
DESCRIÇÃO FUNCIONAL E INSTRUÇÕES DE USO DO 
THERMOCOMPASS (BÚSSOLA TÉRMICA) BASEADO 

NO NAVEGADOR HOLUX FUNTREK 130 / 130 Pro

1. História:

A primeira vez em que os efeitos dos distúrbios da micro-
turbulência horizontal foram utilizados foi em 2008, com a 
criação de um modelo matemático para simulação dos 
fluxos térmicos no Simulador PG DemoFly. Pesquisas adicionais e 
análises estatísticas do banco de dados de tracks de voos 
LEONARDO(TM) permitiram uma correlação única entre valores 
instantãneos de voo dinâmico planado e volumes de fluxos 
térmicos. Em outras palavras, quando voando o planador através 
da zona periférica do fluxo térmico é possível, com uma 
suficientemente grande precisão, medir a direção e distancia do 
epicentro da micro-perturbação horizontal. Um grande 
diferencial deste fenômeno é que outros fluxos de massas de ar, 
como por exemplo descendentes, não produzem o mesmo efeito.
A medição dos distúrbios das micro-turbulências horizontais nas 
áreas turbulentas, quando longe, é feita através da leitura 
do acelerômetro e, quando perto o bastante, a sensibilidade do 
GPS é o suficiente.

Também foram investigados os fluxos térmicos (formato 
volumétrico) dependendo da força e da direção do vento, da altitude, 
da velocidade vertical da sustentação e do gradiente de temper-
atura. Nós obtivemos uma fórmula universal para a trajetória 
das térmicas. Em outras palavras, conhecendo as coordenadas e a 
altitude é sempre possível encontrar um ponto a sotavento 
(atrás da referência - a favor do vento), que se move seguindo o 
planador na superfície do planeta, e que, quando combinado 
com os disparadores em potencial (triggers) garantem térmicas em 
uma faixa de 100m a 300m.



2. O princípio e os modos básicos de operação. 

O programa oferece 3 modos para o ThermoCompass encontrar térmicas:
- O primeiro modo fornece uma opção para a direção ideal de voo nas zonas, a 
com mais intenso potencial de disparo térmico baseado na previsão de ativi-
dade térmica. Os dados iniciais estão no mapa de atividade térmica, o qual é 
calculado usando o pré-voo e, se necessário, o utilitário adicional PreFlight 
Editor.
- O segundo modo é uma análise em tempo real dos parâmetros de voo do 
planador, que matematicamente filtra as rajadas ocasionais de turbulência e 
encontra os pontos mais próximos para as mais fortes fontes de distúrbio, as 
térmicas mais próximas. Tudo baseado nos parâmetros do voo atual.
- O terceiro modo é baseado na habilidade do instrumento de medir a direção e 
intensidade do vento em linha reta. Os desvios entre o vento instantâneo e o 
meteorológico podem ajudar a encontrar térmicas fortes em voos longos numa 
linha reta.

Fig.1 Menu Principal 

3. Menu do sistema e modos de operação do instrumento

  
   Quando você começa o programa o menu principal aparece (Figura 1). Se o 
programa não for resgistrado, somente o botão "Exit"  fica habilitado.

   3.1 Menu Principal.

1. "About" - Exibe a versão do programa e con-

tato com desenvolvedores.

2. "Setup" - Abre a configuração do receptor GPS.

3. "Simulator" -  Acessa o menu do modo Simu- 

lador. Dá a visão real dos recursos do programa 

seguindo um tracklog gravado.

(É necessário abrir um tracklog salvo)

4. "Exit"  - Sai do programa.

5. "Flight" - Vai para o menu do modo voo.

É preciso destacar que o dispositivo não requer 
nenhum tipo de configuração por parte do usuário. 
É ligar e imediatamente o programa entre em 
ação.



Fig.2 Menu Simulador

3.2 Menu Simulador (Simulator) 

1. "Start log" - Ativa o tracklog gravado no ar-

quivo. (Formato IGC)

2. "Open trek" - Abre o arquivo de track desejado. 

(Formato IGC)

3. "Sound ON" / "Sound OFF" - Liga e desliga os 

efeitos de áudio.

5. "GO!" - Repete o voo gravado no arquivo de 

track em tempo real.

Fig.3 Controles da Tela

  3.3 Controles da Tela

Os controles da tela são usados nos modos 
"Simulador" e "Voo" para o controle do programa 
através do toque na tela em áreas 
dedicadas a botões virtuais (S0 a S8) Figura 3.

Para páginas diferentes cada botão tem uma 
função. Somente os botões S3, S4 e S5 possuem 
a mesma destinação em todas as 
páginas: 
Botão S3 - Navega para a página anterior.
Botão S4 - Retorna ao menu.
Botão S5 - Navega para a próxima página.



