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Part eut - Aerodinàmica për modelism
Ambelessì i cambioma 'l taj dla ciaciarada. Contut che lòn ch'i disoma a vala për ij velìvoj an
general, sì i l'oma pì che tut an ment j'aeromodéj. I parloma dël comportament dj'ale, ëd com as fà a
rende in velìvol stàbil, com a fonsion-o ij comand aerodinàmich e qual ch'a l'é 'l mecanism dla
planà.
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L'ASSION ËD L'ÀRIA

I arpetoma quaicòs ëd lòn ch'i l'oma già dit, an manera che sta part a sia compléta da's për
chila, an manera 'd podèj sostituì la part teòrica che i l'oma butà ansema a "J'aeroplan ëd carta" che
as treuvo an cost sit, part che tòst ò tard i gavroma, lassand mach l'arferiment a costa part (parèj se
quaidun a veul leslo a ventrà che a ampara quaicòs ëd Piemontèis). Lë stil a l'é col motobin
sperimental dovrà ant la part dël pòst ch'i l'oma dit.

I l'oma vist che, për ël prinsipi d'Archimede, qualonque còrp fongà ant un qualonque flùid,
ant un camp gravitassional, a arsèiv na possà ant la diression opòsta al camp che a corispond al pèis
dël flùid che 'l còrp midem a spòsta. Se i vardoma figura 1 i podoma dé na giustificassion dë sto
prinsipi, an manera pitòst sempia.
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g

Figura 1 - Prinsìpi d'Archimede

Ant l'aqua costa assion a l'é motobin sensìbil mentre ant l'ària costa assion aerostàtica a l'é
sempe present për tuti j'ogét, e a l'é amportanta për balon e dirigìbij, ma a l'é sempe trascuràbil an
pràtica për ij velìvoj che a sfruto le assion aerodinàmiche.

I l'oma vist che ant un flùid grev la pression a càmbia con l'autëssa second la lèj dë
Stevino, e la diferensa 'd pression p  për na diferensa d'autëssa h  a l'é dàita da p h  g ,
andova g a l'é l'acelerassion ëd gravità e  a l'é la densità dl'ària. I l'oma vist prima che la densità a
càmbia con l'autëssa, ma sta variassion a l'é pitòst cita se is arferima a autësse 'd pòchi meter ò
pòche desen-e 'd meter, e donca as deuvra 'l valor che a corispond a l'autëssa an sël mar dël pòst, e
as pija 'l valor coma costant. Se i vardoma la figura, i disoma che le fòrse 'd pression lateraj an sël
còrp arpresentà as anulo a cobie. Se p0 a l'é la pression atmosférica a l'autëssa dla base inferior e S
a l'é soa surfassa, su costa base a agiss na fòrsa F0  S  p0.

La pression a l'autëssa dla base superior (con surfassa S ugual a cola dla base inferior) a
sarà p1  p0 h g e su costa base a agiss na fòrsa F1  S  p1  F0  S  h g.



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 8 – Aerodinàmica për modelism

 142

Fra le doe fòrse a-i é na diferensa, direta vers l'àut, che a val F = S  h g. (arcordand
che g a l'é direta vers ël bass). Ma S  h a l'é 'l volum dël còrp e S  h g. a l'é 'l pèis d'un volum ëd
flùid ugual al volum dël còrp.

Se anvece 'l flùid a l'é an moviment rispét al còrp, antlora le còse a cambio motobin. La
situassion general a l'é ilustrà an figura 2, sì sota.

P

Arzultant

Moment arzultant
arferì a un pont P

fluss

Figura 2 - Assion dinàmica d'un flùid an moviment

Un còrp ëd forma qualonque a l'é fongà ant un flùid an moviment. Le lìnie 'd fluss antorna
al còrp as ës-ciaso ò as ëslargo second la sàgoma, donca la velocità a càmbia da pont a pont e, për ël
teoréma 'd Bernoulli, a càmbia 'dcò la pression. Su ògni surfassa elementar as ëstabiliss na fòrsa
diferenta, L'assion ëd cost sistema 'd fòrse a l'é na fòrsa arzultant e un moment arzultant che a peul
esse arferì a un pont convenient qualonque.

A le fòrse indicà an figura as gionta 'l pèis dl'ogét, nen indicà an figura, e la possà
d'Archimede che i l'oma vist che a peul esse trascurà. Ëdcò l'efét dla viscosità 'd l'ària as fà sente

La fòrsa arzultant a l'ha sempe na component ant la diression dël fluss, ma a-i é sempe 'dcò
na  component  orientà  an  na  diression  an  sël  pian  përpendicolar  a  costa  diression  dël  flus.  Sòn  a
càpita nen mach se 'l còrp a l'é simétrich rispét a la diression dël fluss. L'arzultant a dipend da la
forma dla surfassa e 'd sòlit a l'é nen aplicà al barisenter dël còrp.

Oltra a l'arzultant a-i é sempe 'dcò un moment arzultant che a tira a fé viré 'l còrp. Ant le
misure sto moment a ven arferì a un dàit pont dël còrp, com i vëddroma peui.

L'ala
A l'é ciàir  che për sfruté la assion aerodinàmiche, ant ij  diferent cas,  a venta che l'ogét a

l'àbia na forma particolar e che a sia mantnù ant na giusta posission ant ël flùss d'ària. Is arferima a
figura 3, andova i l'oma un còrp sagomà coma n'ala.

As trata d'un sòlid con doe surfasse istesse verticaj pian-e sagomà a profil alar coma base,
sarà da na surfassa a generatriss paralele fra 'd lor e normaj a le base. I ciamoma " estradòss " la
surfassa fàita da le generatriss superior e " intradòss " cola fàita da le generatriss inferior. La
generatriss anterior rispét al fluss, comun-a a intradòss e estradòss, a l'é ciamà " bòrd d'atach ",
mentre  la  generatriss  posterior,  comun-a  a  intradòss  e  estradòss,  a  l'é  ciamà  " bòrd ëd surtìa ".  I
ciamoma " còrde alar " ij segment përpendicolar ai doi bòrd ch'i l'oma dit e che a-j unisso.

Për  " surfassa alar " i intendoma la surfassa dla projession dl'ala su un pian paralél a le
còrde, opura la porsion ëd pian fàita da tute le còrde.

A sta mira i butoma nòstr ogét ant un fluss d'ària con velocità costanta e istessa an tuti ij
pont,  con  diression  normal  a  le  generatriss.  I  ciamoma " angol d'incidensa "  l'àngol che la
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velocità a forma con le còrde. Sto angol a ven ëd sòlit contà a parte da la reta paralela a la velocità e
con vers contrari, fin-a a la reta che a uniss ël bòrd ëd surtìa con ël bòrd d'atach e an col vers.

b

F

F R

Pass d'arferiment

diression dël fluss

filet flùid

Figura 3 - Fòrse an 's n'ala

Vardand figura 3 i sercoma 'd dëscrive lòn ch'a càpita. Dal moment che, për adéss, ij pont
d'aplicassion dle fòrse a son nen conossù, i pijoma com ass d'arferiment la lìnia ch'a conten ël bòrd
d'atach.

An sl'ala, ant ël fluss, as ësvilupana fòrsa F, arzultant ëd tute le fòrse, aplicà ant un pont
nen conossù (che i l'oma arpresentà për ciairëssa an sël profil, ma che a stà andrinta a l'ala)che a
peul esse scomponùa ant na component P normal al fluss e ant na component R paralela al fluss.

Rispét al bòrd d'atach sta fòrsa a l'ha un brass b e donca un moment M.  Se  'l  brass  a  l'é
misurà com an figura, donca normal a P, ël moment a sarà dàit da M b P. I notoma che:
1. La fòrsa a dipend dal particolar profil sperimentà.

2. La fòrsa a dipend da l'àngol d'incidensa
3. La fòrsa a dipend da la surfassa dël campion sperimentà, an manera linear.
4. La fòrsa a dipend da la velocità v dël fuss an manera quadràtica

5. La fòrsa a dipend da la densità dl'ària an manera linear
Le dipendense dal profil e da l'àngol d'incidensa a son motobin complicà se as serca 'd

dovré un métod analìtich, e a ven-o stabilìe an manera sperimental.

Coeficent ëd l'ala
A sta mira i podoma scrive le espression analìtiche për la fòrsa P (ciamà " portansa ") e la

fòrsa R (ciamà " resistensa ") ant la forma:
22 vSCrR;vSCpP

andova Cp e Cr a son, ant l'órdin, ij " coeficent ëd portansa " e ij " coeficent ëd resistensa " che a
son determinà da na mira sperimental për ògni profil e per ògni angol d'incidensa.

A l'istessa manera i podoma stabilì un " coeficent ëd moment " che i indicoma con Cm. Dal
moment che 'l pont d'aplicassion dla fòrsa a l'é ne conossù e a l'é nen dit ch'a sia fiss, Anvece che 'l
brass real, as preferiss dovré un brass convensional e arferì 'l moment a col brass. A l'é natural che a
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venta ten-e cont ëd costa convension ant ij càlcoj che as fan dovrand sto coeficent. Coma brass
convensional as deuvra la còrda alar l  opura la còrda média se l'ala a l'ha nen na còrda costanta.

Ëdcò për ël moment, antlora, i podoma scrive:

lvSCmM 2

Për podèj dovré coste espression, për un dàit profil alar, a venta conòsse ij valor ëd costi
coeficent për ognidun dj'àngoj d'incidensa che l'ala a l'avrà ant ël càmp ëd travaj. Donca a servo le
curve dij coeficent an fonsion dj'àngoj d'incidensa.

Për fé an pràtica coste misure as deuvra n'aparéchio ciamà la " galerìa dël vent "  che  i
arpresentoma an figura 4.

f luss d’ària

VOLUM ËD
TRAVAJ

Misurator dla velocità (Pitòt)

Motor
Vèntola Radrissa tor

VOLUM ËD
TRAVAJ

Misura dla
fòrsa orisontal

Misura dla fòrsa vertical
al bòrd d’a tach

Misura dla fòrsa vertical
al bòrd ëd sur tìa e

regolassion dl’àngol

Figura 4 - Galerìa dël vent

Ant un condòt con na sàgoma coma an figura na vèntola a buta l'ària an moviment. Ant ël
condòt a-i  é un volum ëd travaj andova 'l fluss d'ària a l'ha caraterìstiche 'd paralelism dij filet e
velocità costanta, su tuta la session, misurà da tubo 'd Pitòt. An sto volum as buta 'l model an
misura, che a l'é tnù da fij nen estensìbij che a servo a ten-e an manera precìsa 'l model ant ël fluss,
con àngol d'incidensa , che a peul esse regolà. Jë stess fij a son colegà ai dinamòmetro che a
përmëtto 'd misuré la fòrsa orisontal e le fòrse verticaj an sël bòrd d'atach e an sël bòrd ëd surtìa. Ij
pèis dël modél e dij fij e le assion dinàmiche dij fij a son compensà.

Da costi valor as arcavo le fòrse e ij moment e donca ij coeficent che a anteresso, savend la
surfassa dël modél, la densità dl'ària e la velocità dël fluss. La misura a ven arpetùa, su col dàit
profil,  për tuti j'àngoj d'anteresse.
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A sta mira a venta ten-e present doe còse:
1) - La preuva a ven fàita a un dàit nùmer ëd Reynolds, dont i l'oma parlà prima. Ij coeficent che a

ven-o trovà a peulo esse aplicà an tute cole situassion reaj andova 'l nùmer ëd Reynolds a sia nen
tròp diferent da col dla misura. I l'oma vist che sto nùmer a dipend 'dcò da le dimension dël modél
(còrda) e da la velocità dël fluss. La dimension dël modél a dipend dal tipo 'd galerìa dovrà, che a
peul esse pì ò manch gròssa. La velocità a peul esse regolà ant un dàit camp, tnisend present che la
precision  dij  misurator  a  l'é,  ëd  sòlit,  bon-a  mach  ant  un  dàit  camp.  As  peul  cambié  velocità  e
vëdde còs a càpita, ma as peulo nen fé d'estrapolassion tròp gròsse, përchè le variassion fòra dal
camp misurà a podrìo esse fòrte e amprovise.

2) - Lë scond pont as arferiss a la " Resistensa Indòta " donti i parloma un pòch ëd pì sì sota

La resistensa indòta
Is arferima a figura 5. I notoma che an tuti ij cas andova l'ala a l'ha na portansa, an

sl'estradòss as produv na depression mentre an sl'intradòss as produv na pression. Donca, tute le vire
che la portansa a l'é diferenta da zero, a-i é na diferensa 'd pression fra le doe surfasse dl'ala.

depression

pression arciam d’ària

turbij

Figura 5 - Resistensa indòta

Sta diferensa 'd pression, an sla ponta dl'ala, a arciama aria da la part inferior vers la part
superior, e sòn a pròvoca un turbij darera la ponta dl'ala (i lo ciamoma 'dcò "vòrti 'd ponta") che a
pròvoca  na  resistensa  adissional.  Sta  resistensa  a  l'é  tant  pì  gròssa  quant  a  l'é  cit  ël  rapòrt  fra  la
duvertura alar e la surfassa alar. An efét sta resistensa a dipend da la longhëssa dla còrda dla ponta
dl'ala. A arzulta còmod e bastansa giust, ant ij càlcoj ëd costa resistensa, ten-e cont ëd col che a ven

ciamà " slongament alar ", indicà con  e definì da
S

b2 , andova b  a l'é la duvertura alar e S a

l'é la surfassa alar.
Ant la galerìa dël vent le misure a son fàite su modéj con un dàit slongament , e j'arzultà a

peulo esse dovrà, parèj com a son stàit misurà, mach su ale ch'a l'àbio l'istéss ëslongament alar. Për
d'àutri slongament a venta fé 'd coression.

