7 – MOTORES ELÉCTRICOS E BATERIAS
1 - Introdução
História:
A pilha eléctrica(1) foi inventada por Alessandro Volta(2) cerca do ano de 1800 e os princípios
teóricos e dinâmicos do dínamo e do motor eléctrico foram-no pouco depois (3)(3a).
A Revolução Industrial veio proporcionar ao Motor Eléctrico o seu campo de maior aplicação:
As máquinas de produção industrial. O final do século XIX viu surgir uma das primeiras e mais
duradouras aplicações do motor eléctrico nos transportes que ainda hoje circula: o "Eléctrico".
Por essa altura um dos maiores inovadores da indústria automóvel, Ferdinand Porsche (4),
adaptou-o a um carro e logo a "um tracção à frente", o Porsche P1(5) e de seguida a um
híbrido(6) a gasolina com um motor eléctrico em cada roda da frente. Não devemos esquecer
que um dos primeiros automóveis a ultrapassar a "mítica barreira" dos 100Km/h era eléctrico (7).

"Eléctrico" do início do século XX ainda em circulação em Sintra

Presente:
A pouco e pouco, o motor eléctrico ganhou utilidade por todo o lado e hoje rodeia-nos: em
casa, no automóvel, que pode ser totalmente eléctrico, em quase todos os acessórios de uso
pessoal, no comboio, metropolitano, "eléctricos", "tróleis" e autocarros híbridos.
E, também, na indústria, comércio e serviços e, por exemplo, no computador onde escrevi
estas palavras que, sem a ventilação por motores eléctricos, podia "fritar".

Locomotiva eléctrica actual

Motores eléctricos industriais

Carro eléctrico

Submarino termonuclear-"eléctrico"

Os links (*) adicionados ao texto ligam a sites na Internet. A maioria está em inglês por serem mais completos.
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O Futuro:
Vamos ter aviões híbridos ou eléctricos(1), possivelmente como aviões de passageiros e para
uso não tripulado a grande altitude, a sua operação torna-os mais baratos do que os satélites.
A exploração espacial também não pode passar sem eles: quase tudo numa estação ou sonda
espacial funciona a electricidade, desde os sistemas de ventilação a veículos e ferramentas.
A evolução das baterias também não pára, são cada vez mais leves e têm maior capacidade.
Uma bateria de dimensões e peso similar a um depósito de combustível poder hoje durar tanto
quanto este, apesar de isto parecer ser um sonho tão longínquo como os actuais motores
"brushless", ou sem escovas, para aeromodelismo pareciam ser há apenas 30 anos.

2 - O mundo do aeromodelismo
Existindo desde antes da invenção da aviação(2), o aeromodelimo utilizou outros tipos de
motor(3): "os borrachas" ou motores de elástico, os motores a "gás" ou CO2 ou os motores de
Combustão Interna, desde os motores diesel e "glow-pug" aos motores a gasolina, etc.
Foi só na década de 60 do século XX que surgiu o primeiro aeromodelo comercial com motor
eléctrico e até hoje as baterias, os motores e os seus controladores não pararam de evoluir.
Até há alguns anos o motor eléctrico era visto apenas como um acessório útil: os "starters" ou
arrancadores eléctricos, as bombas de combustível e os imprescindíveis servos para controlar
os nossos aeromodelos por Rádio Controlo.

"Starter" ou arrancador eléctrico

Bomba de combustível

Servo "standard"

O voo com motor eléctrico generalizou-se, não só "fruto da teimosia de alguns fabricantes, dos
aficionados e das pressões ambientais", mas também por questões práticas e económicas:
Conforme já está amplamente demonstrado, é hoje perfeitamente possível pôr a voar com
motor eléctrico quase qualquer tipo de aeromodelo com custos aceitáveis.
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Desde há alguns anos que deixou de ser mais caro equipar um aeromodelo com motor
eléctrico em alternativa ao tradicional motor de combustão interna. O investimento inicial, igual
ou um pouco superior, amortiza-se ao longo do tempo por não haver gasto de combustível, a
sua manutenção é simples se o material for utilizado dentro dos parâmetros correctos.
Durante muito tempo, o principal argumento contra a utilização do motor eléctrico foi a sua
baixa relação Peso/Potência mas o desenvolvimento dos motores "Brushless", tão potentes
quanto eficientes, e das baterias de Lítio, mais leves e com maior capacidade, acabaram por
superar essa desvantagem muito bem.
A fiabilidade do motor eléctrico em voo é uma mais-valia a não desprezar, quantos
aeromodelos com motor de combustão interna não se ficam pelo primeiro voo devido à
paragem do motor? Mesmo um aeromodelo com Turbina Eléctrica pode rivalizar com o seu
homólogo "Ducted Fan a combustão" e no que respeita à facilidade de colocação em
funcionamento nem se fala. Em tempos, uma marca de motores de combustão interna tinha
uma publicidade na qual um aeromodelista punha a trabalhar 12 motores num aeromodelo
multi-motor num minuto. E que tal todos ao mesmo tempo? A área supostamente "difícil" dos
aeromodelos multi-motores é exactamente aquela em que o motor eléctrico melhor domina.
Vantagens do uso do motor eléctrico como propulsor:
•

Simplicidade, fiabilidade, facilidade de manutenção, ausência de vibrações e não poluente.

Desvantagens:

• Preço inicial do Grupo Propulsor um pouco mais açlto.
• Uma maior necessidade de compreender e bem conjugar os vários componentes do Grupo
Propulsor para um correcto funcionamento deste e um bom aproveitamento de todas as
suas potencialidades.

3 - Grupo Propulsor
No caso de um aeromodelo com motor de combustão interna, o Grupo Propulsor é constituído
pelo servo de comando do motor, depósito de combustível e motor com o respectivo
hélice. Num aeromodelo com motor eléctrico o Grupo Propulsor é constituído pelo
Controlador Electrónico de Velocidade, que substitui o servo de comando do motor, a
Bateria, ou "depósito de combustível", e o Motor Eléctrico com o respectivo Hélice.
O modo de funcionamento do Grupo Propulsor no caso de um aeromodelo rádio-controlado
com motor eléctrico é o seguinte:
As ordens de controlo de potência vindas do receptor de rádio são descodificadas pelo
Controlador Electrónico de Velocidade. Este irá administrar ao Motor Eléctrico a energia
eléctrica contida na Bateria e regular a potência desenvolvida pelo motor de modo a que este
propulsione o aeromodelo de acordo com as ordens dadas.
Nas páginas seguintes vamos examinar cada um dos componentes deste Grupo Propulsor.
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4 – O Motor Eléctrico:
4.1 – Princípio de Funcionamento
O Motor Eléctrico transforma energia eléctrica em movimento. Vejamos como.
Se enrolarmos um fio elétrico, isolado ou similar ao dos transformadores, numa bobine e em
seguida ligarmos cada uma das extremidades aos terminais de uma pilha eléctrica criaremos
um campo electromagnético(1). Se esta bobine for enrolada em volta de um objecto de ferro
este ficará magnetizado temporariamente e o seu campo magnético poderá ser invertido,
invertendo-se a polaridade da pilha nas extremidades do fio. Este campo electromagnético
reagirá com outros, sendo repelido ou atraído por esses campos magnéticos consoante sejam
de valor igual ou contrário, tal como acontece com os ímanes(2).

Quem observar o interior de um motor eléctrico verá estas bobines ou Enrolamentos à volta
de conjuntos de placas metálicas, que constituem a Armadura, o nosso "prego".
Os Enrolamentos estão ligados ao respectivo segmento do Comutador e este está em
contacto com as escovas, através das quais recebe a corrente eléctrica. Quando alimentado
com corrente eléctrica cada Enrolamento vai criar um campo electromagnético com a sua
Armadura e este campo electromagnético irá reagir com o dos ímanes permanentes
colocados à sua volta na carcaça do motor. O conjunto será então repelido pelo íman
permanente de valor igual e atraído pelo de valor oposto provocando pequenos movimentos
rotativos. Com a rotação do Comutador cada Enrolamento "passa de positivo a negativo
ou vice-versa de acordo com a polaridade da corrente a que está ligado no momento. Com a
continuação do fornecimento da corrente eléctrica gera-se um movimento rotativo contínuo.
Esquema teórico do funcionamento de um motor eléctrico com escovas:

O 1º enrolamento está "neutro".
O
2º
enrolamento
está
"negativo" e é atraído pelo íman
N e é repelido pelo íman S.
O 3º enrolamento está "positivo"
e é atraído pelo íman S ao
mesmo tempo que é repelido
pelo íman N.

