inércia. Matematicamente, esta grandeza é designada
geralmente por I e é dada por:

Significa que, as diferentes massas componentes de um modelo,
aumentam o momento de inércia na medida do quadrado da distância
a um centro que é, simplesmente, o centro de massas ou de
gravidade. Em termos práticos, todos nos contactamos ou tiramos
proveito do Momento de Inércia através do trabalho dos motores
térmicos. A hélice, com a sua inércia, digamos antes, Momento de
Inércia, atua como regularizador da velocidade de rotação do motor,
tal como os volantes nos motores de automóvel. Mas, mais
importante, a hélice fornece, por inércia, a energia necessária para
vencer o tempo de compressão. Outro elemento dos nossos motores
que também atua no mesmo sentido da hélice, em termos inerciais, é
o pequeno disco, ou volante, componente da cambota.
O que se pretende num aeromodelo é reduzir o mais possível os
Momentos de Inércia, em torno dos 3 eixos. Reduzir os Momentos de
Inércia é atenuar, o mais possível, as oscilações consequentes dos
vários modos de estabilização. Entenda-se que só a análise dinâmica
das estabilizações permite quantificar a frequência, a amplitude e o
amortecimento dos vários modos, aspeto que não foi considerado em
alguns artigos aqui publicados dedicados à estabilização dos
aeromodelos e que só consideraram os aspetos estáticos e
cinemáticos. Os modos fugóide e mergulho em espiral não são
afetados pelo Momento de Inércia.

Claro que este método de
medição do MI não é
exclusivo do Aeromodelismo.
É usado para aviões ligeiros e
embarcações de recreio. E
automóveis, UAV’s, drones e
toda
a
parafernália
de
veículos
em
que
o
conhecimento do MI seja
importante para o estudo do
respetivo
desempenho
dinâmico.
Consideremos a figura 1. O
modelo está pendurado pela
asa sendo D a distância entre
os pontos de suspensão. Os
dois fios ou cabos de
suspensão têm comprimento
L. Se o modelo for deslocado, angularmente, em torno do seu eixo
dos XX, os cabos de suspensão passam de catetos a hipotenusas. O
modelo sobe. Quando o libertarmos ele “cai” por efeito da gravidade,
roda e, por inércia, torna a subir. E esta dualidade de movimentos
mantém-se por algum tempo o suficiente para medir com bastante
rigor o valor do período, T, tempo que vai duma posição até à posição
homóloga.
A expressão que dá o MI em torno de XX e em função do período é:

Em que: m é a massa do objeto, em kg, g é a aceleração da
gravidade, 9,8m/s2 e π é π!
Continua na próxima página.

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

É muito difícil calcular, analiticamente, o MI de um corpo complexo.
Por métodos analíticos ou recorrendo a tabelas determina-se
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A figura 2 apresenta uma
suspensão complementada por
uma grade (a castanho) e um
conjunto de cabos. O sistema
permite medir o MI em torno do
eixo dos ZZ e é necessário que
este eixo se encontre a meia
distância dos dois cabos. No fim
é necessário deduzir o MI da
grade e do conjunto de cabos
fixos ao modelo.
É usual, para corpos difíceis de
“agarrar” utilizar uma plataforma
triangular. Os três cabos de
suspensão engatam nos vértices
de um triângulo equilátero e a
distancia D passa a ser o dobro
da medida de um qualquer vértice
à mediana. Subtrair o MI da
plataforma,claro.

Nos tempos áureos do F3B, planadores multitarefa, uma equipa
participante num campeonato do mundo, que não recordo a
nacionalidade, fazia, em voo, a transferência de mercúrio de um
depósito para outro a fim de alterar a posição do CG. O Prof. Jorge
Infante, grande dinamizador daquela modalidade em Portugal, poderá
acrescentar elementos e rigor à tal técnica de mudar o CG em voo.
E a regularização do movimento circular que o MI proporciona talvez
tenha uma engenhosa aplicação em modalidades de acrobacia em
que as figuras ou “spins” necessitem de regularidade. Os
regulamentos FAI são omissos em relação à movimentação de
massas dentro do modelo em voo. Porque não?
Carlos Bastos
Referências:
Soulé, H. A. e Miller M. P.; Report Nº 467: The Experimental
Determination of the Moments of Inertia of Airplanes. NACA.
Huw W.; Measuring the Inertia Tensor. IMA Mathematics 2007
Conference.
Montes, S.; Free Flight Quartely, Outubro 2015, Austrália

Encontro da Barragem Queimadela

Eventos
O Clube Aeromodelismo do Norte realizou um encontro de
hidroaviões na Barragem de Queimadela – Fafe no passado dia 8 de
Agosto.
Este evento não se encontrava no Calendário Nacional, pois foi a
pedido da União de Freguesias Monte e Queimadela, no final do mês
de Julho.
Como demonstram algumas fotos correu muito bem, foi bastante
apreciado pelos veraneantes presentes no local, fomos muito bem
recebidos e tal foi o sucesso, que foi pedido ao CAN a repetição para
o ano, o que de imediato aceitamos e já fizemos a marcação em
Calendário Federativo para 2016.
CAN
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5º Encontro de S. Martinho do PCR