I ciamoma Crt  ij coeficent ëd resistensa arportà ant le tabele e t lë slongament dovrà ant
le  tabéle  mideme.  I  suponoma  che  le  tabele  a  sio  fàite  con  në  slongament  cit,  ma  as  treuvo  'dcò
tabele che as arferisso a slongament anfinì, vis-a-dì sensa vòrti 'd ponta (misurà an manera
particolar da eliminé l'efét).

Se Cr a l'é 'l coeficent che i sercoma për në slongament , la coression da fé a l'é cola dàita
da l'espression :
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t
t

CpCrCr 112 2

andova  a l'é 'l sòlit nùmer dësrassional 3,141592...

Se lë slongament dla tabela a fussa anfinì, la fòrmula a dventa
22CpCrCr t .  I

podoma fé n'esempi për avèj n'órdin ëd grandëssa dla coression da fé, con valor misurà dabon. I
pijoma na situassion che a l'àbia Crt  0,02 , Cp  0,32 con t  5.  Për dovré ij  valor con  7 i

l'avroma : 01630003700202014300650020
5

1

7

1

141593

3202
020

2
,,,,,,,

,
,,Cr

Ma dcò l'àngol d'incidensa a ven cambià dal vòrti 'd ponta. An efét ij filet flùid a son spostà
an quàich manera da costi vòrti. L'àngol indicà ant le misure a l'é col geométrich dël profil an
preuva e j'efét a son coj misurà mach për lë slongament dla misura. Për d'àutri slongament a venta
fé na coression dël tipo 'd cola 'd prima, tnisend present che ij vòrti 'd ponta a tiro a fë chërse l'àngol
efetiv.  Se  lë  slongament  a  l'é  pì  àut  ëd  col  dle  tabele  l'efét  d'un  dàit  àngol  a  sarà  coma se  l'àngol
midem a fussa pì cit ëd col geométrich. Sòn a veul d' che, na vira conossù lë slongament d'usagi, a
venta ardisegné le curve.

Ant ël camp dl'aeromodelism, andova j'àngoj as peulo nen realisé con na gròssa precision,
sto efét a peul esse trascurà. Se i ciamoma  l'angol efetiv e t l'àngol dle tabele, i l'avroma che:

t
t

Cp 11

tnisend present che an coste fòrmule j'àngoj a son misurà an radiant.
Slongament  e  nùmer  ëd  Reynolds  a  son  doi  parameter  che  a  carateriso  le  misure  dij

coeficent, e che donca a son necessai për dovré j'arzultà dle misure mideme.

Diagrama dij coeficent
As deuvro tre tipo 'd diagrama, oltra che normaj tabele, për arporté j'arzultà dle misure an

sij profij.
1) - Diagrama arferì a l'àngol  d'incidensa. Su sti diagramai an sle assisse as arpòrta l'àngol e an sle

ordinà as arpòrta 'l paràmeter che a anteressa. Su sto tipo 'd diagrama as dà 'dcò ël rapòrt, për ògni
àngol, fra Cp e Cr, che a ven ciamà "Eficensa" dël profil, e as ìndica con E.

2) - Diagrama " polar " andova an sle assisse as arpòrto ij coeficent ëd resistensa Cr e an sle ordinà
coj ëd portansa Cp. An sla curva arzultanta a son indicà j'àngoj corispondent ai diferent pont.

3) - Diagrama arferì ai moment, che a smijo ai diagrama polar, andova però anvece dla resistensa, an
sle ascisse a son  arportà ij coeficent ëd moment Cm. Sti diagrama a son an  particolar pressios për
la solussion gràfica dij problema dë stabilità, com i vëddroma.

Coma esempi i arportoma costi diagrama për un profil misurà an condission modelìstiche
(nùmer ë Reynolds bass).

La prima part a arpòrta le curve dij coeficent e l'eficensa an fonsion dl'àngol d'incidensa.
La sconda part a arporta 'l coeficent ëd portansa an fonsion dël coeficent ëd resistensa, e an sla
curva a son indicà j'àngoj d'incidensa relativ ai  diferent pont.  Cost a ven ciamà diagrama polar ëd
l'ala, contut che a sia nen un diagrama disegnà con n'arferiment polar. La tersa part a l'é 'l coeficent
ëd portansa an fonsion dël coeficent ëd moment. As vëdd che sto diagrama a l'é an pràtica linear,
ant ël camp dle cite incidense, e sòn a giuta a trové na solussion gràfica, pitòst sempia, për ël calcol
dla stabilità, che i vëddroma peui.
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Figura 6 - Diagrama dij coeficent ëd n'ala

As peul noté che le incidense ùtij andova l'ala a travaja bin, svilupand na bon-a portansa e
cita resistensa, a son ant un camp pitòst limità. Dzora a valor d'incidensa che second ij profij a van
da 10 a 15 , la portansa a cala motobin ampressa mentre la resistensa a tira a chërse motobin. Costa
a l'é la condission dë "stal" che a l'é un lìmit che na vira passà, l'ala a chita 'd fé sò mesté.

I notoma 'ncora che a-i é n'angol andova l'eficensa a presenta un màssim, che a arpresenta
na condission ëd travaj che a podrìa esse convenienta për l'ala. I vëddroma peui coma sòn a peul
esse sfrutà.

La fusoliera
Ij coeficent aerodinàmich che i l'oma vist për l'ala a valo, natural, ëdcò për timon e

stabilisator.  Costi  element,  però,  a  vòlo  nen  da  soj.  A-i  é  n'àutr  pont  amportant,  che  as  arferiss  al
comportament aerodinàmich dla fusoliera.

Parèj coma qualonque element anvestì da un fluss d'ària, ëdcò la fusoliera a l'ha na
portansa, na resistensa e un moment. Costi peui a saran fonsion dl'àngol d'incidensa, dël nùmer ëd
Reynolds, dla le dimension e da la sàgoma.



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 8 – Aerodinàmica për modelism

 148

Ëdcò 'l comportament dla fusoliera a peul esse misurà ant la galerìa dël vent, con j'istéss
criteri 'd prima. Contut che as peusso fé ste misure an 's na fusoliera separà, j'arzultà trovà a sario
peui motobin difìcij da dovré, dal moment che, butand ij diferent element ansema, le interferense fra
costi element a fausserìo un pòch ij càlcoj. A ventrìa buté 'l model complét ant la galerìa, còsa che a
podrìa esse fàita dòp la progetassion e la costrussion.

A l'é ciàir che për progeté n'aromodél a venta dovré ij dàit che as conòsso e fé quàich
semplificassion (nen tròp gròssa). Contut che a sia nen sempe parèj. si i pijoma për bon che l'ùnich
element significativ a sia la resistensa che la fusoliera a produv, mentre portansa e moment a sio nen
modificà da la presensa dla fusoliera. Is arferima a figura 7.

Session magistra  Sm

Figura 7 - Resistensa 'd fusoliera

An general, ël coeficent ëd resistensa dla fusoliera a ven arferì a la session magistra Sm.
vis-a-dì  a  soa  session  pì  gròssa  ortogonal  al  fluss.  L'espression  general  dla  resistensa  a  l'é  'ncora
sempe la sòlita che a esprim la dipendensa linear da la densità  dl'ària e da la surfassa Sm dla
session magistra e na dipendensa quadràtica da la velocità v, travers al sòlit coeficent Cr.

Arferendse a la session magistra i l'avroma coeficent motobin pì gròss ëd coj trovà për j'ale
dal moment che a son arferì a na surfassa motobin pì cita. La resistensa dla fusoliera a l'é donca:

2vSCrR magfusfus

I disoma che 'l valor ëd Crfus  a càmbia motobin con ël nùmer ëd Reynolds, mentre a
càmbia pòch con l'àngol d'incidensa. La sàgoma peui a peul  esse motobin vària. I podoma dì che a
nùmer ëd Reynolds gròss, ël valor dël coeficent a peul esse da 0,05 fin-a a 0,2 mentre ant ël cas ëd
modéj a bassa velocità sto coeficent a peul rivé a-peu-pré da 0,5 e 0,8.

Le considerassion an sla fusoliera a valo 'dcò për j'àutri còrp espòst al fluss, coma motor
alar, caréj. serbatòio, e via fòrt. Se i voroma consideré la resistensa total d'un modél a venta che i
conto tuti j'element anteressà (ala, stabilsador, timon, fusoliera, motor, carel, e via fòrt). I
consideroma  che  ala  e  stabilisator  a  l'han  un  coeficent  ëd  resistensa  che  a  dipend  da  l'angol
d'incidensa, ël timon i podoma considerelo a incidensa zero, mentre  për ala, timon e stabilisador a
venta ten-e cont dla coression për lë slongament.
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LA STABILITÀ

In velivol, ant l'aria, oltra che un moviment ëd traslassion, che për j'aeroplan a càpita
arlongh l'ass longitudinal ò ant n'àngol cit con cost, a peul avèj moviment ëd rotassion antorna a sò
ass  longitudinal  (e  ciamoma  "longitudinal" l'ass che a và dal muso a la coa), antorna a sò ass
trasversal (e i ciamoma "trasversal" l'ass che a và da la ponta 'd n'ala a la ponta dl'àutra), antorna a
sò ass vertical (e i ciamoma "vertical" l'ass normal a j'àutri doi).

I disoma peui "stabilità longitudinal" la stabilità dl'ass longitudinal antorna a l'ass
trasversal, i ciamoma "stabilità trasversal" la stabilità dl'ass trasversal antorna a l'ass longitudinal e
i disoma "stabilità diressional" la stabilità dl'ass longitudinal antorna a l'ass vertical. Sòn a l'é ilustrà
an figura 8

Figura 8 - Stabilità d'un velìvol

Un velìvol a l'é stàbil se a tend a manten-e, con ij comand a zero, la diression dij sò ass, e
se na përturbassion a tira a cambié le diression dla trien-a, ël velìvol a tira a torné stabilisà da sol.

Prima d'andé ant l'ancreus dël problema, i doma n'uciada ai profij alar, dal moment che
peui la còsa a podrà vnì a taj.

Ij profij alar
I l'oma già definì còs a l'é 'l profil ëd n'ala. Un dàit profil a l'é na sàgoma che a càmbia nen

con la scala. Arferend sò disegn a soa còrda, opura al pian d'apògg, le curve che a definisso
l'estradòss e l'intradòss a son dàite con n'assissa che a fà la còrda ugual a sent e j'ordinà dle curve an
përsentual dla còrda.

La tabela sì sota a dà le coordinà për disegné 'l profil Göttinga 358 mentre la figura 9 a
arpòrta 'l disegn dë sto profil.

x 0 2,5 5 7,5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ys 2,65 5,8 7,12 8,18 8,97 11,03 11,56 11,24 10,4 9,13 7,44 5,52 3,17 0,32
yi 2,65 0,82 0,47 0,21 0 0,16 1,18 2,59 3,54 3,96 3,69 2,8 1,48 0
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0 10 20 30 40 50 100

Figura 9 - Profil d'ala

Sì i vardoma an general coma ij profij a peulo esse classificà an base a soe caraterìstiche. I
foma tre distinsion an categorìe. La prima as arferiss a lë spessor dël profil, la sconda a la forma, la
tersa al comportament aerodinàmich.

Për la prima categorìa i disoma che ij profij a peulo esse "sutij" se 'l rapòrt fra lë spëssor
massim e la còrda a l'é pì cit che 0,07, a son ciamà "semi-spess" se 'l rapòrt fra lë spëssor massim e
la còrda a l'é comprèis fra 0,07 e 0,014, anfin un profil a l'é "spess" se 'l rapòrt fra lë spëssor massim
e la còrda a l'é pì gròss che 0,14.

Për la sconda categoria i dëstinguoma sinch diferente forme, che i arportoma ant la tabela
sì sota, con na cita dëscrission.

25%

F Biconvess
simétrich

Portansa zero a incidensa zero, a ven a taj për timon e
stabilisador, dle vire për j'ale 'd velìvoj acrobàtich.

Resistensa motobin cita. A l'ha n'echilibri andiferent
(vardé dòp)

27%

Biconvess
asimétrich

A l'ha na cita portansa 'dcò a incidensa zero, a l'é 'l
profil pì dovrà për j'ale dij modern velìvoj sub-sònich.

Bon-a eficensa. Resistensa bastansa cita.  A l'é nen
stàbil coma echilìbri

30%

Pian convesso A l'ha na portansa già bastansa bon-a 'dcò a incidensa
zero, l'intradòss pian a giuta ant ij montagi (pratich a
l'usagi).  Resistensa 'ncora pitòst cita. A l'é nen stàbil

coma echilìbri

33%

Concav
convess

A l'ha na portansa bon-a 'dcò a incidensa zero, a va
bin për cite velocità (velegiator). Pì complicà da
realisé. Resistensa pì àuta. A l'é nen stàbil coma

echilìbri.

