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Fala o Presidente
Caros associados,

Cá nos encontramos numa nova época de eventos e
desejamos que posam todos ser bem sucedidos, por forma a
serem contributos reais para o desenvolvimento do
aeromodelismo.
Este ano estão registados 90 eventos o que configura um
decréscimo relativamente a 2015 onde registámos 105 eventos.
Trata-se de uma aproximação ao um número de eventos mais
alinhado com a média dos últimos anos e na realidade o valor
de 2015 é que constituiu uma excepção, principalmente devida
ao número de Encontros ( 58 em 2015 e apenas 32 em 2016).
O número de provas Internacionais manteve-se em 6, o de
provas Nacionais sobe de 24 para 30 e o de Taças de Portugal
sobe de 4 para 5 o que demonstra um aumento no número de
competições que passou de 34 em 2015 para 41 em 2016.

Nesta edição
Competição
6º Troféu de Inverno CLP
Eventos
Nova Pista CLP
Encontro Indoor “Os Pikuinhas”
Visita de jovens ao CLP
Técnica

Considero que este crescimento demonstra uma maior aposta
de alguns Clubes na organização de competições de
aeromodelismo em Portugal, o que ajuda significativamente a
dar dimensão reconhecível ao nosso desporto.
Considero igualmente que o número de Clubes que organiza
eventos de competição é muito baixo (apenas 9 dos 44 Clubes
federados) o que me leva a louvar o esforço que desenvolvem
para dar dimensão e visibilidade ao nosso Calendário
Desportivo. Julgo que é necessário e importante pensar em
formas de alterar esta situação e conseguir aumentar o nível de
participação dos Clubes no Calendário de Eventos FPAm.

O Efeito Giroscópico
Internet no News

Bons voos e sempre em segurança.

Notícias e Avisos FPAM
Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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6º Troféu de Inverno CLP

Competição
Caros Amigos
Mais um Evento de Voo Circular pelo CLP, o nosso ” 6º trofeu de
inverno de Combate e Acrobacia organizado pelo Clube CONTROL
LINE PORTUGAL”.
Embora com uma situação meteorológica muito difícil, com chuva
vento e frio no sábado, e apenas vento no domingo, foi possível
realizar a categoria de F2D Combate do grupo de categorias
definidas para este evento (F2D; F2B; F2Bi).
Agora teremos que realizar a acrobacia (F2B; F2B) numa outra altura
mais favorável. No entanto, mesmo assim passamos um fim de
semana fantástico na companhia dos nossos amigos de Espanha,
que fizeram questão de estar presentes, este ano com mais duas
presenças muito importantes. Uma juíza FAI de Combate muito
importante em Espanha (Marta Sala) e um piloto igualmente
relevante (Manuel Mateo) ambos de Barcelona.
Para além dos nossos habituais amigos também Espanhois, Mario
Rioja, Nacho e Benjamin Peréz, os nossos Pilotos (Anatoliy e
Serguei) estiveram bem, com relevância maior para o Anatoliy que se
bateu com determinação e conseguiu chegar ao terceiro lugar.
O Serguei desta vez não foi tão forte. Mas não fez a vida fácil aos
seus adversários tendo feito dois combates de muito bom nível mas
mesmo assim não foram suficientes, porque este ano os Espanhóis
estiveram muito Fortes. No entanto tenho esperança que agora com
esta nova pista o nível dos nossos dois pilotos comece a subir e para
a próxima estaremos muito melhor. Força rapazes há que treinar
forte.
Muito obrigado a todos os que estiveram presentes a ajudar na
logística do evento, Só assim os eventos funcionam bem e
transmitimos uma boa imagem a quem nos visita.
Do feedback que tivemos dos nossos convidados, tudo correu muito
bem e todos ficaram muito satisfeitos com o fim de semana. E já
temos promessas de regresso dos que estiveram neste evento e
muitos mais virão na próxima vez, em Novembro.
As classificação Geral do evento:
1º Lugar - Mario Rioja (Esp)
2º Lugar - Nacho (Esp)
3º Lugar - Anatoliy (Por)
4º Lugar - Manuel Mateo (Esp)
5º Lugar - Benjamin Pérez (Esp)
6º Lugar - Serguei Fomin (Por)
Amilcar Contente
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Nova Pista CLP

