Uma breve história do Radio Controlo de Aeromodelos

Trabalho realizado no âmbito do Curso de técnicos Nível I
da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Área disciplinar: Sistemas de Rádio e Programação de Emissores

Trabalho realizado por: Vítor Gandarela

12/ 03/2021

Indíce
Prefácio
Introdução
1

Os diferentes sistemas

Secção

Secção

Secção

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
15
16
17
18
19
3
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Começando pelo princípio…
Radioplane
Aeromodelismo e Radiocontrolo
Os primeiros tempos
Sistemas RC de Láminas Ressonantes
Modos I e Modo II
Primeiros passos do Sistema Proporcional
O Controlo Proporcional
Chegam os transístores
O Controlo Digital Proporcional
Kraft – Um caso de sucesso
Era moderna
Microprocessadores
Sistema Spread Spektrum
Dos Atuadores Eletromecânicos de Escapamento aos Servocomandos
Atuadores Eletromecânicos de Escapamento
Atuadores Eletromecânicos de Escapamento Compostos Atuadore
Eletromecânicos com motores Elétricos
Galloping Ghost
Servocomandos para o Controlo Proporcional
Elementos Fundamentais de Radiocomunicação e Recetores
Elementos Fundamentais de Comunicação Rádio
Recetores Super Regenerativos
Modulação AM e FM
Recetores Super-Heteródinos
PCM – Pulse Code Modulation
Sstema Spread Spektrum
Recetores Spread Spektrum
Vantagens e Inconvenientes de um sistema Spread Spektrum
Fontes Imagens
Consultas

6
8
9
10
14
15
16
18
19
20
21
22
22
24

25
27
29
31
31
34
35
36
37
38
38
39
40
42
43

2

Prefácio
Falar da história do radiocontrolo é tornar presente o trabalho encetado por inúmeras
pessoas que,

com o seu esforço e empenhamento, tomaram parte no processo de

desenvolvimento dos equipamentos que hoje utilizamos. Ontem como hoje, partilhamos
com todos estes protagonistas do passado o fascínio e imagética do velho sonho de Ikaro
pelo que bom seria que a prática contemporânea fosse novamente argumento para referência
em relatos históricos dum futuro próximo.
Este pequeno trabalho pretende constituir-se apenas como um guião sumário dos momentos
mais significativos que entendi terem marcado o desenvolvimento neste âmbito, sendo
seguramente injusto pela falta de muitas referências,

omitidas por opção seletiva da

hierarquização da sua importância ou desconhecimento, pelo que peço naturalmente
desculpa.

Introdução
Numa procura constante da superação da sua condição natural, desde sempre que o homem
imagina poder voar observando invejosamente o voo das aves no seu meio natural. Após as
primeiras tentativas algo ingénuas de uma aproximação mais ou menos imediatista a este
propósito1 , a conquista da sua possibilidade de voar constitui a fantástica aventura da história
da aviação com o seu grande desenvolvimento a partir do início do séc. XX.
A história do aeromodelismo antecede e confunde-se com a história da aviação “full size” 2.
Desde que o homem sonha poder voar, que a realização de modelos experimentais \de
escala reduzida para investigação dos seus engenhos voadores constituiu um elemento
essencial no processo de estudo neste âmbito3, para além de uma prática como atividade
recreativa de desporto e lazer, replicando e recreando modelos populares da aviação real
numa escala reduzida ou construindo os seus próprios aeromodelos dedicados para o
Saltos de pontos elevados com artefactos rudimentares, com as previsíveis más consequências para a sua
integridade física…, etc.
2 Utilizada a terminologia em língua Inglesa “Full size” dada a ambiguidade da designação equivalente em
Português
3 Protótipos
1

3

efeito.Assim, mesmo antes de o homem ter
conseguido criar “engenhos” que lhe permitissem
voar, já este experimentava a criação e lançamento de
aeromodelos

(Planophore

4

vários

registos),

observando, comparando e procurando melhorar o
desempenho do voo dos seus modelos ou terminando
também frequentemente com aterragen no topo de
árvores, edifícios, perdendo-os de vista ou subindo interminavelmente em fortes massas de
ar quente só para citar algumas das situações mais habituais…
Tal como muito bem relatado no museu “Radio Control Hall of Fame” (Ohio / USA),
daqui surge o primeiro grande sonho da aventura histórica do Radio Controlo que se pode
formular na possibilidade de conseguir de alguma forma tornar possível ter algum controlo
sobre o voo dos modelos. Este direcionamento da vontade conduz ao desenvolvimento dos
primeiros sistemas de emissores/recetores monocanal, com atuadores de escapamento
electromecnicos movidos por motores de borracha que controlavam habitualmente apenas
o leme de direção com movimentos de “tudo ou nada”5 e posteriormente controlando mais
funções com o desenvolvimento dos atuadores compostos. O segundo sonho consistia em
conseguir realizar múltiplos controlos tal como acontece na aviação “full size”, controlando
mais eixos de rotação dos modelos, o que se traduziria na possibilidade de realização de um
maior número de manobras, incluindo a possibilidade de realização do voo acrobático.
Surgem assim novos sistemas RC 6 com vários canais inicialmente operáveis apenas
individualmente e mais tarde com possibilidade de ação simultânea.
Cumprindo uma das características mais distintivas da espécie humana (aperfeiçoamento,
evolução e superação do “statos quo” ), não tardou muito para que se formulasse novo
propósito neste âmbito, desta vez o de conseguir um controlo proporcional de cada
função. Em vez de um sistema com movimentos de “tudo ou nada” acionado pelo piloto
através de interruptores ou botões de pressão, os primeiros passos neste sentido realizaram-

4

Aeromodelo criado por Alphonse Pénaud (1850 –1880) com motor de elástico. Realizou uma
demonstração de voo bem sucedida em Paris nos jardins de Tuileries em Agosto de 1871 para os
membros da Sociedade Francesa de Navegação Aérea, conseguindo um voo de 55m a 20m de altura,
durante 11 seg. , O planophore foi assim a primeira máquina mais pesada que o ar a voar
eficientemente, ainda antes de qualquer avião “full size”, influenciando significativamente os primeiros
tempos da engenharia aeronáutica.
5
Designado comumente por sistema “Bang Bang”
6
RC será a designação utilizada a partir deste momento para a designação dos equipamentos de
radiocontrolo
4

se através de engenhosos artifícios de execução de breves ordens manuais de comando na
ativação de interruptores ou botões de pressão, progredindo para sistemas que enviavam
pulsos eletrónicos com diferentes durações e/ ou com uma regularidade variável,
incicialmente num processo analógico e posteriormente com sistemas digitais cada vez mais
sofisticados.. A cada segmento do movimento do stick ou alavanca no emissor, corresponde
no modelo um movimento da função acionada na mesma proporção, tal como se verifica
no controlo de uma aeronave “full size”.
Hoje damos como adquirido, os equipamentos RC que utilizamos nos nossos aeromodelos.
Todos permitem uma prática desportiva com um elevado grau de segurança, estando
disponíveis no mercado com uma grande diversidade de oferta e, na maior parte dos casos,
com preços ao alcance de todos. No entanto, para aqui chegarmos um longo caminho foi
percorrido, com inúmeras pessoas dedicando muito do seu tempo e energia no seu
desenvolvimento.
A industria militar, dadas as avultadas quantias monetárias que dispende para o
desenvolvimento de equipamentos, particularmente

equipamentos inovadores que de

alguma forma lhes permita dispor de algum tipo de vantagem, tem sido historicamente um
dos grandes motores da evolução de muitas tecnologias tal como se verifica nos
equipamentos RC utilizados no aeromodelismo. Os sistemas RC que foram sendo utilizados
no nosso desporto provêm amiúde de sistemas desenvolvidos e/ ou já amplamente utilizados
no meio militar para diversificados equipamentos.
No trabalho que se segue, procurei elencar essencialmente os acontecimentos, pessoas,
equipamentos e circunstâncias que de alguma forma marcaram a história do radiocontrolo,
num processo determinante para a realidade hoje possível neste âmbito. Há naturalmente
neste processo muitas tomadas de decisão

pessoais sobre o juízo da hierarquia de

importância relativa dos factos a apresentar, bem como a eventual falta de referências que
por desconhecimento podem também não constar pelo que peço desde já desculpa, sendo
que a intenção foi ser o mais informado e imparcial possível. As marcas e equipamentos
referenciados neste trabalho a propósito de cada sistema merecen essa referência pelo facto
de de alguma forma representarem um momento de inovação, existindo naturalmente uma
miríade de outras marcas e equipamentos produzidos posteriormente nessa mesma linha
que não referenciados pois não tiveram esse contributo histórico de inventividade e
inovação.