40% 60%

Autostàbil A l'ha già portansa a incidensa zero, a l'ha d'assét
stàbij. Scarse qualità, a l'é motobin pòch dovrà tant an

modelism coma ant ij velìvoj ver (velivoj tut-ala)

Na còsa che a dëstingu ij tipo 'd profil  l'é 'l pont dla còrda andova as peul supon-e aplicà la
fòrsa aerodinàmica (còsa che i vëddroma méj dòp). Sòn a l'é indicà an figura, andova as peul vëdde
che 'l profil autostàbil a l'ha un pont d'aplicassion che a varia pitòst con l'incidensa (e sòn a lo rend
autostàbil).
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A sta mira, però a venta fé na precisassion. I l'oma dit che la còrda a l'é 'l segment che a
uniss  ël  bòrd  d'atach  al  bòrd  ëd  surtìa.  Sòn  a  l'é  vèra  për  ij  profij  biconvéss  tant  simétrich  coma
asimétrich. Për j'àutri tipo 'd profil as pija coma còrda la projession ortogonal dë sto segment su un
pian d'apògg dl'intradàss dël profil, pian pijà coma orisontal. Sòn a l'é lòn ch'i l'oma fàit dand la
tabela dij pont dël profil sì dzora. Për profij pan-convvess e concav-convess a l'é motobin pì pràtich.

Ël problema a peul nasse cand as misuro j'àngoj d'incidensa, andova a venta ch'a sia ciàir
còs a l'é ch'i pijoma orisontal cand i disoma "incidensa zero".

I parloma 'ncora d'un pàira 'd paràmeter geométrich, che a peulo serve, relativ a la forma
dij profij. Is arferima a figura 10.

lìnia média

còrda

A

S
lìnia A-S m

Figura 10 - Parameter geométrich d'un profil

I definima la "lìnia média" coma cola lìnia dont ij pont, për ògni assissa, a l'han ordinà
média fra cola dl'intradòss e dl'estradòss a cola assissa. Sta l'nia a sarà un segment ëd riga drita
mach për ij profìj simétrich. La figura a arpòrta la riga drita A-S che a uniss ij bòrd d'atach e 'd
surtìa. Ël segment A-S dë sta lìnia a coincid con la còrda për ij profij biconvéss.

Ël segment m arportà an figura a misura la màssima distansa (flecia) fra la lìnia média e la
lìnia A-S. As dis "flécia relativa"  'l  rapòrt  fra  costa  distansa  e  la  còrda  (donca  nen  la  linia  A-S,
contut che la diferensa a sia motobin cita).

Adéss i vardoma l'ùltima sudivision an categorìe dij profij. I l'oma dit che as divido an
fonsion  sò comportament aerodinàmich e i disoma che as dëstinguo an doi tipo: profij "laminar" e
profij "nen laminar".

I  l'oma  parlà  an  coste  nòte  ëd  moviment  laminar  e  moviment  turbijos  d'un  flùid.  La
viscosità dl'ària, contut ch'a sia cita, a fà an manera che la velocità dël fluss a passa da zero a contat
dla surfassa dl'ala a la velocità relativa dl'ala rispét a l'ària lìbera ant un spëssor ëd pòchi milim. An
sto seul d'aria 'l moviment a l'é laminar davzin al bòrd d'atach, ma peui sto seul d'aria as dëstàca da
l'ala e a dventa turbijos. Su quaich tipo 'd profil, studià apòsta, la part laminar a ven motobin slongà.
Costi profij, che a l'han na sàgoma particolar dl'estradòss, a ven-o ciamà "laminar", e a presento
meno resistensa. Sòn a val mach pì ò manch ant ël camp modelìstich, e noi i andoma nen pì ant
l'ancreus, ëdcò përchè a-i é nen na definission precìsa ëd profil laminar.

Stabilità longitudinal
Costa  a  l'é  la  stabilità  pì  complicà  da  garantì,  e  donca  a  l'é  cola  che  a  ciama un  pòch  pì

d'atension.  Sì  i  dovroma  un  metod  gràfich,  con  soa  brava  giustificassion,  che  a  podrìa  esse
considerà véj, ma che a và franch bin an camp modelìstich (macassìa a l'é stàit dovrà për progeté
bele che tuti ij velìvoj dla sconda guèra mondial).

Ala isolà
I comensoma a consideré 'l comportament ëd n'ala isolà teòrica, che për adéss i

consideroma con profil costant e còrda costanta arlongh tuta soa duvertura. Donca i foma tute nòstre
considerassion an 's na session dl'ala, che i arportoma an figura 11.
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Ass d'arferim.

CP

Rotassion

còrda = l

d

F

R1

P1

R

P

m

diression dël fluss

Figura 11 - Moment ëd l'ala

Ant la galerìa dël vent i podoma misuré le fòrse P e R e i comensoma a calcolé la fòrsa F

che a sarà dàita da 22 RPF . Ël moment M a sarà dàit da mFM . Ëdcò sto moment a
ven misurà ant la galerìa dël vent, rispét a l'ass d'arferiment che i consideroma (bòrd d'atach).

Lòn ch'i conossoma nen a l'é ël pont CP d'aplicassion dla fòrsa F e soa inclinassion
rispét a la vertical (ò   rispét a la normal a la còrda).

I conossoma l'àngol  che i ampostoma noi, e vardand la figura, i podoma scrive che

l'àngol   fra F e P a val :
P
Rarctg . Adéss i scomponoma la fòrsa F ant la component R1

paralela a la còrda e la component P1 përpendicolar a la còrda, peui i consideroma l'àngol  fra F e
P1, che a val giusta .. A sta mira i podoma trové 'l valor ëd P1 che a sarà : cosFP1 .

Ma i l'oma 'dcò che M = P1  d , andova d a l'é la distansa da l'ass d'arferiment (bòrd

d'atach) dël pont CP che i sercoma. Da sòn i trovoma che :
1P

Md .

Parèj i podoma trové an manera precisa la posission dël pont CP a na dàita incidensa.
Adéss i tnima cont che se l'àngol  a dventa cit e a tend a zero, la fòrsa P1 a tend a la fòrsa P. Për
j'angoj  d'anteresse,  che  a  son  sempe cit,  a  l'é  n'aprossimassion  bon-a  'l  supon-e  che P  P1 e che

donca :
P
Md .

Da le misure fàite i arcavoma ij coeficent Cp,  Cr,  Cm, com i l'oma vist. Se adéss i
scrivoma l'espression sì dzora dovrand costi coeficent i l'oma:

l
Cp
Cm

vSCp
lvSCmd

2

2
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An costa manera as peul calcolé la posission dël pont CP, conossend la còrda e ij coeficent
Cp e Cm. Da lòn ch'i l'oma vist fin-a sì, sta posission a dipent da l'àngol  përché Cp e Cm a
dipendo da l'àngol .

Studi gràfich
A-i é na manera gràfica che a parte da le curve dij coeficent, a përmt d'oten-e 'l valor ël

moment arferì a d'àutri pont, e 'dcò d'àutri pont caraterìstich che a ven-o a taj. A ven còmod dovré 'l
diagrama che a arpòrta ij valor ëd Cp an  fonsion  dij  valor  ëd Cm,   giontand  ël  "fàuss  ass"  che  a
arpòrta j'àngoj d'incidensa che a corispondo ai divers pont.

Për comodità (e esigense gràfiche), ël diagrama a ven fàit "quadrà", con j'ass longh istéss,
con  valor  che  a  van  su  tuti  doi  da  0  a  1  (ò,  macassìa,  con  j'istesse  scale).  An sël  lat  superior  dël
quadrà as arpòrta 'l profil dl'ala (sbòss), an manera che 'l lat midem a coincida con la còrda dël
profil. A ven un disegn coma an figura 12, che a l'é nòstr arferiment.

Cm (Cp)

+ 8

+ 6

+ 4

+ 2

 0

 10

1

1

Cm

Cp

àngol
d’anteresse

l

A B

P Q R

FA X CG

Figura 12 - Curva dij moment e pont caraterìstich

I senoma l'àngol d'anterésse  e i marcoma con Q ël pont corispondent a col angol an sla
curva Cm(Cp). La longhëssa arferìa a j'assisse dël segment PQ a  l'é  'l  valor  ëd Cm për col àngol
d'incidensa.

I tiroma la riga drita che a passa për l'orìgin O e për ël pont Q. Sta riga a và a tajé la còrda
AB  ëd nòstr profil (lat superior) ant un pont che i ciamoma X.
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I consideroma ij doi triàngoj sìmij AXO e PQO (fass ëd righe drite tajà da doe paralele). Sti
triàngoj a l'han ij lat corispondent an proporsion, e donca i podoma scrive che :

AX : PQ = AO : PO

Ma i vëddoma che 'l segment PO a l'é nen d'àutr che 'l valor ëd Cp  a l'àngol sernù mentre
'l segment PQ  a l'é 'l valor ëd Cm  a l'istéss àngol.

I consideroma che 'l segment AB a sia arpresentativ dël 100%  dla còrda alar l ( AB  l ) ,
e donca AX a sarà na frassion dë sta còrda. Se i scrivoma soa espression, da la proporsion ëd prima i

otnoma che : l
Cp
CmAX .

Se, com i l'oma fàit, i l'oma suponù che AB a corispondèisa a la còrda l, costa espression a
dà la distansa d dël senter ëd pression CP ch'i l'oma vist prima.

Adéss i suponoma che an sla còrda dl'ala a-i sia 'l barissenter dël sistema (velìvol), ant ël
pont ch'i ciamoma CG (i notoma che a cambierìa gnente se 'l barissenter a caschèissa fòra dla còrda,
almanch për nòstr rasonament, contut che as tratrìa ëd na situassion sensa anterésse pràtich).

Se i voroma savèj col ch'a l'é 'l moment ëd l'ala arferì a sto pont (sempe relativ a l'àngol
d'incidensa  sernù), a basta trassé la riga drita che da o a và al barissenter CG, che a taja la lìnia

orisontal dl'incidensa sernùa ant ël pont R.
Dal moment che la fòrsa a l'é costanta, sò moment arferì a pont diferent a sarà proporsional

al brass. I consideroma 'ncora 'l fass ëd righe drite con senter an O, an particolar le righe O-A, O-X,
O-CG, tajà da le doe righe drite paralele A-B e cola che a conten ël segment P-R.

Sto fass a taja segment corispondent proporsionaj an sle doe paralele, e donca :

A-X : X-CG = P-Q : Q-R

Ij doi segment al prim member a son ij doi brass dla fòrsa dont i calcoloma 'l moment (i
arcordoma che X a  l'é  la  posission  dël CP, pont d'aplicassion dla fòrsa). Ël prim termo dlë scond
member a corispond al coeficent Cm arferì al bòrd d'atach, e antlora 'l segment Q-R a l'ha la misura
dël coeficent ëd moment relativ al moment arferì al CG.

Ant ël cas dl'esempi ij doi moment a l'han segn contrari, dal moment che ij doi brass a son
da le part opòste al pont X = CP.

I notoma na còsa anteressanta. Se i cambioma l'àngol d'incidensa a càmbia la posission dël
CP. Ël moment dont ël Cm a l'é rapresentativ, calcolà rispét a un pont qualonque, a l'é misurà dal
segment tajà, an sla lìnia orisontal relativa a l'àngol,  da la reta dij moment e da la reta che a colega
l'orìgin con ël pont pijà com arferiment.

Antlora i podoma tiré da l'orìgin la riga drita paralela a la lìnia dij moment Cp(Cm). Sta
lìnia a taja la còrda ant un pont FA, che a l'ha na proprietà particolar: Ël moment calcolà rispét a sto
pont a cambia nen an cambiand l'àngol d'incidensa, e a val coma 'l moment rispét al bòrd d'atach
cand l'àngol d'incidensa a le col andova la portansa as anula. Sto pont FA as ës-ciama "Feu
Aerodinàmich"  dël  profil.  A l'é  ciàir  che  sta  tratassion  semplificà  a  buta  sti  pont  an  sla  còrda  dël
profil, ma sti pont a son "drinta" al profil.

Velìvol complét
Dòp le considerassion fàite an sl'ala isolà, i suponoma adéss ëd gionté lë stabilisador. I

foma l'ipòtesi che j'àutri element a anfluisso nen la stabilità aerodinàmica longitudinal. La
schematisassion dël velìvol complét che an anteressa a l'é arportà an figura 13, che i pijoma com
arferiment. I disoma che un velìvol a l'é "stàbil" (stabilità stàtica) cand, sensa assioné gnun comand,
a manten sò assét  ëd vòl e a peul arpijélo ampressa se na përturbassion da fòra,  coma un colp ëd
vent ò d'àutr a tira a cambié le incidense dël fluss d'ària an sle surfasse dl'ala e dlë stabilisador.
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àngol ëd caletament

còrda l

A

còrda lc

lc/4

Surfassa Sa Surf. sc

ALA STABILISADOR

Figura 13 - Schematisassion dël velìvol complét

J'element che a son arportà a son : N'ala con surfassa Sa e còrda l,1  dont i conossoma 'l
bòrd d'atach. Në stabilisador con surfassa sc  e còrda lc,  an posission conossùa rispét a l'ala.

