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Fala o Presidente
Caros associados,

O FPAmNews é já hoje uma publicação mensal dedicada ao
aeromodelismo nacional com reconhecido sucesso entre a
nossa comunidade.

Nesta edição
Competição
Valladolid / Espanha com o CLP
EuroSAM 2016
F3U FPV Racing Spain World Cup
Campeonato Nacíonal de F3K

Este resultado só foi e é possível devido à dedicação do actual
editor (David Lopes – Director da FPAm com o pelouro da
Informática) e às participações de todos quantos têm, ao longo
dos dois últimos anos, fornecido artigos, fotos, reportagens,
links e, enfim, todo o material que tem sido publicado e
divulgado a todos os Clubes nossos associados, na nossa
página web e no Facebook.
A todos quero manifestar o nosso agradecimento e desejo
sinceramente não só que continuem a participar com o envio de
material para as futuras publicações do FPAmNews, como
também que possam motivar a participação de mais associados
e assim ajudar a mantermos o interesse da comunidade
aeromodelística neste boletim informativo, tornando-o cada vez
mais representativo da nossa actividade.

Troféu CAL F4 2016
Troféu Ricardo Lima FAI F5J
Eventos
Encontro em Barrosas 2016
Técnica
O que é o FPV

Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Breve Passeio Pela Aerodinâmica
Internet no News
Humor no News
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Valladolid / Espanha com o CLP

Competição
Mais um evento internacional realizado nos passados dias 17 e 18 de
junho na localidade de Valladolid, em Espanha, onde o Clube
CONTROL LINE PORTUGAL esteve mais uma vez representado, em
duas categorias, nomeadamente em Acrobacia e em Combate, e
onde novamente chegamos ao pódio desta feita em Acrobacia, pelo
nosso sócio Rafael Carneiro.

Neste evento o Clube participou com os seguintes pilotos :
Em acrobacia F2B : Rafael Carneiro; Amílcar Contente ; Stanislav
Dubovytskyy
Em Combate F2D : Tivemos o nosso piloto Serguei Fomin

Os resultados da nossa participação foram colocados na seguinte
forma:
Em Acrobacia F2B
- Em 2º Lugar Rafael Carneiro
- Em 6º Lugar Amílcar Contente
- E em 8º Lugar Stanislav Dubovytskyy

Em Combate F2D
- Tivemos em 6º Lugar o piloto Serguei Fomin.

Todos estiveram num bom nível, mas evidentemente destacamos o
excelente resultado conseguido pelo Rafael Carneiro. Não é nada
fácil conseguir-se esta colocação no 2º Lugar, numa pista tão difícil
como a de Valladolid e no meio de tão bons pilotos. Isto demonstra
do potencial do Rafael e da esperança que todos nós temos nele. Se
tudo continuar a evoluir desta maneira, o Rafael Carneiro acabará por
se tornar num piloto de referência Mundial na acrobacia. Parabéns
pelo teu resultado Rafael.
Amílcar Contente
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Como já vai sendo habitual tive a ajuda técnica do Fernando Coelho, do CAL, do António
Cardoso, do CAS e a ajuda na estratégia de voo por parte do Manuel Cunha, do PCR.

EuroSAM 2016

Competição
Lá fui, mais uma vez, a um Eurosam, desta vez no sul da Bélgica.
Desde o ano passado, em que fui pela primeira vez a uma prova
destas, na República Checa, fiquei com o “bichinho”. O ambiente é
espetacular, o convívio intenso, a troca de impressões técnicas
importante e o quase único problema é a profusão de línguas.
Obtive uma cobertura acrescida do seguro inerente à Licença
Desportiva e, como de costume, a entidade máxima do
Aeromodelismo Nacional desejou-me uma ótima viagem, boa
prestação e elevação do Aeromodelismo português a um máximo
expoente (às vezes, sou cá um aldrabão!...)

