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Definições
1
Multirotor é um aeromodelo de asa rotativa, podendo ser composto por mais do que um rotor,
sendo os mais comuns os quadricópteros, comumente designados “Drones” compostos por um
sistema de quatro rotores (fig. 1), estando ainda na lista dos mais comuns incluir-se os
tricópteros com três rotores (fig. 2), os hexacópteros com seis rotores, podendo ser compostos
por sistema de motores sobrepostos designado Y6 (fig. 3), ou em disposição normal com 6
motores equidistantes (fig. 4), e os octacópteros com 8 rotores, podendo estes por definição ser
compostos por sistema de motores sobrepostos designado X8 (fig. 5), ou em disposição normal
com oito motores equidistantes (fig. 6).

fig. 1 – Quadricóptero

fig. 3 – Hexacóptero Y6

fig. 5 – Octacóptero X8

fig. 2 - Tricóptero

fig. 4 - Hexacóptero

fig. 6 - Octacóptero
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Nomenclatura Técnica
1.1

Braços – Ponto onde é feito a colocação dos motores entre outros componentes, é o elo de
ligação entre a propulsão e a frame.
Camara – Sistema de captação de imagem, que pode permitir que a mesma seja transmitida em
tempo real através do VTx incorporando ainda as informações do OSD
Camara HD - Pode ainda o multirotor ser equipado com uma Camara HD, para gravação em
Alta Definição.
CCD – Charge coupled device, são sensores genéricos encontrados em muitos modelos de
câmaras.
CG – Centro de Gravidade, ponto central de intercepção entre os motores de eixos opostos,
como sendo o ponto onde o modelo se encontra em equilíbrio.
CM – Centro de Massa, ponto central do peso de todo o aeromodelo.
CMOS – Complementary metal oxide semiconductor, são sensores genéricos encontrados em
muitos modelos de câmaras.
Condensadores – Componente Electrónico utilizado geralmente para filtrar picos de tensão, ou
alterações de tensão geradas pelas mudanças de consumo durante o voo do modelo, preservando
a electrónica e impedindo que se gerem linhas parasíticas na emissão da imagem.
BEC - Battery eliminator circuit, componente electrónico concebido para alimentar o sistema
sem necessidade de baterias adicionais.
DVR – Digital Video Recorder, sistema de gravação digital, geralmente incorporado nos
Goggles, ou enquanto componente externo podendo ainda ser adaptado a sistemas de monitores,
permitindo a gravação da imagem transmitida em tempo real.
ESC – Electronic Speed Controller, controlador eletrónico de velocidade, controla a velocidade
de rotação de cada motor, permitindo assim manobrar o modelo através das alterações de
rotação entre motores.
Fail Safe – Sistema programável que permite entre outras funções a recuperação de um modelo
através de GPS, ou que aplique o corte de potência aos motores a fim de minimizar riscos ou
como forma de segurança.
FC - Flight Controller, controladora de voo, sistema colocado no modelo que permite a
interpretação dos sinais enviados pelo sistema de rádio possibilitando o voo do modelo.
FPV – First Person View, ou visão na primeira pessoa, em que o piloto através de uma camara
instalada no modelo, e um dispositivo de recepção como sendo óculos de imagem ou um
monitor pode ver o seu voo como se este fosse a bordo do modelo.
Frame – Base operacional, estrutura onde são aplicados todos os sistemas de controlo e
sustentação do multirotor.
Freestyle – Modalidade de estilo livre, em semelhança ao estipulado para outras modalidades os
pilotos devem desempenhar determinado número de figuras em determinado tempo.
IMU – Inertial measurement unit, é unidade de sensores responsável por medir a inércia,
informando a FC, de que existe ou não movimento.
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Nomenclatura Técnica (cont.)
Kv – A classificação Kv de um motor sem escovas é a proporção da velocidade de rotação
descarregada do motor (medida em RPM) para a tensão de pico (não RMS) nos fios conectados
às bobinas. Por exemplo, um motor Kv 5.700 rpm / V fornecido com 11.1 V funcionará a uma
velocidade nominal de 63.270 rpm (5.700 rpm / V × 11.1 V).
Lap Timmer – Sistema de contagem de voltas utilizado para a class F3U.
Goggles – Sistema de óculos semelhantes aos dispositivos de Realidade Virtual, que permitem
uma interação mais imersiva com o modelo.
GPS – Global Positioning System, sistema que pode ser aplicado aos modelos afim de cumprir
diversas funções, desde posicionamento a missões autónomas.
Motor – Sistema de propulsão do multirotor, geralmente eléctrico
OSD – On Screen Display, sistema integrado de informação que permite a transmissão em
tempo real através do sistema de vídeo de informações relativas ao modelo, tais como, tensão
das baterias, tempo de voo, RSSI, orientação, coordenadas etc.
PDB – POWER DISTRIBUTION BOARD, placa de distribuição de alimentação, sistema
intermédio de ligação que transmite alimentação da bateria a todos os componentes do modelo.
PITCH – Inclinação, ou movimento frontal/traseiro
RHCP – Right Hand Circular Polarization, são antes de polarização circular à direita.
LHCP – Left Hand Circular Polarization, são antes de polarização circular à esquerda.
ROOL – Enrolamento, ou movimento lateral direito/esquerdo
RSSI – Radio Signal Strentgh Indicator, indicador de potência de recepção do sinal de rádio
pelo modelo.
Racing – Modalidade reconhecida pela FAI, praticada geralmente com quadricopteros com
hélices de dimensões até 5’’ num percurso definido avaliado em prestação por melhor tempo.
Rx – Radio Receiver, receptor de sinal de rádio colocado no modelo que recebe e transmite os
comandos enviados pelo sistema de rádio afim de serem interpretados pela controladora de voo.
Sensores – Dispositivos que podem dar todo o tipo de informação quer ao piloto quer ao modelo
por forma a auxiliar o seu desempenho.
VBAT – Voltagem da bateria, também caracterizado como VCC, geralmente designação
atribuída na saída de alimentação numa PDB.
VRx – Video Receiver, receptor de vídeo, aplicado geralmente a Goggles, ou ecrãs afim de
receber o vídeo transmitido em tempo real pelo VTx.
VTx – Video Transmiter, transmissor de vídeo e áudio de baixo delay, aplicado para
transmissão de vídeo e audio a partir do modelo em tempo real.
YAW – Rotação sobre o eixo vertical.
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Componentes
2