O 1º enrolamento passou a
"positivo" e é repelido pelo íman
N e atraído pelo íman S.
O 2º enrolamento está "neutro".
Ao mesmo tempo o 3º
enrolamento está "negativo" e é
atraído pelo íman N e repelido
pelo íman S.
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S e repelido pelo íman N.
O 3º enrolamento está "neutro".
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É claro que o funcionamento atrás descrito é apenas teórico e simplificado (1).
Embora o esquema apresentado represente um motor de corrente contínua com escovas, este
esquema também pode descrever o que se passa num motor sem escovas ou "brushless" (2).
Nos motores sem escovas, os enrolamentos estão directamente ligados ao controlador
electrónico de velocidade e é dele que recebem sequencialmente a corrente eléctrica de modo
a manter o sentido de rotação(3).
Os ímanes permanentes são dispostos nos motores de modo a que a seguir a um colocado
numa dada posição se encontre outro na posição ou polaridade inversa de modo a garantir
uma interacção com os enrolamentos que permita manter o movimento. Também a polaridade
dos campos electromagnéticos dos enrolamentos não muda instantaneamente quando muda a
polaridade da corrente eléctrica que os alimenta e não estamos a ter em conta os efeitos
associados ao facto de que ao induzirmos um campo electromagnético num enrolamento
geramos uma pequena reacção nos enrolamentos mais próximos. Na prática os campos
electromagnéticos acabam por interagir uns com os outros e geram pequenas correntes
eléctricas contrárias entre enrolamentos(4). Nos motores com escovas essas correntes não são
benéficas, porque acabam por deteriorar o comutador e as escovas, mas no caso dos motores
sem escovas, ou "brushless", acabam por ser úteis para a verificação da direcção de rotação.
Dado que cada enrolamento passa sempre por um período em que não está a produzir
trabalho, quando está "neutro" por não receber corrente eléctrica, para conseguir mais força e
eficiência, menos tempos neutros e ter uma maior suavidade de funcionamento, os fabricantes
dos motores eléctricos usados em aeromodelismo dotam estes de mais enrolamentos e mais
ímanes permanentes. Obtém-se, assim, uma melhor distribuição do campo electromagnético
gerado pelos enrolamentos e do campo magnético dos ímanes permanentes. Além disso, e
também para evitar arranques bruscos e picos de corrente elétrica, os controladores
electrónicos de velocidade têm de usar programações complexas de modo a gerir a corrente
eléctrica consumida por cada enrolamento e manter um funcionamento suave e progressivo(3).

4 – O Motor Eléctrico:
4.2a – Principais componentes do motor: Motores com Escovas(5)
São cada vez menos usados no aeromodelismo, devido a que perdem eficiência com o tempo
por causa do atrito das escovas contra o comutador, o desgaste destas e os maus contactos
que daí resultam. Ainda podemos encontrar motores com escovas onde o seu baixo preço
compensa a sua baixa eficiência, caso de alguns aeromodelos de voo em interior ou nos
servos mais baratos ou pequenos. O motor eléctrico de corrente contínua com escovas é
constituído por um invólucro exterior ou "carcaça", que suporta o eixo e os ímanes
permanentes, e o "induzido" ou rotor, pois é ele que roda no interior em volta do eixo.
O induzido é constituído pelos Enrolamentos junto com a Armadura, o Comutador
segmentado e o eixo, electricamente isolado destes. A carcaça suporta o eixo do induzido à
frente com um rolamento ou chumaceira inserido ao centro e atrás pelo suporte das escovas
que, além de alojar o outro rolamento ou chumaceira de suporte ao eixo, ainda serve de fixação
às escovas e às molas que as pressionam contra o comutador.
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Eis os vários componentes de um motor eléctrico de corrente contínua com escovas:

Motor de escovas

Vista do interior do motor

Induzido

Suporte das escovas, visto por fora e por dentro.
As escovas podem ver-se ao centro.

Induzido

interior do motor

4.2b – Principais componentes do motor: Motores sem Escovas(1)
Os motores "sem escovas", do inglês "Brushless", são, como o seu nome o indica, motores
que não têm escovas. A corrente eléctrica para os Enrolamentos é fornecida directamente a
estes pelo Controlador Electrónico de Velocidade e é ele que gere a sequência pela qual a
recebem de modo a manter a rotação no sentido pretendido. São muito eficientes, não só
devido à qualidade dos seus ímanes permanentes, normalmente de Neodímio, mas também
porque não têm o atrito das escovas contra o comutador e os maus contactos que se podem
desenvolver num motor com escovas. Podemos dividi-los em duas categorias:
– Motores "inrunner" ou de "Rotor Interno".
Nos motores "inrunner" os ímanes permanentes são solidários com o eixo do motor e
rodam com este, tomando o conjunto o nome de Rotor, e daí a sua designação de inrunner
pois "o Rotor roda por dentro". Os enrolamentos e a armadura deste tipo de motores estão
posicionados na carcaça do motor. São os mais eficientes, alguns não têm armadura e os
enrolamentos são em número de 3 ou mais. Este tipo de motor pode atingir rotações
extremamente elevadas, da ordem das 40000 rotações por minuto ou mais, mas requerem um
rotor muito robusto para suportar as forças centrífugas geradas por rotações tão elevadas.
Aproveitando a alta rotação disponível podem usar-se hélices mais pequenas ou turbinas para
se atingirem altas velocidades ou usar caixas redutoras para fazer rodar hélices maiores.

Motor sem escovas "inrunner". Atente-se nos três cabos
de alimentação que tão bem distinguem os "brushless"

Motor sem escovas "inrunner" em corte
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– Motores "outrunner" ou de "Rotor Externo".
Estes motores são assim chamados por o Rotor estar no exterior e rodar à volta do Induzido.
O Rotor é composto pela carcaça do motor, pelos ímanes no seu interior, como nos motores
com escovas, e pelo eixo do motor, solidário com o rotor, rodando o conjunto em redor do
induzido enquanto este fica imóvel, fixo no seu suporte no aeromodelo.

Motor sem escovas "outrunner"

Frente do motor

Rotor com ímanes e eixo

Induzido e rolamento

Estes motores têm normalmente 10 ou mais ímanes permanentes e enrolamentos múltiplos
que geram um campo electromagnético muito forte e lhes permite rodar hélices grandes sem
precisarem de caixa redutora sendo uma boa opção aos "inrunner" com caixa redutora.
Por norma são menos eficientes e rotativos que os motores "inrunner" mas compensam isso
com um preço menor devido a uma maior simplicidade no seu fabrico.
Uma boa fixação do motor e a calibragem do hélice tornam-se imperativas devido ao facto da
massa correspondente do rotor do motor a rodar ser bastante importante e poderem levar a
que se produzam vibrações com os problemas que daí podem advir.

4.3a – Características físicas dos Motores
Para cada aeromodelo com motor eléctrico, os fabricantes definem para estes um Grupo
Propulsor no qual se incluem um motor, hélice, bateria e controlador electrónico de
velocidade, dentro de determinadas características e qualidades de voo pretendidas.
Se procurarmos aumentar as performances do aeromodelo em questão, vão ter de se acautelar
as características de cada componente do conjunto de modo a não ultrapassar as suas
capacidades e não pôr em risco o seu funcionamento e a integridade do aeromodelo. Alguns
fabricantes propõem Grupos Propulsores diferentes com desempenhos superiores de acordo
com o nível de pilotagem de cada aeromodelista. Para se aumentar as performances de um
determinado aeromodelo, o mais indicado será procurar aquilatar das características do Grupo
Propulsor pretendido e suas performances num aeromodelo similar.
As nomenclaturas dos motores brushless não são, no entanto, fáceis de entender ou decifrar
como se passava no caso dos motores com escovas a que estávamos habituados.
Os fabricantes tanto se reportam às dimensões exteriores como às interiores, às "Rotações
por volt" (falaremos nisto mais à frente), ao Enrolamento ou mesmo à Potência Máxima.
Assim, pode surgir-nos um motor com a designação de 2820/12(1), com um Induzido de 28 mm
de diâmetro por 20 mm de comprimento e um Enrolamento de 12 voltas, ou um motor
designado 3522-990(2), um motor similar nomeado de forma diferente, com o diâmetro exterior
de 35 mm, um comprimento do induzido de 22 mm que desenvolve 990 "Rotações por volt".
Ambos têm um diâmetro exterior de cerca de 35 mm, Induzido de 28 mm de diâmetro e
"Rotações por volt" similares, 990, o que implica enrolamentos de comprimentos diferentes.
Face a estas designações bastante díspares, temos sempre de indagar das características do
motor para melhor aproveitar as suas capacidades.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO – PAULO FAUSTINO