Um bonito “Mistery man” dum concorrente checo. No canto inferior esquerdo da foto um
“atleta” a pesquisar os “passarinhos”

O desenrolar das provas foi contínuo, com simpáticos e atentos
cronometristas sempre prontos e só tenho a apontar dois contras.
Um, que nada tem a ver com a Organização, foi o constante mau
tempo. Vento relativamente forte cruzado com a pista e muita chuva
todos os dias. O outro foi o menor apoio informático sobre as
classificações. Ao longo da prova ninguém sabia a sua posição e só
muito tarde, depois da ida ao “podium” dos 3 primeiros classificados,
é que se sabiam os resultados. Assunto fácil de resolver. Lembro-me
de uma prova de Voo Livre, na Croácia, em que um ciclista percorria
constantemente os cronometristas e trazia os resultados para a base.
Com um “software” apropriado, muito fácil de conseguir, podemos ter
os resultados “just in time”.
Fiquei contente com as classificações. 11º entre 21 concorrentes na
modalidade de ELOT (tempo de motor limitado a 45 s) e 7º entre 15
em ALOT (corte do motor a 300 metros de altitude). (Desculpem esta
falta de modéstia, mas entre aquela malta da Hungria, Itália, etc. não
me pareceu nada mal!)
José Rojo Ara, um
dos dois irmãos da
Catalunha
que
estão
sempre
presentes
nestas
provas, obteve um
2º, dois 4ºs e dois
5ºs , classificações
muito boas que,
afinal, estão de
acordo
com
a
qualidade
e
meticulosidade com
que constroem e,
também, com uma
excelente estratégia
de voo.

Organizado pelo Clube “SAM Belgium Chapter 2010” teve lugar num
pequeno aeródromo dedicado às atividades aeronáuticas civis,
conhecido como “Gravity Park”, a dois kilómetros da cidade de
Cerfontaine, na província de Namur. As suas instalações são
excelentes, tendo sido postas à nossa disposição não só para montar
e afinar os modelos como também para a necessária logística.
Não me foi possível participar em duas modalidades para as quais
construí modelos. As dificuldades inerentes ao transporte de avião,
mais o aluguer de um carro com dimensões para transporte de uma
grande caixa, levaram-me a concorrer apenas a duas competições
com um mesmo modelo: O “Chet Lanzo Bomber” à escala 1:1, desta
vez a atingir 400 e tal metros de altitude em 45 segundos.

Os irmãos Rojo Ara em
plena ação

Fez parte da abertura deste evento uma reunião do Comité
Internacional com todos os países participantes exceto Portugal.
Continua na próxima página.
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Bandeiras dos países participantes. Portugal não esteve presente na reunião do “Comité”
internacional

A Federação Belga de Aeromodelismo colaborou bastante com esta
organização. E, nas conversas tidas e havidas, todas as federações e
Aero Clubes Nacionais colaboram com as SAM. Portugal também é a
exceção.
No último dia de provas, houve um banquete de encerramento onde
toda a alegria e contentamento dos participantes e ajudantes veio ao
de cima. Entre as bebidas até água havia!!!
Para o ano é na Eslováquia. A preparação já começou!
Carlos Bastos

Competição

F3U FPV Racing Spain World Cup

Decorreu no passado dia 2 e 3 de Julho a prova de F3U FPV Racing
Spain World Cup, uma prova que contava com 110 pilotos inscritos,
entre os quais um português, Rui Antunes (Nickname GhostMaster) é
um piloto associado ao CALIZ – Clube de Aeromodelismo do Liz da
equipa FPV Portugal Racing que participou no FPV Racing Spain.
No primeiro dia decorreram as provas qualificativas em que o piloto
português conseguiu o décimo sétimo (17) melhor tempo da prova
conseguindo então já apurar-se para as provas a decorrer no
segundo dia.
No decorrer do segundo dia o piloto português conseguiu traçar o seu
caminho até à final conseguindo na final da prova um respeitoso
sétimo (7) lugar.
Rui Antunes
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Campeonato Nacíonal de F3K