2.1 - Frame (Quadro)
Frame é a moldura física, geralmente feita em fibra de carbono, fibra de vidro, alumínio,
madeira ou plástico.
A Frame permite a colocação de todos os componentes bem como a sua disposição de forma a
não comprometer o centro de massa do modelo.
A Frame pode ainda incluir o circuito impresso com PDB e ligações imediatas para todos os
periféricos acopláveis. (fig. 7)
Esta componente pode ser integral, da qual além da parte central faz parte ainda os braços,
conhecida por Unibody (fig. 8), ou de braços independentes (fig. 9), podendo estes braços ser
tubulares, ou em perfil, tal como a frame, podem ainda ser de materiais diferentes da peça
central da frame.
Os braços podem ainda ser fixos, ou moveis, através de dispositivos de fixação na parte central
da frame (fig. 10).

fig. 7 – Frame com PDB integrada
fig. 8 – Frame Integral

fig. 9 - Frame de braços independentes

fig. 10 Frame de braços dobráveis
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2.2 – Motores
Existem maioritariamente dois tipos de motores aplicados a Multirotores, motores Brushed
(motores de escovas), e motores Brusheless (motores sem escovas).
Motores de escovas (Brushed), são motores de uma linhagem mais antiga, dos quais o seu
funcionamento e rotação do veio resulta na transferência da energia eléctrica através das
escovas para um induzido no veio principal, criando assim a magnetização do mesmo que
resulta na rotação do veio principal. (fig. 11)
Este género de motor para além de menor eficiência energética sofre ainda maior desgaste e
aquecimento principalmente devido à fricção gerada pelas escovas no induzido. As vantagens
ainda actualmente nestes motores são o seu baixo custo de produção, e a capacidade de
produzir maior quantidade de KV para tamanhos mais pequenos de motores.
Motores sem escovas (Brusheless), são motores de uma linhagem mais recente, cuja origem
está basicamente na inversão do motor de escovas “de dentro para fora” e eliminando as
escovas, dos quais o seu funcionamento e rotação do veio resulta do campo magnético gerado
pelos magnetos permanentes fixos no rotor em reacção à força gerada pelos electromagnetos
no estator. (fig. 12)
Este tipo de motores consegue produzir maior torque, menores consumos, bem como a sua
manutenção é muito mais reduzida, no entanto o seu custo é superior aos motores de escovas,
e exige a necessidade de um ESC, afim de conduzir a tenção ao estator exacto para produzir a
rotação do rotor.