I ciamoma "àngol ëd caletament", indicà con  an figura, l'àngol fiss për costrussion, fàit
da la còrda dl'ala con la còrda dlë stabilisdor. N'àutr element disegnà an figura e fiss për costrussion
a l'é la distansa indicà con A, dal bòrd d'atach ëd l'ala al feu aerodinàmich dle stabilisador, che i
suponoma,  për  convension  ch'as  treuva  al  25%  dla  còrda  dlë  stabilisador  (misurà  da  sò  bòrd
d'atach). L'aprossimassion che as oten considerand ël feu dlë stabilisador al 25% dla còrda a l'é bon-
a, an particolar se as consìdera che sò profil a l'é 'd sòit simétrich. La figura a arpresenta donca un
sistema rèid. Durant ël vòl ël fluss d'ària a l'avrà na dàita incidensa an sl'ala e na dàita incidensa an
slë stabilisador, e ste doe incidense a l'avran na diferensa costanta dàita da l'àngol ëd caletament.

I continuoma a manten-e 'l bòrd d'atach ëd l'ala coma pont d'arferiment. Rispét a sto pont
l'ala a l'avrà un sò moment Ma, com i l'oma vist, e lë stabilisador a l'avrà un moment Mc che  i
vëddroma. I podoma calcolé 'l moment total Mt dël velìvol coma adission dij doi moment, tui doi
arferì a l'istéss pont e donca al bòrd d'atach ëd l'ala.

Për ògni àngol d'incidensa alar  an sël fluss, lë stabilisador a l'avrà n'àngol d'incidensa
dàit da .  e  i  l'avroma  un  moment  total Mt  che  a  l'avrà  socià  un  coeficent Cmt che  i

definiroma.
A  l'é  natural  che  a  venta  avèj  le  curve  dij  coeficent  tant  për  ël  profil  dl'ala  coma  për  ël

profil dlë stabilisador. A venta ten-e cont che ij coeficent arportà da le tàule a son relativ al moment
calcolà coma arferì al bòrd d'atach e a supon-o un brass longh coma la còrda dël profil (vis-a-dì
coma se na fòrsa adata e tala da dé l'arzultà misurà a fussa aplicà a un brass longh coma la còrda).

Cambiand ël brass ël moment a càmbia an manera proporsional. La longhëssa A dla figura
a l'é la longhëssa dël brass dla fòrsa aerodinàmica socià a lë stabilisador. Ël moment dlë stabilisador
Mc com a peul esse calcolà da le fòrmule ch'i l'oma vist, për esse adissionà al moment dl'ala, a
venta che a ven-a arferì al bòrd d'atach ëd l'ala, e sòn a pòrta a un moment Mc1 che a sodisfa a la
proporsion:

A : lc = Mc1 : Mc  e da costa i l'oma :  Mc1 = Mc (A / lc)

andova Mc  a l'é 'l moment con brass lc  e Mc1  a l'é 'l moment con brass A.
A sta mira a l'é méj definì j'abreviassion che i dovroma da sì anans, contut ch'a sio bastansa

ciàire: I disoma Cma ij coeficent ëd moment dl'ala, Cmc ij coeficent ëd moment dle stabilisador,
Cmt ij coeficent ëd moment arferì al velìvol complét, Sa la surfassa dl'ala, Sc la surfassa dlë

1 )  -  I  continuoma  a  consideré  n'ala  e  në  stabilisador  a  pianta  retangolar  e  donca  còrda  costanta  e  bòrd  d'atach  con
n'ùnich pont ëd trassa an sël profil. Peui i vëddroma coma fé con ale a pianta diferenta.
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stabilisador, Cpa ij coeficent ëd portansa dl'ala, Cpc ij coeficent ëd portansa djë stabilisador, Pa la
portansa dl'ala, Pc la portansa dlë stabilisador. J'àutre notassion i l'oma già trovaje e a resto cole.

A l'é natural che se 'l moment alar a l'é relativ a l'àngol d'incidensa , ël moment dle
stabilisador a sarà relativ a l'incidensa . Për ël moment total dël velìvol, donca:

AvScCmclvSaCmaMt

lc
AlcvScCmclvSaCmaMt

McMaMt

22

22

1

A sta mira a venta però oten-e n'espression che a sia compatìbil con le grandësse arportà da
le tàule an termo ëd coeficent arferì al bòrd alar e a brass ugual a la còrda alar. A venta trové, an
pràtica, për ògni incidensa e caletament, n'espression dël tipo :

lvSaCmtMt 2

vis-a-d' che as serco coj valor ëd Cmt che a sodisfo l'espression:

AvScCmclvSaCmalvSaCmt 222

echivalenta a l'espression ëd prima.
Për sòn i consideroma che, com i l'avìo vist për l'ala isolà, ël moment Mc dël pian ëd coa

(stabilisador) rispét a sò bòrd d'atach, a l'é 'dcò dàit da la portansa Pc  dël pian ëd coa moltiplicà për
la distansa fra bòrd d'atach e pont CP dle stabilisador. Sta distansa a l'é stàita pijà coma 0,25  lc.

 Donca Mc = Pc  0,25  lc.
I arcordoma che l'istéss moment, arferì al bòrd d'atach dl'ala a val Mc1 = Pc  A.   I l'oma:

lSa
AScCmcCma

lvSa
AvScCmclvSaCmaCmt

AvScCmclvSaCmalvSaCmt

APcMaMt

vScCmcPcCmcCpc

lcvScCpclcvScCmc

APcMaMt

44

4

44

4

2

22

222

2

22

:dì-a-vis

:dventaadzorasìespressionl'antlora

doncae:arcavaassòndae

:ncora'peuie

che a l'é l'espression ch'i sercavo për un coeficent Cmt arpresentativ dij moment totaj Mt dël velìvol,
con grandëssa omogénia con ël Cma arpresentativ dij moment ëd l'ala. Sòn an përmëtt ëd dovré ste
grandësse an manera coerenta an sl'istéss diagrama, còsa che a l'é necessaria ant la determinassion
gràfica dle condission dë stabilità.

Ant l'espression ëd Cmt a-i son doi termo a second member, dont un a l'é, as capiss, ël Cma
dl'ala isolà, mentre lë scond termo a ìndica che l'influensa ël pian ëd coa (stabilisador) a dipend nen
mach da le caraterìstiche ëd sò profil, ma 'dcò dal rapòrt fra  le surfasse dë stabilisador e ala, e dal
rapòrt Fra la distansa dlë stabilisator da l'ala e la còrda dl'ala (nen cola dlë stabilisador midem).

Sì i podoma noté che në stabilisador a  l'é tant pì fosonant quant pì a l'é gròss e lontan da
l'ala. E 'ncora, se a parità 'd surfassa l'ala a l'é pì strèita e pì longa, lë stabilisador a travaja méj.
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Se adéss i vardoma le dimension fìsiche ëd numerator e denominator dla frassion che a
moltìplica Cmc, i notoma che a son le dimension ëd doi volum (longhësse al cubo). Contut che ste
grandësse as arferisso nen a volum fìsich significativ, sto rapòrt a ven ciamà sovens "Rapòrt
volumétrich ëd coa".

Diagrama 'd Cròcco
I dovroma costa técnica gràfica për determiné le condission dë stabilità longitudinal dël

velìvol. Sto diagrama a l'é pitòst vej e a l'é un-a dle manere dovrà për progeté velìvoj militar e
comersiaj  për  un  bel  pòch  d'ani,  almanch  fin-a  a  la  sconda  guèra  mondial.  Ant  ël  camp
dl'aeromodelism, socià ai dàit aerodinàmich che a esisto su profij misurà a nùmer ëd Reynolds
motobin bass, a dventa n'utiss pressios.

Ël diagrama 'd Cròcco a ven fàit an s'un gràfich, tipo col ëd figura 12, dij coeficent Cp an
fonsion dij coeficent Cm dl'ala isolà, con j'istesse caraterìstiche "quadrà" ch'i l'oma vist prima. Ij
coeficent Cmt , assisse dij pont dle curve për ël velìvol complét, a son stàit calcolà an manera che:

për ògni àngol d'incidensa  e për un dàit caletament  .....

moltiplicà për ël fator v 2  l  .....

e moltiplicà mach për la surfassa alar Sa .....

a dago ël moment total efetiv Mt dël velìvol (arferì al bòrd d'atach ëd l'ala).
Coma consegoensa le ordinà ëd costi pont midem as arferìsso a coerent coeficent ëd

portansa total Cpt, tal che:
për ògni àngol d'incidensa  e për un dàit caletament  .....

moltiplicà për ël fator v 2  .....

e moltiplicà mach për la surfassa alar Sa .....

a dago la portansa total efetiva Pt dël velìvol.
Se donca indicoma con Pt la portansa total, Pa la portansa dl'ala e Pc la portansa dlë

stabilisador, ant la situassion d'incidensa e caletament esaminà, i l'avroma:

Sa
ScCpcCpa

vSa
vScCpcvSaCpaCpt

vScCpcvSaCpavSaCpt

PcPaPt

2

22

222

Ma i l'oma vist che Cpc  4  Cmc. Donca, cand as passa da l'ala isolà al velìvol complét i

l'oma n'increment dël coeficent ëd portansa Cp dàit da:
Sa
ScCmcCpaCptCp 4  e i l'avroma

un corispondent increment  ëd Cm che a val :
l
A

Sa
ScCmcCmaCmtCm 4 .

I osservoma antlora che, an qualonque situassion, ël rapòrt fra la variassion ëd Cm e la

variassion ëd Cp dàite da l'introdussion dlë stabilisador a sarà :
l
A

Cp
Cm .

Sòn a l'é motobin amportant ant la giustificassion dël diagrama 'd Cròcco.
Is arferima a figura 14. I partoma da l'istéss diagrama dla figura 12, fàit a l'istessa manera e

con  indicà  la  curva  (che  a  l'é  na  riga  drita,  an  pràtica)  dij  coeficent Cpa an fonsion dij coeficent
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Cma dl'ala isolà. I arportoma 'dcò da fianch l'indicassion dj'àngoj che ij pont dla lìnia as j'arferìsso.
Sta lìnia, an manera nen giusta, a ven ciamà lìnia Cma, ma a basta capisse.

An sël disegn, adéss, is procuroma na lìnia con pendensa l /A, che a buta an relassion le
variassion ëd Cp con le variassion ëd Cm, com i l'oma vist sì dzora. Për fé son a basta trassé, a parte
da O un segment orisontal arbitrari fin-a al pont P1, e i pijroma sto segment coma proporsional a la
misura A, e da sto pont i tiroma un segment vertical fin-a al pont P2 tal che: O-P1 : P1-P2  A : l.
Antlora la riga drita da O a P2 a l'avrà pendensa l / A.

I consideroma n'àngol ëd caletament , (pr'esempi 2 ) che 'd sòlit a l'é fra zero e pòchi gré
positiv (l'ala a l'ha n'incidensa pì àuta ant ij modéj clàssich). As serno peui doi àngoj d'incidensa
dont un a sarà pì cit (pr'esempi 0 ) e l'àutr pì gròss (ma rasonà, 'ncora at ël camp ùtil, pr'esempi 6 ).
As considero donca doe situassion d'incidensa, che a peulo esse arportà ant na cita tàula coma sì
sota.

Për caletament pr'es Incidensa dl'ala Incidensa dlë stabilisador

Prima situassion, angol 1 1  pr'es  pr'es

Sconda situassion, angol 2 2  pr'es  pr'es

Dovrand le tàule dij dàit relativ ai doi profij dovrà. e con j'incidense arportà ant la tàula, as
càlcolo ij doi Cmt1  e Cmt2  relativ a le doe situassion ipotisà. Sòn con l'usagi dle fòrmule ch'i
l'oma trovà prima për ël Cmt.

A sta mira as passa a travajé an sël diagrama (procedura gràfica). An sla lìnia dl'ala isolà
Cma as treuvo ij doi pont che a corispondo a le doe incidense ch'i l'oma dit prima, arportà ant la
tàula sì dzora. e ciamoma C e D ij doi pont, ant i'órdin për l'incidensa inferior e superior. Da sti doi
pont as fan passé doe righe drite a e b  paralele a la diression O-P2 che i l'oma costruì prima.

An sl'ass dj'assisse as treuvo ij doi calor Cmt1  e Cmt2 che i l'oma calcolà prima relativ ai
doi àngoj 1  e 2. Da costi pont i tiroma le verticaj fin-a a le lìnie a  e,  ant  l'órdin, b. Parèj i
trovoma doi pont C1 e D1 ,  che a son pont dla lìnia Cmt  che a dà ij valor ëd Cpt an fonsion dij
valor Cmt. Sòn a rason dl'espression dël rapòrt ch'a-i é fra le variassion Cmt  e le corispondente
variassion Cpt  ch'i l'oma arcavà prima, e dël fàit che la lìnia Cmt, ant l'interval dij valor
d'incidensa ch'an anteresso, a l'é bin aprossimà da na riga drita.