7

4 – O Motor Eléctrico:
4.3b – Características Eléctricas dos Motores
Os valores da Voltagem Nominal, as Rotações obtidas, a Corrente consumida, a
Resistência Interna e a Eficiência Máxima são os elementos chave na determinação das
características do motor eléctrico adequado para cada aeromodelo. Alguns fabricantes
disponibilizam dados sobre os seus motores enquanto outros pouco divulgam sobre os seus e,
embora construídos para ter determinadas características, estas podem ser diferentes do
esperado conforme a qualidade dos materiais usados e o controle da qualidade de fabrico.
Os valores mais fáceis de obter são:
1. Voltagem Nominal (Vn) aplicada.
2. As Rotações por minuto, Rpm, ou Rotações por Volt, Kv.
3. A Corrente consumida com o motor "em Vazio" (I0), estando o motor sem qualquer carga
de trabalho acoplada;
A Corrente Máxima permitida.
4. A Resistência Interna (Ri) ou Ohmica.
5. A Eficiência.
Poderemos, na posse destes dados, calcular ou verificar se o motor está a funcionar dentro dos
objectivos pretendidos, se é o mais indicado para a tarefa ou se está danificado.
1 – Voltagem Nominal (Vn).
A Voltagem Nominal (Vn) é a determinada pelo fabricante do motor e, por norma, a mais
indicada para o motor. Isto não quer dizer que o motor não possa funcionar com valores de
Voltagem acima ou abaixo da Voltagem Nominal mas é este o valor com o qual todos os
outros dados de funcionamento do motor, fornecidos ou a apurar, estão relacionados.
2 – Rotações por minuto (Rpm), ou Rotações por Volt (Kv).
A Voltagem Nominal e a Resistência Interna (número de voltas de fio relacionadas com a
espessura e comprimento deste em cada Enrolamento) vão condicionar o número de
Rotações por minuto do motor. Podemos concluir que, de dois motores similares com a
mesma Voltagem Nominal (Vn), aquele que tiver o menor número de voltas no Enrolamento,
ou Resistência Interna, será o mais rotativo ou precisará de usar menor Voltagem para atingir
as mesmas Rotações por minuto do outro.
O valor do número de Rotações do motor pode ser fornecido de duas formas:
 "Em Vazio" (I0) à Voltagem Nominal (Vn) estando o motor sem qualquer carga de trabalho
acoplada.
 Na forma de Relação de Rotações por Volt (Rpm / Vn ou Kv), também "em Vazio".
Com o valor de Rpm à Voltagem Nominal (Vn) podemos conhecer o valor das Rotações a
qualquer Voltagem ou Kv, como no exemplo abaixo:
20000 Rpm a 7,4 Volts (Vn)  20000 Rpm / 7,4 Volts = 2700 Rpm/Volt ou 2700 Kv
O número máximo de Rotações de um motor é dependente da Voltagem aplicada, da
Resistência Interna (Ri) e também da qualidade de construção do motor.
Enquanto alguns motores suportam perfeitamente um aumento substancial da sua Rotação
Máxima outros podem danificar-se ou ficar destruídos devido à força centrífuga ou ao calor
gerado no seu interior. Por isso, deve evitar-se tentar obter o dobro da Rotação através da
duplicação da Voltagem aplicada, sendo mais fácil e económico usar um motor mais rotativo.
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3 – Corrente.
A Corrente Consumida pelo motor é medida em Amperes ou Amperes/hora.
Alguns fabricantes dão-nos três valores:
a) - Corrente consumida "em Vazio" (I0), sem qualquer carga de trabalho acoplada.
Pode ser medida caso não se conheça o seu valor.
b) - Corrente Máxima (IMax), normalmente por pouco tempo para evitar danos ao motor.
c) - Corrente consumida à Eficiência Máxima. Corrente a que o motor produz maior Rotação
e Potência com o menor Consumo de Corrente.
É fácil verificar que ao subir a Voltagem aplicada ao motor aumenta a Corrente Consumida
por este, de acordo com a Lei de Ohm:
Volt / Ohm (Resistência Interna) = I (Amperes-hora)
Quanto mais aumentarmos a Voltagem maior será a Corrente consumida. Com o aumento da
Corrente, as Perdas Eléctricas e por Atrito também vão crescer e, junto com o aumento da
Corrente consumida, contribuir para uma subida da Temperatura do motor.
4 – Resistência Interna ou Ohmica do motor (Ri).
A Resistência Interna ou Ohmica do motor (Ri) é função do Número de Voltas por
Enrolamento e tipo de Enrolamento (espessura e qualidade do fio e se é mais do que um).
Quanto menor o número de voltas de um Enrolamento, menor é a Resistência Interna e a
Voltagem Nominal e maior a Rotação Máxima. Pelo que, o Consumo de Corrente será
maior do que noutro motor com maior número de voltas no Enrolamento.
O valor da Resistência Interna é muito útil para o cálculo da performance dos motores.
5 – Eficiência.
A Eficiência é expressa em Percentagem e define a diferença entre a Potência entregue ao
motor e a potência aproveitável, para o hélice ou outro sistema de propulsão. Esta diferença
vai perder-se em Perdas Eléctricas, Atritos Internos e em Calor desenvolvido pelo motor.
A Potência fornecida ao motor e a que este entrega ao hélice pode ser expressa em Watts:
Volt x Ampere = Watt
Vejamos como a Eficiência se relaciona com a Potência:
Eficiência x Potência fornecida ao Motor = Potência aproveitável do Motor - Perdas
Se a Eficiência for de 75% e a Potência aplicada ao motor for de 200 Watts este só fornecerá
150 Watts ao hélice perdendo-se 50 Watts em Perdas ou Calor =
200W X 75%  200 - 150 = 50W Perdas
A 75% de Eficiência, dos 200 Watts que aplicámos ao motor ficámos com 150 Watts de
Potência aproveitável para a propulsão e perdemos 50 Watts em Calor.
O aquecimento excessivo degrada o Motor, bem como pode provocar a destruição do
Controlador Eléctrónico do Motor e por isso convém prever uma boa Refrigeração do
Grupo Propulsor.
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5 – Controlo de Potência:
5.1 - Controladores Electrónicos de Velocidade
Pela sua fiabilidade, baixo peso e alta eficiência, usaremos sistemas electrónicos, ou
"Variadores", para controlar a velocidade do motor.
O uso de microprocessador no controlo de potência, do controlo do sinal de comando e
outros dispositivos de segurança do próprio Controlador Electrónico de Velocidade vieram
torná-los muito fiáveis e o seu peso baixou ainda mais(1).
Eis três exemplares:

"Variador" para motor "com escovas".

"Variadores" para motor "brushless", com os três fios de ligação ao motor.

Modo de funcionamento:
O sinal de comando para o Controlador Electrónico de Velocidade ou "Variador" chega a
este vindo do receptor de rádio e é processado para ser comparado com o sinal interno. Se a
ordem é para acelerar o motor, o microprocessador vai fazê-lo controlando o sistema de
potência, os transístores que entregam a potência ao motor. Esta verificação da ordem de
comando é feita constantemente, como nos servos, mas com algumas tarefas adicionais:
 Verificação do Sinal de Comando –
A maioria dos "Variadores" não liga o motor na ausência de Sinal de Comando.
Verificam o Sinal de Comando vindo do Receptor de Rádio e não ligam o Motor se o Emissor
de Rádio não tiver sido ligado antes do Receptor ou se o "stick" ou controlo do respectivo canal
não estiver numa determinada posição, normalmente a de "motor desligado".
Esta é uma precaução que deve ser tomada sempre:
O Emissor de Rádio deve ser sempre ligado em primeiro lugar, verificando se o controlo
do motor se encontra na posição recomendada. Deve ser, sempre, o último dispositivo a
ser desligado para evitar arranques súbitos do motor que podem causar danos graves.