Eventos
Caros Amigos
Nasceu uma nova pista de Voo Circular em Portugal. Chama-se : “
Pista CONTROL LINE PORTUGAL da Quinta do Conde”.
Esta pista encontra-se localizada na Várzea da Quinta do Conde e foi
um trabalho coordenado entre o Clube CONTROL LINE PORTUGAL,
a Câmara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Quinta
do Conde.
A localização geográfica tem as coordenadas Latitude : 38°
33'55.28“N Longitude : 9° 2'5.81"W. Trata-se de uma pista de
superfície de relva/erva e está preparada para receber as
modalidades de Voo Circular na categoria de Combate, Acrobacia e
Maquetas.

Vamos agora fazer o primeiro teste oficial da pista nos dias 27 e 28
de Fevereiro com uma prova chamada “6º TROFÉU DE INVERNO
CONTROL LINE PORTUGAL nas categorias F2B; F2D;E;BN” que
terá também a participação de convidados de Espanha que se farão
representar na modalidade de Combate. Deixo aqui o desafio para
aparecerem e participarem antigos e atuais pilotos para um fim de
semana de grande confraternização e de apresentação da pista à
comunidade Aeromodelística. Com destaque é claro para os amantes
do Voo Circular. Gostaríamos de ter uma participação reforçada, não
interessa se se vai ganhar ou perder, interessa sim estarmos todos
em convívio e desfrutarmos desta nova infraestrutura. Sejam todos
bem vindos.
Amilcar Contente

Este foi um projeto que desde a fase de desenho até à sua
homologação teve uma duração de cerca de dois anos. Foi um
projeto complexo, pois envolveu muito trabalho de maquinaria
pesada na transformação de um terreno baldio e pantanoso numa
pista de Voo Circular.
No passado dia 23 de Janeiro foi por fim submetida à apreciação da
FPAm (em processo de homologação) e não foram encontrados
quaisquer desvios aos regulamentos para este tipo de pistas. Pelo
que aguardamos agora o parecer final da FPAm em relação à sua
homologação formal.
Será a primeira pista oficial do país para combate e a primeira pista
oficial em relva para Acrobacia e Maquetas. Aguardamos agora a
formalização do processo de Homologação e no fim teremos mais
uma pista de Voo Circular inscrita na lista de pistas oficiais do País.
Esta pista será gerida pelo Clube CONTROL LINE PORTUGAL
através de um protocolo de cedência de utilização e nela serão
realizados os treinos, as provas, a formação de jovens pilotos, e as
competições do CONTROL LINE PORTUGAL.
É um orgulho imenso para o nosso Clube termos conseguido
materializar o sonho de possuirmos uma pista nossa, com uma área
de terreno perto de um hectare entre acessos pedonais, acessos de
emergência, e zona útil de pista ( com um raio de 27 metros ). Este
terreno cedido, apresenta ainda adicionalmente um potencial de
desenvolvimento de mais uma pista adjacente do lado ESTE mas por
enquanto ficará apenas com um círculo.
O Clube está de parabéns pois isto foi o culminar de um trabalho de
equipa muito grande, que envolveu o empenho de vários membros
do Clube em que, cada um na sua especialidade contribuiu para que
fosse possível chegarmos ao fim com sucesso. Deixo aqui os meus
agradecimentos públicos a todos os membros do Clube que
participaram neste projeto, independentemente de o terem feito de
forma direta ou indireta pois sem essa colaboração, isto não teria sido
possível.
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O blog de aeromodelismo
http://www.vazarc.blogspot.pt/

Página do Facebook da Federação Portuguesa de
Aeromodelismo.
Clica gosto na página e divulga pelos teus amigos.
Vamos divulgar o nosso hobby.
https://www.facebook.com/fpaeromodelismo/
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Eventos