La linia Cmt a l'é la lìnia che i sercavo për ël velìvol complét. La prima còsa da fé a l'é, a
sta mira, vardé che sta lìnia Cmt  a taja l'ass dj'assisse an soa part negativa. I vëddroma, an efét, che
se sòn a càpita nen as treuva nen na solussion (posission dël batisenter) che a fasa 'l velìvol stàbil

A sta mira, da l'orìgin O i tiroma doe righe drite, dont la prima a l'é paralela a la lìnia Cma
e l'àutra a l'é paralela a la lìnia Cmt. Coste a son le lìnie O-X1 e O-X2, che a treuvo, an sla còrda dël
profil A-B, ij doi pont X1 e X2.  Ël segment che a va da X1 a X2 a l'é col andova a peul casché 'l
barisenter përchè 'l velìvol a peussa avèj n'assét stàbil, e adéss i vëddoma an che pont e përchè.

Parèj com i l'oma fàit për l'ala isolà, për tové 'l pont d'aplicassion dle fòrse aerodinàmiche
an sël velìvol complét a na dàita incidensa, i trovoma 'l pont K che, an sla lìnia Cmt, a corispond a
l'incidensa sernùa. I tiroma la riga drita da O për ël pont K fin-a a interceté an sla còrda 'l pont X.
Sto pont a l'é 'l senter ëd pression, e lì i podoma buté nòstr barisenter CG.

I vardoma adéss com a l'é che parèj nòstr velìvol a l'é stàbil.
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Figura 14 - Diagrama 'd Cròcco

Suponoma che na përturbassion esterna a pròcoca n'aument dl'incidensa (nas an sù, a
"cabré"). Dal diagrama a arzùlta che 'l senter ëd pression CP as ëspostrìa an daré, e donca la cobia
dàita da Pèis - Portansa  a tira a arporté 'l nas vers ël bass con un moviment a "piché". Al contrari a
càpita se la përturbassion a portèissa 'l velìvol a viré 'l nas vers ël bass.

Se 'l barisenter a fussa darera al pont X2, la riga drita fra barisenter e orìgin a andrìa a tajé
la lìnia Cmt a valor ëd Cpt motobin negativ, e donca nen ùtij për ël vòl. La metodologìa che i l'oma
dovrà e che për barisenter fin-a a sto pont, a l'é verificà, da sì anans a produvrìa na fòrta
dëscontinuità. Donca as capiss fàcil che X2 a l'é 'l lìmit superior për ël barisenter.

La dimostrassion che X1 a l'é 'l lìmit inferior për la posission dël CG a l'é manch imedià.
Se i consideroma l'ala isolà 'd figura 12 i vëddoma che X1 a  corispond al  feu  aerodinàmich  (FA)
dl'ala isolà. Se 'l barisenter a fussa anans a FA, a ventrìa che 'l CP a podèissa esse anans a Fa, e sòn
a podrìa capité mach për valor Cpa negativ, e noi is limitoma a sòn. A venta peui 'dcò ten-e cont
che 'l camp dj'incidense andova la curva Cmt a peul esse considerà na lìnia drita a l'é pitòst limità.
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An  pràtica  'l  barissenter  CG  a  venta  che  a  sia  an  sël  pont  X  për  manten-e  l'incidensa  'd
travaj, ò un pòch pì anans. A venta ten-e cont che la fusoliera 'd sòlit a pròvoca në spostament dël
feu vers l'andarera.

A podrìa capité che, për un dàit àngol ëd caletament  as  rivo  nen  a  trové  condission  dë
stabilità, opura che coste condission a corispondo a un pont ëd travaj (incidensa dl'ala) nen
favorèivol. A sta mira is ciamoma com a càmbia la lìnia dij moment Cmt  se, sensa cambié d'àutre
condission, as càmbia l'àngol ëd caletament .

Se l'àngol ëd caletament  a chërs, për ògni angol d'incidensa al'ala   l'àngol d'incidensa
dlë stabilisador a sarà diminuì ëd la quantità   dont i l'oma diminuì 'l caletament.

I l'oma vist che 'l coeficent Cmt a val Cmt  Cma  Cmc  K (con K costant che a dipend da
la geometrìa dël velìvol). Se donca a diminuiss l'incidensa dlë stabilisdor, a diminuiss sò Cmc e
donca a diminuiss Cmt.  Ant  ël  rapòrt l /A a diminuiss ëdcò Cpt, con l'arzultà che la curva Cmt a
"sghìa" an sle lìnie isòcline vers valor pì bass ëd Cmt. Dal moment che la dipendensa a l'é linear, la
neuva lìnia Cmt1 a sarà paralela a la Cmt 'd partensa, e traslà vers valor pì bass ëd Cmt (ant la
diression negatìva. La situassion a peul esse cola schematisà an figura 15, che a l'é giusta
qualitativa.

0 Cm

Cp

Cma Cmt

Cmt1

për caletament

për caletament

Figura 15 - Variassion dël caletament

A peul donca capité che se la prima curva Cmt a tajava nen j'assisse da la part negativa,
mach aumentand ël caletament la condission a podrìa esse sodisfàita. A venta però che a-i sia 'n
cora na condission ëd travaj sodisfacenta (cand a aumenta l'incidensa, 'd sòlit a aumenta 'dcò la
resistensa).

Diferente piante d'ala
Fin-a adéss i l'oma suponù che l'ala e lë stabilisadot a fusso a pianta retangolar, con na

còrda costanta e con l'istéssa projession an sël pian vertical che a passa për l'ass dla fusoliera. Costa,
però, a l'é na situassion che an pràtica a càpita da ràir. La pianta dl'ala a peul esse a trapessi, elìtica,
ò con forme diferente e mës-cià. A venta donca trové na còrda echivalenta média e soa posission
echivalenta, e sòn tant për l'ala coma për lë stabilsador.
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La manera la pì general për trové la còrda média echivalenta ëd na surfassa alar con forma
qualonque a sarìa cola ëd consideré un nùmer N ëd còrde da la radis a la ponta ëd na semi-ala, che a
la divido ant N setor,  fé chërse N fin-a a podèj consideré ij setor coma retàngoj e peui adissioné tuti
j'efét. Tut sòn con na complicà operassion d'integrassion.

I suponoma n'ala (i travajoma an s'na semi-ala) a pianta triangolar e për semplifiché le còse
i suponoma 'l bòrd ëd surtìa ortogonal a l'ass dël velìvol. I consideroma la semiala snistra con
l'orìgin a l'estrem ëd l'ala . Për capisse is arferima a figura 17.

x

y

l

cr dx

y cx

y  f(x)

c.m.a

bòrd d'atach d'arferiment

Figura 16 - Còrda media alar

I suponoma che l'ass x a coincida con ël bòrd ëd surtìa. cr a sarà la còrda a la radis, mentre l
a l'é la duvertura.

La fonsion che a dëscriv nòstr bòrd d'atach a sarà la riga drita : x
l

c
)x(fy r  andova i

ciamoma m ël coeficent angolar costant, vis-a-dì xm)x(fy . Adéss i consideroma che l'ala a sia
dividùa an retàngoj anfinitésim con base dx e autëssa f(x) e i suponoma che l'efét ëd l'ala compléta a
sia l'adission dj'efét ëd coste surfasse elementar. La còrda c.m.a  che i sercoma a l'é la média pèisà

dle còrde dl'ala, e 'l pèis a l'é la surfassa socià a ògni còrda. Donca, se i ciamoma lc
2
1S r la
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As trata 'd vëdde an sl'ala andova a l'é piassà sta còrda, che për ël triàngol i savoma che a
passa për ël pont ëd crosiera dle median-e.

L'ala la pì comun-a a l'é cola a pianta trapéssia. Ël procediment a l'é sempe col, ma i stoma
nen a félo tut e is limitoma a arporté la fòrmula e na manera gràfica, che a fà trové 'dcò la posission
dla còrda. La fòrmula a l'é:

er

er
er cc

cccc
3
2a.m.c
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andova cr a l'é la còrda a la radis e ce a l'é la còrda a l'estrem ëd l'ala. La manera gràfica a l'é arportà
an figura 17 e a l'ha nen da manca dë spiegassion.

c.m.a

lìnia mesan-acr / 2

cr / 2

ce / 2

ce / 2

cr

ce

Figura 17 - Còrda media për n'ala trapéssia

As deuvra sempe l'istessa manera, se j'ale a son pì complicà. Se, pr'esempi, l'ala a l'ha doe
session trapéssie diferente, coma an figura 18, antlora as peul calcolé la còrda media për ognidun-a
dle doe, an manera separà, e peui fé la media peisà dle doe, dovrand coma pèis le doe surfasse.

c1

c2 c3S1

S2

c2

c1

c2

c3

c.m.a 1

c.m.a 2

Figura 18 - Ala nen regolar

Trovà ch'a sio le doe còrde c.m.a 1 e c.m.a 2  as treuva la c.m.a  che a serv fasend :
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2211
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Sa.m.cSa.m.c
a.m.c

Për trové la posission dël bòrd d'atach i podoma 'ncora fé na média peisà fra la posission
dle doe còrde, sempe dovrand le surfasse coma pèis.

I provoma adéss a serché la còrda media ëd n'ala a pianta trapessia ant la part vers ël bòrd
d'atach e elìtica vers col ëd surtìa, com an figura 19. Anvece 'd fé un calcol analìtich i foma un
càlcol numérich, che a vada bin da fé al calcolator. Ël prinsipi a l'é sempe l'istéss.

l  a

c

d

x
l

dccy

b 22 xa
a
by

x

k(x) k(x x)

y

x
O

Figura 19 - Ala trapessia e elìtica

I l'oma la duvertura l, che a coincid l'autëssa dël trapessi e con l'ass magior a dl'elìsse, l'àutr
ass dl'elìsse b, la base magior dël trapéssi c e la base minor d. I pijoma l'ass x e l'ass y an manera
d'avèj l'orìgin ant ël senter dl'elìsse e j'ass a e b dl'elisse, ant l'órdin, an sl'ass x e an sl'ass y. Sòn a l'é
mostrà an figura. I dividoma la duvertura l ant un nùmer N ëd part, nùmer che i pijoma coma
paràmeter. An figura i l'oma dovrà N  25,  ma  pì N a  l'é  gròss  e  pì  l'arzultà  a  l'é  precis.  Con  ël
calcolator ël cont a l'é prest fàit ëdcò con N  1000. I l'avroma parèj che ognidun dj'intervaj a val

x  l / N .

Com as vëdd da la figura, ël bòrd d'atach a l'ha equassion x
l

dcc)x(fy , mentre 'l

bòrd ëd surtìa a l'ha equassion 22 xa
a
b)x(gy , mentre la surfassa alar a resta dividùa an

N setor, dont ël genérich setor i (contà da 0 a N 1) a sarà comprèis fra doe còrde k(xi) e k(xi x)
e a l'avrà na surfassa i  k(xi) x   [f(xi) + g(xi)] x,  tnisend peui cont che xi  1 xi x.

Se i aplicoma nòstra média peisà (com i l'oma vist) al cas an costion i l'avroma che la còrda
c.m.a che i sercoma a l'é dàita da (i tnima cont che x0  0) :

1N

0
i

1N

0
ii k

a.m.c

A venta 'ncora trové la posission ëd soa projession an sl'ass longitudinal. Për sòn i podoma
serché la còrda che a l'é longa coma la c.m.a e pijé soa posission coma posission echivalenta.
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Stabilità trasversal
Con stabilità trasversal is arferima tant a la stabilità dl'ass trasversal antorna a l'ass

longitudinal, coma a la stabilità dla diression dël moviment dël velìvol, che a venta che a staga ant
ël pian determinà da j'ass longitudinal e vertical. Donca a venta nen che 'l velìvol a "sghìa" da
fianch. Se na qualonque përturbassion a fà cambié 'assét trasversal ò a possa 'l velìvol da fianch, a
venta che l' velìvol midem a arpìja ampressa sò assét ëdcò sensa l'intervent ëd comand particolar.

Për modéj an vòl lìber, e donca sensa comand possìbij, costa a l'é na stabilità amportanta
da garantì. A venta che se na përturbassion esterna a fà, pr'esempi bassé n'ala, as produva an manera
natural un moment che a arpòrta an lìnia 'l velìvol. A l'é amportant che 'dcò ij velìvoj pilotà a sio
stàbij ëd natura, e a venta che, se 'l pilòta a veul fé, pr'esempi, na sghià d'ala, a deuvra ij comand për
neutralisé costa stabilità. Na vira arportà ij comand a pòst a venta che 'l velìvol a arpija da sol sò
giust assét.

An fonsion dël tipo 'd velìvol e 'd soa velocità, sta stabilità a ven otnùa an base a diferent
prinsipi, e le solussion a son vàire. Sì i arportoma quàich cas semplificà, a livél modelìstich, sensa
dé  tròpe  giustificassion  teòriche,  dàit  ël  but  e  lë  stil  ëd  costa  part.  Ste  giustificassion,  macassìa,  a
son pì complicà 'd lòn che a peussa smijé.

ala àuta

pèis

portansaportansa

arzultant

brass

component vertical dla
portansa

moment

CP

CG

Figura 20 - Ala àuta

La figura 20 a mostra un velìvol con ala àuta. Ël senter ëd pression CP bin pì àut dël
barisenter CG a garantiss na bon-a stabilità trasversal. Un cit diedro a giuta a arcuperé le situassion
dë "sghijà d'ala" (i stoma nen a dimostré com a fà).