5

1 - Começando pelo princípio…
Os sistemas de comunicação à distância através de ondas electromagnéticas tem vários
intervenientes a partir dos finais do séc. XIX (Eduard Branley, Oliver Lodge, Guglielmo
Marconi, William Preece, tendo estes dois últimos realizado uma demonstração em
Dezembro de 1896 na praça Toynbee Hall em Londres em que fizeram soar um sino através
do acionamento de um “botão numa caixa” sem nenhuma ligação física com o referido sino.
Em 1898, Nikola Tesla apresentou uma invenção sua numa exibição
no Madison Square Garden que designou por “Teleautomaton” a que
o incrédulo público incrédulo atribuiu

a sua pilotagem a artes

mágicas, telepáticas ou a um eventual macaco treinado operando o
invento a partir do seu interior…. Esta invenção foi o primeiro
equipamento radiocontrolado que há registo sob a forma de uma
2 – Teleautomaton

miniatura de um barco. Tesla registou a patente desta invenção nesse

ano, ocultando no entanto muitos pormenores e explicações do seu funcionamento, com o
medo desta informação ser roubada, tal como tinha acontecido anteriormente com tantas
outras invenções suas. Procurou vender esta invenção às Forças Armadas dos Estados
Unidos para a sua utilização no controlo de torpedos, não tendo no entanto sido bem
sucedido nesse propósito.

3 – Demonstração do Teleautomaton

4 – Patente US613809 relativa ao sistema de telecontrolo de
barcos e veículos em geral

A partir da invenção de Tesla, o radiocontrolo não teve grande desenvolvimento até à 1ª
Guerra Mundial, período durante o qual alguns países realizaram alguns projetos para o seu
desenvolvimento visando a possibilidade da sua utilização em programas militares.

6

Em 1917, Archibald Low, brilhante engenheio, físico e
inventor Britânico, integrado num grupo de trabalhos
experimentais secretos da RFC (antecedente da RAF) foi
o primeiro a utilizar com sucesso um sistema de
radiocontrolo num aeromodelo não tripulado (AIR 567571 ). A partir deste momento muitos aeromodelos vão
ser desenvolvidos como alvos para treino de tiro por

5 - AIR 567 (UK 1917)

diversas forças armadas ou ataque com explosivos, evoluindo

posteriormente para a

realização múltiplas tarefas tais como: reconhecimento, vigilância, ataque, realização de
fotografia e vídeo, transporte de correio, realização de tarefas agrícolas, etc., , originando uma
industria prolifera que conhece hoje uma forte implementação no desempenho de múltiplas
missões civis e militares sob a designação genérica de UAVs7. Inglaterra e Estados Unidos
foram pioneiros no desenvolvimento de aeronaves pilotadas remotamente a partir da 1ª
Guerra Mundial, alargando-se posteriormente a sua utilização a diversos países, favorecendo
assim o seu grande desenvolvimento.

6 - Cima - baixo / Esquerda – direita:
- Hewitt-Sperry Automatic Airplane (bomba teledirigida - US Army 1917) / Radioplane OQ-2 descolando
de uma rampa de lançamento
- Projeto QUEEN BEE (Tiger Moth radiocontrolada para treino de tiro antia aéreo - RAF 1935) / Consola
de controlo (Queen Bee)
- General Electrics MQ-9 REAPER (sofisticado drone atual de vigilância e ataque – USA) / Posto de
comando no soloc omum aos drones Predator e Reaper)

7

UAV – Unmanned Aerial Vehicle mais comumente designado por “Drones”, são aeronaves não
tripuladas, realizando um voo autónomo ou comandadas remotamente.
7

2 - Radioplane
Um caso curioso com particular importância na industria dos
UAVs foi desempenhado pelo ator de Hollywood Reginald
Denny. Entusiasta por

aviação, desenvolveu um grande

interesse por aeromodelos nos inícios da década de 1930,
tornando-se aeromodelista praticante. Cria uma loja de
12 – OQ3

aeromodelismo em 1934 (Reginald Denny Hobby Shop) e
com grande visão e sentido de oportunidade

começa a

produzir drones para treino de tiro das forças armadas norte americanas nos finais da década
de 1930. Associa-se com Nelson Paul Whittier , funda a Reginald Denny Industries (mais
tarde Radioplane) e em 1940 consegue um contrato para fornecimento do seu drone OQ-2
Radioplane . Este drone não era mais que um aeromodelo tradicional de grandes dimensões
(3,73m / 47 Kg / 137 Km/h vel. max.) propulsionado com um motor bicilindrico de
combustão interna com de 6Hp (4,5KW) de potência e com dois helices contrarotativos. O
equipamento de radiocontrolo era construído pela empresa Bendix Industries e o modelo
descolava de uma rampa com catapulta,
aterrando, em caso de sobrevivência às
sessões de tiro, com um paraquedas que
tinha integrado para o efeito. A evolução

13 – Regnald Denny (esq.) e Walter H. Rightes
fabricante dos motores para a Radioplane

14 – Rampas de lançamento (RP-1 e RP-4)

8

deste modelo com apenas ligeiras modificações (OQ-3) foi massivamente utilizado durante
a 2ª guerra mundial tendo-se produzido cerca de 9400 unidades.

Após a 2ª guerra mundial, a Radioplane continuou o fabrico e
desenvolvimento de drones-alvo para treino militar, fabricando
entre outros a série BTT (Basic Training Target) igualmente com
grande sucesso, tendo produzido cerca de 60000 unidades.
15 – BTT / RP-71

A Radioplane foi comprada pela Northtrop em 1952.
Muito

curioso

também

o

registo

fotográfico efetuado por um fotógrafo
militar durante uma visita à Radioplane no
ano de 1945 em que este fotografou uma
bela jovem trabalhadora sardenta, Norma
Jeane Dougherty, a quem encorajou
16 – Radioplane

fortemente a empreender uma carreira de

modelo. Esta breve exposição funcionou como campanha de
lançamento para Norma que mais tarde viria a adquirir uma enorme

17 – Norma Jeane
Dougherty (Marilyn
Monroe)

fama sob o pseudónimo de Marilyn Monroe.

3 – Aeromodelismo e Radiocontrolo
Para além dos modelos de voo livre com mecanismos
simples de acionamento dos lemes de forma a não se
afastarem muito do local de voo, uma das primeiras
formas criadas para
18 – Voo Round the Pole

o

controlo

distância

à
dos

aeromodelos foi estabelecendo uma ligação física com
estes, através de cabos que acionavam mecânica ou
eletricamente

dispositivos

dentro

do

modelo,

19 – Voo circular
9

permitindo assim efetuar algum tipo de controlo. São exemplos deste tipo o voo RTP
(Round the Pole flying) e o voo circular (U-Control) , este último iniciado no continente
norte americano no princípio da década de 40, gozando de grande popularidade até finais
dos anos sessenta.
Rapidamente se instalou no entanto o desejo da substituição da ligação física com os
modelos por uma ligação imaterial que permitisse de alguma forma o seu controlo e que
4 - Os primeiros tempos
simultaneamente pudesse “dar asas” para estes fluirem livremente no espaço, tal como
acontece na aviação “full size”. Não tardaria muito a encontar-se uma solução que foi a
utilização da comunicação por radiação eletromagnética (rádio).
Os primeiros tempos do radiocontrolo de aeromodelos contaram com a participação
empenhada de muitos intervenientes, a maior parte dos quais com uma forte ligação ao
radioamadorismo, que cedo perceberam a possibilidade da utilização da comunicação rádio
para o controlo dos aeromodelos. Destacam-se neste
pioneirismo as figuras de Hull Ross e Clinton DeSoto,
radioamadores e membros do American Radio Relay
League. Trabalhando em conjunto, Hull e o seu associado
DeSoto construíram e voaram com sucesso vários
20 – Hull Ross (esq.)

modelos de planadores efetuando maios de 100 voos bem

sucedidos no Verão de 1937. Em Julho de 1938, Hull voou o seu planador “Skyrider”
(planador com 4,8m de env. com um sistema de controlo um pouco pesado mas
completamente inovador que funcionava

através de motores reversíveis de corrente

continua), no “National Soaring Contest” realizado em Elmira, New York com o amigo
Bourne como operador de controlo.
Hull, apesar do seu curto período de vida,8 teve uma grande
relevância no desenvolvimento do radiocontrolo. Entre
outros, inventou o sistema de “Escapamento” 9com motor
de borracha, o controlo com motores DC reversíveis10 bem
como um recetor monoválvula para os aeromodelos.

21 – Escapamento Bonner

Hull faleceu precocemente em Setembro de 1938, eletrocutado em casa durante experiências com
equipamentos de TV
9
Ver Anexo I
10
Sem grande continuidade dado o elevado peso dos motores elétricos nesta época
8

10

Igualmente relevante no âmbito dos primeiros tempos do radiocontrolo dos aeromodelos
foi o papel desempenhado pelos norte americanos Walter Good e William Good. Irmãos
gémeos e homens de ciência11, começaram a realizar os
seus primeiros voos com modelos radiocontrolados em
1937 no aeroporto de Kalamazoo no estado do Michigan,
com um modelo proveniente do

voo livre com uma

envergadura de 2,4m. Em 1938 constroem o seu famoso
modelo “Big Guff” 12 (ligeiras modificações no modelo
utilizado anteriormente) com o qual experimentaram e

22 – Big Guff

desenvolveram os seus equipamentos RC ao longo de vários anos, conquistando muitos
pódios em competições de aeromodelismo.13. Influenciaram significativamente a sua época,
deixando uma marca indelével na evolução do radiocontrolo de aeromodelos.