• Auto-Cutoff –
Esta função vai ajudar o "Variador" a gerir a Voltagem da Bateria, de modo que, quando esta
desce abaixo de um valor predeterminado, o "Variador" desliga o motor, do inglês "Cutoff", de
modo a deixar capacidade suficiente na Bateria para esta alimentar o receptor e os servos
até à aterragem ou evitar que a Bateria se descarregue em demasia.
Alguns fabricantes designam esta função de LVC, Low Voltage Cutoff, ou corte de baixa
voltagem. Alguns "Variadores" deixam ligar novamente o motor durante um breve período
após o "Cutoff" para facilitar a aterragem. Esta função também é usada para desligar o motor
em caso de interferências, perda de alcance, sobrecarga ou excesso de temperatura.
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 BEC –
O BEC(1), do inglês Battery (of receiver) Eliminator Circuitry ou Circuito de Eliminação da
Bateria de Recepção, é uma função que quase todos os "Variadores" para 3 ou 4 células de
Lítio têm. Substitui a bateria de recepção e permite poupar o seu peso no aeromodelo.
O BEC consiste num circuito electrónico que baixa e regula a Voltagem da Bateria para com
esta alimentar o receptor e os servos, com uma voltagem estabilizada entre os 5 e os 6V.
Existem BECs de dois tipos: os "Lineares", que não costumam suportar uma tensão superior
a 12V ou LiPo 3S, e os "Switching" que suportam tensões superiores, alguns até 60 Volts.
A maioria dos BEC "Switching", ou de pulsos de voltagem depois filtrada e estabilizada,
fornece pelo menos 5 Ah.
Deve escolher-se um Controlador Electrónico de Velocidade cujo BEC tenha capacidade de
fornecer uma corrente maior do que a necessária aos servos e acessórios presentes no
aeromodelo de modo a evitar que os mesmos deixem de funcionar no caso de sobrecarga.
Alguns BEC "Switching" podem gerar "ruído eléctrico" devido a pulsos mal filtrados.
Este "ruído eléctrico" pode afectar a recepção em 35MHz ou mesmo em 2,4GHz, como o
afirma a marca Spektrum(2), Ponto 11 dos "Do", ou como admitido por alguns fabricantes (3).
 Brake –
Travão em inglês, fundamental nos planadores com motor eléctrico para obrigar o hélice a
parar e recolher e assim permitir um melhor voo planado ou simplesmente para evitar que o
hélice toque no chão ainda a rodar durante a aterragem do aeromodelo.
 Inversão do sentido de rotação –
Nos aeromodelos não costuma ser preciso inverter o sentido de rotação do motor durante o
voo ou manobras na pista. Uma inversão da rotação inadvertida durante o voo resultaria numa
súbita perda de velocidade e altitude do aeromodelo e a possibilidade da sua destruição.
Para inverter o sentido de rotação num motor sem escovas ou "brushless", basta trocar
quaisquer dois fios dos três que alimentam o motor embora alguns "variadores" permitam
fazer a inversão do sentido de rotação através da sua própria programação.
 Soft-Switch –
Existem alguns dispositivos chamados de "Soft-Switch", "interruptor suave" em português,
quase exclusivamente dedicados aos planadores com motor eléctrico cujas funções são iguais
às dos "variadores" mas que ao invés de controlarem a velocidade do motor apenas o
aceleram suavemente até à sua velocidade máxima havendo alguns "variadores" com a
hipótese de serem programados desse modo.

• Diferenças entre Controladores Electrónicos de Velocidade –
De modo a optimizar o conjunto do motor e respectivo "Variador", deve-se usar o "Variador"
recomendado pelo fabricante do motor. As diferenças poderão não ser de potência mas de
frequência e modo de funcionamento, por vezes diferentes de fabricante para fabricante, e
pode perder-se eficiência com um conjunto não optimizado ou testado.
Dado que nem sempre a ventilação dos aeromodelos é a mais adequada, deve usar-se
um Controlador Electrónico de Velocidade capaz de suportar uma corrente cerca de 50%
maior que o máximo de corrente previsto para que este não aqueça em demasia.
Um Controlador Electrónico de Velocidade com uma potência máxima mais baixa ou
igual à usada pelo motor poderá ficar danificado com o excesso de temperatura que
poderá desenvolver-se em voo e levar à queda do aeromodelo.
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5 – Controlo de Potência
5.2 - Fichas ou terminais de ligação

Fichas tipo PK para 40 a 60 Amperes

Fichas tipo "Tamiya" para 15 Amperes

Fichas isoladas para evitar curtocircuitos
ou
inversão
de
polaridade

É essencial usar boas Fichas ou Terminais adequados à Corrente que estivermos a usar e
assegurarmo-nos da boa ligação entre estas e os cabos através de uma boa soldadura.
Uma ficha não adequada, além de criar resistência à passagem da Corrente, pode ter efeitos
nefastos no material, as fichas "tipo Tamyia" chegam a "termo-soldar-se" com Correntes de
mais de 20 Amperes devido aos arcos voltaicos provocados por maus contactos.
É fundamental um bom contacto entre o Motor e o "Variador" e entre este e a Bateria de
Propulsão. Um mau contacto intermitente pode provocar interferências, aquecimento
dos componentes ou avaria destes.
No caso de uma falha na ligação da Bateria de Propulsão ao "Variador" com BEC o
receptor fica sem alimentação e pode perder-se o aeromodelo.
Eis dois tipos de Fichas pré-instaladas nas Baterias ou "variadores" que se podem classificar
de muito boas. Além de providenciarem um bom contacto evitam inversões de polaridade:
As do tipo Multiplex e as do tipo Deans. Existem outras similares de marcas variadas:

Fichas tipo Multiplex

Fichas tipo Deans

Há ainda uma coisa que não devemos fazer:
"Inverter a polaridade ao Variador", ou seja, devemos evitar ligar o Terminal Positivo da
Bateria ao Terminal Negativo do Controlador Electrónico de Velocidade e o Terminal
Negativo da Bateria ao Terminal Positivo deste.
Na maioria dos casos a "inversão de polaridade" resulta na destruição imediata do
Controlador Electrónico de Velocidade e pode também danificar a bateria.
Uma maneira de o evitarmos é usar o código de cores "standard", Vermelho para o terminal
positivo e Negro ou Azul para o terminal negativo, conforme se pode ver na maioria do
material eléctrico para corrente contínua.
O que parece funcionar melhor, mesmo contra todas as distracções, é o uso de terminais ou
fichas que impeçam a inversão de polaridade devido aos seus encaixes ou terminais
diferenciados.
As fichas ou terminais usados devem poder suportar as correntes usadas.
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6 – Os Hélices
6.1 - Introdução

Os Hélices são como as asas dos aeromodelos:
As asas sustentam o aeromodelo e o hélice impulsiona-o ao puxar o ar à frente do aeromodelo.
Nos últimos anos assistiu-se a uma melhoria no desenho dos Hélices, fruto do desenho por
computador (CAD-CAM) acompanhando a evolução que se deu nos perfis aerodinâmicos das
asas e também da produção de Hélices exclusivamente direccionados para os motores
eléctricos e as características de rotação e consumo destes, de modo a tornar o conjunto
mais eficaz, seja em Tracção Directa ou com Caixa Redutora.
Temos hoje uma variedade de Hélices com larguras, espessura e perfil das pás mais
adequados a cada tipo de uso:
Hélices pequenos com Passo igual ao Diâmetro para aviões pequenos e quase sempre
rápidos, com alta rotação em Tracção Directa, e Hélices grandes e eficientes a baixa
rotação para os aviões grandes e aeromodelos, em que a Força produzida é tão importante
como a Velocidade.

