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Fala o Presidente
Caros associados,

Continuando a tentar abordar temas relacionados com a
promoção e o desenvolvimento do Aeromodelismo vamos
relembrar este mês a necessidade da captação do interesse
das comadas mais jovens para o nosso desporto.
É alarmante a baixa percentagem de associados jovens nos
Clubes nossos associados e sem uma considerável base de
praticantes será muito difícil a evolução de um número
interessante desses praticantes para a competição, que como
já referimos, é a componente mais visível para as entidades
responsáveis pelo desporto nacional.
Achamos indispensável que os Clubes passem a prioritizar a
captação de socios cadetes e júniors, bem como da sua
iniciação às Classes nacionais, como forma de promover não
só a continuidade do desporto como o desenvolvimento do
espírito competitivo dos aeromodelistas seus associados.

Nesta edição

Tentemos tornar o Aeromodelismo mais atrativo para os jovens.

Especial Eventos
Bragança Jets

Bons voos e sempre em segurança.

Competição
Spring Cup F5J
Eventos

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Encontro “Os Pikuinhas” 2016
Internet no News
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Bragança Jets

Especial Eventos
No cumprimento do Calendário Nacional lá estivemos com alguns
dos habituais, mais muitos novos participantes. Este evento que por
acção de elementos convidados foi rebaptizado “Bragança Jets”,
juntou às actividades até aqui demonstradas a participação,
numerosa, de praticantes do voo a reacção tendo-se, para satisfação
dos elementos locais mas também da nossa, transformado,
seguramente, no maior Festival até aqui realizado e com perspectivas
de poder ser repetido e mesmo ampliado no futuro. Contou com a
participação, interessante dum “speaker” com informação
conveniente e descritiva quer de pormenores técnicos quer de
divulgação de recomendações de segurança e ordem na
sequenciação dos voos.
O espaço do Aeródromo Municipal é agora um espaço aeroportuário
pelo que houve que submeter a nossa actividade a um período de
intervalo de 3 horas por razão da chegada do avião de carreira mas
tudo correu conforme o previsto.
O Sábado esteve frio e ventoso prejudicando nessa medida mas não
mais o evoluir do Encontro. Já o Domingo esteve soalheiro e
primaveril proporcionando um olhar renovado sobre a nossa
actividade.
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Com a presença de muitos espanhóis e uma variedade grande de
modelos. Houve muito que ver e modelos a destacar pelas razões mais
diversas quer do seu porte físico quer da qualidade do voo leia-se, dos
pilotos. Destacarei apenas os modelos que, pela imponência do seu
porte captaram mais fàcilmente a atenção de praticantes e de
espectadores.
O primeiro destaque é para o Cri-Cri, escala 1/1 nos seus 5,9 mts que
apesar da sua escala não era o maior modelo, um Fox de 7 mts
equipado de turbina um Perkoz de 5,6 mts também com turbina, muitos
jactos de tamanhos vários com prevalência dos bem grandinhos e
alguns em escala, dos acrobatas 3D, dos escala da 1ª GG , também do
reboque de planadores, este ano prejudicado pela ausência dos
habituais praticantes desta variante. Tudo correu bastante bem tendo
em conta que não houve acidentes de monta. Pela presença de
autoridades locais e da sua satisfação perante os resultados poder-se-á
esperar que numa próxima oportunidade se repita e, naturalmente se
possa melhorar. O nosso muito obrigado a todos os participantes, aos
mentores locais a quem tocam tarefas essenciais e um até breve!!!
Manuel Cunha
Fotografias António Varzielas
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Especial Eventos - Bragança Jets - Fotografias por Guilherme Moutinho
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Especial Eventos - Bragança Jets - Fotografias por Guilherme Moutinho
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Spring Cup F5J

Competição
No fim de semana 14/15 de Maio teve lugar no Aeródromo da
Amendoeira em Montemor-o-Novo a prova internacional Spring Cup
F5J que foi organizada pela APSIA.
A classe F5J é uma modalidade relativamente recente, de prova em
planície de duração com aterragem de precisão para motoplanadores
eléctricos. Apesar de relativamente recente, esta modalidade tem tido
grande adesão devido à sua simplicidade e facilidade de iniciação.
Desde a génese desta modalidade que têm sido realizadas
regularmente entre nós diversas provas algumas de âmbito
internacional, mas esta foi a que entre nós conseguiu atrair maior
número de participantes estrangeiros com 3 Britânicos e 4 Espanhóis,
num total de 17 concorrentes, apesar de um número anormalmente
elevado de desistências de última hora, pois inicialmente houve 26
inscrições.
Sem qualquer interrupção ou incidentes e com condições
meteorológicas favoráveis, realizaram-se 12 mangas classificativas
dos concorrentes divididos em 3 grupos (um total de 36 voos em dia
e meio), a maioria dos concorrentes estrangeiros eram pilotos de topo
a nível internacional, mas a prestação dos concorrentes Portugueses
foi elevada com um honroso terceiro lugar assegurado por Rui Silva.
A generalidade dos concorrentes apreciou as excelentes condições
do local, que com infra-estruturas de apoio disponibilizadas pelo
Centro de Voo Livre e os apoios prestados pela Câmara Municipal,
se tornaram ideais para uma prova internacional deste tipo.
Em face dos elogios dos concorrentes estrangeiros relativamente à
organização, estão reunidas as condições para no próximo ano se
realizar neste local uma prova internacional ainda mais participada.
Manuel Almeida
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Encontro “Os Pikuinhas” 2016