24– Walter Good (1947)

23 – Walter e William Good

25– Com Henry Ford

26 – Big Guff (diagrama da instalação RC)

Nestes primeiros tempos do RC os equipamentos de radio operavam com envio de um sinal
não modulado 14, partilhando frequências utilizadas com os radioamadores, sendo necessária

11

Douturados em Física
Big Guff – Modelo resultante de uma adaptação de um modelo bem sucedido concebido para voo
livre por Kwel Grant, agora com uma fuselagem de maiores dimensões para se poder instalar o
volumoso equipamento RC. Este modelo tinha uma envergadura de 2,44m, um peso em ordem de voo
de 3,8Kg e estava equipado com um motor Brown Junior.
13
Vencedores do NATS em 1938, 1939, 1940 e 1947
14
Simples envio de uma onda eletromagnética numa determinada frequência (comumente em 27MHz,
banda partilhada pelos radioamadores) que o recetor sintonizava num sistema simples de sinal do tipo
on - off
12

11

a obtenção de licenças para poderem operar os seus equipamentos.

O alcance de

comunicação rádio destes equipamentos era de pouca distância e as interferências causadas
pelas comunicações dos radioamadores e de outros aeromodelistas eram frequentes. Os
primeiros equipamentos RC (emissores e recetores) utilizavam válvulas termoiónicas que
necessitavam de elevadas voltagens para o seu funcionamento, o que implicava a utilização
de baterias muito pesadas com diferentes voltagens. Tinham grandes variações no seu
funcionamento causadas pela temperatura, humidade, tempo de utilização, etc e requeriam
um grande cuidado na sua proteção contra choques e vibrações aos quais eram muito
sensíveis.
A emissão sofria variações de potência de sinal e utilizava uma grande largura de banda com
recetores pouco seletivos (super regenerativos) pelo que facilmente ocorriam problemas de
interferências, sendo apenas possível o voo de um único aeromodelista de cada vez.
Os emissores necessitavam de uma grande voltagem de
funcionamento, pelo que utilizavam baterias muito pesadas e
volumosas, sendo por vezes alimentados pela rede fixa de
energia tal como acontecia com o primeiro emissor dos
irmãos Good. Colocavam-se no solo e estavam ligados a
uma antena fixa no topo de um mastro. A partir do emissor
saia um cabo para ligação à “consola de comando” que
inicialmente se resumia a um ou dois interrutores ou botões
27 – Joe Raspante c/ o seu
volumoso emissor (1946)

de pressão, que o piloto segurava na mão para envio das
ordens de comando do seu modelo. Durante muito tempo,

os modelos foram apenas controlados com o leme de direção..
A bordo dos aeromodelos estava instalado o recetor, e os
mecanismos de atuação das superfícies móveis dos
modelos, designados por atuadores eletromecânicos de
escapamento15. Os recetores necessitavam de uma voltagem
diferente

dos

atuadores

escapamento 16 ,
28 – 1º Emissor/ Irmãos Good

de

pelo que era

necessária a instalação de duas
baterias a bordo com diferentes
29 – Recetor Big Guff

15
16

Equivalente da época ao atual servocomando / Ver anexo I
Voltagem superior
12

voltagens. As ordens recebidas pelo recetor faziam atuar relés muito sensíveis que fechavam
o circuito de alimentação dos atuadores de escapento para movimentação do leme associado.
Dado o elevado peso dos equipamentos instalados a bordo dos modelos (+/- 900g), estes
eram construídos com dimensões razoáveis de forma a possibilitarem conseguir-se uma carga
alar não muito elevada. Procurava-se também que os modelos fossem muito estáveis, tendo
habitualmente asa alta, grande ângulo de diedro e um centro de gravidade avançado dado
serem habitualmente apenas controlados com o leme de direção17
Nesta época, os equipamentos eram montados e afinados pelos próprios praticantes., muitos
deles também radioamadores ou com ligações profissionais no âmbito da eletrónica. Os
esquemas técnicos e recomendações de montagem efetuavam-se através de revistas de
aeromodelismo que já existiam há alguns anos e que agora começavam a integrar algumas
colunas dedicadas ao aeromodelismo RC, bem como através de edições bibliográficas que
entretanto foram sendo editadas
Para poderem utilizar estes equipamentos os aeromodelistas necessitavam de requerer uma
licença que nalguns países implicava a realização de um exame que podia incluir entre outros,
uma prova de morse pois ainda não existiam frequências de utilização livre.
A primeira competição de aeromodelismo a incluir uma classe de radiocontrolo aconteceu
nos estados unidos em 1937 (U.S. Nationals)18.
A 2ª guerra mundial e os primeiros anos posteriores ao fim do conflito condicionaram muito
a evolução do aeromodelismo. Durante o período da guerra havia, entre outros, muitas
limitações para a utilização do espaço radioelétrico bem como grandes escassez de materiais
utilizados no fabrico dos aeromodelos. Nos primeiros anos do pós guerra, as pessoas tinham
naturalmente um conjunto de preocupações e prioridades que não permitiam um grande
espaço de lazer, relegando também o aeromodelismo e outras atividades de caráter mais
lúdico para segundo plano, com alguma exceção para os estados unidos da américa, dado
não terem sofrido danos no seu território. Apesar das circunstâncias, durante este período
os irmãos Good bem como outros aeromodelistas conseguiram seguir praticando,
divulgando e conseguindo “contagiar” alguns novos praticantes. A partir de 1950 há uma
retoma mais expressiva da atividade aeromodelistica. Os equipamentos continuam a ser

Apesar de menos frequente, por vezes tinham também controlo do motor.
1º classificado: Chester Lanzo num voo que muitos discutem o quanto terá sido efetivamente
efetuado pelo piloto… 2º classicicado: Walter Good
17
18

13

construídos pelos próprios praticantes e começam a existir algumas propostas comerciais de
equipamentos RC (kits para montagem e equipamentos já montados).
Desde os primeiros voos dos irmãos Good em 1937 até finais da década de 50, aconteceu
relativamente pouca inovação técnica nos equipamentos RC. De referir o desenvolvimento
de vários sistemas da mecânica dos atuadores de escapamento bem como o surgimento de
sistemas que substituíam o motor de borracha por um motor elétrico desmultiplicado que,
apesar de ser genericamente muito similar aos escapamentos mecânicos, permitiam uma
maior velocidade de mudança de ordem de comando e maior força na movimentação dos
lemes de controlo.

5 - Sistemas RC de láminas ressonantes
Baseado em experiências pioneiras de Weiss (1938), surge um sistema engenhoso de sistema
de radiocontrolo por laminas sonoras ressonantes. Ao contrário que acontecia nos sistemas
anteriores em que era unicamente enviada uma onda portadora a cada ordem do emissor,
neste novo sistema uma onda portadora é agora enviada continuamente para o recetor com
uma alteração da sua amplitude de acordo com o sinal a enviar, num procedimento designado
por modulação por amplitude (AM). O sinal a modular correspondia a um sinal de baixa
frequência (300-600Hz) correspondente a som musical.
No recetor estava instalado um conjunto de láminas
metálicas que vibravam por ressonância sempre que uma
bobina adjacente era percorrida por uma corrente elétrica
correspondente ao sinal emitido com a sua frequência. Ao
vibrarem, estas laminas fechavam um contacto de um
30 – Láminas e relés de um
recetor “Reed Relay”

pequeno relé que fechando um circuito elétrico, permitia a
passagem de corrente elétrica para ativação do mecanismo

de escapamento. Assim, rapidamente se depreendeu que se foi possível modular um sinal
(som) para a execução de uma determinada ordem de comando, seria possível modular
inúmeros sinais diferentes para a execução de múltiplas ordens pelo que subitamente foi
possível ter sistemas múltiplos canais19, cada um dos quais com um comando específico no

19

O conceito de canal neste período é distinto do que hoje entendemos pelo mesmo termo. Num
sistema de láminas ressonantes, existia um som (frequência) para cada lámina, bem como um atuador
ativado por interrutores individuais no emissor. Assim, uma ordem de comando “direita” tinha um
interrutor de ativação e um atuador para mover o respetivo leme à direita. Uma ordem de comando
14

emissor, bem como acionar um atuador de escapamento apenas com a ordem pretendida
sem necessitar lembrar qual a última ordem sequencial realizada. Os movimentos de
comando continuam a ser do tipo “tudo ou nada” mas os “servocomandos” são operados
de uma forma mais mais próxima do que hoje utilizamos 20.
Em 1953 Frank Schmidt (Frank Schmidt Company) fabrica e comercializa um equipamento
RC multicanal com o sistema de láminas vibrantes segundo o modelo concebido por E.
Rockwood21.