6 – Os Hélices
6.2 - Hélices e Potência
Ao Diâmetro do Hélice corresponde a Força ou Impulso produzido por este, ou seja, a
quantidade de ar que o hélice consegue "puxar" em cada rotação completa.
Se quisermos que o aeromodelo suporte mais peso e voe da mesma maneira teremos de
aumentar a área do círculo que o hélice descreve para este "puxar" mais ar, ou seja,
aumentamos o Diâmetro, aumentando a força produzida.
Ao Passo do Hélice, inclinação média das pás, corresponde a Distância percorrida em cada
rotação, como se fosse um parafuso a atarraxar no ar, determinando a Velocidade do Hélice.
Se quisermos aumentar a velocidade do aeromodelo usaremos um hélice com mais Passo.
Claro que, tal como nas asas, maior área ou inclinação das pás do hélice vão necessitar de
mais Potência. É também claro que com o aumentar da velocidade do aeromodelo não só a
sustentação gerada pelas asas mas também a eficiência do hélice aumenta daí ser comum
dizer-se que um hélice "trabalha melhor em voo".
O rendimento dos hélices está dependente da espessura das pás do hélice e do seu desenho.
Pelo atrás exposto vemos que os hélices não são todos iguais e podemos começar a ter uma
ideia da importância de um bom hélice, devendo-se usar o hélice mais adequado para o tipo de
aeromodelo e de tipo de voo em vista.
Considera-se que o Impulso ou Força produzida pelo Hélice igual a pelo menos um 1/3
do peso total do aeromodelo é suficiente para o voo. Para um voo descontraído e
satisfatório para o aeromodelista um Impulso da ordem de 50% do Peso Total do
aeromodelo é mais do que suficiente, permitindo, inclusive, algumas manobras
acrobáticas. Muitos fabricante indicam o hélice mais adequado para os seus motores e o
Impulso produzido por estes.
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7 – Caixas Redutoras
Nos últimos anos assistiu-se a uma melhoria e profusão de Caixas Redutoras existindo uma
grande variedade para todos os usos.
A Caixa Redutora, a exemplo da caixa de velocidades de um automóvel, permite a um motor
com pouca força mas rotativo fazer rodar um hélice maior e similar ao que usaria um motor
maior em tracção directa sem que o consumo de Potência do motor com Caixa Redutora seja
muito diferente do que teria em tracção directa e mantendo as suas rotações perto da sua zona
de eficiência máxima.
A Caixa Redutora pode ser aplicada a quase todos os motores e também a diversos tipos de
aeromodelos. Nos aeromodelos equipados com motores menos rotativos, caso da maioria dos
"Motores Outrunner", ou nos aeromodelos de alta velocidade o seu uso não é necessário.
Existem diversos formatos de Caixa Redutora que podemos agrupar em dois tipos:
– Caixas Redutoras cujo Eixo de Saída roda no mesmo sentido de rotação do Eixo do
Motor:
Planetárias, "Em Linha" e "de Correia".
Destas, as mais eficientes por terem menos atrito, são as "de Correia", sendo as Planetárias
as mais caras na aquisição e as "em Linha" as mais baratas. As Planetárias e as "Em Linha"
carecem de lubrificação de quando em vez. As caixas redutoras Planetárias e as "Em Linha"
são muito práticas pois ocupam o mesmo ou menor diâmetro que o motor sendo que algumas
têm a mesma fixação dos motores a que se destinam.
– Caixas Redutoras cujo Eixo de Saída roda no sentido contrário ao Eixo do Motor:
"Caixas Redutoras de Eixo Desfasado" na sua maioria só com um estágio de Redução, em
que o Pinhão ligado ao motor ataca uma Cremalheira solidária com o Eixo de Saída e que
obrigam a inverter o sentido de rotação do motor ou a usar hélices "esquerdos", que são
menos comuns. Também carecem de lubrificação de quando em vez. São Caixas Redutoras
mais baratas, devido a serem mais simples.
Eis algumas Caixas redutoras:

Motor "Astro Cobalt" com Redutora "Planetária" e Hélice

Para voo "Indoor" ou "Slow-Fly"

Componentes de Caixa Redutora Planetária

Caixa Redutora com "Eixo desfasado"
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8 – Baterias
8.1 - Introdução
"As baterias dos aeromodelos elétricos são os seus depósitos de combustível", uma
citação que as descreve na perfeição. As baterias são a fonte da energia que alimenta o
emissor de rádio, o receptor e os servos dos aeromodelos rádio-controlados e os motores
daqueles propulsionados por motor eléctrico. Usamos o termo Bateria para as distinguirmos
das pilhas primárias ou não recarregáveis(1).
Todos nos lembramos da nossa aula de Física/Química em que fizemos a experiência da pilha
eléctrica com o limão ou a batata?(2) Aí aprendemos que se tivermos um elemento líquido ácido,
o electrólito, entre dois eléctrodos de metais diferentes, um prego zincado e um fio de cobre por
exemplo, vamos obter uma tensão eléctrica entre eles. Se juntarmos várias dessas pilhas
poderemos acender um pequeno LED ou uma micro-lampâda. A corrente eléctrica vai durar
enquanto houver zinco suficiente no prego para reagir com o sumo do limão, tal como numa
pilha alcalina ou primária(3).
Numa Bateria recarregável passa-se o mesmo com a diferença que, devido aos materiais com
que é construída, podemos recarregar a Bateria quando esta fica descarregada(4).
Nos nossos aeromodelos usamos Baterias Recarregáveis, devido aos custos económicos.
Nos últimos anos abandonou-se o uso das Baterias de Níquel-Cádmio e das Baterias de
Níquel-Hidreto Metálico (NiMH) por motivos ambientais e poupança de peso. Claro que não
usamos Baterias de Chumbo por causa do seu elevado peso.
Actualmente, as Baterias mais usadas na Propulsão com Motores Eléctricos são as de
Polímero de Lítio, LiPo, e as LiFePO4, devido à sua alta densidade energética e baixo peso (5).

Esquema de Células de Iões de Lítio, prismática e cilíndrica, da Panasonic: Veja aqui o manual do fabricante

As Baterias que usamos são constituídas por várias Células Recarregáveis ligadas em série
– pólo positivo de uma célula ligado ao pólo negativo da célula seguinte e o pólo
positivo desta ligado ao pólo negativo da próxima célula – até atingir o valor da Voltagem
na Bateria que pretendemos(6).

8 – Baterias
8.2 - Caracterização das Baterias
 Voltagem Nominal da Bateria –
Em circuito aberto ou semi-carregada, vai depender dos materiais usados na construção desta:
– As células das Baterias de Chumbo têm 2 Volts, as Baterias de Chumbo ou Chumbo-Gel
nossas conhecidas têm 3, 6 ou 12 células destas em série, logo 6, 12 ou 24 Volts;
– As células de Níquel-Cádmio e Níquel-Hidreto Metálico têm 1,2 Volts;
– a Voltagem das células de Iões de Lítio é de 3,6 ou 3.7 Volts(7)(7a), que é o mesmo valor para
as células de Polímero de Lítio, LiPo;
As células de Lítio Fosfato de Ferro, LiFePO4, têm uma voltagem de 3,2 ou 3,3 Volts(8)(8a).
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O Valor da Voltagem de uma Bateria é a Soma da Voltagem das suas Células em série.
Com 4 células NiMH, uma bateria de recepção, p. ex., ficaremos com 4x1,2 = 4,8 Volts.
Se forem Células de Polímero de Lítio, com 4 Células teremos uma Voltagem de 14,8 Volts.
 Voltagem de Carga –
O Valor da Voltagem em Carga que cada Bateria de Níquel-Hidreto Metálico aceita sem se
danificar em Carga Rápida pode chegar aos 1,6 Volts por Célula.
No caso de uma Bateria de 4 Células 4 x 1,6 = 6,4 Volts.
O Valor Máximo da Voltagem de Carga das Células de Polímero de Lítio não deve
ultrapassar 4,25 Volt por Célula. Nas Células de LiFePO4 esse valor é de 3,65 Volt.
Chegado a um valor um pouco inferior a este, o carregador baixa progressivamente a Corrente
de Carga e quando esta atinge um Décimo da Corrente de Carga Inicial desliga a carga.
Devemos pois optar por um carregador adequado para Baterias de Iões de Lítio e que
permita visualizar o valor da voltagem de carga e monitorizar o processo de carga.
 Voltagem de Fim de Descarga –
O Valor da Voltagem em Descarga que cada Bateria de Níquel-Hidreto Metálico pode
suportar sem se danificar é de 0,9 Volt por Célula. No caso de uma Bateria NiMH de 4
Células o valor será de 4 x 0,9 = 3,6 Volts.
Para as Baterias de Polímero de Lítio o Valor da Voltagem em Descarga não deve baixar
de 3 V por Célula. Já nas Baterias LiFePO4 este valor é de 2,5 V.
Descarregar as baterias abaixo desses valores pode levar a danos nas células.
Existem dispositivos que emitem um aviso ou actuam sobre o "variador"
quando as Baterias atingem uma voltagem muito baixa.
Caso os "variadores" não possuam AutoCutoff para pararem o motor
quando a Bateria já atingiu uma Voltagem muito baixa, este é um método
de evitar danos à Bateria devidos a Voltagens demasiado baixas.
Avisador de Baixa Voltagem