2.3 - Electronic Speed Controller (ESC) Variadores
Variador Electrónico (ESC), é um circuito eléctrico que regula a velocidade do motor pela
alteração da frequência da alimentação eléctrica. Pode ainda este conseguir inverter o sentido
de rotação do motor, bem como facultar a capacidade de um travão dinâmico.
A escolha de um ESC deve basear-se numa razão de dez a vinte porcento da especificação do
motor, ou seja, para um motor 30A deve ser escolhido um ESC de entre 33A a 36A.
Deve ainda ter-se em atenção que o ESC está preparado para receber o mesmo número de
células por bateria que os motores, uma vez que esse equilíbrio é fundamental para o bom
funcionamento destes componentes.
No caso dos multirotores não se verifica a necessidade da escolha de ESC com BEC, uma vez
que a PDB tratará da distribuição eléctrica por todos os componentes.
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2.4 - Controladora de voo

Para os multirotores, ao contrário da grande maioria das Classes de Aeromodelismo, existe a
necessidade de um componente que controle e interprete os sinais transmitidos pelo rádio do
piloto uma vez que os motores funcionam de forma independente, e são estes quem através da
controladora executam os movimentos nos vários eixos de operação do multirotor.
A controladora recebe a informação através do receptor de rádio, interpreta a mesma, e
transmite a frequência desejada a cada ESC a fim de executar o movimento comandado pelo
piloto.
Temos ainda, de entre outros, três componentes principais das controladoras de voo, como os
Acelerómetros, que mede a aceleração do multirotor em todos os eixos, os Giroscópios, que
medem a rotação de todos os eixos do multirotor, e o GPS, que mede em coordenadas o
posicionamento do multirotor.
Multirotores para fins comerciais ou para execução de missões autónomas podem ainda incluir
IMU, em conjunto com o GPS, ou em separado.

a) Acelerómetros - Os acelerômetros são usados para detectar tanto a aceleração
estática (por exemplo, gravidade) quanto a aceleração dinâmica (por exemplo, arranques e
paragens). Uma das aplicações mais amplamente utilizadas para acelerômetros é a sensação
de inclinação. Porque eles são afetados pela aceleração da gravidade, um acelerômetro pode
dizer-lhe como está orientado em relação à superfície da Terra.
O exemplo mais simples de um acelerómetro, é aquilo que permite nos smartphones ao inclinar
o ecrã, o smartphone interpretar isso como um sinal para inclinar automaticamente a imagem.

b) Giroscópios - Os giroscópios medem a velocidade angular, o quão rápido algo gira
sobre um eixo. Para monitorizar a orientação de um objeto em movimento, um acelerômetro
pode não fornecer informações suficientes para saber exatamente como é orientado. Ao
contrário dos acelerômetros, os giroscópios não são afetados pela gravidade, então estes dois
complementam-se. A velocidade angular é representada em unidades de rotações por minuto
(RPM), ou graus por segundo (° / s). Os três eixos de rotação são referenciados como x, y e z,
ou roll, pitch e yaw.

c) GPS – A aplicação de um periférico de Global Positioning System permite à
controladora de voo executar missões autónomas introduzindo previamente as coordenadas,
ou pontos de coordenadas pelas quais se pretenda que o multirotor execute o voo, para além
de que em caso de falha de conexão com o rádio do piloto o sistema de Fail Safe através de
um comando interno programável que informa a controladora que se encontra sem sinais de
rádio, permite a que o multirotor regresse ao ponto de onde começou o voo.
Em coordenação ainda com a controladora de voo e com o sensor de tensão podem ainda
existir comandos internos que indique à controladora que o nível de bateria se encontra já no
limiar de segurança para regressar ao ponto de partida, pelo que, através de voo autónomo o
sistema de GPS guiará o multirotor ao ponto de onde teve inicio o voo.
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2.5 - Hélices
As hélices à semelhança da maioria das classes de aeromodelismo são o componente que no
fundo permite ao multirotor o voo.
Uma hélice transmite a potência, convertendo o movimento de rotação em impulso. Uma
diferença de pressão é produzida entre as superfícies dianteira e traseira da lâmina em forma
de aerofólio, e um fluido (como ar ou água) é acelerado atrás da lâmina. A dinâmica da hélice,
como as das asas de aeronave, pode ser modelada por um ou ambos os princípios de
Bernoulli e pela terceira lei de Newton.
a) Tipologia – Podem actualmente ser vistas hélices com vários tipos de ângulos e
formas, desde hélices com duas pás (fig. 13), até mesmo hélices de seis pás (fig. 14), com
winglet (fig. 15) ou sem winglet, bem como hélices rebatíveis, que fecham para facilitar a
arrumação do multirotor (fig. 16).
A escolha das hélices é feita em função das necessidades do utilizador, no caso dos
multirotores de corrida, em parte experimental concluiu-se que hélices de duas pás são
melhores para desempenho de velocidade, ao passo que as de três pás e quatro pás conferem
melhores desempenhos em pistas com mais curvas e exigência técnica.
b) Materiais – Actualmente podem ser encontradas no mercado hélices de madeira,
compostos de plástico, fibra de carbono, fibra de vidro e metálicas.
No entanto e por razões de segurança e no que diz respeito á competição, pelo Regulamento
Desportivo FAI, apenas são permitidas hélices plásticas.