Eventos
Decorreu no dia 29 de Maio de 2016 o Encontro "Os Pikuinhas" 2016,
desta vez no Aerodromo Militar de Tancos, utilizando as instalações
da placa da antiga Esquadra 502.
Durante o evento, foram efetuados voos de vários tipos de
aeromodelos elétricos e a combustão, de aviões, helicopteros e
multirotores, organizados em cerca de 35 mangas de 4 aeromodelos.
Apesar das condições meteorológicas não serem as melhores, a
pouca chuva não impediu os muitos voos, e o vento moderado esteve
alinhado com a pista, factor que ajudou nos voos e aterragens.
O almoço foi servido na pista, aos cerca de 35 pilotos,
acompanhantes e convidados.
O evento pautou pela muita animação e convivio. Um agradecimento
a todos quanto participaram e principalmente contribuiram para o
sucesso deste evento.
Os Pikuinhas
Fotografias de Eduardo Cruz
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Qualquer modelo motorizado (os planadores ficam para depois), em
voo horizontal, tem um “envelope” ou domínio de voo limitado, por um
lado, pela mínima velocidade que ocorre quando o Cl atinge o seu
máximo valor. Esta velocidade, conhecida como velocidade de perda,
tem um valor abaixo do qual o modelo começa a cair e podemos dizer
que deixou de haver voo e passou a haver queda. Pelo outro lado, a
máxima velocidade ocorre quando a resistência ao avanço iguala o
valor da tração produzida pelo grupo moto propulsor ou, se o motor
for excessivamente potente, pode ocorrer quando se der a
desintegração do modelo…

Breve Passeio Pela Aerodinâmica

Técnica
Iniciei a fase de voos de um “Old Timer” chamado “Kerswap”. Tratase de um modelo da modalidade ½ A Texaco. Esta modalidade,
originada por uma companhia de petróleos dos EUA outrora chamada
simplesmente Texaco, consiste em atingir a máxima altitude possível
sendo o modelo propulsionado, obrigatoriamente, por um motor
Cox.049 (0,8cc). Estes motores têm um depósito acoplado de 5,1cc e
só pode ser utilizada esta quantidade de combustível. Portanto, é
intuitivo que a hélice deverá ser o maior possível e a afinação da
agulha tenderá para um mínimo de rotação. Os regulamentos
também exigem que a hélice tenha um diâmetro não superior a 8”.
O meu “Kerswap”, cumprindo as especificações atrás referidas e com
a maior hélice possível, uma Top Flite em nylon com 8”X4”, não
conseguia descolar do solo. E, lançado a mão, vinha direitinho ao
chão. Algo de mal se passava e, esta sua má prestação, serviu de
pretexto para uma breve incursão através da Aerodinâmica no
sentido de detetar o que não estava a funcionar corretamente.

À partida, não faço a menor ideia de qual deverá ser a velocidade do
modelo. Só sei que será superior à velocidade que sou capaz de lhe
imprimir com o lançamento à mão. Então comecei por arranjar, de
forma discreta, o domínio de velocidades que o voo do modelo pode
atingir. Só preciso de obter a polar Cl em função de α, angulo de
ataque da asa, e calcular a velocidade para, por exemplo, um
conjunto sequencial de valores do ângulo α. Sabendo as velocidades
posso calcular a resistência ao avanço do modelo para cada valor de
α. Depois, através do QPROP, calcular a tração do grupo moto
propulsor, ajustar com as velocidades e resistências ao avanço e ver
o que vai dar.
A polar pode ser obtida facilmente com o Profili 2. Mas primeiro há
que definir o perfil da asa. Nestes tempos antigos, os perfis eram
definidos e traçados segundo o construtor do modelo. (Às vezes
aproveitando as curvaturas da sola do sapato!...). Não há qualquer
referência a um perfil de catálogo. Então respeitando o mais possível
a forma e a espessura que é de 10%, escolhi o RAF32mod, do
conjunto proporcionado pelo Profili 2, Figura 1.

Continua na próxima edição...
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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/

Internet no News

Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
4 WAYS TO TAKE DOWN ILLEGAL DRONES.
Com o tema dos drones tão actual, surgem agora formas de controlar os drones ilegais.
http://youtu.be/X27-2WDIZR0
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Junho no calendário ofícial da FPAm para 2016. Um evento não existente neste calendário é o Leiria
Drone Race no Estádio Munícipal de Leiria nos dias 10 e 11 de Junho.

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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