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Oi pessoal, 
 
Alguns anos atrás eu e meu grande amigo e companheiro de hobby Pedro Simões 
debatíamos sobre o tema linkagens e como poderíamos obter o máximo de deflexão 
sem prejudicar a resolução dos servos.  
 
Nosso objetivo era construir um modelo de linkagem que fosse geometricamente 
perfeito para equipar um planador categoria warmliner; iriamos voa-lo primariamente 
no lift do morro de Pirapora e tendo a perspectiva de que a máquina seria muito 
rápida, tínhamos a preocupação de como freá-la na aproximação do pouso já que 
naquele local não há área descampada e realizar o pouso com segurança é sempre 
um desafio, particularmente com maquinas mais pesadas. 
 
Pensávamos que se conseguíssemos obter uma deflexão dos flaps próximos dos 90º, 
associado a ação de reflex dos ailerons (configuração conhecida por Butterfly ou 
Crow), estaríamos no caminho correto.  
 
Conhecíamos bem a regra básica de sempre usar o braço do servo o mais curto 
possível para a quantidade de deflexão requerida a fim de preservar uma boa 
resolução, tentando manter uma relação de 1:1 entre o tamanho do braço do servo 
com o comprimento do horn da superfície, no entanto apenas essa premissa não foi 
suficiente. 
 
Depois de muita pesquisa e uma boa quantidade de cálculos que fizemos resgatando 
as formulas que aprendemos em geometria básica da época de escola, encontramos 
este programa de simulação extremante útil e que nos ofereceu não apenas os 
cálculos todos prontos, mas também uma enorme quantidade de outras informações 
relacionadas a torque que não havíamos considerado inicialmente, o que também 
contribuiu para elevar a nossa percepção do assunto. 
 
Se você também, assim como eu e o Pedro deseja encontrar um meio de utilizar seus 
servos com máxima eficiência e tirar a melhor vantagem mecânica possível de uma 
linkagem, sugiro iniciar suas pesquisas com o software “Linkage Design”. Seu preço 
em torno de U$10.00 é simbólico; acreditamos que seu valor seja muitas vezes maior 
do que o seu preço. 
 
“Linkage Design” é um programa de computador usado para acelerar o processo de 
modelagem das linkagens de aeromodelos radio controlados. O programa simula com 
precisão a geometria do sistema de linkagem servo-superfície para diferentes arranjos. 
O programa permite manipular de forma rápida toda a geometria do sistema para que 
voce alcance às deflexões desejadas. Além de fornecer deflexões rigorosamente 
precisas, o programa informa as cargas impostas aos servos e hastes de conexões 
para que você possa dimensionar corretamente a especificação destes componentes. 
O programa é executado no Microsoft Excel, de modo que você possa modificar 
facilmente o programa para atender necessidades particulares ou explorar as 
entranhas do programa para entender como ele funciona. O programa é executado em 
qualquer computador com Microsoft Excel 97 ou posterior. 
 



Principais Características 
 

• Os resultados esperados para o seu projeto de linkagem são demonstrados 
imediatamente a partir de gráficos 2-D ou 3-D  

• Suporte a quatro tipos diferentes de instalação de servo  

• Cálculo preciso da deflexão da superfície de controle 

• Cálculo aproximado do torque do servo além do cálculo da rigidez da linkagem  

• Implementação em Microsoft Excel para facilidade de modificação 
 
 
Para mais informações do sistema: 
https://envisiondesignusa.com/evdusa/Linkage_Design_Overview.html 
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