Competição
A ideia do F3K foi insuspeitamente trazida pelo Francisco Piqueiro
que em 2014 andou a promover as virtudes de uns planadores Libelle
de lançar à mão. O preço acessível e a facilidade de construção
ditaram uma adesão significativa. Contudo, o Libelle ficou aquém das
expectativas e rapidamente se procurou uma alternativa mais
competitiva e orçamentalmente aceitável. E, em 2015, encontramos o
Maat F3K, um planador de 1,5 metros, de asas em fibra com núcleo
em espuma, de construção acessível e com relatos de boa
performance. Ao mesmo tempo, o Rui Silva avançou com a ideia de
promover um campeonato nacional de F3K, a reboque da boa
experiência passada no F5J. O que veio a ser assumido pela LIPA
que inscreveu 3 provas no calendário nacional de 2016.
No passado dia 18 de Junho terminou o primeiro Campeonato
nacional de F3K, com a realização da prova internacional “Troféu
Artur Sereno” a contar para o troféu Ibérico da modalidade. O
campeonato de 2016 contou com a realização de 3 provas, duas
nacionais e uma internacional, promovidas pela LIPA e onde foi
possível contar com um número interessante de pilotos.
O Campeonato Nacional
As três provas realizadas nos dias 30 de Abril, 21 de Maio e 18 de
Junho pautaram-se por um número significativos de pilotos inscritos,
num total de 26, incluindo 4 pilotos oriundos de Espanha.
A primeira prova, em 30 de Abril, e a segunda prova, em 21 de Maio,
serviram essencialmente para ambientar os pilotos e a organização
no regimento destes eventos. As provas são realizadas por mangas e
cada manga contempla uma tarefa distinta, retirando muita da
monotonia característica das provas de planadores térmicos de
duração. Para os cronometristas o desafio é também grande, já que
necessitam de registar os tempos dos voos de forma a não
interferirem no tempo de trabalho dos pilotos. E, em todas as provas,
o Director de Prova fez uma pequena explicação antes da realização
de cada tarefa para garantir que tanto os pilotos como os
cronometristas estão bem cientes do que é necessário fazer. Em
ambas as provas conseguimos estar às 14 horas no restaurante a
distribuir os prémios. E em ambas as provas o vencedor foi o Rui
Paiva, que demonstrou sempre uma boa performance.
Continua na próxima página.
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A terceira e última prova, Troféu Artur Sereno 2016, contou com a
presença de 4 pilotos espanhóis, mais rodados nestas lides do F3K e
experientes em eventos internacionais. Foi uma boa oportunidade
para trocar ideias com pilotos mais experientes e assim melhorar a
qualidade da competição nacional. Efectivamente, os convidados
espanhóis que nos visitaram mostraram o bom nível que se pratica
no país vizinho. Contudo o Campo de Voo da LIPA encerra algumas
surpresas e se é verdade que os visitantes espanhóis dominaram os
lugares cimeiros, não o fizeram sem resistência: foram intervalados
pelo João Paiva (2º classificado) e Rui Paiva (4º classificado).
O F3K é uma modalidade muito difundida mundialmente, colhendo
boa aceitação por parte dos aeromodelistas pela sua simplicidade e
pela grande difusão de novos modelos nos últimos anos. Os modelos
têm uma envergadura máxima de 1500 mm e um peso máximo de
600gr, muito embora o peso dos modelos comerciais mais
competitivos ande à volta dos 250 gr.
Para a época de 2017 a LIPA irá procurar manter a inscrição do
mesmo número de provas, tentando assim incrementar o entusiasmo
inicial dos praticantes.
Sobre a época de 2016, a página de F3K da LIPA, no facebook, tem
mais algumas imagens e comentários sobre o evento:
www.facebook.com/f3kLIPA
LIPA
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Competição

Troféu CAL F4 2016
Decorreu conforme previsto em 2 e 3 de Julho, mais uma realização
do CAL no ano desportivo de 2016.
Na pista do Poceirão, mais uma vez cedida pelo CASetubal, disputou
-se a classe F4H e na pista do Colégio Militar, também gentilmente
cedida pela Direção do Colégio, realizaram-se as classes F4B, SM e
ES.
O nosso muito obrigado pela vossa colaboração.
Com um total de 11 inscrições, 5 em RC e 6 em VC, todos os
concorrentes deram o seu melhor, e nenhum azar ou acidente foi
registado.
Bom nível de todos os participantes, notando-se evolução mais
acentuada na parte de voos, aquela que mais tempo também
necessita de treino.
Em F4H, quatro concorrentes do PCR e um do CAL estiveram em
pista.
Nas classes de VC, todos os inscritos eram do CAL, com destaque
para a utilização de motorização eletrica pela primeira vez nestas
classes, pelo António Janeiro que, com os seus Hawker Hurricane e
P51 Mustang, “pilotou”, coisa que no dizer do próprio não acontecia à
mais de 20 anos.
Experiencias a repetir por certo.
Prémios para todos os concorrentes, como é hábito nas nossas
realizações.
Algumas fotos de todos os intervenientes, esperamos e desejamos
mais e melhores em próximas provas organizadas pelo CAL.
O F16 da Força
Aerea Portuguesa
brindou-nos com
algumas
passagens sobre a
pista,
enquanto
aguardava a sua
vez de se exibir lá
para os lados da
Expo…
CAL
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Eventos