An figura 21 a l'é mostrà la técnica dël diedro alar për velìvoj con l'ala bassa. As vëdd che
un prim efét dël diedro a l'é col d'aussé 'l CP fin-a davzin al barisenter CG, e sòn a giuta già. Ma i
andoma nen ant ij particolar. I ilustroma mach, a la bon-a, na considerassion ch'as peul fésse e che a
l'é arpresentà ant la sconda part ëd figura 21.
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ala bassa
diedro alar
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vertical
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moment

Figura 21 - Alla bassa con diedro

I suponoma che la përturbassion a l'àbia fàit viré 'l velìvol a e che l'ala snistra (desta dla
figura) a sia 'ncamin ch'as bassa.  Un prim efét, motobin cit, a l'é che la velocità d'avansament as
combin-a con la velocità 'd rotassion e donca sl'ala che as bassa a chërs l'incidensa, che anvece as
arduv an sl'àutra (sòn a capitrìa 'dcò sensa diedro). Peui i l'oma che la portansa as anclin-a mentre 'l
pèis a resta vertical, e donca as produv na fòrsa lateral che a tira a fé sghijé 'l velìvol ant la diression
ëd l'ala che as bassa. A arzulta na cita velocità lateral. an figura a l'é arpresentà la component lateral
dla velocità relativa dl'aria. L'efét ëd costa component a l'é col d'aumenté la pression an sl'intradòss
dl'ala che as bassa e diminuì la depression an sl'estradòss ëd l'ala ch'as àussa. A arzulta un moment
che a drissa 'l vel'vol.

Ël diedro për costi velìvoj a peul esse comprèis fra  5 e  6 gré, misurà për n'ala an
sl'orisontal, com an figura 21.

N'àutra  manera 'ncora a l'é cola d'ale a estrem riaussà, com an figura 22, che a travajo pì o
manch a l'istessa manera.

ala bassa
estrem riaussà

Figura 22 - Ala bassa, estrem riaussà

A-i son peui vàire d'àutre solussion (ale a gabian, ale a W, e via fòrt). Ëdcò j'ale a flecia (an
pianta) a l'han n'efét stabilisator a le àute velocità, a la mira che a-i son velìvoj con diedro negativ
për aumenté la maneuvrabilità.
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A l'é ciàir che ant ël camp dij cit modéj ëd velivol e an particolar ant ël camp dij velìvoj ëd
papé,  ij  fenòmeno aerodinàmich  a  sarìo  tuti  da  studié  e  sperimenté,  dàit  ël  motobin  cit  nùmer  ëd
Reynolds e le diferense gròsse fra lòn che as osserva an regim laminar e an regim turbijos, che a
pòrta a diferense fra velìvoj ver e modej ëd papé. A va già un pòch mej për ij modej a motor, an
particolar se as deuvro curve caraterìstiuche arcavà a cit nùmer ëd Reynolds.

Stabilità diressional
Ëdcò sì 'l fenòmeno a l'é pì complicà 'd lòn ch'a smija, ma na solussion con giustificassion

antuitiva a l'é arpresentà an figura 23.

Forsa an sël timon

Component lateral

CG = CP

brass

moment

Deriva
vertical
(timon)

diression dël vòl

P

Figura 23 - Stabilisassion diressional

Costa a l'é na solussion adotà da, an pràtica, tuti ij velìvoj, contut che a peusso essie 'd
variassion ëd costrussion.

Ël velìvol a l'é dotà ëd na deriva ò impenagi vertical, an coa. As trata ëd na vera ala
vertical, con un profil simétrich, e montà second ël pian vertical che a passa për l'ass longitudinal
dël velìvol. An coste condission, durant ël vòl nen përturbà, ël profil dla deriva as treuva a incidensa
zero an sël fluss e dal moment che a l'é simétrich, l'ùnica fòrsa aerodinàmica che la deriva a svilupa
a l'é na resistensa al moviment, pitòst cita.
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Se  na  përturbassion  a  anterven  a  modifiché  la  diression  dl'ass  dël  velìvol  rispét  a  la
velocità, l'impenagi vertical as treuva a avèj n'incidensa rispét al fluss, e donca a svilupa na
portansa P an orisontal.  Rispét al barissenter sta portansa a l'ha un bon moment, dal moment che 'l
brass a l'é bin longh. Sto moment a tira a arporté 'l velìvol an lìnia 'd vòl.

Ant ij mopdéj an vòl lìber, sto efét as traduv ant la tendensa ëd butésse contra-vent. Sòn
però a ciama na bon-a precision ant ël montagi dla deriva, che a venta ch'a sia bin paraléla a l'ass e a
venta che a l'àbia un profil bin simétrich.

Un cit eror ëd paralelism a peul fé volé 'l model nen alineà përfét, e sòn a sìmula na derapà,
an manera che a interven-o j'acorgiment për la stabilità trasversal, e sòn a disturba 'l vòl. Un profil
ch'a sia nen simétrich a pròvocana virà contìnua e 'l velìvol a tira a volé a spiral.

A sta mira i notoma che për un modél ëd papé, dàite le dimension motobin cite, la massa
ant l'órdin ëd quàich grama, e le velocità ëd doi ò tre meter al second, qualonque micro-vòrti a
arpresenta n'event notèivol.

Ant l'ambient estern sti modéj a vòlo bin cand ël vent a manca d'autut, contut che, an
quàiche cas, na corent d'ària che a riva a propòsit a peul fé fé al velìvol quàich figura bin bela. Ant
n'ambient sarà, bastamach ch'a sia gròss a basta, ël vòl as esprim al méj.
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Pàgina lassà veuida apòsta
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IJ COMAND PËR ËL VÒL

I l'oma acenà che sta ciaciarada as arferiss, pì che tut, a modéj an vòl lìber. e donca a modéj
sensa comand. Ma për completé 'l dëscors i parloma 'dcò dij comand aerodinàmich che ògni velìvol
pilotà a venta ch'a l'àbia.

La stabilità da sola a venta che a-i sia, ma un velìvol a venta 'dcò che a maneuvra, an
fonsion dël servissi che a venta ch'a fasa. Un velìvol da carich a peul esse motobin stàbil, mentre un
velìvol acrobàtich a deuv ess-lo motobin manch. I vardoma sì ij comand aerodinàmich, che a son
j'ùnich che a anteresso n'avion sensa motor e sensa carél d'ateragi.

A l'é vèra che ij velìvoj an vòl lìber a son nen comandàbij, ma a l'é méj conòsse j'efét dij
comand aerodinàmich, tant për ël sentràgi (vëdde dòp) dël modél coma për "programé" sò vòl.

I  dividoma  sti  comand  an  comand  prinsipaj,  che  a  servo  a  maneuvré  antorna  ai  tre  ass
prinsipaj  dël  velìvol,  e  comand ausiliar  (për  particolar  condission  ëd  vòl,  e  che  a-i  ero  nen  an  sij
prim velìvoj ch'a l'han volà).

La figura 24 a mostra andova as treuvo ij comand (ij comand ausiliar a son indicà con
surfasse trategià).

aleton

ipersostentator
(flaps)

dirutor
(spòilers)

aleton ala drita

aleton ala snistra

l’ala as bassa

l’ala as àussa

timon ëd quòta
aussà a bassa
la coa (cabrà)

timon ëd quòta
sbassà a àussa
la coa (picà)

F

timon ëd diression a
drita a possa la coa a
snistra (virà a drita)

timon ëd diression a
snistra a possa la coa
a drita (virà a snistra)

F
timon ëd
diression

timon ëd
quòta

Figura 24 - Ij comand për ël vòl
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Ij comand prinsipaj (fondamentaj)
A parte dal prim velìvol dij fraréj Wright sti comand a son sempe stàit present, contut che

dle vire a fusso realisà con diferente técniche. Sòn a val për j'avion ver, mentre për ij modej, i vej
modelìsta a arcordran ij modej radio-comandà "a doi canaj", che a dovravo mach doi dij tre comand
prinsipaj, ma sòn i lo vëddroma dòp.

Timon ëd quòta
Comand realisà da doe surfasse mòbij arcavà da la part darera djë stabilisator, simétriche

(an pianta) rispét a l'ass longitudinal dël velìvol, che a peulo viré vers l'àut ò vers ël bass. Ij doi
timon ëd quòta indicà an figura a viro solidaj.

Se ste surfasse a viro (pòch ò tant) vers l'àut, le stabilisator a pija un profil pì ò manch de-
portant, svilupand na fòrsa con na component vers ël bass, e donca 'l moment che as ësvilupa a
possa la coa vers ël bass. Sòn a fà viré 'l muso vers l'àut. Cost a l'é 'l moviment dla cabrà.

Sta rotassion a peul manten-se mach se a-i é a basta ëd potensa. An efét, se 'l velìvol a l'é
sensa motor,  montand a pija energìa potensial e a perd energìa cinética (i vëddroma 'dcò sòn), e
parèj a arduv soa velocità. Se però costa a l'era àuta an prinsìpi dla maneuvra, a podrìa basté a
continué la rotassion antorna a l'ass trasversal fin-a a porté 'l velìvol orisontal a testa an giù. Da sta
mira, continuand a viré, 'l velìvol a comensa a calé e donca a arpija velocità (un gir complét a l'é dit
"looping" an inglèis). Ëdcò 'l motor a l'é nen dit ch'a basta, contut che a giuta sempe, dal moment
che a l'ha pi nen mach da vince la resistensa, ma a venta 'dcò che a porta sù 'l pèis dël velìvol. A
venta donca che la maneuvra a comensa a velocità sostnùa.

Se anvece ste surfasse a viro vers ël bass, lë stabilisador a pija un profil che a svilupa na
portansa vers l'àut, e 'l relativ moment a possa la coa vers l'àut fasend ponté 'l muso vers ël bass.
Cost a l'é 'l moviment ëd picà. Se ìl comand a ven mantnù an costa posission la rotassion a contìnua,
la velocità a chërs përchè 'l velìvol a perd energìa potensial che as trasforma an energìa cinética, e
se a l'é àut a basta da nen rivé prima për tèra, as treuva a testa an giù. A sta mira 'l moviment a lo fà
armonté e se l'energìa a l'é a basta, a riva a completé 'l gir (looping arvers).

A valo le considerassion ch'i l'oma fàit prima, con la gionta che, con ël modél a testa an giù
ël profil alar a sviluprìa soa portansa vers ël bass. A venta che la maneuvra a sia fàita an manera 'd
garantì n'assét d'incidensa che a contìnoa a svilupé na portansa vers l'àut.

Ij modéj an vòl vincolà sircolar, ëd sòlit, a deuvro mach sto comand.

Aleton
A son surfasse mòbij, coma ij timon ëd quòta, arcavà an sij bòrd ëd surtìa dj'ale vers

j'estrem. a diferensa dij timon ëd quòta, coste as bogio an oposission, ant ël sens che se un-a a vira
vers l'àut, l'àutra, a l'istéss moment, a vira vers ël bass.

La part esterna dl'ala dont l'aleton a vira vers l'àut a modìfica sò profil an manera ëd
diminuì ò anulé soa portansa, e fin-a a vnì deportanta, mentre l'àutra ala, andova l'aleton a vira vers
ël bass, a aumenta a l'istéssa manera soa portansa. Donca as pròvoca un moment che a fà viré 'l
velìvol antorna a sò ass longitudinal. An pì, l'ala che a aumenta soa portansa a l'avrà 'l pont
d'aplicassion dla portansa che as ëspòsta a l'anfòra, mentre për l'àutra la portansa a ven aplicà pì
davzin a la fusoliera. L'ala dont l'aleton as àussa a vira vers ël bass e l'àutra vers l'àut.

Se 'l  comand a ven mantnù, ël  velìvol a contìnua a viré e as buta prima 'd cotel  e peui a
tensta 'n giù, fin-a a torné an soa posission ëd partensa (la figura as ciama "tonneau"). An realità, se
la maneuvra a l'é nen coregiùa da j'àutri comand, la rotassion a càpita nen second na lìnia drita, dal
moment che 'dcò la diression dla portansa a vira, mentre 'l pèis a resta vertical e direta versa ël bass.
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Timon ëd diression
Ëdcò sì la part dareda dl'impenagi vertical a l'é ancergnerà an manera da podèj viré vers

drita ò vers snistra. St'impenagi a l'ha sempe un profil simétrich an manera 'd nen produve fòrse
trasversaj cand ël velìvol a l'é an lìnia 'd vòl drita. Se 'l timon a ven virà a drita, ël profil as modìfica
an manera da produve na "portansa" orisontal vers ësnistra. Ël moment ch'a na ven a fà viré la coa
vers ësnistra antorna a l'ass vertical, e donca a fà ponté 'l muso vers drita. A socéd al contrari se as
vira 'l timon vers ësnìstra.