31 - Esq.: Sistema RC multicanal com láminas vibrantes de F. Schmidt
32 - Cima: Anuncio comercial do sistema (Model Airplane News 1953)

O sistema de láminas ressonantes tornou-se o sistema RC dominante na década de 50,
atingindo um desempenho considerável. Inicialmente permitia apenas a utilização de um
canal de cada vez, progredindo posteriormente para uma eletrónica capaz de permitir a
utilização de vários canais em simultâneo.
Com o tempo, muitos aeromodelistas desenvolveram alguns truques para conseguirem uma
aproximação a um controlo proporcional dos lemes neste sistema de “tudo ou nada” que
consistia em ligar e desligar muito rapidamente o interrutor de um determinado canal. Estas
técnicas ficaram conhecidas como “toques habilidosos” ou “proporcionalidade nervosa”.
Modo 1 e Modo 2

“esquerda” tinha outro interrutor e outro atuador para mod«ver o respetivo leme à esquerda, pelo que
um canal neste período era constituído por dois interrutores e dois atuadores
20
Ver secção final sobre servocomandos
21
Descrição do sistema num artigo escrito pelo próprio E. L. Rockwood (Model Airplane News - Agosto
1949): https://www.vintagercfiles.com/MAN1949Aug_article.pdf
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6 - Modo I e Modo II
Os sistemas multicanais utilizavam interrutores de duas posições dispostos na horizontal
no lado direito do emissor para o controlo do leme de direção(mais tarde ailerons) e
longitudinalmente (para a frente e para trás) no lado esquerdo, para o controlo do leme de
profundidade. Com prática era possível conseguir-se um controlo dos modelos para se
efetuarem voos bem coordenados o que incluía o voo acrobático.
Com o aparecimento dos emissores com dois manches (Bonner Digimite/ 1964) foi possível
uma disposição das funções de controlo de forma a permitirem uma pilotagem mais cómoda
e ergonómica, dispondo as funções de ailerons e elevador nos dois movimentos do stick
direito, num paralelismo com o que acontece na aviação “full size”. Um único stick (direito)
controla em simultâneo ailerons e profundidade, o outro stick (esquerdo) controla o leme de
direção e o motor.
Acabava de se instituir o modo de voo mais utilizado pelos pilotos no aeromodelismo (modo
2) sendo que a resistência da “velha guarda” dos emissores multicanal, com longos anos de
treino num sistema com interrutores controlando ailerons e profundidade em mãos
separadas tiveram naturalmente grande relutância na adoção do novo sistema. Assim, os
novos emissores fabricaram-se também com a velha disposição das referidas funções,
explicando-se deste modo origem curiosa dos dois modos de voo mais utilizados na
pilotagem dos aeromodelos (Modo I e Modo II). Apesar da maior lógica do Modo II, a
razão da continuidade da utilização do Modo I está muito associada ao facto de muitos dos
novos aeromodelistas fazerem a sua aprendizagem inicial com as pessoas mais velhas e
experientes dos clubes de aeromodelismo, os quais por sua vez também se iniciaram deste
modo, perpetuando assim a presença do Modo I na pilotagem.

7 - Primeiros passos do controlo proporcional
A partir dos sistema de láminas ressonantes, foi possível começar a conceber-se que se um
sinal enviado (som)

ativava no recetor a execução de uma ordem de comando, fazendo

variar a duração do sinal deveria poder fazer variar o sentido e amplitude do movimento
resultante dessa ordem de comando. Assim, começam em meados da década de 50 as
primeiras experiências com sistemas embrionários de modulação por largura de pulso PWM
(Pulse width modulation) que originariam

posteriormente o almejado comando

proporcional que ainda hoje utilizam nos equipamentos RC atuais.
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Sistemas semi proporcionais:
Walter Good - TTPW (Two Tones Pulse Width)
Don Brown (1954) - Crank System (Galloping Ghost) PWR (Pulse
Width Rate)
Don Baisden (1960) – Galloping Ghost (publica um artigo sobre
o seu sistema na revista “Grid Leaks”/ sistema comercializado mais
tarde pela marca ACE RC
Howard McEntee (1960) - Kicking Duck (variação do pulso de um 33 – Emissor ACE
(Galloping Ghost)
tom/ PWR / 1 tom operando dois comandos)

Estes sistemas apresentavam um movimento oscilante das superfícies de controlo22 em torno
do neutro que provocava um elevado consumo de energia. Os movimentos aconteciam
através da média dos valores do tempo (PR)23 e da largura do pulso (PW)24.
A direção funcionava pela variação da largura do pulso (PW). Se estivesse 50% do tempo
ligado e 50% do tempo deligado acontecia o neutro, mais tempo ligado que desligado,
acontecia um movimento para um lado, mais tempo desligado que ligado acontecia o
movimento contrário (PW). A profundidade funciona pela variação da frequência do pulso
(PR). O controlo do motor efetua-se através de um sistema que momentaneamente liga ou
desliga para a obtenção de uma posição dentro do curso do movimento possível
(habitualmente 5 posições)

Isto acontecia porque a frequência dos ciclos pulso/ pausa era muito baixa, originando assim momentos
com uma oscilação lenta de grande amplitude
22

23

PR = Pulse Rate (frequência de pulso)

24

PW = Pulse width (largura de pulso)
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8 - O Controlo proporcional
Em 1960 surge a primeira versão comercial25 de um sistema
proporcional eficiente desenvolvido por Hershel Toomin,
com a marca
produzido

Space Control,
pela

empresa

Electrosolids corporation. Este
34 – 1º Emissor Space Control

sistema

tinha

4

canais

perfeitamente proporcionais com
possibilidade de ação simultânea de vários canais. Zel Ritchie, com
conhecimentos em eletrónica e extraordinário piloto RC, dá

35 – Eletronica interior

continuidade à Space Control em 1961, refinando ainda mais o sistema e promovendo a
marca com as suas brilhantes demonstrações. Em 1963 cede esta tecnologia à conceituada
empresa Orbit Eletronics à qual continua ligado, trabalhando como funcionário.
O emissor estava equipado com um stick de dois eixos,
aproximando muito o sistema aos comandos utilizados na
aviação “full size” que proporcionava uma pilotagem
muito mais fácil e agradável, podendo efetuar-se o
36 – Publicidade da época

comando isolado ou simultâneo de duas funções. Este
equipamento operava em AM,

26

com recetores

superheterodinos. Este tipo de recetor tinha muito maior seletividade que os da velha geração
(super regenerativos), sendo muito mais seguros e possibilitando que funcionassem vários
equipamentos ao mesmo tempo27. O set base incluia um servomotor para os ailerons e um
conjunto compacto (Brick) onde estava integrado o recetor e os servos do leme de
profundidade e da direção.
Tecnicamente utilizava um sistema de dois tons com modulação da variação da duração e
frequência do pulso (PWR), sendo esta última suficientemente elevada para se conseguirem
movimentos bem definidos e sem oscilações (TTPW + PWR)

25

Já existiam equipamentos desenvolvidos anteriormente mas que não foram comercializados
AM – Sistema de rádio em que o sinal a enviar é transmitido através de um processo em que se efetua
uma alteração da amplitude de uma onda portadora de acordo como o sinal a enviar, acontecendo
posteriormente no recetor o processo inverso para obtenção do sinal com a informação
27
Passou a ser possível utilizarem-se até seis equipamentos em simultâneo com este tipo de recetor
26
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Este é um excerto curioso de uma análise deste equipamento publicada na revista “Flying
Models” em Janeiro de 1961:
“Space Control is a new Quadruple Simultaneous Proportional control recently introduced by Solidtronics
Division of Electrosolids Corp. of Van Nuys, California. As you may well imagine this is about the closest
thing to being in the cockpit yet devised….”
Este equipamento era comercializado completamente montado e pronta a utilizar. O preço
era muito elevado28, sendo invejado pela maioria dos praticantes que continuavam a utilizar
maioritariamente os sistemas de láminas ressonantes.
Dado não ter sido registada nenhuma patente deste sistema, foram feitas muitas cópias
posteriores por diversos fabricantes da época.

9 - Chegam os transistores
Em 1947, William Shockley inventa o transístor. A sua introdução
nos equipamentos eletrónicos vai permitir operar uma grande
revolução, substituindo-se as velhas válvulas termiónicas por estes
novos componentes. Os equipamentos tornam-se mais leves,
mais compactos, consumindo muito menos energia e com um
custo muito menor. Os primeiros transístores eram instáveis com

37 – Transistores

temperaturas altas e não permitiam a passagem de correntes
elevadas pelo que foram utilizados inicialmente conjuntamente com válvulas teromiónicas
(eletrónica hibrida). A sua chegada ao mercado verifica-se alguns anos mais tarde, sendo já
produzidos massivamente na década de 60.
Os primeiros recetores nos sistemas com láminas
ressonantes

tinham

relés

associados

que

posteriormente foram substituídos por transístores.
Este atualização permitiu reduzir significativamente
o seu tamanho, peso, consumo elétrico bem como

38 – Recetores c/ relés e c/ transistores

aumentar a sua fiabilidade, pois os relés eram muito suscetíveis às vibrações dos motores,
gorduras do combustível, oxidação, etc. As primeiras propostas comerciais destes
equipamentos apareceu no mercado pelos fabricantes Bonner e Orbit Electronics em 1961.