3.4 Menu Voo (Flight)

1. "Start log" - Ativa a gravação do voo em 

arquivo formato IGC.

2. "Calibrate" - Sem uso atualmente - Inativo.

3. "Sound ON" / "Sound OFF"- Liga e desliga 

os efeitos de áudio. (O programa emite bipes 

quando detecta térmicas)

4  "Exit" - Retorna ao menu principal.

5. "GO!" - Vai para o modo voo - Programa 

abre pronto para voar.

Os modos voo e simulador possuem os mesmos conjuntos de visões para 
exibir as informações de voo - as mesmas telas.
Alternar entre as páginas é um ciclo usando os controles da tela, botões 
virtuais, S3 e S5.
Saia de qualquer página para o menu pressionando o centro da tela, botão virtual 
S4.
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Fig.4 Indicadores da Tela

  3.4  Indicadores da Tela 

1 Velocidade horizontal do GPS.
2  Direção atual de voo. 
3  Variômetro do GPS - Informação da Média 
por minuto. 
4  Altitude do GPS em metros. 
5  Horizonte artificial.
6  Variômetro do GPS.

Controles da Tela: 
S3 - Navega para a página anterior.
S4 - Retorna ao menu.
S5 - Navega para a próxima pagina.
S0 - Resete (ajuste) do sensor horizontal.

Fig.5 Página de Bússola de 
Térmicas (Página Principal)

     3.5 Página de Bússola de 
Térmicas (Página Principal) 

1 Tempo e comentários.
2 Direção de voo em graus.
3 Variômetro digital do GPS
4 Sensibilidade do detector. Voando em linha 
reta a sensibilidade cai para 10-15. 
5 Nível do ThermoCompass.
6 Indicador de direção do ThermoCompass.
7 Nivelamento do Vário do GPS (Abaixo do 
centro da página, negativo - acima do centro, 
positivo)

8 Direção do vento (para onde o vento está 
soprando - NÃO É O NOME DO VENTO, É A 
DIREÇÃO DO VENTO) 
ntroles da Tela: 
S3 - Navega para a página anterior.
S4 - Retorna ao menu.
S5 - Navega para a próxima pagina.

Se você não está numa térmica, o apontador do TC é exibido como um ponteiro 
branco (6).

Dica: Para uma busca efetiva de térmicas, tente manter o detector (Figura 5 - 4) ao 
menos em 40. Voo em linha reta reduz a sensibilidade do detector e reduz a pos-
sibilidade de encontrar térmicas. Uma ou duas curvas bem abertas ou voar serpen-
teando irá permitir que você aumente o raio da área de estudo e detecte até mesmo 
pequenos fluxos.



Fig.6 Bússola Térmica  

Quando em térmicas o apontador do TC 
se torna um círculo e muda de cor para 
verde - Ele aponta não apenas a direção 
do centro da térmica mas mostra também a 
posição do piloto em relação ao centro da 
térmica.
Para uma trajetória ideal, o ângulo entre a 
direção do voo e o ponteiro do TC deve ser 
de 60 graus. Lembre-se: Quando mais inclin-
ada a curva, menor o ângulo.

Controles da Tela: 
S3 - Navega para a página anterior. 
S4 - Retorna ao menu 
S5 - Navega para a próxima página.

Fig.7 Página de 
Parâmetros de Voo

   3.6 Página de Parâmetros de Voo

1. Coordenadas atuais do GPS.
2. Direção de voo.
3. Horário.
4. Situação do receptor GPS.
5. Pressão na altitude atual.
6. Número de satélites usados pelo GPS. 
7. Taxa de atualização da tela. Precisa ser de 
pelo menos 16(fps) quadros por segundo.
8. Vento: Velocidade em m/s e direção.
9. Velocidade atual do GPS.
10. Altitude do GPS.

Controles da Tela: 
S3 - Navega para a página anterior. 
S4 - Retorna ao menu.
S5 - Navega para a próxima página.



Fig.8 Página de Mapas

   3.8 Página de Mapa 

1. Exibe o tipo de posicionamento no mapa 
(a posição atual ou a posição das térmicas na 
superfície terrestre).
2. Indicador do mapa (escala e tipo de 
mapa).
3. Taxa de atualização da tela.
4. Direção apontada pelo TC.
5. Taxa de planeio.
6. Altitude do GPS.
7. Direção de voo.
8. Velocidade do GPS. 
9. Apontador da posição atual e direção de 
voo. (telas de mapa têm orientação norte 
acima)
10. Direção calculada do vento - Valor da 
média de 5 minutos.
11. Direção estimada do vento instantâneo..