 Capacidade da Bateria –
A Capacidade (C) de qualquer tipo de Bateria mede-se em Amperes-hora (Ah), ou seja,
quantos Amperes é capaz de fornecer numa hora.
Os fabricantes de Baterias Recarregáveis especificam a Capacidade destas em função de
quantos Amperes ou miliamperes (milésimos de Ampere) são capazes de debitar a uma
determinada Corrente de Descarga, normalmente um quinto da sua Capacidade (C/5 ou
0,2C). A Capacidade (C) e a Corrente de Carga/Descarga que uma Bateria suporta são
determinadas pelas suas características e discriminadas pela maioria dos fabricantes.
Para aumentar a Capacidade Total, podemos colocar várias Baterias em Paralelo, embora
isso só seja prático com as Baterias de Polímero de Lítio por questões de peso.
Para identificar as configurações das Baterias de Iões de Lítio usa-se uma nomenclatura que
nos diz de que maneira a Bateria é constituída:
Uma Bateria composta por duas Células em série (S) é uma Bateria 2S e se tiver outra
Bateria similar em paralelo (P) será nomeada 2S2P.
Temos como exemplo uma Bateria 7,4V e 7,6Ah 2S2P constituída por duas baterias de duas
Células em série, 2S ou 7,4Volt, com 3800 mAh de Capacidade. Com as duas Baterias de
3800 mAh em paralelo, 2P, atinge-se a Capacidade Total de 7600 mAh, como abaixo:
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As Baterias de Polímero de Lítio, Lipo, revolucionaram o voo eléctrico por terem um
baixo peso e uma grande capacidade de energia embora precisem de ser tratadas com
atenção, devido principalmente ao facto de não terem um invólucro rígido de metal como
outras Baterias de Íões de Lítio. Voltaremos a este assunto mais à frente.



Corrente de Carga ou Recarga das Baterias –

Todas as Baterias de Níquel-Hidreto Metálico podem ser carregadas em Carga Lenta, com
uma Corrente igual a um Décimo da sua Capacidade Nominal (C/10) durante 14 horas.
Este tipo de Carga é o indicado pelos fabricantes e parece ser o que melhor lhes convém.
O mais prático será recarregar as Baterias deste tipo em Carga Lenta ou Média na noite
anterior ao dia de voos.
As Baterias de Iões de Lítio podem ser carregadas a 1C, com uma Corrente de Carga
igual à sua Capacidade, embora algumas aceitem uma Carga mais Rápida e claro que
podem ser carregadas com correntes mais baixas. Para evitar que se deteriorem em períodos
mais longos de armazenamento, podemos recarregá-las apenas no dia anterior ao dia de voos.
Seja qual for a Corrente de Carga, a Bateria não deverá ultrapassar os 40 a 45ºC de
Temperatura durante o processo de Carga. Após a descarga, as Baterias só devem ser
recarregadas depois de terem arrefecido, pelo menos, até à temperatura ambiente.
Não devem ser submetidas a temperaturas superiores a 60ºC (1)(1a), sob a luz do sol ou no
interior do automóvel durante um dia de calor, por exemplo.
 Corrente de Descarga –
Ao invés do processo de Carga, as Baterias podem ser descarregadas a maiores Correntes
de Descarga, dependentes do tipo de Bateria.
A maioria das Baterias de Níquel-Hidreto Metálico actuais usam-se quase exclusivamente
para a alimentação da recepção ou acessórios e para alimentar o emissor de rádio.
Para as Baterias de Iões de Lítio temos uma nomenclatura para a Corrente de Descarga:
A Capacidade como parâmetro da Corrente de Descarga
Se uma Bateria for designada como tendo uma capacidade de Descarga de 20C, isto quer
dizer que deverá suportar uma Corrente de Descarga de 20 vezes a sua Capacidade sem
baixar muito a sua voltagem, mantendo pelo menos a nominal, o que afecta a Potência Total.
Para sabermos o valor dessa corrente, vamos multiplicar por 20 a Capacidade da Bateria
para sabermos de quantos Amperes deverá ser a sua Corrente de Descarga máxima:
Uma Bateria de 3200mAh de 20C deverá suportar uma Corrente de Descarga máxima de:
3,2 Ah x 20 = 64 Amperes-hora
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Claro que estes valores de Corrente de Descarga devem ser usados durante períodos curtos e
com boa refrigeração das baterias, sendo aconselháveis valores mais baixos de Corrente de
Descarga para períodos mais longos, uma Corrente de 15C ou 48 Amperes, p.ex., de modo a
manter baixa a temperatura da bateria.
Temos de ter em consideração que grandes Correntes de Descarga vão resultar num
aumento de Temperatura da Bateria, seja qual for o seu tipo de química ou construção.
A alta temperatura pode promover perda de Capacidade(1), danificar a Bateria ou pior(2).
Esta Temperatura não deverá exceder os 60ºC (3)(3a).
Para manter a temperatura dentro dos parâmetros é muito importante assegurar uma
boa refrigeração do Grupo Propulsor durante o seu uso, obrigando o ar a circular
através do aeromodelo, a partir de entradas de ar na frente da fuselagem e saídas de ar
perto da traseira, atrás dos componentes ou usando as janelas do aeromodelo, por exemplo.


Autonomia –

Se "as Baterias dos Conjuntos Propulsores Eléctricos são os seus Depósitos de Combustível"
a sua Autonomia está directamente relacionada com o Consumo de Corrente do Grupo
Propulsor.
Se um aeromodelo voa uma hora com o motor à velocidade máxima "abastecido" por uma
Bateria de 2000mAh (2Ah), diremos que o seu Consumo de Corrente é de 2 Amperes-hora.
Se este Consumo de Corrente fosse de 30 Amperes-hora teríamos:
2 Ah x 60 (minutos) / 30 Ah  120 / 30 = 4 minutos de voo
Na prática o voo acaba por ser um pouco mais longo, pois o hélice não faz tanto esforço sobre
o motor quando em voo, logo este consome menos, e não precisaremos da velocidade máxima
durante a maior parte do voo levando a um Consumo Médio menor.
Para sabermos o Consumo Médio de um aeromodelo multiplica-se a Capacidade da
Bateria, em Amperes, por 60 (minutos) e divide-se este produto pelos minutos de voo.
Num voo de 10 minutos com uma Bateria de 2000 mAh teremos:
2 (Ah) x 60 (minutos) = 120  120 / 10 (minutos de voo) = 12 Ah de Consumo Médio.
Podemos substituir o tempo de voo pelo Consumo Médio, se já o soubermos, para
calcularmos o tempo de voo teórico:
120 / 12 Ah (de Consumo Médio) = 10 minutos de voo


Balanceamento –

As várias Células de uma Bateria não são exactamente todas iguais e essas diferenças
acentuam-se com o uso das mesmas.
Durante a Descarga ou Recarga da Bateria, as Células "mais fracas", que não carregam ou
descarregam do mesmo modo que as outras Células, vão ter diferenças de Voltagem para as
outras Células e aquecer mais e/ou mais rápido que as outras.
Com a continuação do uso, estas Células podem mesmo deixar de carregar ou ficar em curtocircuito interno, acabando por absorver Corrente das outras Células e fazer baixar a
Capacidade e Voltagem da Bateria.
De modo a tentar manter todas as Células de uma Bateria com um comportamento
similar devemos balanceá-las ou "igualizá-las". No caso das Baterias de Iões de Lítio, a
necessidade de balancear as Células acabou por se impor com mais premência.
As Células com uma Voltagem muito abaixo das outras podem comprometer a
performance da Bateria e provocarem danos importantes.
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Para simplificar, suponhamos que se trata de uma Bateria com duas Células:
A Célula "mais fraca", aquela que tem a Voltagem menor, vai “enganar" o carregador:
Se uma Célula tiver 4,05 Volts e a outra 4,25 Volts, o carregador continuará a carregar a
Bateria até que esta atinja os 8,4 Volts totais previstos.
A Célula que já tinha atingido a Voltagem Máxima de 4,25 Volts
estará em sobrecarga há bastante tempo, dissipando o excesso
de Carga em Temperatura e, eventualmente, em gás que vai
“inchar” ou aumentar de volume a célula, podendo levar a uma
"falha catastrófica" e incêndio ou explosão.