28

Cerca de 600$ (USA-1960) com uma equivalência para a moeda atual de cerca de 5000€ (2021)
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10 – Controlo Digital Proporcional
Apesar da fiabilidade e controlo proporcional conseguido pelos sistemas RC desenvolvidos
até ao principio da década de 60, estes tinham um tempo de resposta muito lento
relativamente ao tempo de reação humana o que para além de desagradável, criava vários
problemas operativos (ordens exageradas, calculo de antecipação operacional necessário,
trimagem desadequadas, etc ). Assim, depois de algum
tempo de desenvolvimento Doug Spreng e Don
Mathes formam a companhia “Digital Control
Systems” e lançam no mercado o primeiro sistema RC
digital que designaram por “Digicon” 29.
Este sistema utilizava a variação da largura de um pulso
elétrico (PWM) 30 gerado no emissor a partir das
variações

de

posição

dos

sticks

que

tinham

potenciómetros associados. O movimento dos sticks

39 – Digicon

gera um sinal digital com variação do comprimento (duração) do pulso (PWM) através de
uma combinação de um código binário associado a multiplas posições do movimento de dos
manches. O sinal a modular deixa de ser analógico como em equipamentos com controlo
proporcional anteriores e é agora um sinal digital o que permite um grande incrementeo da
velocidade de resposta dos equipamentos, eliminando vários problemas habituais num
Apesar de atribuído a Doug Spreng a invenção deste sistema, a história não é exatamente
assim pois trata-se de uma tecnologia há já algum tempo utilizada 31 na industria militar norte
americana para o controlo de misseis, drones e outors engenhos aeroespaciais. Doug Spren
teve de facto o engenho e o mérito de adaptar este procedimento tecnológico para o controlo
dos aeromodelos RC, numa forma simplificada e miniaturizada, desenvolvendo os circuitos
elétricos para o efeito a um custo reduzido. Talvez não seja por acaso que nunca tenha
patenteado este sistema…32

Um sistema digital consiste basicamente no envio de um conjunto de ordens (canais) através de pulsos
calibrados a dois níveis, inferior e superior (zeros e uns), repetidos a uma razão de 20 vezes por segundo
(20HZ) numa lógica sequencial (multiplexagem) que o recetor descodifica (desmultiplexagem) e envia para o
servocomando do canal correspondente
30 PWM = Pulse Width Modulation (Modulação por largura de pulso)
31 Mais uma vez…
32
Ver informação mais detalhada a propósito do sistema PWM no capitulio relativo aos servocomandos
29
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Dada a grande velocidade de resposta deste sistema, a Digicon desenvolveu amplificadores
para os servocomandos da época de forma a possibilitar que estes pudessem ser utilizados
respondendo aos novos requisitos de velocidade.
Em 1964 a C&S comprou a Digicon, dando continuando a esta linha de equipamentos que
instituiram o sistema que ainda hoje se utiliza nos equipamentos RC atuais.
Outros fabricantes33 se sucederam no lançamento deste tipo de equipamentos, nesta época
com preços muito elevados, sendo que o sucesso desta tecnologia
ocorrerá apenas uns anos mais tarde com a

massificação do

1º

transístor e a produção em série asiática, com custos
significativamente mais baixos (anos 70).
Estes equipamentos têm requisitos operativos muito diferentes dos
sistemas anteriores pelo não podendo utilizar os antigos atuadores,
bem como sendo muito lenas a resposta dos servocomandos
analógicos

da altura, foi necessário desenvolver novos

40 – Bonner Digimite
(protótipo - 1963)

servomotores34.

11 - Kraft / Um caso de sucesso
Phil Kraft, aeromodelista dedicado e com
um grande curriculo desportivo (vencedor
de vários NATS, participante do TOC como
piloto e como diretor, etc.),

consagra-se

campeão do mundo (acrobacia) em 1967 ao
vencer o Campeonato do Mundo na
Corsega/ Itália. Phil vinha trabalhando há
vários anos no desenvolvimento de um
equipameto RC proporcional
41 - Phil Kraft e o seu modelo multi KWIK FLI III

que fosse

efetivamente distintivo pela sua qualidade,

dispendendo avultadas quantias de dinheiro neste propósito. Tendo conseguido já
tecnicamente alcançar o seu propósito, a medalha de ouro no campeonato do mundo foi o
trampolim que soube aproveitar com grande sentido de oportunidade para o lançamento da

33
34

Dee Bee Quadruplex, E. K.. Logictrol, Bonner Digimite, Orbit, Kraft, Hoovers F&M Digital 5, etc.
Bonner Digimite servos (ver capitulo relativo aos servomotores)
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sua marca, garantindo uma história de sucesso no mundo dos equipamentos RC sem paralelo
e tornando-se o maior fabricante mundial de equipamento RC. Para além de uma grande
visão e persistência pessoal, Phil Kraft procurou

sempre fazer-se rodear da melhor

“expertise” do momento para o desenvolvimento dos seus equipamentos, o que constituiu
mais um forte elemento do sucesso da marca Kraft.
“Pullen Kraft proportional” foi o seu primeiro equipamento
desta linha de sucesso (1963), à qual se seguiu a série “Gold
Medal” em 1968 que instituiu o modelo de rádio que produziu
até aos finais da sua atividade e em 1975 apresenta a série
“Signature

Serie”

sofisticadíssimo
42 – Puller Kraft
Proportional

na

para

feira
a

de

época,

Toledo,
com

equipamento

possibilidades

de

personalização e com um preço igualmente à altura...
Em 1976 lança o primeiro equipamento RC sintetizado. Este

sistema permitia ao piloto mudar a frequência a utilizar sem necessitar de efetuar uma
mudança de cristais pois o equipamento tinha circuitos eletrónicos que permitiam gerar várias
frequências dentro da mesma banda.
Dado os equipamentos Kraft, bem como outos equipamentos congéneres de outros
fabricantes não estarem naturalmente ao alcance da grande maioria
dos praticantes de então, conduz Phil Kraft, novamente com uma
grande visão de mercado, `à criação de uma segunda marca (PCS Proportional Control System), inicialmente não a identificando
publicamente com a marca Kraft. A marca PCS vendia basicamente
os mesmos equipamento mas a um preço

muito competitivo

43 – Emissor PCS

(menos cerca de 1/3 menos que o preço médio de outros
fabricantes), destronando a maior parte da concorrência da época, sem ferir a suscetibilidade
dos seus clientes da linha Kraft oficial.
A partir do desenvolvimento do seu sistema proporcional, Kraft foi durante um longo
período de tempo o “State of Art” no âmbito dos equipamentos RC, com os aeromodelistas
procurando conseguirem dispor de um destes equipamentos, bem como sendo uma marca
largamente copiada por multiplos fabricantes concorrentes. Kraft encerrou a sua atividade
em 1980.
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12 - Era moderna
Em 1969 aparecem nos estados unidos os primeiros equipamentos RC com emissão em
FM35 (frequência modulada) e sistemas com sinais digitais codificados (PCM - Pulse Code
Modulation)36, aumentando assim muito a segurança e fiabilidade da comunicação.
Tendo atingido já um elevado

grande grau de fiabilidade e

desempenho, a evolução dos equipamentos na década de 70 vai no
sentido do desempenho de funções mais avançadas nos emissores.
Inicialmente a reversão do sentido dos servos, depois dual rates e
44 – Kraft Signature
Serie

exponenciais, misturadores, diferenciais, etc. (1975/Kraft “Signature
Series”, Orbit - Elit, etc).

13 - Microprocessadores
Os microprocessadores surgem em 1971 (Intel 4004) e vão permitir operar uma grande
evolução dos equipamentos eletrónicos. Circuito integrado em grande escala, o
microprocessador é um circuito eletrónico complexo, formado por
inúmeros componentes minúsculos, montados num pequeno
pedaço de material semicondutor. São normalmente aplicados em
computadores,

onde

formam

a

Unidade

Central

de

Processamento, mas as suas aplicações são ilimitadas na indústria

45 – Microprocessador
Intel 4004

eletrónica.37
Os microprocessadores permitiram uma grande sofisticação do desempenho dos
equipamentos eletrónicos bem como uma miniaturização gigantesca das suas dimensões. A
possibilidade de armazenamento em memória das configurações de vários modelos, écrans
LCD para visualização de múltiplas informações, ajustes de múltiplos parâmetros tais como:
direção, amplitude do movimento dos servos, dual rates e exponenciais, cronómetros,
misturas complexas, curvas de movimento personalizadas, vários configurações de voo para
cada modelo (modos de voo), etc. são alguns exemplos das suas novas possibilidades.

35
36

FM É um sistema de transmissão em que o sinal a enviar é modulado numa onda portadora pela alteração
Ver capitulo relativo aos recetores

37 microprocessador

in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2021. [consult. 2021-03-08 21:46:50].

Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$microprocessador
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Até ao aparecimento dos microprocessadores, um equipamento RC era utilizado apenas para
a pilotagem de um único modelo. Se o aeromodelista quisesse ter vários modelos operativos
tinha necessariamente que adquirir um equipamento para cada um deles. Só este aspeto
permite tornar presente o salto qualitativo que os novos equipamentos significaram…
Nas décadas de 80 e 90

a evolução dos

equipamentos RC continuou a verifica-se, não
havendo no entanto nenhum salto tecnológico
revolucionário. Traduziu-se no aparecimento de
equipamentos que exploraram cada vez mais as
potencialidades oferecidas pelos cada vez mais
potentes microprocessadores, aumentando as
suas memórias internas, permitindo uma
programação cada vez mais complexa e

46 – Robbe/ Fut. CM Rex (1986)
1º Emissor da marca c/ um microprocessador
Visor LCD/ Múltiplas memórias/ PCM
Programação de algumas funções / etc.

sofisticada, visores de maiores dimensões e
manuseamento tátil, trimmers eletrónicos, desenvolvimento de uma maior ergonomia, etc.