Controles da Tela: 
S3 - Navega para a página anterior.
S4 - Retorna ao menu.
S5 - Navega para a próxima pagina.
S0 - Reduz o nível de detalhes no mapa.
S2 - Aumenta o nível de detalhes no mapa. 
S1 - Aumenta a escala do mapa - menos 
zoom.
S7 - Reduz a escala do mapa - mais zoom. 
S6 - Define o centro do mapa como a posição 
atual - posição representada por uma seta. O 
cabeçalho, posição 1, exibe o 
título "Real pos." "Posição Real".
S8 - Define o centro do mapa como um 
ponto no solo, a favor do vento, a uma dis-
tancia de até 4km da posição atual. Quando 
este modo está ativo, ao contrário de uma 
seta, ao centro do mapa aparece um círculo 
com um vetor da direção de voo. O 
cabeçalho, posição 1, exibe o título 
"Thermals pos." "Posição da Térmica".
Nota:
- O indicador de mapa, cabeçalho - posição 2, exibe o 
tipo do mapa.
Maps 9 - Mapa topográfico com a maior escala.
Maps 10 - Mapa de altitude.
Maps 11 - Mapa topográfico padrão.
Maps 12 - Mapa de altitude. A escala corresponde 
aproximadamente а escala padrão de 2km do 
OziExplorer para uso geral.
Maps 13 - Mapa de altitude padrão com as zonas de 
atividade térmica ou sem estas.

Fig.9 Página de Mapas 
para Áreas de 

Atividade Térmica



- Para alternar entre os tipos de mapa - Botões 
virtuais S0 e S2.
- Para alterar o zoom - Botões virtuais S1 e S7. 

- Mapas de tipo 15 a 18 são usados para exibir 
o track do voo colorido. As secções do rastro 
em cor azul são para velocidades verticais neg-
ativas (descendo) e as de cor entre verde e 
vermelha são para valores positivos (subindo).

- Os mapas de tipo 15 a 18 possuem escala 
automática. Adicionalmente, você pode ajustar 
a escala através dos botões virtuais S1 e S7.
A direção apontada pelo TC (4) é visível se:
- O nível do detector TC estiver acima da 
sens-ibilidade definida.
- Sempre, durante o processamento de 
térmicas, quando a velocidade vertical média 
for maior que 0 (zero).

Fig.10 Página de Mapa 
Exibindo o Track

Tipos de Mapas

Satélite Térmicas Relevo

Topográfico Aquecimento



   3.8 Página de Variômetro

1. "Reset" - Zera o sensor ba-
rométrico e o acelerômetro - Usado 
para reiniciar os sensores na posição 
de voo.
2. Direção de voo corrente.
3.  Direção apontada pelo TC.
4. "Sound" - Habilita/Desabilita o 
variômetro sonoro - O padrão é "Off" 
desligado. 
5 e 10. Indicação do acelerômetro. A 
sensibilidade é muito maior que a de 
um vário padrão para pequenas alter-
ações na 
velocidade vertical.
6. Variômetro baseado no sensor ba-
rométrico. Exibe a velocidade vertical 
média de 40 segundos.
7. Mostrador digital de vário do 
sensor barométrico.
8. Mostrador digital de vário do GPS.
9. Indicador de velocidade vertical - 
Baseado no GPS com média de 3 
segundos.

Fig.11 Página de Variômetro

O acelerômetro do navegador GPS HOLUX Funtrek 130 tem muito mais sen-
sibilidade que um variômetro convencional da indústria e mais ainda que um 
variômetro basseado em GPS. Diferentemente de um vário padrão, o ace-
lerômetro não mede os valores absolutos de altitude e sim a velocidade de 
alteração da velocidade vertical. Assim, as alterações da velocidade vertical 
serão exibidas em curtos pulsos de valores negativos e positivos. A sequência 
dependerá de como aceleramos e desaceleramos.
Em outras palavras, o início e o fim dos canais de sustentação serão exibidos da 
mesma forma. A indicação do acelerômetro foi adicionada а tela para expe-
riência da capacidade de processamento de fluxos muito estreitos quando um 
vário padrão, pela média das velocidades verticais, não é capaz de indicar 
com precisão os limites da térmica.



4. Usando o Programa ThermoCompass

O programa ThermoCompass (TC) foi especificamente projetado 
para procurar e processar fluxos térmicos em diferentes condições. A 
maioria dos programas criados para o parapente usa o método de previsão 
matemática a partir do rastro do voo, considerando o ponto mais provável 
do centro da térmica de acordo com os fluxos encontrados anteriormente e 
assim facilita o processamento. A diferença crucial do TC para estes 
programas é o fato de, para detecção e tratamento das térmicas, o TC a-
nalisar tanto o rastro do voo quanto a área а volta e, não predizer mas, 
calcular a posição das térmicas usando os parâmetros específicos da 
situação real de voo.