fig.13 hélices de duas pás

fig.14 hélices de seis pás

fig. 15 hélices rebatíveis

fig. 16 hélices com winglet
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2.6 - Sistemas de vídeo
O sistema de vídeo tem vindo a ser um dos componentes com maior evolução no que diz
respeito aos multirotores, sendo que nos últimos anos passou-se de sistemas de transmissão
analógico de curto alcance para sistemas analógicos de longo alcance bem como sistemas de
transmissão digital de alta definição.
É este sistema o responsável por uma experiencia mais imersiva no caso do FPV, e no caso do
segmento profissional a captação de imagens quer para compilação em vídeo, quer para
transmissão em tempo real inclusive para cadeias televisivas.
a) Frequências e canais – Actualmente os sistemas de VTx trabalham maioritariamente
em 5.8GHz, sendo que estão optimizados entre 48 a 72 canais nesta frequência como tabela
abaixo.

É necessária especial atenção à escolha dos canais quando múltiplos multirotores voam no
mesmo espaço, normalmente e as frequências mais frequentemente utilizadas para essa
finalidade encontram-se na Banda “R”, ainda assim para criar maior espaçamento opta-se
maioritariamente por utilizar entre pilotos canais com espaçamento de pelo menos um entre
cada piloto, posto isto o piloto 1 voaria em Banda R canal 1 (5658MHz), o piloto 2 voaria em
Banda R canal 3 (5732MHz), o piloto 3 voaria em Banda R Canal 5 (5806MHz) e o piloto 4 em
Banda R canal 7 (5880MHz). Mais pilotos poderiam ainda voar em simultâneo, no entanto era
necessário adequar a potência bem como as antenas entre antenas de polarização circular
direita e esquerda.

b) Potências – Existem actualmente muitas opções no campo das potências para os
transmissores de vídeo, o que implica especial atenção na escolha destes dependendo de qual
vai ser a finalidade, pois para efeitos de competição não é aconselhado potencia superior a
25mw, no entanto esta potência limita o alcance, pelo que para um objectivo de maior alcance
existem opções com maior potência, o que obriga a maior consumo pelo conjunto do multirotor.
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2.6 - Sistemas de vídeo (Cont.)
c) Receptores – Os receptores, ou VRx, permitem receber a imagem transmitida pelo
VTx em tempo real utilizando o mesmo canal em que o VTx está a transmitir, podem ser
externos ou embutidos, existem receptores de vídeo externos, com ligação AV para monitores
e Goggles (fig. 17), existem ainda Goggles com receptor embutido (fig. 18), e módulos externos
para colocação em Goggles(fig. 19) que podem ainda ser vistos em bancadas que permitem
ligar vários Goggles ou monitores.
Os receptores podem ser de antena simples (fig.17), ou composto por um sistema Diversity, de
duas antenas (fig. 18 e 19), que basicamente escolhe a partir das duas antenas, que podem ter
especificações diferentes, como sendo as planares e as lineares, qual delas fornece a melhor
qualidade de imagem ao piloto.

fig. 16 receptor externo antena simples
embutido

fig. 17 Goggles com receptor diversity

fig. 18 Goggles com receptor externo
flyinglemon.
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2.6 - Sistemas de vídeo (cont.)
d) Antenas – Tal como a escolha do VTx para o caso das antenas baseia-se também
no alcance bem como qualidade de sinal que se pretende obter.
Existem antenas lineares di-polo (fig. 19), semelhantes ás domesticas encontradas nos routers
wireless, que conferem boa ligação para muito curtas distâncias, com uma cobertura
omnidirecional de 360º no plano horizontal e geralmente 40º no plano vertical, são a opção
mais económica.
Podemos ainda ter antenas cloverleaf (fig. 20) com diversos formatos e derivações, boas para
medio alcance, com uma cobertura omnidirecional de 360º no plano horizontal e geralmente
entre 40º a 90º no plano vertical.
Existem ainda antenas de painel com óptimos (fig. 21) resultados para medio-longo alcance no
entanto a sua cobertura no plano horizontal resume-se entre 60º a 120º, e no plano vertical de
entre 40º a 90º.
De entre outras uma da mais comum é ainda a Helicoidal (fig. 22), com muito bons resultados
para longo alcance por ser extremamente direcional, com ângulos de cobertura tanto no plano
horizontal como no vertical de entre aproximadamente 60º.