14 - Tecnologia Spread Spektrum
A

inovação recente mais marcante no âmbito do RC

verificou-se apenas em 2004 com a introdução do sistema
Spread Spektrum mais uma vez por ação de um morte
americano, Paul Beard, criador da marca Spektrum, com o
sistema DSM, operando em 2,4GHz. Esta tecnologia já há
muito tempo era utilizada em sistemas de comunicações
militares e na informática. Trata-se de um sistema de
transmissão bidirecional de alto débito (telemetria possível)
que utiliza várias frequências dentro da mesma banda,
saltando continuamente ou fixando-se

38

em algumas

47 – Spektrum DX6

frequências não ocupadas de entre os cerca de 80 canais possíveis, numa uma lógica
sequêncial de acordo com uma codificação específica para cada par emissor/ recetor que
ambos conhecem depois de efetuado o processo incial de sincronização (Binding). Vários

38

Protocolos FHSS ou DSSS respetivamente
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sistemas RC trabalham em simultâneo dentro da mesma banda, utilizando e/ ou alternando
entre frequências de uma forma diferenciada para cada um deles.
Terminam assim “99,9%” dos problemas de comunicação rádio dos sistemas anteriores bem
como o pretexto para as desculpas frequentes atribuídas a “problemas de rádio” procurando
justificar acidentes causados na maior parte das vezes por meros erros de pilotagem
diversos…
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Secção - 2 / Dos atuadores eletromecânicos de escapamentoaos servocomandos
15 - Atuadores eletromecânicos de escapamento
Os atuadores eletromecânicos de escapamento (nome derivado dos sistemas de escapamento
dos mecanismos dos relógios), foram os primeiros
mecanismos eficientes utilizados para a transformação dos
sinais elétricos provenientes do recetor em movimentos dos
lemes de controlo dos aeromodelos. Como já referido
anteriormente,
48 – Atuador de escapamento

os

atuadores

de

escapamento

eletromecânicos foram mais uma das engenhosas invenções

de Ross Hull que seriam utilizados nos aeromodelos durante cerca de ¼ de século (+/- de
1928 – 195039).
Estes equipamentos, tinham um elástico retorcido que tenciona
uma cruzeta com 3 ou 4 braços . Sempre que recebiam um sinal
proveniente do recetor, ativava-se um relé 40 que fazia soltar
um pequeno travão da cruzeta, permitindo que esta rodasse ¼
de volta (90º) de cada vez dada a tensão a que estava sujeita pelo

49 – Escapamento Bonner

“motor” de borracha, detendo-se temporariamente em cada
1/8 de volta (45º) enquanto essa ordem de comando
continuasse ativa no emissor. O tirante de comando estava
solidário com a cruzeta rotativa,

atuando na outra

extremidade no leme a movimentar (terminação usual em
forma de manivele inserida numa pequena jaula de arame
50 - Transmissão de comando

solidária com o leme). As ordens de comando eram
sequenciais e com um movimento

de “tudo ou nada”.

Assim, um “toque” no emissor traduzia-se num movimento à direita ou esquerda, dois
toques acontecia o movimento contrário e assim sucessivamente.

39

De Soto publicou um artigo na revista “Model Airplane News” em Janeiro de 1938 a propósito das
experiências de Hull designando este atuador de “Hull escapement”
40
O relé é um pequeno eletroíman. É constituído por uma bobine que sempre que é percorrida por uma
corrente elétrica gera um campo magnético que atrai uma lámina metálica para o fecho de um circuito,
fazendo assim as funções de um interrutor
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Sequência de mov. de um escapamento com 4 braços (ex. direção):
1 - Emissor On = mov. da cruzeta para os 45º/ dir. - 1/2 da amplitude
2 - Emissor Off = mov. da cruzeta para os 90º/ dir. - amplitude máx.
3 - Emissor On = mov. da cruzeta para os 135º/ dir. - 1/2 da amplitude
4 - Emissor Off = mov. da cruzeta para os 180º/ neutro
5 - Emissor On = mov. da cruzeta para os 225º esq. - 1/2 da amplitude
6 - Emissor Off = mov. da cruzeta para os 270º/ esq. - amplitude máx.
7 - Emissor On = mov. da cruzeta para os 315º/ esq. - 1/2 da amplitude
8 - Emissor Off = mov. da cruzeta para os 360º/ neutro (posição inicial)

Em função do ponto em que se
encontrava detida a cruzeta, calculava-se o
número de ordens necessárias para se
obter o comando pretendido pelo que era
importante lembrar qual a última ordem

51 – Escapamento e transmissão de comando

efetuada de forma a saber qual o próximo
movimento da sequência, o que nem sempre acontecia….

16 - Escapamentos compostos41
O próximo passo significativo da evolução dos atuadores de escapamento foi o de
permitirem o retorno automático ao neutro após terminada uma determinada ordem de
comando, não sendo mais necessário recordar a última ordem efetuada para calcular o
próximo movimento da sequência. Este novo tipo de atuador era designado por “Atuador
Eletromecânico de Escapamernto Composto”, tendo sido utlizado inicialmente para o
controlo do leme de direção tal como os modelos anteriores.
Existiram vários sistemas de diferentes fabricantes, tendo
basicamente

o

mesmo

principio

de

funcionamento.

Utilizavam uma roda dentada (ou sistema de cruzetas duplas)
tensionada pelo elástico retorcido, sobre a qual atuava
diretamente o leme de direção como anteriormente. A roda
52 – Escap. composto Elmec

41

dentada tinha uma pequena alavanca encostada para suavizar

Compound escapements
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a sua rotação, e várias protusões colocadas para a detenção do seu movimento em
momentos específicos.
Posições

de

detenção Sequência de mov. de um escapamento composto (ex. direção):

habituais:

1 - Emissor On = mov. da roda dentada até ao stop 2/ Direita

0º/ Stop 1 / Neutro

2 - Emissor Off = mov. da roda dentada até ao stop 1/ Neutro

90º/ Stop 2 / Direita

3 - Emissor On + Off + On = mov. da roda dentada até aos 270º/ Esquerda

270º/ Stop 3 / Esquerda

4 - Emissor Off = mov. da roda dentada até ao stop 1/ Neutro

Posteriormente estes escapamentos evoluíram de forma a permitir a ativação de mais ordens
de comando através da introdução de mais pontos de paragem, retornando sempre
autonomamente ao neutro no final de cada ordem. A segunda função a incluir neste sistema
foi uma uma pequena 42 ordem de subida do leme de profundidade 43 (stop nos 340º) e
posteriormente e posteriormente algum controlo44 do motor..
As ordens de comando continuavam a ser do tipo “tudo ou nada” e efetuavam-se a partir de
equipamentos com um único canal. Era possível intercalar mais escapamentos em série com
o primeiro para se conseguir a execução de mais funções, sendo no entanto pouco prático
dado complicar muito operar o sistema.

Escapamento Composto Babok com “Kick-up elevator”

53 – Deriva no neutro
(braço na horizontal)
Elevador no neutro
(braço na vertical)

54 – Deriva na direita
Elevador no neutro

55 – Deriva na esquerda 56 – Deriva quase neutro
(270º)
(340º
(elevador a subir)
Elevador no neutro
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“Kick-up elevator” era a designação habitual para este curta ordem de subida que permitia entre
outros a realização de manobras como o looping. Nos planadores era utilizado frequentemente como
ordem de comando contrária (descida)
43
Três ordens consecutivas on/ off + on/ off + on
44
Controlo que se traduzia apenas numa pequena alternância entre duas posições (Quick-Blip Throttle)
28

17 - Atuadores com motores elétricos
A partir do final da década de 50 os escapamentos com “motor” de borracha foram
substituídos por novos equipamentos 45 com motores elétricos desmultiplicados com
múltiplas vantagens em relação aos escapamentos anteriores, tais como:
- Fácil instalação
- Mais força para uma maior autoridade das superfícies de controlo dos modelos
- Maior velocidade
- Menor peso e volume
- Simples sequência de controlo (Off = Neutro / On = Esq. / On+Off+On = Dir.)

57 – Servomotor Unimatic

58 – Servomotores Royal

59 – Servomotore OS

Apesar da maior similitude visual com os servomotores atuais, estes equipamentos de facto
continuam a comportar-se como atuadores. Tal como já referido, ofereciam várias vantagens
pela introdução do motor elétrico desmultiplicado no seu mecanismo, continuando a realizar
movimentos de “tudo ou nada”.
Apesar de não ser possível o controlo proporcional, um pequeno truque utilizado com estres
atuadores para a obtenção de pequenos movimentos das superfícies de controlo era o de
executar ordens muito curtas no emissor que se traduziam em movimentos parciais dos
atuadores e consequentemente das superfícies de controlo. Não é perfeito mas é uma nova
possibilidade com grande utilidade…
De salientar a qualidade particular de vários fabricantes japoneses neste tipo de atuadores
tal como OS, Royal, e Hinode) bem como Graupner (Unimatic, Telematic e Bellamatic),
Bonner (Duramite), entre outros.
Este tipo de atuador foi utilizado pelos sistemas de rádio monocal bem com os sistema
posteriores de láminas ressonantes com múltiplos canais.
45

Apesar de mais próximos dos servomotores, estes equipamentos eram designados como atuadores e
ainda não como servomotores
29

Nos sistemas de tons com láminas ressonantes começou a utilizar-se um servo progressivo
de movimento continuo para o controlo da aceleração do motor e do leme de profundidade.
Para se conseguir obter a trimagem de alguma função
(canal) era necessário recorrer a um acoplamento com
outro atuador46 instalado noutro canal, ligando os dois
através de uma linkagem mecânica. Este sistema exigia
algum trabalho e cuidado na montagem mas era
eficiente, permitindo um grande avanço na qualidade e
60 – Sistema de trimagem c/ 2 canais

conforto da pilotogem.