Célula “inchada”

A sobrecarga, o excesso de descarga ou a alta temperatura danificam as células das
baterias de Iões de Lítio com efeitos óbvios - as Células danificadas ficam deformadas (1).
A razão para isto acontecer é que as Células das Baterias de Polímero de Lítio não têm um
invólucro rígido de metal e em caso de degradação (2) ou separação dos seus componentes
químicos, dá-se a libertação de gás que as deforma.
Podem chegar ao extremo de explodir ou, ao romper-se o invólucro protector, o seu conteúdo
entrar em combustão em contacto com o ar, como relatado em muitos casos que levaram à
recolha de muitos milhares de unidades(3)(3a)(3b).
Já as Células de Iões de Lítio do tipo LiFePO4 e outras similares(4) têm invólucro rígido com
válvula de segurança para prevenir explosão, similar à figura da página 15 no início deste
Capítulo, e uma composição química também diferente que ajuda a evitar esta situação(5).
As Baterias de Polímero de Lítio com duas ou mais células vêm equipadas com um cabo
específico para o balanceamento e devemos preferir as Baterias que o têm. Uma bateria
que não tenha este cabo pode ser uma bateria mais antiga cuja compra deve ser evitada.
Existem à venda balanceadores e carregadores que fazem o balanceamento das baterias
durante a carga e durante a descarga das Baterias, para as armazenar por exemplo.


Armazenamento –

As baterias não devem ser armazenadas por mais de duas semanas carregadas(6).
Uma bateria armazenada vai estar sujeita a degradação dos seus componentes químicos e
essa degradação ´é acelerada no caso de uma bateria completamente carregada.
Para minimizar a degradação, muitos carregadores podem descarregar as baterias até
50% da sua capacidade de modo a não se deteriorarem durante períodos sem uso.


Ciclagem –

Constatou-se que só após usarmos as Baterias várias vezes, estas atingiam o seu
máximo rendimento.
Quando uma Bateria é nova ou esteve muito tempo sem ser usada, podemos "rodá-la" com
vários Ciclos de Carga/Descarga num carregador com essa capacidade ou usando um
dispositivo próprio monitorizando a Voltagem de Fim de Descarga.
Deste modo, os elementos químicos que a compõem podem recombinar-se melhor antes de as
usarmos como Bateria de Propulsão onde as Correntes de Descarga a que a vamos
submeter serão muito superiores.
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Segurança –

Após vários episódios de incêndios com Baterias de Iões de Lítio (7), alguns fabricantes e
entidades decidiram compilar Regras de Segurança para o seu manuseamento.
As informações que se seguem foram extraídas das indicações de um distribuidor de baterias e
apesar de se referirem às Baterias de Polímero de Lítio, os procedimentos descritos também
podem ser aplicados a outros tipos de baterias de Iões de Lítio.
Tratadas com conhecimento e com o devido cuidado, as baterias de polímero de lítio já
provaram ser uma fonte de potência controlável e prática para o aeromodelismo.
O que pode acontecer de errado.
O fogo pode ser causado por:
Sobrecarga (carregador desajustado ou ajuste errado do carregador);
Carregar uma bateria desequilibrada;
Carregador "enganado" por fonte de alimentação ou bateria de apoio fraca;
Carregar uma célula ou bateria danificada, em curto-circuito ou danificadas por acidente.
As células ou baterias podem ser danificadas por:
Sobredescarga devido a uma corrente de descarga muito alta ou por se atingir uma voltagem
muito baixa; descarga de uma bateria não balanceada; curto-circuito ou acidente.
À excepção de um número muito pequeno de fogos que resultaram directamente dos danos em
consequência de acidente no campo de voo, os fogos ocorreram quase sempre durante a
carga. Estes fogos foram permitidos quase exclusivamente por erro humano, logo, evitáveis.

Para impedir activamente um fogo:
Se usar um carregador multi-funções verifique sempre se este está ajustado para o tipo de
bateria que está a carregar.
Ajuste sempre o carregador à contagem total das células em série da sua bateria, "S", (ou
baterias se as estiver a carregar em série).
Não confunda o número total de células numa bateria (por exemplo 6 células para uma bateria
3s2p) com o número de células em série (3 para 3s2p) dessa mesma bateria.
Não permita que a carga da Bateria continue acima de 4,25 Volts por célula [definição de
sobrecarga].
Não ajuste o limite da corrente de carga acima de 1C, a menos que a bateria o suporte e
mesmo neste caso supervisione sempre o processo. A 1C = 3,2 Ah para uma bateria de
3200mAh. 0,83 Ah para uma bateria de 830 mAh e assim por diante.
Não carregue baterias diferentes ou não balanceadas em série. É preferível e mais seguro
carregá-las separadamente.
Assegure-se de que seu carregador tem uma fonte de alimentação adequada, por exemplo,
uma bateria que não esteja ela própria em carga nesse momento.
Certifique-se sempre de que as baterias não estão fisicamente ou electricamente danificadas
antes da carga ou da descarga.
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Não carregue baterias que tenham um elemento danificado ou inchado.
Não continue a carga caso alguma célula comece a aquecer.
Não carregue uma bateria sujeita a temperaturas abaixo de 0ºC. Conhecem-se casos de
baterias que incharam ao carregarem a temperaturas perto de 0ºC.
Não deixe as baterias a carregar sem vigilância. Monitorize sempre o processo de carga.
Não exponha as baterias a calor intenso nem as deixe expostas a temperaturas elevadas.
Assegure-se de que os terminais da bateria estão isolados correctamente para impedir um
curto-circuito na manipulação, transporte ou armazenamento.
Use e transporte as baterias com cuidado para evitar perfurações, deformações ou curtocircuitos provocados por objectos metálicos, use uma embalagem própria para o efeito.
Não permita que a bateria se descarregue abaixo de 3 Volts por célula. Use um "variador" com
programação adequada à bateria que está a usar ou um avisador de baixa voltagem. Como
último recurso, cronometre o voo e monitorize a bateria.
Após o voo, desligue inteiramente as baterias do "variador" para impedir uma lenta
sobredescarga.
Limite os danos possíveis em caso de fogo:
Carregue numa área isolada, longe de material combustível ou inflamável.
Não carregue as baterias no aeromodelo.
Não carregue as baterias no seu carro, especialmente durante a marcha deste.
Tenha à mão um extintor.
Se a bateria esteve envolvida num acidente, ou começar a aquecer ou inchar durante a carga,
desligue-a e coloque-a num sítio seguro e aberto para observação, p. ex., um tacho velho.
Se uma bateria sofreu um curto-circuito ou uma das situações acima referidas, coloque-a num
sítio seguro e aberto por 15 minutos para observação.
Se concluir que a deve deitar fora, descarregue-a lentamente até ao fim e só então a ponha no
lixo. Use uma lâmpada ou coloque a bateria num balde com água e sal para a descarregar e
neutralizar completamente antes de a deitar no lixo, isto é o que faço.

Originalmente publicado por Flightpower:
http://manuals.hobbico.com/fpw/fpwp0104-8596-manual.pdf
Outras publicações de segurança com Baterias de Iões de Lítio:
Publicação da BMFA: http://www.bvrmc.uk/pdfs/lipo%20safety.pdf
Publicação da AMA: https://amaflightschool.org/getstarted/lipo-battery-basics
Publicações da Panasonic: https://industrial.panasonic.com/ww/products/batteries/secondarybatteries/lithium-ion/documents
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9 – Carregadores

Carregadores Lentos –
São assim chamados por serem usados para efectuar
Cargas Lentas. Considera-se uma Carga Lenta se esta
durar mais de 5 horas. Com uma ou várias saídas com
Correntes de Carga de 50 mAh até 500 mAh costumam
ter uma saída de Carga para Baterias de Chumbo ou
Chumbo-Gel, usadas como Bateria de Campo e para
alimentar os Carregadores Rápidos.
A sua alimentação é a da rede eléctrica doméstica.