Encontro em Barrosas 2016

Barrosas é quase todos os anos um pequeno problema.
Haverá vento? As previsões apontam para vento fraco e de Leste.
E além disso há ainda que aparar as giestas para não riscar os carros
no acesso ao local.
Quando o vento muda de direcção e sopra de Oeste, às vezes de
Noroeste e às vezes até um pouco Sudoeste, isso costuma acontecer
aí por volta das 13 horas razão pela qual não adianta madrugar, a
menos que haja que desencadear as tais tarefas preliminares,
giestas etc e, também o almoço que depois, ou é o grande melão de
não haver vento ou então, do pequeno problema acertamos no
grande gozo!!!
Este ano só foi diferente quanto ao horário. O vento chegou ainda um
pouco mais tarde mas chegou.
Para os que não acreditaram sobrou o desgosto, para os outros foi
um fartar. Para os habituais, claro que sobra sempre um pouco em
suor, para os novos, e vai havendo felizmente, é a maravilha.
Calendário cumprido. Para o ano haverá mais.
Para quem não crendo não conseguiu, vamos tentar uma fuguita um
dia destes.
LIPA
Fotos: Francisco Piqueiro, António Almeida
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Troféu Ricardo Lima FAI F5J

Competição
Como tem vindo a ser costume nos últimos anos a LIPA organizou
mais uma prova internacional de F5J, realizada no Campo de Voo da
LIPA (CVL), em Mendões, Trofa. O Troféu Ricardo Lima FAI F5J
pontua para o circuito Eurotour, Intertour 2015/2016 e para o Troféu
Ibérico da modalidade. A data inicialmente marcada era em Abril,
mas o mau tempo não permitiu a sua realização, tendo-se então
optado por uma data mais tardia, 23 de Julho, mas com melhores
garantias de boas condições meteorológicas.
O CVL é um local de voo amplo com boas características para este
tipo de modalidade. Contudo, apresenta grandes desafios aos pilotos.
A Sul e a Oeste existem campos de milho, a Norte e a Este temos
montes cobertos de eucaliptos. A orientação do vento tem
implicações significativas no voo dos planadores, permitindo
ascendentes fortes e médias que são habituais, mas também o são
as descendentes fortíssimas. Além do mais, com ventos de Norte e
de Este a turbulência provocada pelas árvores que rodeiam o campo
obrigam os pilotos a um trabalho adicional abaixo dos 30 metros de
altura, a que se seguem uma quase total ausência de vento na
aproximação final.
Inscreveram-se dezasseis pilotos, incluindo 3 espanhóis oriundos da
Galiza, que foram distribuídos em dois grupos de oito pilotos,
aumentando assim a competitividade.
Continua na próxima página.

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
FAI F3A European Championship 2016
Site do campeonamto europeu F3A.
http://www.ec-f3a-2016.de/
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A prova iniciou-se pontualmente às 10.30 e as oito mangas
classificativas foram terminadas antes das 16 horas. Ao meio-dia foi
servida uma refeição frugal no campo, deixando-se o prato forte para
o restaurante da vizinhança no final do evento. Onde também foram
distribuídos os troféus aos três primeiros classificados. O vencedor foi
o piloto Espanhol Júlio Contreras que voou um Infinity F5J, o Óscar
Lopes, do LAC, a voar um Vulture F5J classificou-se em segundo
lugar e o António Coutinho, da LIPA, levou o Europhia F5J até ao 3º
lugar da classificação.
Não podemos deixar de lembrar o empenho dos sócios da LIPA e
não só, que assistiram a realização do evento como cronometristas,
ajudantes nas atividades de apoio e a preparação da sandes, para 30
pessoas, ficou a cargo da Clara Vasconcelos.
Para o ano haverá mais.
LIPA
Fotografias: Francisco Piqueiro
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O que é o FPV?