OS atuadores neste sistema retornavam autonomamente ao centro (exceção para os
atuadores progressivos do motor e leme de profundidade) sempre que deixava de haver sinal
o que permitia uma função de Fail Safe em caso de interferência de rádio.
Nos sistemas multicanal, ocorria utilizarem-se frequentemente muitos servos. Considerando
que para cada servo era necessário estabelecer oito ligações, isto significava uma “carga de
trabalhos”47 soldando ligações pois os conetores disponíveis no mercado nesta época eram
volumosos e muito pesados. A este propósito Graupner propunha um sistema de
acoplamento por módulos para utilizar com os seus equipamentos RC, prático, engenhoso,
eficiente e muito caro…

61 – Sistema modular graupner

62 – Emissores Graupner/ Grundig Variophon 1962

Esquerda - Recetor Superheterodino
Direita – Amplificadores/ canal

Sistema “tudo ou nada” / AM - 27MHz
Esquerda para a direita: 2 canais / 4 canais e 10 canais

46

Tinha necessariamente que ser um atuador de movimento progressivo do género utilizado para o
controlo de motor pois paravam no ponto em que que se deixava de atuar sobre eles
47
Num modelo com 5 servos era necessário efetuar 40 ligações
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18 - Galloping Ghost
Galloping Ghost é um sistema embrionário do sistema proporcional em que se utilizam sinais
com variação da duração do pulso e da sua frequência (PWR). Para estes sistemas, foi
necessário desenvolver um novo tipo de atuador que permitisse executar este novo tipo de
ordens.
Num sistema GG um único atuador opera 3 funções (direção, profundidade e motor). Têm
um único motor elétrico e um sistema mecânico engenhoso, capaz de descodificar as
diferentes ordens provenientes do recetor.
Um dos atuadores mais famosos deste sistema foi o atuador da marca RAND-LR3, tendo
desenvolvido vários modelos, sendo incluído em propostas comerciais de equipamentos GG
de várias marcas.

Taxa de variação da frequência do pulso (PR) em sistemas
Galloping Ghost:
Direção: 6 Hz
Profundidade:
Descer = 8-10 Hz / Neutro = 6 Hz / Subir = 4 Hz
63 – Atuador RAND-LR3

19 - Servocomandos para o controlo proporcional
O controlo proporcional procura o estabelecimento de um paralelismo entre o movimento
dos sticks do emissor e a resposta do modelo. Para a sua consecução, cada stick do emissor
tem um potenciómetro associado que no seu movimento faz variar a resistência elétrica,
provocando consequentemente uma variação da corrente no circuito elétrico em que está
integrado. Esta variação de corrente é transformada em pulsos elétricos com uma duração
precisa pré determinada. Um pulso com a duração de
1.5ms corresponde à posição central de um comando do
emissor (neutro) , pulsos com 1 e 2 milisegundos
correspondem às posições extremas desse comando
(direita esquerda/ subir ou descer/ etc.). Este processo
acontece para cada comando (canal) de um emissor pelo
que o conjunto dos pulsos assim gerados são dispostos
64 – Largura de pulso (PW)

numa sequência (frame) que se repete um determinado nº
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de vezes por unidade de tempo 48 (frequência), sempre com a mesma disposição. Este
processo denomina-se multiplexagem.49
No recetor ocorre um processo
contrário

de

identificação

da

sequência de pulsos, fazendo com
que cada um deles seja enviados
para

o

servo

do

canal

65 – Multiplexagem e desmultiplexagem (Tx / Rx)

correspondente na mesma sequência com que foram geradas pelo emissor de forma a
executaram a respetiva ordem de comando. Este processo denomina.se desmultiplexagem.50
Num processo paralelo ao ocorrido no emissor, cada servocomando tem um potenciómetro
que gera os seus próprios pulsos. Quando recebe um determinado sinal para a execução de
uma ordem de comando, faz uma comparação da largura do pulso recebido com a do pulso
que ele está a gerar em função da posição em que se encontra o seu potenciómetro. Existindo
diferença entre os dois pulos, o circuito elétrico do servocomando gera uma corrente elétrica
para a ativação do motor do seu motor até o recolocar numa posição que gere um pulso igual
ao do sinal recebido, detendo-se nesse momento. Caso o pulso recebido (ordem) seja igual
ao pulso que está a ser gerado no servocomando, este permanece na mesma posição
O sistema digital necessitou que fossem
desenvolvidos novos servocomandos que
utilizassem o mesmo modo de funcionamento.
Passados

50

anos,

o

principio

de

funcionamento dos equipamentos RC atuais é
basicamente o mesmo do sistema digital
66 – Servos digitais da primeira geração

surgido nos princípio dos anos 60 com Doug
Spreng e os seus equipamentos Digicon.
Acompanhando a evolução geral da eletrónica,
foram reduzindo cada vez mais as suas
dimensões

e o seu peso, oferecendo mais

velocidade, torque, precisão, numa “montra”
67 – Imagem explodida do servo Digimite
48

Frame rate
Em eletrónica, um multiplexador combina um conjunto de sinais elétricos num único sinal.
50
Num desmultiplexador, ocorre um processo inverso à multiplexagem
49
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cada vez mais diversificada mas que nos seus princípios operativos fundamentais continuam
basicamente os mesmos equipamentos.
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Secção – 3 / Elementos Fundamentais de Radiocomunicação e Recetores
20 – Elementos Fundamentais de Radiocomunicação
“Radiocontrolo” 51 é definido enciclopedicamente 52 como o controlo remoto de um
dispositivo através de sinais transmitidos por rádio. Da mesma forma, “Radio” é definido
como a tecnologia empregue para a comunicação e envio de sinais através de ondas
electromagnéticas com frequências compreendidas entre 30Hz

e 300GHz. As ondas

electromagnéticas são geradas por um equipamento designado “Transmissor” que está
conectado a uma antena que irradia estas ondas no espaço sendo posteriormente recebidas
por outro equipamento designado por “Recetor” que as capta igualmente a partir de uma
antena que tem acoplada. As transmissões de rádio são largamente utilizadas para a realização
de comunicações, sistemas de radar, controlo remoto diverso, sensores remotos, navegação
aérea, etc.
As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas com a frequência mais baixa do espectro
eletromagnético, fazendo fronteira no seu limite superior com a radiação infravermelha. O
seu âmbito de frequências está compreendido entre os 30 Hz e os 300GHz.

68 – Espectro de ondas de rádio

51
52

Designado
Wikipédia

comumente pelas abreviaturas R/C ou RC
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O principio básico de funcionamento da transmissão radio parte da constatação que quando
um condutor (antena) é percorrido por uma corrente elétrica variável, gera ondas
eletromagnéticas que a partir de uma certa frequência de oscilação (radio frequência)
propagam-se no espaço. Estas ondas eletromagnéticas quando intercetadas por uma antena
de um recetor, geram dentro desta uma pequena corrente elétrica variável que o recetor
deteta e amplifica.
A partir do ponto de emissão, as ondas eletromagnéticas espalham-se no espaço,
decrescendo a sua potência quanto mais afastadas vão ficando do seu ponto de partida pelo
que há um limite de distância até ao qual a informação a ser transmitida pelo emissor pode
ser “percecionada utilmente” pelo recetor que depende entre outros da potência de emissão,
da distância compreendida ente emissor-recetor, do tipo de antena utilizado (emissor e
recetor), da sensibilidade do recetor, do ruido radioelétrico existente, da banda de frequência
utilizada, da presença de obstáculos físicos (montanhas, etc.).
As ondas eletromagnéticas propagam-se à velocidade da luz e o seu comprimento de onda é
inversamente proporcional à sua frequência.53

21 - Recetores super regenerativos
Os primeiros sistemas RC funcionavam de uma forma
simples, ativando ou desativando a emissão de uma onda
eletromagnética numa determinada frequência sem
modulação de nenhum tipo de sinal.
Os equipamentos pioneiros eram construidos pelos
próprios praticantes, tradição que se prolongou durante
muito tempo, continuando a existir esta prática num

69 - Recetor super regenerativo
monovalvula c/ escapamento (1944)

período em que já existiam um mercado RC implementado
Inventado por Edwin Armstrong em 1912, o recetor o recetor super regenerativo foi o tipo
de recetor utilizado nos primeiros tempos do RC até à década de 50.
O seu principio de funcionamento baseia-se na reutilização de parte do sinal RF amplificado,
reentrando em fase novamente no circuito, num processo designado como feedback
positivo ou regeneração, que permitia aumentar muito o seu ganho (reforço do sinal).

53

Frequência mais elevada = Menor comprimento de onda
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É um recetor de uma grande simplicidade eletrónica, constituído por muito poucos
componentes. Tinha uma ou várias válvulas,

componentes que apresentavam alguns

problemas e cuidados tais como a proteção contra choques e vibrações, sujidades, oxidação,
humidade, temperatura, etc. As válvulas requeriam diferentes voltagens simultâneas para o
seu funcionamento, consumiam bastante energia e necessitavam que os circuitos fossem
sendo reajustados durante o seu funcionamento

dada a grande variação do seu

comportamento com a temperatura.
Um dos maiores problemas deste tipo de recetor era o facto de criarem muita interferência
enquanto oscilavam.
Com este tipo de sistemas RC, apenas podia voar um aeromodelo de cada vez.