fig. 19 antena di-polo

fig. 20 antena cloverleaf

fig. 21 antena patch

fig. 22 antena helicoidal

As antenas podem ainda ser de polarização circular direita (RHCP), ou esquerda (LHCP), esta
escolha vai ao encontro da necessidade do utilizador, atendendo a que muitas das redes
utilizadas na Europa fazem utilização de antenas RHCP, muitas vezes os pilotos optão por
escolher antes LHCP para minimizar o risco de interferências, ou, como referido acima a
respeito dos canais, em locais onde estejam a voar muitos pilotos podem intercalar-se entre
LHCP e RHCP para minimizar interferências.
A escolha das antenas deve ser sempre ponderada atendendo ao objectivo a executar, e
devemos sempre atender que no caso de se usar LHCP no VTx, deve-se usar igualmente
LHCP no VRx.
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2.6 - Sistemas de vídeo (cont.)
e) Câmaras - Usualmente as câmaras aplicadas na maioria dos drones podem ter
diversas funções, desde apenas à transmissão em analógica, à gravação em alta definição,até
mesmo a sistemas de câmaras mais avançados com reconhecimento facial ou leitura térmica
como o exemplo das câmaras FLIR.
Especificando no caso dos multirotores de corrida são usadas câmaras CCD ou CMOS (fig.
23), de dimensões reduzidas, baixo peso e baixo custo, são apesar da baixa resolução um
óptimo meio de obtenção de imagem e posterior transmissão através do VTx, apenas havendo
necessidade de ajuste de valores básicos para a sua utilização, as mais recentes já possuem
OSD incorporado bem como sensor de voltagem. Há ainda neste género de câmara modelos
com VTx incorporado, apesar do seu alcance limitado (fig.24). Na maioria dos casos e
dependendo do País onde são obtidas há a necessidade de alteração do modo de imagem de
NTSC para PAL, a fim de ser compatível com os Goggles ou monitor de recepção.
No caso dos multirotores de captação de imagem a grande maioria já incorpora uma câmara
HD (fig. 25), onde a gravação do vídeo é feita no próprio multirotor. Há ainda modelos em que
podem ser acopladas câmaras de vídeo desportivas (fig.26) ou profissionais (fig. 27), ou DSLR,
através de um mecanismo de suporte chamado Gimbal, nesses casos podemos ter uma
câmara auxiliar CMOS para orientação do piloto, bem como um segundo receptor para um
segundo rádio operado pelo operador de vídeo.

fig.23 Câmara CCD em Drone Race

fig. 25 drone com câmara HD embutida

fig. 24 Câmara CCD com VTx

fig. 26 drone com câmara desportiva

fig. 27 drone com câmara DSLR
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2.6 - Sistemas de vídeo (cont.)
f) OSD (On Screen Display) Sistema de informação no ecrã - OSD são usados para
adição de uma camada de texto sobre o vídeo com dados vitais do voo principalmente quando
usado no FPV (fig. 28), informações como altitude, distância percorrida, tempo de voo,
coordenadas, voltagem e orientação.

fig. 28 informação do OSD
g) Gimbal – É o sistema de suporte da câmara que através de sensores permite com
que a câmara esteja sempre perfeitamente alinhada com a linha do horizonte, através de
sistemas de motores sem escovas que em actuação permanente contrariam movimentos
bruscos do multirotor não perturbando a imagem, podem ainda mover-se em qualquer eixo
independentemente dos movimentos do multirotor através de comandos rádio, a maioria dos
gimbals possui ainda borrachas para amortecimento de vibrações provocadas pelos
movimentos do multirotor. (fig. 29)

fig. 29 Gimbal de três eixos
h) DVR (Digital Video Recorder) – É um dispositivo que pode receber o sinal de vídeo
em paralelo com os Goggles ou o monitor através do VRx, e permite a gravação do sinal de
vídeo analógico para digital, permitindo que este seja posteriormente reproduzido em outros
suportes. Existem já no mercado Goggles com esta função incorporada.
Esta ferramenta popularizou-se por ser uma forma económica de em caso de falha saber ou as
coordenadas onde o modelo se despenhou, ou o local aproximado do mesmo bastando para
isso rever o video gravado pelo DVR.
No entanto e atendendo á procura que se verificou nos últimos tempos para uma opção de
gravação em multirotores de corrida que não representasse tanto peso como as câmaras
desportivas, e que pudesse gravar o vídeo sem o ruido da transmissão analógica, tem surgido
DVR de apenas 5Gr e tamanho reduzido, permitindo que estes sejam colocados no interior dos
multirotores de corrida (fig. 31).
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fig. 30 DVR HD para utilização externa
interna

fig.31 Micro DVR para utilização

2.7 - Sistemas de Radio
O sistema de rádio é o que define a generalidade do aeromodelismo, a capacidade de operar
um modelo através de um controlador de rádio, que emite determinados comandos numa
frequência que é recebida pelo receptor fixo no modelo, e que permite que este execute os
movimentos ditados pelo operado/piloto.
Desde os rádios em UHF com cristais, AM e FM, até aos novos rádios em 800MHz, 915MHz, e
mais comuns em 2.4GHz, tem sido havido uma grande evolução neste campo, aumentando
estabilidade de ligação, alcance e a possibilidade de mais operadores poderem voar em
simultâneo.