Encontro Indoor “Os Pikuinhas”

Decorreu no dia 28 de Fevereiro de 2016, o Encontro de
Aeromodelismo Indoor “Os Pikuinhas”, no Pavilhão Municipal do
Entroncamento.
Com horário das 9:00h às 18:00h, o evento contou com cerca de 25
aeromodelistas inscritos, e cerca de 50 aeromodelos. Os voos foram
efetuados, divididos por cerca de 32 mangas de 4 pilotos, de 10
minutos de duração de voo, divididas por voos de aviões,
helicópteros e quadricópteros.
Durante o evento, o público presente, pode assistir à evolução das
várias máquinas voadoras, podendo também visitar os aeromodelos
em exposição estática, e efetuar questões aos aeromodelistas
presentes.
No final, o balanço foi muito positivo, tendo sido atingidos os objetivos
propostos para este encontro.
Os Pikuinhas
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Por incrível que pareça, a um movimento
angular forçado o giro reage com um movimento
equivalente 90 graus à frente no sentido da
rotação do disco.
Em termos quantitativos o momento M, em
módulo, produzido por um giroscópio em que se
aplicou uma força lateral que produz uma
velocidade angular Ω é:
M=pIΩ
Em que p é a velocidade de rotação do disco e I o seu Momento de
Inércia. Sugere-se a consulta de um bom livro de física para um
completo e formal entendimento do giroscópio, assunto que sai fora
do âmbito deste texto.

O Efeito Giroscópico

Técnica
Após um texto que referia a medição do Momento de Inércia através
de sistemas de suspensão bifilar ou trifilar, chegou a ocasião de falar
sobre o Efeito Giroscópico que está diretamente relacionado com o
Momento de Inércia.
Um giroscópio é simplesmente um disco de massa considerável que
gira a uma velocidade elevada. Os nossos modelos, com exceção
dos planadores e dos “borrachas”, estão constituídos por motores
térmicos ou elétricos e uma hélice ou turbina que rodam a uma
velocidade apreciável induzindo trajetórias diferentes do esperado. A
figura 1 apresenta um giroscópio de brinquedo todo inclinado como é
peculiar da sua movimentação como pião. O modelo ao fundo, que
nada tem a ver com o giro, é um ½ A Texaco chamado “Kerswap”.

Um excelente exemplo que pode servir de mnemónica para o
funcionamento de um giro é a bicicleta ou a motocicleta. A roda
diretora é a dianteira. Se o ciclista, por qualquer razão, se inclinar
para um dos lados a roda da frente também se inclina. Devido ao seu
sentido de rotação, estando o veículo a andar para a frente, 90 graus
adiante a roda reage rodando pelo eixo da direção e alterando a
trajetória no sentido da inclinação do ciclista. Como passa a haver um
movimento circular da bicicleta, a força centrífuga atua no sentido
oposto ao da inclinação do ciclista. Se o valor do Momento de Inércia,
I, da roda frontal for apropriado, o Efeito Giroscópico proporciona um
controlo automático da estabilidade do veículo. Esta é a razão pela
qual é relativamente fácil andar de bicicleta ou de moto.
Aliás, a bicicleta está intimamente ligada com a aeronáutica. Não
esqueçamos que os irmãos Wright tinham uma loja e uma oficina de
bicicletas cujas peças usaram na construção da suas aeronaves. E
para os leitores que detestam aquilo que vou escrevendo, desafio-os
a construírem uma bicicleta em que a roda diretora seja a traseira. O
telefone da emergência médica é 112!
Olhando agora para os aeromodelos, vamos apreciar o caso mais
simples, o de um motomodelo de Voo Livre, modalidade não
praticada por cá. Estes modelos são, basicamente, motoplanadores.
Na fase de voo a motor, o excesso de velocidade em relação à
velocidade estável de planeio induz uma atitude de cabragem
levando ao “looping” direito. Mas a esse movimento de nariz para
cima o giroscópio (motor mais hélice) provoca um movimento para a
direita, contrariando o “looping” e fazendo o modelo subir numa
espetacular trajetória em hélice.
No caso do Voo Circular, atendendo ao sentido de voo destes
modelos que, genericamente, é o anti-horário quando vistos de cima,
os movimentos de nariz para cima, ou “loopings” direitos, tracionam
mais os cabos de controlo. Ao invés, os “loopings” invertidos e os
movimentos de nariz para baixo tenderam a reduzir a tensão dos
cabos de controlo.