La giusta virà
I pijoma com arferiment la figura 25. La prima part dla figura a mostra còs a càpita se as

assion-a 'l timon da sol.

tendensa al derapagi

acelerassion sentùa an
sël velìvol

fòrsa sentrìfuga

Figura 25 - Giusta virà

Ël velìvol a tira a viré antorna a sò ass barissentrich vertical, mantnend-se orisontal. A
rason  dla  virà  as  produv na  fòrsa  sentrìfuga  che  as  opon a  la  rotassion  e  che  a  tira  a  fé  derapé  'l
velìvol. L'assion dël diedro alar a serca peui ëd compensé la derapà, ma l'arzultà a l'é na curva
"sforsà". A basta vëdde che l'arzultant dl'acelerassion sentìa an sël velìvol a l'é direta dë sbiéss, e
nen vers ël paviment. La portansa a l'é nen alineà a la fòrsa da compensé.

La sconda part dla figura a mostra anvece na virà giusta, andova 'l velìvol a ven anclinà an
manera convenienta da la part dla virà. An costa manera l'arzultant fra pèis e fòrsa sentrìfuga a resta
direta vers ël paviment e alineà a la portansa.
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Dal moment che l'arzultant ëd pèis e fòrsa sentrìfuga a l'é pì àuta che mach la fòrsa pèis,
che a l'era compensà da la portansa prima dla virà, a venta 'dcò aumenté la portansa con un cit
comand a cabré. As trata donca ëd n'assion cmbinà ëd tuti tre ij comand prinsipaj.

Ël vòl a doi canaj
Com a volavo ij modéj radio-comandà a doi canaj? I consideroma doi tipo 'd velìvol: Ala

àuta e ala bassa, e an pì i consideroma che an sël modél a-i son nen viagiator che a peusso
lamentésse ò feufre 'l mal d'ària.

Con l'ala àuta as peulo dovré ij timon ëd quòta e 'l timon ëd diression. An sto cas la fòrsa
sentrìfuga dla virà, aplicà al barissenter che a l'é pì bass dël senter ëd possà, a dà na cobia che a tira
a incliné 'l velìvol da 's për chila, e peui a serv sempe un cit aument ëd portansa.

Con l'ala bassa, anvece, a ven-o pì a taj timom e aleton, lassand fiss ël timon ëd diression.
Ël mecanism dla virà a l'é: Incilnand, pr'esempi, a drita 'l velìvol an vòl drit, la portansa as orienta
an àut a drita, mentre 'l velìvol a stà 'ncora nen virand, e donca a-i é 'ncora nen fòrsa sentrìfuga. Për
manten-e costant la component vertical dla portansa, costa a ven aumentà dand un cit comand "a
monté". A sta mira la component lateral dla portansa a tira a sposté l'avion a drita, e sòn a pròvoca
na variassion dl'incidensa dl'aria an sël timon diressional fiss, che donca a svilùpa na fòrsa che a tira
a possé la coa a snistra, fasend ponté 'l muso a drita. Ël velivol a vira donca a drita e parèj as produv
na component sentrìfuga com i l'oma vist prima. La virà a contìnua an sla trajetòria d'echilibri fra
fòrsa sentrìfuga e component orisontal dla portansa.

Ij comand ausiliar
Costi a son comand aerodinàmich che a servo a avèj caraterìstiche 'd vòl pì bon-e an dàite

situassion.  Ant  ël  vòl  normal  a  resto  a  arpòs,  diferent  da  coj  prinsipaj  che  a  son  sempe  ativ  a
manten-e 'l velìvol an lìnia.

Ipersostentator
A-i son vàire manere 'd realisé j'ipersostentator, dont ël but a l'é indicà dal nòm e a servo a

produve le condission për aumenté la portansa a na dàita velocità. Soa assion a l'é cola ò 'd ritardé lë
stal ëd l'ala a àute incidense, ò modifiché 'l profil ant un pì portant, ò le doe còse ansema.

An figura 25 i l'oma arpresentà la manera pì sempia d'ipersostentassion, fàita da doe
surfasse che a smijo a j'aleton, piassà vers ël bòrd ëd surtìa dl'ala, ant la part davzin a la fusoliera,
lassa lìbera da j'aleton, simétrich an sle doe ale. Costi as bogio an manera solidal e a l'arpòs a
completo giusta 'l profil dl'ala, mentre a travaj a peulo viré an bass pì ò manch.

An sbassand j'aleton, ël profil dl'ala as modìfica, ant la session anteressà, e a dventa pì
portant, ma 'dcò pì resistent a l'ària.

L'usagi a l'é 'd sòlit ant le fase ëd decòl e ateragi. An decòl l'aument ëd portansa a l'é ùtil,
dal moment che 'l velìvol a peul aussésse a velocità pì bassa, con na corsa pì curta, mentre l'aument
ëd resistensa a l'é n'efét nen vorsù, che a arduv l'acelerassion. An decòl soa posission pì bon-a (ëd
compërméss) a l'é cola ëd na duvertura limità.

Ant l'ateragi tuti e doi j'efét a ven-o a taj. L'aument ëd portansa a përmëtt ëd toché tèra a
velocità pì bassa, e la resistensa a giuta a arduve la velocità subit prima e subit dòp avèj tocà tèra.
An particolar ant l'ùltima fase dl'ateragi la duvertura 'd coste surfasse a l'é completa.

I arportoma mach, an figura 26, sensa coment, n'àutra manera pì complicà (e pì eficenta)
d'ipersostentassion,  che  a  ven  dovrà  su  quàich  velìvol.  I  arpresentoma le  doe  posission  relative  al
decòl e a l'ùltima fase dl'ateragi.
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profil normal

decòl

ateràgi

Figura 26 - Ipersostentassion (un-a dle manere)

Dirutor (e fren aerodinàmich)
I dirutor, ëd sòlit, a son surfasse che a arpòs a son "nijà" ant l'estradòss dle ale e che cand a

ven-o maneuvrà as solevo contra 'l fluss d'ària, an provocand ël rompiment dij filet flùid, e 'd turbij
dont l'efét a l'é col d'arduve decìs la portansa e aumenté la resistensa. A rendo donca l'ala motobin
manch "eficent".

St'efét, che an vòl normal a l'é nen ùtil, a peul vnì a taj se un velìvol a venta che a cala 'd
quòta ampressa. An efét, se sòn a fussa fàit con na picà, a-i sarìa 'dcò n'aument ëd velocità che a
podrìa esse pericolos (olta a la scòmoda posission dij viagiator). Con ij dirutor l'avion a cala sensa
aceleré tròp, con n'assét pì normal. N'àutra situassion andova ij dirutor a ven- a taj a l'é cand l'avion
a toca la pista, con na velocità 'ncora sostnùa. A podrìa capité che un colp ëd vent ò la reassion dle
mòle dël caél a tiro a arporté an ària 'l velìvol con n'arsàut bin brut an costa fase. La duvertura dij
dirutor a pròvoca na ridussion fòrta dla portansa, an manera che l'avion a l'àbia pì nen energìa a
basta për torné an ària. La resistensa svilupà, peui, a giuta a frené an sla pìsta.

Ij fren ëd picà (ò aerofren), a sijo ai dirutor ma a l'han na fonsion diferenta. An efét a venta
nen che a arduvo la portansa, ma a venta mach che a aumento la resistensa aerodinàmica (a j'ero
avosà coj dij bombardié an picà che a ralentavo la fin dla picà e a përmëttìo al pilòta 'd pijé la mira
an sël bërsaj).

Diferent dai dirutor, le surfasse che as deurbo contra 'l fluss a son tnùe da "brassèt" che a jë
slontan-o da l'estradòss, an manera 'd dësturbé pòch ij filet flùid.

Ij comand automàtich
Na prima categorìa 'd costi comand a l'é stàita dovrà su quaidun dij véj avion, e as tratava

dë struture che aa assionavo an manera automàtica an base a le condission dël vòl. I l'hai nen
notìssie a propòst d'usagi an sij modern velìvoj.

Quàich biplan, pr'esempi, a dovrava d'ipersostentator con duvertura automàtica. As tratava
ës surfàsse tnùe an posission ëd travaj da bande elàstiche. Cand la pression dl'ària a superava un dàit
lìmit, a fasìa saré ste surfasse, che as duvertavo torna cand la velocità a 'ndasìa sota a un dàit valor.
N'àutra aplicassion pensà e sperimentà, ma peui nen dovrà an pràtica, a l'é stàita cola ëd fren ëd picà
automàtich assionà da la pression d'arést an s' na fila 'b beucc an sël bòrd d'atach dl'ala ëd ... un
velegiator da bombardament (pròpi parèj ! ).

Adéss l'usagi 'd comand automàtich a l'é colegà a la navigassion controlà da calcolator ëd
bòrd, che a trato j'anformassion arseivùe da radio-faro (VOR - VORTAC - ILS) e da jë strument ëd
bòrd.

I l'hai nen notìssie a propòsit ëd comand automàtich ant ël càmp dij modéj ëd velìvolo. Mi
i l'hai provà na vira a realisé quaicòs, che peui i l'hai mai sperimentà (ël model a sarà vint ani che a
l'é pendù al ciò, sensa mai avèi provà a volé.
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As trata d'un modél an vòl vincolà sircolar e a arproduv un bombardié an picà giaponèis.
Ant le intension dël progét a dovrìa esse un velìvol che a sfruta la fòrsa sentrìfuga për assioné
j'ipersostentator e peui arduve 'l motor contoland la velocità.

Ël prinsipi a l'é sempi, ma i l'hai nen idèja se e coma a podrìa fonsioné: La squadrëtta
andova  a  son  colegà  ij  fij  ëd  comand a  l'é  montà  an  s'  na  lesa  che  a  peul  score  su  doe  barëtte  'd
guida, tnùa a l'estrem dla corsa da doe mòle an compression parsial. Cand la velocità a sùpera un
dàit valr, la fòrsa sentrìfuga a pròvoca la compression dle mòle, e la lesa a comensa a score. Ant la
prima part dla corsa a pròvoca la sarà dj'ipersostentator , e peui a taca a arduve ij gir dël motor. Se
la fòrsa sentrìfuga a diminuiss, prima ël motor a torna al massim e peui as deurbo torna
j'ipersostentator.

I l'hai sempe avù quaich dubi an sla realisassion (a-i é 'dcò un difét d'atach dël carél a l'ala)
e costa a l'é la rason për che 'l modél a l'é restà tacà al ciò.
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STUDI DLA PLANÀ

Adéss i tratoma 'd velìvoj sensa motor, mach bon a sfruté, për podèj volé, l'energìa dlë
slans,  la  quòta  andova  as  treuvo  e  l'atmosfera  midema  con  ij  sò  fenòmeno.  Ij  velegiator  ver  e  ij
"gròss" modéj velegiator da gara a l'han la possibilità dë sfruté le corend d'ària assensionaj ò
tèrmiche  che  as  ësvilupo  ant  l'atmosfera  an  dàit  leu  e  dàite  condission.  A  l'é  amportant  macassìa
savèj coma n'avion sensa motor a peul plané.

Ij termo dovrà
I sercoma 'd nen fé confusion e ne dovèj arpete ògni vira longhe e complicà frase dë

spiegassion e donca i vardoma 'd precisé ij termo dovrà e ij sìmboj relativ. A peul capité che costi a
sio diferent da coj ch'i l'oma dovrà prima, ma sì a-i na son ëd pì (a l'é già parte mal, ma portoma
passiensa).

Àngol ëd planà  -  Àngol  fra  l'orisontal  e  la  trajetòria  dël  barissenter  dël  velìvol.  Contà  coma
negativ cand l'avion a cala.

Àngol d'assét - Àngol fra l'invers dla diression dël flùss d'aria e l'ass longitudinal dël velìvol.
Contà coma positiv se l'aria a incid contra l'intradòss.

Àngol ëd montagi alar - Àngol fra l'ass longitudinal dël velìvol e la còrda alar. Positiv se 'l bòrd
d'atach a l'é pì àut (an s'ass) dël bòrd ëd surtìa.

Àngol d'incidensa alar - Àngol fra l'invers dla diression dël flùss d'aria e la còrda alar. Positiv
se 'l fluss a anvést l'intradòss.

Àngol ëd montagi dlë stabilisador - Àngol fra l'ass longitudinal e la còrda dlë stabilisador.
Positiv se 'l bòrd d'atach a l'é pì àut, an sl'ass, ëd col ëd surtìa.

Àngol d'incidensa dlë stabilisador - Àngol fra l'invers dla diression dël flùss d'aria e la còrda
dlë stabilisador. Positiv se 'l fluss a anvést l'intradòss.

Àngol ëd caletament - Diferensa fra j'àngoj ëd montagi. Positiv se l'ala a l'ha àngol magior ëd
col dlë stabilisador.

Le fòrse a son indicà con na lìtra maiuscola cand a son totaj ò arzultant. L'istessa lìtra
maiuscola con lìtra da pé minuscola a iìndica na compoment ("v"  vertical, pijà coma positiva se
vers l'àut, "o"  orisontal, pijà coma positiva se ant ël vers dla component orisontal dlé spostament,
"t"  ant la diression dla trajetòria, pijà coma positiva ant ël vers dël moviment, "n"  normal a la
trajetòria, pijà coma positiva ant ël vers dla conca 'd curvadura). D'àutre possìbij component a saran
definìe andova a servo.

I ciamoma G ël pèis, P la portansa total, R la resistensa, Ij moment a saran definì se e cand
an servran.