a) Frequências – Os multirotores desde o seu aparecimento no aeromodelismo, como
sendo dos modelos mais recentes a ser introduzidos já não chegaram a ser pilotados com
sistemas AM e FM, sendo que em substituição desses sistemas que já se encontravam
obsoletos foram implementados sistemas a 800MHz, 915MHz e 2.4GHz, sendo que por
algumas imposições legais e imposições por parte das entidades reguladoras das
comunicações, o sistema que mais vingou em toda a Europa foi o sistema de rádio em
2.4GHz, com sistemas que apesar de terem menor alcance comparativamente com sistemas
de 915MHz têm estes também boa capacidade de alcance e estabilidade de conecção
permitindo ainda existir múltiplos pilotos a competir em simultâneo sem necessidade de alterar
componentes quer nos modelos quer nos rádios.
Actualmente e no que diz respeito à competição, o Regulamento Desportivo FAI, além dos
2.4GHz permite ainda sistemas em 915MHz, desde que não haja restrições locais por parte de
outras autoridades.

b) Telemetria – A telemetria é um sistema de comunicação de duas vias, que permite
ao receptor que se encontra no modelo além de receber a informação transmitida pelo piloto
para operar a maquina enviar ainda informações pela mesma via acerca do modelo.
Nestes sistemas de rádio permite-se que o piloto consiga através do ecrã do radio ou sistemas
de alerta de voz programáveis, saber o estado do modelo quanto ao modo de voo, nível de
bateria, tempo de voo, alcance entre muitos outros.

c) RSSI – É um sistema que pode funcionar em paralelo ou independente à telemetria,
e que indica a percentagem de sinal que o receptor está a receber em relação ao emissor.
Podendo este ser transmitido pela telemetria, ou, através de uma ligação do receptor à placa
controladora e subsequentemente ao OSD, sendo depois transmitido através do vídeo para os
Goggles ou monitor do piloto.

d) Fail Safe – Sistema programável, e que é obrigatório pelo Regulamento Desportivo
FAI para o F3U enquanto norma de segurança, este sistema permite quer por falha no sistema
de transmissão do rádio, quer por falta de alcance, ou, até mesmo em caso de queda, cortar a
potência aos motores para não ocorrer acidentes.
O sistema pode ser programado no receptor através de Firmware, ou na placa controladora do
multirotor, este deve ainda estar activo no rádio e programado com o tempo de espera até ao
qual deve ser activado o fail safe, quer seja por falta de impulsos ou através de um impulso
chave aquando da quebra de sinal.
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2.8 - Sistema de alimentação
a) Baterias – Actualmente os sistemas de baterias tem sofrido uma grande evolução, e
a escolha das baterias deve ser feita em função do desempenho pretendido.
O mercado de sistemas de baterias de LiPO, ou, Polimero de iões de Lítio, tem evoluído
substancialmente desde baterias com fraca capacidade de carga, até á actualidade com
baterias HV, de alta voltagem, e até mesmo alta capacidade de descarga.
Geralmente, para multirotores maiores, com motores de mais baixos KV, para fazer voos
longos e com baixo peso, que não exigem tanta capacidade das baterias optam-se por baterias
que tenham grande capacidade em Amperes (A ou MAh), e mais baixa capacidade de
descarga (C), e onde se pode usar o numero de células(S) que o piloto pretender.
No que diz respeito à competição, e de acordo com o Regulamento Desportivo FAI para o F3U,
apenas podem ser utilizadas baterias até quatro células (4S), sendo que a taxa de descarga e
amperes ficam à responsabilidade do piloto uma vez que o peso influência o desempenho do
modelo, mas tem também que ter em conta a duração das mesma afim de completar o
percurso, podem ainda ser utilizadas baterias HV. No entanto não deve o conjunto exceder o
limite permitido para a classe de competição.
b) PDB (power distribution board) Placas de distribuição – São as placas que recebem
a energia acumulada nas baterias e fazem a sua distribuição por todos os sistemas auxiliares e
periféricos (Gimbal, VTx, ESCs, etc), estas podem ser apenas placas de distribuição simples
apenas com polo negativo e polo positivo (fig. 32), podem ser placas de distribuição com BEC
e sensor de corrente (fig. 33), podem ser ainda placas de distribuição com ESC e BEC
incluídos (fig. 34), ainda podemos ter PDB com OSD e controladora de voo incluídas,
conhecidas por AIO (all in one) (fig. 35). As PDB podem ainda fazer parte do frame (fig. 7).

fig. 32- PDB Simples

fig. 34 – PDB com ESC e BEC

fig. 33- PDB com BEC

fig. 35 – PDB AIO

c) Outros sistemas de alimentação – À semelhança de todo o aeromodelismo, nos
multirotores também se praticam muitas experiencias, como tal podem ser vistos multirotores
com apenas um motor Glow, onde todos os rotores são movidos por um sistema de cintas, ou
veios de transmissão, ou até mesmo por vários motores onde a velocidade de cada um é
ajustada por vários carburados que funcionam à semelhança do ESC nos motores eléctricos.
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Varias experiencias estão a ser feitas com baterias de hidrogénio e outras formas de
alimentação.