Eventos
Como previsto no Calendário Oficial da FPAm para 2016, o 5º
Encontro de S. Martinho do PCR, organizado pela Secção de
Aeromodelismo do PCR - Portugal Cultura e Recreio, realizou-se no
dia 14 de Novembro de 2015 na Pista Municipal de Aeromodelismo
do Seixal.
O Evento decorreu com normalidade, com boas condições
atmosféricas – céu limpo, vento geralmente fraco e temperatura
agradável.
Participaram 43 aeromodelistas, representando 7 clubes – 33 do
PCR, 3 do IFCT, 2 da APSIA, 2 do CAL, 1 do CALIZ, 1 do CAS e 1 do
H13.
Como forma de divulgação, integrou-se neste encontro um Festival/
Demonstração de modelos “Old Timer” que contou com a simpática
presença e colaboração dos Aeromodelistas João Faria e Baptista
Pereira (APSIA), Arnaldo Correia e Carlos Soares (CAL) e Carlos
Bastos (CAS), para além dos iniciados neste tipo de modelos António
Ribeiro (PCR) e Luís Nabais (IFCT).
PCR
(Fotografias gentilmente cedidas por Arnaldo Correia do CAL)
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Magusto CAVA

Eventos
No passado Domingo, dia 15, o CAVA realizou o seu habitual
magusto, evento este que fazia parte do calendário da FPA.
O sol brindou-nos com uma excelente tarde, tarde esta propicia quer
ao convívio em si, quer à paixão dos aeromodelistas, voar.
Fomos bem representados, quer pelos nossos membros, quer pelo
estimado publico.
Uma tarde onde não faltou a boa disposição, assim como as típicas
castanhas, bifanas e o bom vinho da região.
O CAVA agradeceu a todos os que nos visitaram, e ajudaram a que
mais uma vez tivéssemos um evento grandioso e inesquecível.
Em anexo seguem-se algumas fotos e abaixo incluimos ainda o link
de um video postado no Youtube feito pelo Drone de um dos
aeromodelistas
http://www.youtube.com/watch?v=fWIx1EYda6I
M.Ferreira
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Campeonato de Espanha

Competição
Mais um evento em Espanha com a participação de pilotos do Clube
CONTROL LINE PORTUGAL. Desta vez na cidade de Córdoba entre
31 de Outubro a 1 de Novembro 2015.
Foi um fim de semana muito interessante num evento muito
participado em Espanha chamado Campeonato de Espanha, onde
todos os concorrentes Espanhóis que pretendem pontuar no
campeonato têm forçosamente que aparecer neste evento.
Se se quiserem apurar para os europeus ou mundiais, ou se
quiserem pontuar no campeonato espanhol. Daí a quantidade e a
qualidade dos participantes. Foi um evento muito bem organizado e
com umas instalações de boa Qualidade, onde tanto a pista de
acrobacia toda em cimento, como a pista de combate em erva são de
qualidade muito boa.
Apareceram os melhores pilotos e os melhores juízes de Espanha e
toda a coordenação do evento decorreu com grande profissionalismo.
No entanto as condições atmosféricas não ajudaram tendo o dia de
Domingo sido o pior dia porque o vento foi tão forte que voavam
cadeiras e mesas, ao ponto de terem que cancelar o terceiro voo de
acrobacia e o combate também esteve parado esperando que o vento
amainasse.
Tivemos neste evento a participação de 2 pilotos de Combate :
O António Mortinho em 12º Lugar em 15 concorrentes
O Serguei Fomin em 13º Lugar em 15 concorrentes
Tivemos um piloto em Acrobacia (Amílcar Contente) em 7º Lugar em
15 concorrentes.
Nos Juízes de Combate tivemos a nossa associada Irina que iniciou a
sua participação como Juiz convidado em Combate. Muitos Parabéns
pelo bom desempenho Irina, pois o feedback dos concorrentes foi
positivo.
Em relação aos resultados desta vez não foram famosos mas valeu a
participação e o que se aprendeu, mas mais importante foi
retribuírmos a visita dos nossos amigos Espanhóis que estiveram no
nosso Open Internacional e também retribuímos a participação dos
pilotos Espanhóis de Combate que têm estado a participar nos
nossos eventos, no campeonato nacional em Portugal organizados
pelo nosso Clube. Estas coisas são muito importantes e com isto
garantimos a continuidade da participação dos Espanhóis nos nossos
eventos futuros.
É assim que se alimenta esta boa relação que temos neste momento
com o voo circular em Espanha, uma relação de boa cooperação
entreajuda e de grande amizade que já leva alguns anos.
Amílcar Contente
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.

Confederação Brasileira de Aeromodelismo
http://www.cobra.org.br/default.asp
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Dezembro 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
WEB:
www.fpam.pt

Facebook:
www.facebook.com/fpaeromodelismo
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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