Carregadores Rápidos –
Os Carregadores Rápidos são assim
chamados por carregarem as Baterias a
pelo menos, a Capacidade da Bateria, 1C,
e desligarem automaticamente no fim da
carga.
Vamos apenas abordar os carregadores
para Baterias de Iões de Lítio já que são as
mais usadas na propulsão dos nossos
aeromodelos.
A maioria dos carregadores de Baterias de
Iões de Lítio carrega a pelo menos 1C a
maioria das baterias e essa carga demora
cerca de uma hora. Existem, no entanto,
carregadores dedicados a um só tipo de
bateria, por exemplo para as baterias 1 ou
2S usadas em aeromodelos de indoor.
Temos depois os carregadores mais completos e/ou complexos, com visualização e/ou
memorização dos vários parâmetros de carga ou descarga, monitorização da temperatura da
Bateria, capacidade de carregar Baterias de 6 ou mais células em série, de efectuar
balanceamento e programação para carga de Baterias LiPo e LiFePO4, NiMH e de Chumbo.
Alguns podem também ser alimentados a partir da rede eléctrica doméstica.
Claro que, como em tudo, tem-se o que se paga, embora seja de preferir carregadores mais
fiáveis de modo a evitar que as baterias sejam sobrecarregadas devido a erros de tolerância de
componentes mais baratos ou mal ajustados.
 Ciclagem e balanceamento das Baterias –
A maioria dos Carregadores têm um pequeno ecrã de cristais líquidos com apresentação da
Corrente de Carga, Voltagem da Bateria à carga e Capacidade carregada pela Bateria,
entre outros valores. Alguns permitem também Descarregar a Bateria e conhecer a
Capacidade Descarregada. Outros ainda permitem memorizar várias Cargas e Descargas.
Estes Carregadores são mais caros mas permitem-nos conhecer o estado das Baterias.
A este processo de Carga/Descarga chamamos de "Ciclos" e permite "Ciclar" ou "Rodar"
as Baterias: Descarregar e Carregar as Baterias várias vezes antes de serem usadas e
permite obter melhores performances. Devemos "Ciclar" e/ou "Balancear" as Células depois
de um período de armazenagem ou após um período de Descargas Intensas.
Para as Baterias de Iões de Lítio ou de Polímero de Lítio deverá usar-se um Carregador que
tenha essa função ou um Balanceador em paralelo com o Carregador.
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10 – Aeromodelos para iniciação ao voo eléctrico
Não me importava de ter aprendido a pilotagem com alguns dos aeromodelos de iniciação ao
voo com motor eléctrico que hoje temos disponíveis. Apesar de pouco se aprender sobre
construção com eles, a sua simplicidade de montagem e a facilidade de aprendizagem que
permitem é fantástica e a sua robustez permite primeiros voos tranquilos para o iniciado.
Eis três que tive a oportunidade de voar:
EasyStar 3 da Multiplex:
Envergadura: 1366 mm
Peso Total: a partir de 700 g
Área Alar: 28 dm²
Carga Alar (FAI): 25 g/dm²
Motor: Roxxy C28-30-1100Kv - 220W(1)
Bateria: LiPo 3S 2200 mAh
Funções: Ailerons, Direcção, Profundidade,
Acelerador
EasyGlider 4 da Multiplex:
Envergadura: 1800 mm
Peso Total: a partir de 1100 g
Área Alar: 40 dm²
Carga Alar (FAI): 27 g/dm²
Motor: Roxxy C28-34-850Kv <300W(2)
Bateria: 3S 2200 mAh
Funções: Ailerons, Direcção, Profundidade, Acelerador
FunCub da Multiplex:
Envergadura: 1410 mm
Peso Total: approx. 1380 g
Área Alar: 40 dm²
Carga Alar (FAI): 35 g/dm²
Motor: C35-42-930Kv - 400W(3)
Bateria: LiPo 3 2600 mAh
Funções: Ailerons, Direcção, Elevador, Acelerador
Este aeromodelo deverá ser devidamente programado devido à sua grande potência e leveza.
São três aeromodelos que permitem ao iniciado dar os primeiros passos com segurança e após
dominar a sua pilotagem estará apto a voar aeromodelos mais complexos.
Documento resumido com a perfomance destes motores da Multiplex
Tabela de perfomance dos motores da Multiplex:
https://www.multiplex-rc.de/Downloads/Multiplex/Produktinformationen/multiplex-roxxy-mot-prop-finder--de.pdf

(1) https://www.multiplex-rc.de/produkte/detail/index/sArticle/6830
(2) https://www.multiplex-rc.de/produkte/315077-roxxy-bl-outrunner-c28-34-850kv-easyglider-4
(3) https://www.multiplex-rc.de/produkte/314965-roxxy-bl-outrunner-c35-42-930kv
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11 – Segurança
Atenção! O Motor Eléctrico arranca sempre.
Com o motor ligado ao Controlador Electrónico de Velocidade ou “Variador” e depois de ligada
a Bateria a estes, o motor fica pronto a trabalhar.
O seu arranque é silencioso e não “vai abaixo” ou pára por bater em algo, continua a rodar até
que o desliguem ou já não seja capaz de o fazer por destruição de um ou vários componentes.
É um modo de propulsão que requer cuidado no seu manuseamento após estar ligado.
O perigo está no facto do motor ligado estar pronto a rodar, mesmo com o hélice parado.
Aqui ficam alguns conselhos que me parecem pertinentes:
Se quiser testar um motor, faça-o primeiro sem o hélice. Só depois de verificado o
funcionamento correcto, aplique o hélice com a bateria desligada.
Verifique sempre tudo antes do voo, não depois do acidente.
Antes do primeiro voo de um aeromodelo novo, faça um teste de alcance e elimine
possíveis interferências. Em dúvida, não prossiga com o voo.
Não carregue as Baterias perto de materiais inflamáveis ou combustíveis: dentro do
automóvel por exemplo.
Vigie sempre a Temperatura das Baterias durante a carga: se muito sobrecarregadas
podem incendiar-se ou mesmo explodir.
Não curto-circuite as Baterias. Não as coloque no bolso ou na caixa de ferramentas junto
com objectos metálicos. Podem romper-se ou fazer curto-circuito, incendiar-se ou
mesmo explodir. Acondicione-as numa caixa ou embalagem própria e bem preparada.
Não Inverta a Polaridade ao ligar as Baterias ao "Variador" ou ao Carregador de Baterias,
além de danificar componentes, o cheiro resultante é péssimo.
Ligue sempre o Emissor de Rádio em primeiro lugar e verifique a posição do controlo do
motor. Só depois de ligado o Emissor, ligue o Receptor, o "Variador" e a Bateria.
Para desligar, siga a ordem inversa.
Não deixe que se coloquem entre si e o aeromodelo ou na frente deste.
Logo que todos os componentes estejam ligados, o motor pode rodar a qualquer
momento, seja por comando inadvertido ou interferência.
Se verificar danos num hélice, substitua-o. Hélices defeituosos constituem um risco.
Os motores eléctricos podem fazer saltar ou partir hélices defeituosos ou rachados.
No caso de haver outras pessoas nas proximidades avise-as com antecedência quando
pretender aterrar ou descolar o seu aeromodelo. A presença do seu aeromodelo pode
passar despercebida pois a maioria dos aeromodelos eléctricos quase não se ouve.
No caso de estar a fazer evoluir um aeromodelo com sistema BEC e após o desligar do
motor por Auto-Cutoff, por esgotamento da Bateria ou outro motivo, tente aterrar o
aeromodelo logo que possível.
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Se o "Variador" desligou o motor devido ao baixar de Voltagem da Bateria, não convém
tentar "agarrar aquela térmica enorme" por demasiado tempo pois o próximo
componente a deixar de funcionar em condições pode ser o Receptor.
Se durante o voo, a potência ou a velocidade do aeromodelo diminuírem repentinamente,
aterre o aeromodelo imediatamente e verifique a Bateria, Motor e "Variador".

12 – Conclusão
É esclarecedor ler os Catálogos e Sites da Internet dos fabricantes e distribuidores para
recolher dados sobre motores, baterias e aplicações indicadas.
Destes Catálogos e Sites foram retiradas imagens e dados usados nesta publicação.
Só no campo de voo os dados de cálculo, prova em bancada ou simulação por computador
poderão ser validados ou comparados com os resultados em voo.
Como às vezes digo: "ainda não vi cálculos a voar, a não ser quando mando com o caderno ao
ar. E não voam muito bem. Deve ser um problema aerodinâmico".
Não há nada como experimentar e experimentar de novo.
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