2.9 – Sensores
Na generalidade os multirotores suportam todo o tipo de sensores e periféricos com as mais
variadas utilidades, sendo que podemos afirmar que de todos os sensores os mais utilizados
são sem duvida as câmaras, adicionando a esses, muitos dos modelos actualmente
comercializados da gama profissional e semi-profissional já possuem diversos sensores para
auxiliar a sua operabilidade, como sensores de proximidade por infra-vermelho para evitar
colisões (fig. 36), sensores de inclinação utilizados em adição ao acelerómetro e ao giroscópio
para dar mais informações a respeito da inclinação do multirotor.
Existem ainda sensores de luminosidade (fig. 37) para trabalhos mais específicos, sensores de
velocidade do ar (fig. 38), sensores térmicos (fig. 39), sensores magnéticos (fig. 40), sensores
de força G (fig. 41), e sensores sonar para facultar dados de altimetria relativamente ao solo
subjacente (fig. 42), existem ainda muitos outros para aplicações ainda mais especificas.

fig. 36 – Sensor de proximidade

fig. 38 – Sensor de Velocidade do Ar

fig. 40 – Sensor Magnético

fig. 37 – Sensor de luminosidade

fig. 39 – Sensor Termico

fig. 41 – Sensor de força G

17/22

fig.42 – Sensor de ultrassons

2.10 – Telemetria
Tal como a telemetria de rádio, existe outros sistemas de telemetria, algumas controladoras de
voo permitem uma ligação em paralelo ao rádio através de alguns periféricos, tal como
Bluetooth, ou dispositivos com mais alcance como ligações através de frequências 433 Mhz,
ou, 915Mhz (fig.43) dependendo das imposições legais a respeito da utilização dessas
frequências em alguns Países.
Estes periféricos de telemetria são operados através do computador e permitem alterar
definições na controladora de voo e ter acesso a dados transmitidos pelos sensores acoplados
à controladora e que podem não estar presentes no OSD e que são transmitidos para o ecrã
do computador (fig. 44 e 45), sem a utilização de cabos, e a distâncias em alguns casos bem
confortáveis, que permitem ainda a introdução de dados na controladora como pontos de
referência para a execução de missões de voo planeados, tal como em missões de
levantamentos topográficos em que existe a necessidade da introdução de uma missão para a
execução de uma nuvem de pontos, uma vez que alguns dispositivos permitem 1km, e até
mesmo mais de alcance sem necessidade de utilização de um Rádio.

fig. 43 – Periférico de telemetria 915MHz

informação
ponto

fig. 44- Missão para executar com
de diferentes altitudes por

fig. 45 – Missão a ser executada com as
informações de estado do Multirotor

2.11 – Leds
É frequente serem vistos leds nos multirotores, principalmente nos multirotores de utilização
profissional e semi-profissional de captação de imagens onde as cores são geralmente leds
vermelhos nos braços frontais e leds verdes nos braços traseiros.
Não existe algum tipo de código de cores à semelhança da aviação civil.
No que diz respeito à competição é usada apenas uma cor por Multirotor, sendo que desse
modo é possível distinguir o multirotor de cada piloto durante uma competição.
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Modalidades
3
3.1 - F3U (remete para o manual FAI F3U)
O Regulamento Desportivo FAI, encontra-se a ser reformulado e preparado para o ano 2018,
com alterações que deverão ser definitivas, atendendo ao facto de a modalidade ser recente o
mesmo tem sido revisto por diversas vezes a fim de acomodar todas as exigências da
modalidade e de a tornar mais apelativa e competitiva.
Será posteriormente publicada em sitio oportuno.

3.2 – Freestyle
Esta é apenas mais uma das vertentes desportivas à qual os Multirotores se podem revelar
dignos de desempenhar, tem existido um crescente de praticantes da modalidade de Freestyle
e apesar de ainda não ser reconhecido pela FAI enquanto modalidade de competição em
alguns Países da Europa as Federações têm criado regulamento próprio para poder receber
praticantes desta vertente competitiva para os multirotores.
A generalidade dos regulamentos faz-se reger por um sistema de figuras/manobras em que
são atribuídas pontuações consoante a execução das mesmas pelos pilotos, e maior número
de figuras executadas em determinado período de tempo previamente estipulado, à
semelhança de outras classes de aeromodelismo.