22 - Modulação AM e FM
AM - É uma técnica de radiotransmissão na qual uma onda de
transporte gerada por um oscilador no emissor (portadora) é
moldada na sua amplitude de acordo com as variações de
amplitude do sinal (informação) a transmitir. O recetor tem
um circuito desmodulador que faz o processo contrário,
extraindo o sinal com a informação.
70 – Modulação AM e FM

FM - É uma técnica de radiotransmissão na qual uma onda de
transporte gerada por um oscilador no emissor (portadora) é moldada na sua frequência de
acordo com as variações de amplitude da sinal (informação) a transmitir.
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FM versus AM






A transmissão em FM é menos suscetível a sofrer interferências de sinal , não podendo
percorrer tanta distância54 quanto um sinal em AM.
Dada a modulação em FM se efetuar por “moldagem” da frequência, as variações de
amplitude ocorridas na transmissão não se refletem na desmodulação do sinal, sendo
este de melhor qualidade na receção do que num sistema em AM.
OS sistemas de rádio em FM apresentam maior seletividade e sensibilidade55
Os sistemas de rádio em FM operam habitualmente numa frequência mais elevada
que AM, pelo que têm uma maior largura de banda, o que permite o envio de maior
quantidade de informação

23 - Recetores Super-Hetródinos
Igualmente inventado por Edwin Armstrong em 1918, é um tipo de recetor com uma maior
complexidade de funcionamento mas muito estável e seletivo.
O principio do seu funcionamento baseia-se em misturar duas frequências diferentes56 de
forma a criar duas novas frequências, uma que resulta da soma das suas frequências e outra
que resulta da sua diferença, esta última designada por frequência intermédia que será a única
frequência utilizada. Pretende-se conseguir que a frequência intermédia tenha um valor fixo
standard de 455 KHz, valor para o qual o recetor está concebido para trabalhar. Para se obter
esta diferença, o recetor deverá ter um cristal que lhe permita estar regulado para uma
frequência de menos 455Hz que a frequência do emissor.57
Exemplo:
Emissor = 27.555 MHz
Recetor = 27.100 MHz
Frequência soma = 54.655 MHz
Frequência intermédia = 455 KHz

54

O sinal pode chegar mais longe para uma dada potência de emissão
Maior sensibilidade significa que identificam um sinal com menos potência dado apresentarem uma
melhor relação sinal/ ruido
56
Processo efetuado através de oscoladores eletrónicos
57
Daqui resulta o facto do cristal do recetor ter que ser diferente do cristal do emissor
55
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Com este sistema é possível uma eliminação mais efetiva de ruidos elétricos e sinais
próximos que não o pretendido, o que se traduz numa maior seletividade tornando possível
finalmente voarem vários modelos em simultâneo. 58

24 - PCM / Pulse Code Modulation
Este sistema está ligado a uma eletrónica da era digital mais recente. Em vez da modulação
de um sinal analógico temos agora um sinal que é definido por pontos (digital bits59). Um
código binário é associado a cada posição dos manches do emissor, produzindo um sinal
digital..
Acompanhando o sinal, há também a inclusão de um código que permite ao recetor
interpretar a natureza do sinal, conferindo-lhe assim a capacidade de detetar a existência de
erro na transmissão ou presença de sinal estranho, adotando medidas de segurança fail-safe
(automático ou programado) mas não fazendo nenhum tipo de correção.
Apesar de assegurarem uma comunicação rádio mais segura, estes sistemas apresentam
maior atraso comunicacional dado enviarem menos sequências (frames) por unidade de
tempo..
Os recetores PCM aparecem no mercado na década de 80 com um preço significativamente
mais elevado que os recetores habituais (super-heteródino FM)

25 - Sistema Spread Spektrum
Trata-se de um sistema de transmissão bidirecional de alto débito(telemetria possível) que
utiliza várias frequências dentro da mesma banda, saltando continuamente ou fixando-se60
em algumas frequências não ocupadas de entre os cerca de 80 canais possíveis, numa uma
lógica sequêncial de acordo com uma codificação específica feita pelo fabricante para cada
emissor que o recetor conhece depois de efetuado o processo incial de sincronização
(binding). Vários sistemas RC podem trabalhar em simultâneo dentro da mesma banda,

58

Seletividade é a maior ou menor capacidade de um recetor sintonizar apenas a frequência
pretendeida
59
Bit é a unidade de informação mínima num sistema digital, definida por um sistema binário (0 ou 1)
60
Protocolos FHSS ou DSSS respetivamente
38

utilizando e/ ou alternando entre frequências de uma forma diferenciada para cada um
deles consoante o seu protocolo de funcionamento (FHSS ou DSS)61.
Para além do protocolo utilizado, a codificação que cada fabricante estabelece para a
transferência de informação dos seus equipamentos é outro fator de extrema importância
para a segurança da transmissão e para a velocidade de resposta dos equipamentos. O
fabricante define um código único para cada emissor que é “comunicado” ao recetor no
processo inicial de emparelhamento (binding), fazendo com que este passe a reconhecer
apenas aquele emissor.
O facto de o sinal a modular ser gerado digitalmente ou convertido a partir de uma produção
analógica nos manches do emissor tem muitas implicações na velocidade de resposta, donde
os emissores PPM aos quais é aplicado um módulo spektrum terem uma resposta mais lenta
que os equipamentos que geram “frames”62 digitais diretas (sem conversão).

A largura da banda passante em 2,4 GHz é muito superior pelo que é possível a sua
subdivisão em vários canais de 1 MHz de espaçamento, o que permite a transferência de
maior quantidade de informação.
Esta banda é imune aos ruídos HF 63 gerados por motores elétricos e controladores, bem
como aos ruídos elétricos gerados pelo choque entre metais (rolamentos e outros) ou pela
eletricidade estática que pode ocorrer em determinadas circunstâncias (fricção de correias de
transmissão, etc.), contrariamente ao que ocorre nos sistemas em AM ou FM.

26 - Recetores Spread Spektrum
Inedependentemente do protocolo de funcionamento utilizado por um determinado sistema
RC, os recetores utilizam um sistema de receção “Diversity”. Este é um sistema utilizado em
comunicações Wifi em que se utilizam duas ou mais antenas para melhorar a qualidade do
sinal recebido. Pretende-se mitigar os problemas que surgem quando ao recetor (antena)
chegam diversas reflexões do sinal causadas por objetos existentes no solo bem como pelo
facto deste estar a bordo de um aeromodelo que se desloca em relação à origem do sinal.

61

FHSS = Frequency Hoping Spread Spektrum / DSS = Direct Sequence Spread Spektrum
Frame é a seuência multiplexada contendo os pulsos correspondentes aos canais de um emissor num
sistema proporcional PWM
63
Ruídos de alta frequência
62
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Estas situações provocam mudanças de fase64, rotações de polarização, atrasos de tempo,
atenuações e distorções que podem interferir destrutivamente uns com os outros na chegada
à antena recetora.
Assim, os recetores 2,4 GHz Spread Spektrum que se utilizam nos aeromodelos têm duas
antenas e dois circuitos de receção independentes. Caso o sinal chegue a uma das antenas
distorcido ou atenuado, a outra antena e o outro circuito de receção assegura o bom
funcionamento da receção do sinal.. Para uma maior eficiência do sistema “diversity”, é
importante as antenas sejam dispostas com uma polarização diferenciada, uma com uma
polarização horizontal e outra com uma polarização verticalmente65

27 - Vantagens e inconvenientes do sistema Spread Spektrum 2,4 GHz
Vantagens













64
65

Sistema de rádio codificado, menos
suscetível de sofrer interferências
Maior segurança pela utilização do
sistema “Diversity”
Tempo de reposta menor em relação a
um
sistema
tradicional
FM
(particularmente útil para voo 3D, jatos,
etc.)
Possibilidade de envio de mais dados
dada a maior largura de banda (maior nº
de canais)
Controlo autónomo da frequência de
emissão (sem necessidade de instalação
de cristais de quartzo)
Despreocupação relativamente ao nº de
aeromodelos voando em simultâneo (c/
algumas raríssimas exceções)
Menor consumo de energia
Antenas de pequenas dimensões

Inconvenientes








Necessidade de uma ligação direta sinalrecetor sem interposição de obstáculos
(cuidado em voo de ladeira, por ex.)
Evitar a instalação dentro de estruturas
de carbono fechadas (recetor “surdo” caixas de Faraday)
Ter cuidado com a disposição das
antenas (polarização) colocando os seus
extremos não blindados pela estrutura
do modelo (colocação no exterior)
Ter presente que esta banda é utilizada
por inúmeros equipamentos wifi,
Bluetooth, micro ondas, radares,
emissores de vídeo, etc. pelo que se
devem
evitar
espaços
electromagneticamente
muito
saturados (meios urbanos, etc.)

Fading
Disposição a 90º de uma em relação à outra
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Espectogramas de duas emissões Spread Spektrum 2,4 GHz

71 – DSS / emissor Spektrum / 2 canais ocupados: 2,405 GHz e 2,450 GH

72 – FHSS / emissor Futaba / múltiplos canas em utilização sequencial
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