Dal moment che 'l pòst web che a pòrta se nòte a l'é 'dcò dedicà ai velìvoj ëd papé, e për
nen rasoné sensa n'arferiment concrét, i consideroma coma esempi un modél ëd papé, andova però i
suponoma d'avéj caraterìstiche precise, an manera ëd podèj fé ij nòstr cont. I dovreroma na manera
gràfica second n'idèja che a dovrìa fonsioné, dal moment che a l'é "lògica" an sens matemàtich.

I suponoma donca d'avèj ij dàit relativ ai profij e d'avèj le caraterìstiche costrutive dël
velìvol, e che costi a peusso esse dovrà con la precision che a serv, ant la manera ch'i l'oma vist ant
la part ëd prima. I comensoma a arferìsse a figura 27.
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còrda média
4,1 cm

5 cm

3 cm

15,5 cm

6 cm

13 cm

18,5 cm

3 cm
3 cm

5 cm

1 cm

3,5 cm

2,4 cm

1,7 cm

Figura 27 - Geometrìa dël modél d'arferiment (material : papé)

I suponoma che 'l material a sia 'l sòlit papé da fòto-copiatriss, da 80 gr/m², che a corispond
a 8 mg për centim quadrà.

La fusoliera a l'é fàita con un tubo 'd papé a doi seuj, dël diameter ëd 1 cm, e a l'é longa
18,5 cm. La surfassa dël papé dovrà a l'é donca ëd 116,18 cm², con na massa ëd 930 mg, che as jë
gionto a-peu-pré 10 mg ëd còla (na vira sùita).

An total i l'oma na massa ëd 940 mg che a corispond a na fòrsa pèis ëd 9,221 mN, aplicà a
8,25 cm dal muso.

An sla part anterior dël muso a-i sarà 'l pòst për un bindél ëd papé anvërtojà e ancolà largh
3 cm, che a l'avrà na longhëssa che i calcoleroma dòp, e ch'a sarà col tant ch'a basta për echilibré 'l
modél.

La surfassa Sa dl'ala che a intra ant ij càlcoj aerodinàmich, a l'é 'd 0,0124 m², mentre la
surfassa 'd papé che a-i và për costruila , tnisend cont che l'estradòss a l'é 1,5 mm pì largh e che an
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sël bòrd ëd surtìa a-i é na lenghëtta d'ancolagi 'd 2 mm, a arzulta ëd 260 cm², che a corispondo a na
massa ëd 2,08 g, e con la còla, an tital ëd 2,1 g.

Donca la fòrsa pèis ëd l'ala a l'é 20,6 mN con un barissente, dont i l'oma nen arportà la
costrussion gràfica, as treuva a 8 cm dal muso.

A l'istessa manera i disoma che 'l timon ëd diression a l'ha un barissenter a 18 cm dal muso,
e na surfassa ed 2 x 7,8 cm², pì d'àutri 2 cm² ëd lenghëtte 'd fissagi. Soa massa total a arzulta  esse ëd
164,8 mg e sò pèis ëd 1,8 mN, considerand ëdcò j'ancolagi

Il timone di direzione ha baricentro a 18 cm dal muso e superficie di 2 x 7,8 cm2, più 2 cm2

di linguette di fissaggio. La sua massa totale è di 164,8 mg ed il suo peso di 1,8 mN considerando
anche gli incollaggi.

An fin ël pian ëd coa a l'ha barissenter a 20,6 cm dal muso, na surfassa aerodinàmica Sc ëd
0,0024 m2, na surfassa 'd papé ëd 51 cm2, e na massa total, comprèisa la còla, ëd 420 mg, con un
pèis ëd 4,12 mN.

Ël pèis total dël modél, ancora nen sentrà,  a l'é 'd 35,74 mN,  mentre  sò  barissenter  as
treuva, al moment, a 10,3 cm dal muso. Costa posission a l'é sens'àutr tròp andarera. I-j trovroma
peui la giusta posission.

L'assét
Ant la figura 28 a son arportà le caraterìstiche aprossimà dij profij Clark Y (pian-convéss)

e NACA 0009 (biconvéss simétrich) arcavà da quàich veja arvista e trovà an mie nòte 'd
progetassion  ëd  cand  che  da  giovo  i  fasìa  modéj  a  motor.  A  son  misurà  a  nùmer  ëd  Reynolds
motobin bass, e për nòstr but a van franch bin.

Dal moment che i parloma 'd n'avion ëd papé, ij valor dàit për ij profij a son giusta teòrich,
për mostré 'l metod dovrà. A l'é ciàir che la precision che as oten con la carta e a nùmer ëd Reynold
sicura pì bass ëd coj dla misura a escludo la possibilità pràtica ëd càlcoj pì ò manch precis.
Macassìa 'l métod a và bin për modéj pì gròss e precis.

gré gré

Figura 28 - Caraterìstiche dij profij

Prima 'd tut a venta serne n'àngol ëd caletament e n'àngol d'incidensa alar taj ch'a sia
possìbil  oten-e  condission  dë  stabilità,  vis-a-dì  che  a-i  sia  un  segment  andova  a  peussa  caschë  'l
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barissenter. Coma prim tentativ i consideroma tuti costi àngoj a 0 gré. An costa ipòtesi i provoma a
disegné 'l diagrama 'd Cròcco, ch'i arportoma an figura 29.

I arpijoma lòn ch'i l'oma dit a propòsit dë sto diagrama, andova i arportoma 'l Cma për l'ala
isolà. I dovroma peui la fòrmula che a dis che :

l
A

Sa
Sc4CmcCmaCmt

e i calcoloma sto Cmt për le doe incidense 0º e 6º.
Con costi valor i trassoma la curva Cmt ant la manera ch'i l'oma vist a sò temp, e i vardoma

che nòstr caletament a zero gré a peul andé bin. I podoma stabilì nòstr barissenter ant el segment
indicà an figura, e i sernoma 'l 30% dla còrda alar média.

0

0,5

0 0,5

Cp

Cm

A

l

2

0

2

4

6

8

segment bon për ël barissenter

CG

assét d'echilìbri 0,4º

Figura 29 - Diagrama 'd Cròcco ëd nòstr modél
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An cost assét tovà, ël coeficent ëd portansa dl'ala Cpa ëd 0,285  e un coeficent total Cpt
che an sto cas i podoma consideré an pràtica istéss al Cpa. (Dàite le precission possìbij i stoma nen
a 'ndé tant për ël sutil).

A sta mira i dovoma porté 'l barissenter ant ël pòst giust, e për fé sòn i l'oma suponù
d'anvërojé 'n bindél ëd papé, sempe dl'istéss tipo, e largh 3 cm, an sël muso dël modél (com indicà
an figura).

Ma quant a venta ch'a sia longh ël bindél?
I savoma che 'l barissenter a venta che a càsca a 7,33 cm dal muso. Al moment na fòrsa 'd

35,74 mN a l'é aplicà a 10,3 cm dal muso. Ël barissenter dël bindél as trovrà a 1,5 cm dal muso. La
fòrsa pèis total dàita dai 35,74 mN e dal pèis Pb dël bindél a ventrà ch'a sia aplicà a 7,33 cm dal
muso. Sòn a veul d' che:

]mN[1,18
8,0
48,14Pb

74,3522,502,0PbPb

33,7
3,1074,355,1Pb74,35Pb

doncae

dì-a-vis

Ma 18,1 mN a l'é la fòrsa pèis ëd na massa 'd 1,85 g  e donca a na surfassa 'd nòstr papé ëd
231,25 cm². Dal moment che i pensavo a un bindél largh 3 cm, sta surfassa as oten-rìa con na
longhëssa ëd 77 cm, còsa che a va nen bin. N'anvërtoj dë sto tipo a slargherìa motobin la session
magistra e donca a farìa chërse la resistensa aerodinamica (e peui a sarìa franch brut).

A conven antlora modifiché la strutura e supon-e n'anvërtoj largh 4 cm e butà dë sbàuss an
sij prim doi sentim dla fusoliera. Antlora as càlcolo torna le distanse dij barissenter dal neuv muso,
che a arzulto pì lontan ëd 2 cm. A la distansa dal muso 2 cm a-i é 'l barissenter dël bindel, Ij 35,74
mN as treudo adéss a 12,3 cm dla muso, mentre 'l barissenter total a venta che as treuva a 9,33 cm
dal muso. Donca:

]mN[5,14
786,0

37,11Pb

74,3511,47214,0PbPb

33,9
3,1274,352Pb74,35Pb

doncae

dì-a-vis

La massa 'd papé da gionté as arduv a 1,48 g. Tnisend cont ëdcò dla còla, la massa 'd papé
da gionté a sarà 1,4 g, che a corispondo a 175 cm². La longhëssa dël bindél as arduv a 44 cm. A l'é
nen ch'a sia tant méj, ma a l'é già quaicòs (un fërmaj metàlich a 'ndarìa méj). Pijoma l'arzultà për
bon e i otnoma un pèis total G dël modél ëd 50,25 mN.

Adéss a venta stabilì la resistensa total dël modél ant l'assét calcolà. Sòn an base a j'ipòtesi
semplificà relative a la resistensa dla fusoliera ch'i l'oma vist prima. Për nen compliché le còse i
pensoma che ij dàit dla tàula a sia stàit misurà con në slongament istéss a col dj'ale (nen da mancha
'd fé coression).

Për l'ària i consideroma na densità  = 1,2 [Kg / m³]
Për la fusoliera i sernoma un coeficent ëd resistensa arferì a la session magistra ëd 0,12 e i

lo consideroma costant. I aprossimoma la session magistra a 1 cm², e parèj i ornoma na resistensa
Rfus  0,00015 v² [N]  0,15 [mN].

Për ël timon ëd diression (surfassa St  0,00078 m2 a incidensa 0 gré) la resistensa a dventa
Rtim = 0,0000084 v2 [N] = 0,0084 v2 [mN].
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L'ala a l'ha incidensa 0,5 gré e soa resistensa a sarà Rala = 0,00028 v2 [N] = 0,28 v2 [mN]
Për lë stabilisador, che a l'é 'dcò chièl a 0,5 gré d'incidensa,  la resistensa svilupà a dventa

Rstb = 0,000056 v2 [N] = 0,056 v2 [mN].
La resistensa total a dventa 'ntlora R  0,0004944 v2 [N]  0,4944 v2 [mN] e i l'oma vist

che la portansa total a l'ha coeficent 0,285.
Sòn a pòrta a na portansa total ëd P = 0,00424 v2 [N] = 4,24 v2 [mN].

La planà
La figura 30 a arpresenta le fòrse e soe component, che a agisso an sël velìvol an echilìbri

an sla trajetòria 'd planà.

velocitàG

Gn

Gt

P

R

autëssa

distansa

A

C

BG

Figura 30 - Planà - Fòrse an geugh

La fòrsa pèis G as ëscompon an doe component. Un-a, Gt a l'é paraléla a la trajetòria e un-
a, Gn a l'é normal a la trajetòria. La portansa total P calcolà  as  arferiss  a  la  diression  normal  a  la
trajetòria. mentre la resistensa R calcolà a l'é paralela a la trajetòria.

An echilibri, la component Gt dël pèis a compensa la resistensa R che a l'ha segn contrari,
an manera che Gt  R  0, dësnò 'l velìvol a acelererìa opura a ralenterìa. Ëdcò la component Gn dël
pèis, che a l'é negativa, a l'é compensà da la portansa P, an manera che Gn  P  0, dësnò l'àngol ëd
planà a aumentrìa ò a diminuirìa.

As vëdd sùbit da la figura che 'l triàngol fàit dai lat G, P, R  e 'l triàngol ABC a son sìmij

(tre angoj istéss), e donca l'angol  a val
P
Rarctg .  Ël rapòrt

P
R  a l'é la pendensa dla traietòria, e

a val ëdcò AC / CB vis-a-dì  (autëssa / distansa) , che a l'é l'invers dl'eficensa E.

An nòstr esempi i podoma dì che o
2

2
65,61166,0arctg

v24,4
v4944,0arctg . An costa

manera i podoma trové, pr'esempi, la component dël pèis Gn che a venta ch'a sia compensà da la
portansa P. I l'oma ]mN[91,4999327,025,50cosGGn . Donca costa a venta ch'a sia la
portansa.
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Ma la portansa, com i l'oma vist: a l'ha espression 2
a vSCptP  e donca i podoma

scrive che :

aSCpt
Pv

e se andoma a sostituì ij valor ch'i l'oma trovà prima i otnoma:

0124,02,1285,0
1091,49v

3

andova i l'oma dovrà j'unità dël sistema S.I. Ël calcol  ëd costa espression a pòrta, për la velocità, a
un valor v  3,43 [m/s].

An svilupand sto dëscors e tnisend cont ëdcò dl'ugualiansa Gt  R  0, sensa sté a fé tuti ij
passagi, i podoma trové n'espression për la component vertical dla velocità vv (quòta përdùa al
second), che con quàich semplificassion a pòrta a conclude che sta component a val:

1
C

C
S
Gv

3
p

2
r

a
v

Ël prim fator sota radis a l'é lòn ch'a ven ciamà "càrich alar" (pèis për unità 'd surfassa). Lë
scond fator a l'é amportant për stabilì l'assét (posission dël barissenter) che a peul corisponde a

l'àngol andova ël rapòrt
3
p

2
r

C

C  a l'é mìnim.
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Pàgina lassà veuida apòsta