3.3 - Outras Aplicações genéricas
De entre as aplicações genéricas mais conhecidas entre os multirotores está a captação de
imagem e de vídeo, quer no segmento amador, ou até mesmo semi-profissional e profissional.
Estes podem ainda ser utilizados para obtenção de mapas cartográficos, gestão florestal e
agrícola, mapeamento a três dimensões, e levantamentos topográficos.
Há ainda multirotores utilizados por forças de segurança para controlo de tumultos, vigilâncias,
coordenação táctica, e por forças militares para gestão e segurança territorial bem como
utilizações várias em cenário de guerra.
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Componente técnica de voo
4
4.1 - Dinâmica e inércia
A dinâmica de um multirotor é definida maioritariamente definida pela sua capacidade de
resistência relativamente à inércia que se faz representar pela gravidade, em termos vagos, a
capacidade que o multirotor tem de se mover contrariando a força da gravidade em relação ao
solo.
Começando então com uma descrição dos motores que são usados na maioria dos
quadricópteros por exemplo. Todos os motores no quadricóptero são idênticos, no entanto em
eixos adjacentes estes têm sentidos de rotação inversos (CW e CCW), bem como hélices
inversas, que estão orientadas uma ao lado da outra, se uma hélice estiver a rodar "no sentido
horário" (CW), então a adjacente rodará "no sentido anti-horário" (CCW) (fig. 46), de modo que
os binários sejam equilibrados se todas as hélices estiverem a rodar à mesma velocidade, o
que permite que haja propulsão, fazendo o quadricóptero criar sustentação, contrariando assim
a inércia.

fig.46 – Rotação inversa de motores

4.2 – Rotação, movimento e Sustentação

Atendendo ao referido acima, podemos então entender os movimentos do multirotor de forma
mais simples, assim sendo, podemos interpretar que para fazer o multirotor ganhar
sustentação os motores devem acelerar acima da taxa de inércia representada pela gravidade,
para fazer com que este desça de forma controlada estes devem desacelerar abaixo da taxa
de inécia representada pela gravidade. A este movimento é comumente chamado de Throtlle, e
no sistema de rádio é comandado pelo controlo de acelerador à semelhança dos aviões RC.
Para se deslocar para a frente, eixo lateral (Y), os motores traseiros devem acelerar numa taxa
superior aos dianteiros por forma a que este ganhe inclinação, à semelhança das aeronaves e
aeromodelos de “Tilt Motor”, com a peculiaridade de que essa inclinação gera-se em relação a
eixo central da Frame e não através de mecanismos de inclinação de motores. Este movimento
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ocorre em proporção inversa acelerando os motores dianteiros e desacelerando ou mantendo a
velocidade dos traseiros. A este movimento é comumente chamado de Pitch, e no sistema de
rádio é comandado pelo controlo de profundidade à semelhança dos aviões RC.

4.2 – Rotação, movimento e Sustentação (cont.)

Para se deslocar lateralmente, eixo longitudinal (X), da direita para a esquerda, os motores do
lado direito do multirotor devem acelerar numa taxa superior aos do lado esquerdo, gerando-se
assim movimento à semelhança do que ocorria com a deslocação frontal e traseira. A este
movimento é comumente chamado Roll, e no sistema de rádio é comandado pelo controlo de
Aileron, à semelhança dos aviões RC.
Para rodar sobre si mesmo, eixo vertical (Z), os motores em cantos opostos devem rodar mais
rapidamente que os opostos a si. A este movimento é comumente chamado Yaw, e no sistema
de rádio é comandado pelo controlo de Leme, à semelhança dos Aviões RC.

Com imagem anexa exemplificativa de todos os movimentos e respectiva diferença de
aceleração entre motores. (fig. 47)

fig. 47 Esquemas de rotação de motores e consequentes movimentos
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4.3 – Centro de Gravidade e Centro de Massa

Tal como em todo aeromodelismo, e na generalidade das maquinas voadoras, o Centro de
Gravidade e o Centro de Massa, são de extrema importância.
Deste modo deve ser feito um esforço para que o Centro de Massa coincida o mais possível
com o Centro de Gravidade, por forma a que o multirotor seja equilibrado no seu desempenho,
prevenindo assim sobreaquecimento e desgaste adicional quer para os motores quer para os
ESC. O facto de por exemplo o Centro de Massa se encontrar por exemplo mais recuado em
relação ao Centro de Gravidade do multirotor resulta em que os motores traseiros tenham que
rodar a maior velocidade por forma a manter o multirotor equilibrado no ar.

Desta forma devemos ter em conta que o Centro de Gravidade nos multirotores é calculado
pela sobreposição de duas linhas cruzadas entre os seus motores opostos (fig. 48) e de
seguida por uma linha perpendicular no eixo lateral (Y).

fig. 48 Centro de Gravidade
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