Técnica
FPV é um sigla que First Person View, estas tecnologia
usada no RC recentemente permite ao piloto ter uma
visão na primeira pessoa do seu modelo RC, isto é uma
experiencia totalmente diferente de voar em linha de
vista, uma experiência mais imersiva.
O FPV consiste basicamente numa câmara que permite
captar a imagem, um módulo de transmissão de
imagem e som sem fios e um módulo de recepção e um
LCD ou óculos de FPV.
Sendo um sistema actualmente analógico(já existe um
sistema digital, mas é muito caro e grande) o atraso é
bastante baixo e por isso permite que este mesmo
sistema seja usado para utilizações bastante exigentes
tais como Racing onde as velocidades atingidas rondam
os 150km/h.
Uma das grandes vantagens do FPV é que permite uma
maior precisão especialmente em percursos com
obstáculos, além disso a experiência imersiva torna o
voo de qualquer equipamento RC muito mais divertido.
Rui Antunes

Humor no News

É o que acontece quando se constroi de noite e se
voa de dia...!!!
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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/

Resistência parasita que tem a ver com os restantes elementos do
modelo.
Para a resistência da asa foi utilizada a polar de Cd em função de
alfa, retirada do Profili 2, figura 4. Depreende-se que os valores
obtidos dizem respeito a ângulos entre 3 e 11 graus. Como o Cd
depende da velocidade de escoamento e portanto do Número de
Reynolds são apresentadas 4 “curvas” de cores diferentes: pretaNR=90000;
azul-NR=100000;
verde-NR=120000;
vermelhaNR=150000. Como sabemos, quanto maior a velocidade e ou a
dimensão menor é a resistência ao avanço. E daí as vantagens dos
modelos grandes. Para os cálculos desta resistência utilizou-se, para
o Número de Reynolds, a expressão:
NR=68500Vc

Breve Passeio Pela Aerodinâmica

Técnica
Continuação da edição anterior...

em que V é a velocidade, c o comprimento da corda. O valor 68500 é
o quociente entre a massa específica e a viscosidade dinâmica do ar.
Não deve surpreender o aspeto não “contínuo” das curvas. Trata-se
de um processo matemático e não de um conjunto de gráficos
contínuos como os obtidos num túnel aerodinâmico.

Estamos agora em condições de determinar o conjunto de valores
da velocidade que o modelo pode ter, consoante o regime de voo.
Usando o “Princípio de Bernoulli” [3], temos:

Em que L é a sustentação igual à força peso do modelo, mg, em
Newton, sendo m=0,58kg e g= 9,8m/s2, ρ=1,225 kg/m3 ,
S=0,1858m2, área alar do modelo e V a velocidade que se pretende
conhecer para os diferentes valores do ângulo de ataque e de Cl.
Construiu-se a seguinte tabela em MS EXCEL:
Que permite tirar, para já, algumas
conclusões: O menor valor de velocidade
para o modelo voar é de 7,36m/s. Já quase
a entrar em perda! Difícil, se lançado à
mão. (Nunca pratiquei o lançamento do
dardo!). Por outro lado as excessivas
velocidades para pequenos ângulos de
ataque são de todo irrealistas. No que se
segue, vão ser considerados ângulos de
ataque a partir de 3 graus, a que
corresponde uma velocidade de 11,86m/s.
De seguida vão ser calculados os valores
de resistência ao avanço para os diferentes
ângulos de ataque da asa. Como sabemos,
o coeficiente de resistência ao avanço de
um aeromodelo tem três componentes:

A resistência induzida, que é tanto maior quanto o regime de voo se
aproxima da perda é dada pele seguinte expressão:

Resistência do perfil da asa, inerente à energia necessária para
deslocar o ar devido à passagem da asa. Para simplificar, por
defeito, não vai ser considerada a resistência devida à fricção que
constitui uma fração relativamente pequena.

Em que e é um coeficiente associado à forma da asa. Para uma asa
elítica, como a do “Spitfire”, e=1. No nosso caso vamos arbitrar 0,9. A
é o alongamento, Cl o coeficiente de sustentação e π continua a ser
π.

Resistência induzida, associada à energia perdida com a formação
dos rotores centrados nos bordos marginais da asa.

Carlos Bastos

Continua na próxima edição...
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Agosto e Setembro 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.
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