Figura 1
O disco ou tambor apresentado tem
uma massa considerável, pois é feito
de metal de elevada densidade e roda
no sentido indicado a muitas rotações
por segundo. Vamos esquecer o
sistema que o suporta. Se aplicarmos
uma força na extremidade A do seu
eixo,
força
essa perpendicular ao plano do papel
(ou do écran) e no sentido do papel
para nós, a primeira impressão será
que o giro passa para a posição
referida na figura 3.

E no genérico dos modelos RC este efeito far-se-á sentir certamente.
Uma compensação que já é praticada consiste na utilização de um
segundo hélice em contra rotação. Mas sobre este efeito nas
modalidades por cá praticadas o melhor será ouvir o que os nossos
especialistas, que são muitos e bons, terão para dizer colaborando
com esta “FPNEWS”.
Carlos Bastos

Bibliografia:
Refª: Engineering Mechanics Dynamics; Meriam J. L., Kraige L. G.; 6ª
edição; John Wiley & Sons, Inc.; ISBN 978-0-470-49978-8

Mas não! O resultado será o indicado na figura 4.
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Eventos

Visita de jovens ao CLP

Caros Amigos,
o Clube CONTROL LINE PORTUGAL concluíu mais uma actividade
com Jovens, desta vez da Escola Básica Integrada da Qta do Conde.
Esta foi a primeira visita de um grande grupo de jovens à nossa Pista
CONTROL LINE PORTUGAL da Qta do Conde.
Os Jovens tiveram à chegada uma breve explicação sobre o Voo
Circular e sobre o Clube, e depois é claro, todos tiveram
oportunidade de experimentar o Voo.
Foi um dia que vai ficar de uma forma positiva gravado para sempre
na nossa memória, com a pista cheia de crianças, cheias de alegria,
por terem a possibilidade de poder experimentar o Voo Circular.
É esse o sentimento que queremos transmitir a todos aqueles que
quiserem abraçar o Voo Circular e o nosso Clube.
Conforme tinha sido anteriormente anunciado estiveram envolvidas
100 crianças da escola básica integrada da Qta Conde.
Entregamos dezenas de panfletos sobre o nosso Clube, aos
professores e ás crianças. E embora a chuva tivesse aparecido e
forçado o fim da visita ainda houve tempo para que muitos, muitos
pudessem voar e também houve oportunidade dos próprios
professores poderem também, experimentar o voo.
Estamos empenhados em trazer gente nova para a modalidade e
tudo será feito para aumentarmos o número de sócios do nosso
Clube e a quantidade de praticantes de Voo Circular.
É hora de virar a página queremos trazer uma nova dinâmica ao Voo
Circular
Amilcar Contente
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Notícias e Avisos FPAM

"Refurbishing Sparky"
A revista RCMW (RC Model World) de Fevereiro, contém um artigo publicado por um
aeromodelista portugês. Esta é uma notícia que nos orgulha e muito mais ao seu autor, o nosso
secretário da Assembleia Geral, Arnaldo Correia!
J. Loureiro de Sousa

Texto original de promoção da revista.
SPARKY
Arnaldo Correia resurrects a friend’s well worn rubber powered model built from the Comet kit
many years ago and transforms it into a lightweight R/C model complete with electric power and
thermoformed Depron foam wings!

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.

Fábrica de Aeromodelos... Muitas vezes desejamos saber de
onde vêm as nossas máquinas.
https://vimeo.com/127409244
J. Loureiro de Sousa

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

FPAM NEWS Nº 31 - FEVEREIRO 2016

Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Março no calendário ofícial da FPAm para 2016.

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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