Exemplo 1:
Suponha que a trajetória de uma térmica seja distorcida pelos efeitos do vento ou pela influência 
das nuvens. Neste caso um programa comum irá continuar a extrapolar a posição do centro do 
fluxo baseado no ângulo calculado pela altitude e trajetória das térmicas no rastro do voo. O TC 
irá detectar este efeito (a distorção) e prontamente exibir uma nova trajetória para a térmica. 
Exemplo 2: 
Se próximo da "sua" térmica existe um fluxo mais forte, nenhum programa estará apto a predizer 
isto se em seu algorítimo este recurso não estiver incorporado e não é tecnicamente possível 
detectar esta possibilidade, este fluxo mais forte. O TC tem esta funcionalidade.
Exemplo 3: 
No voo em linha reta você pode tranquilamente passar ao lado de uma térmica forte, que está a 
apenas 200m ou 300m, e nem sequer sentí-la. Mas, se você tem o programa TC, seu sinal próativo 
pode te "persuadir" a fazer um pequeno desvio lateral e, assim, não perder sua chance.

   4.1 O Uso do TC a Baixa Altitude 
Próximo da superfície, junto а montanha, com pouca altitude e térmicas recém 
formadas, prefira usar a página de mapa no modo de exibição do rastro colorido.

Por um lado, isto irá lhe permitir identificar rapidamente 
áreas de sustentação e, por outro, não perder uma térmica 
decente sob o apontamento do dispositivo. 
Processando a termodinâmica próximo а montanha 
você pode ver que, se o vendo 
meteorológico estiver perpendicular ao morro (indo de 
encontro), o dispositivo irá exibir um vento direcionado 
paralelamente ao morro (seguindo ao lado). Isto se de-
ve ao fato de o vento encontrar um obstáculo em seu 
caminho e, então, 
começar a escoar ao redor deste obstáculo.

Direção Apontada

pelo ТС



A componente vertical do vento forma uma banda dinâmica de sustentação (lift) e o 
desvio horizontal ao longo do morro evita obstáculos а fluidez de energia do vento 
em sua rota.
Voando ao longo do morro pode-se perceber, pelo indicador de vento do TC, o(s) 
ponto(s) de mínimo vento horizontal (vento zero). Tipicamente, neste ponto está a 
sustentação vertical mais forte e é onde se deve esperar a próxima térmica.

Exemplo: A montanha tem o formato de uma ferradura. No centro da ferradura, em 
cada lado do vento horizontal, o vento é direcionado paralelo ao morro. No centro, 
então, sempre há um ponto onde o vento horizontal é próximo de zero e a 
sustentação vertical é a melhor. É para este ponto que o vento irá "campear" 
(conduzir) todas as bolhas térmicas.
As bolhas térmicas, por causa de suas estruturas de vórtices toroidais (vórtices em 
formato de anel - região rotativa de fluido movendo-se através de fluidos iguais 
ou diferentes) também afetam a intensidade do vento meteorológico, pro-
vocando constantemente pontos de vento zero descendo o morro em direção 
а própria térmica. Todos estes movimentos são fáceis de monitorar pelo indicador 
de vento instantãneo do TC. Em todo caso, baseado em suas leituras e na 
alteração do vento horizontal na página de mapa com o rastro de voo colorido o 
TC pode rapidamente aprender sobre a aerologia da montanha, identificar 
potenciais áreas de sustentação térmica e assim detectar e processar térmicas 
ao se aproximar da enconsta.
Subindo acima da encosta e logo após o primeiro giro completo o 
TC instantaneamente recalcula a direção do vento, que normalmente passa a 
coincidir com a direção do vento meteorológico. Enquanto a altitude for pouca 
continue a administrar a térmica pela página de mapa com o rastro colorido 
sempre movendo seu giro na direção apontada pelo ponteiro do TC. (Figura 10 - 4)
Nota: Ponteiro do TC (Figura 10 - 4) - O ponto vermelho/laranja 
na página de mapa não mostra o local do centro da térmica mas a 
direção para o centro da térmica.

   4.2 O Uso do TC a Média Altitude 
Por médias altitudes assumimos que sejam altitudes sobre o terreno nas quais é 
difícil identificar, por um lado, gatilhos térmicos em solo e, por outro, adivinhar 
onde estará a térmica deste gatilho na altitude de voo. A coluna da trajetória da 
térmica é determinada, primariamente, pela força do vento.

Então, por exemplo, se o vento está forte e estamos a uma altitude de 800m o 
potencial disparador da térmica pode estar a até 1,5km ou 2km a contra vento.
A tarefa de encontrar uma nova térmica está condicionalmente dividida em dois 
estágios:

- Primeiro, encontrar uma área onde a probabilidade de encontrar térmicas seja alta;
- Então, procurar por térmicas nesta área.



      
Entre na área de busca usando a página de mapa para exibir as zonas de 
atividade térmica. (Figura 12) Este modo não irá exibir a sua posição atual 
(ponto A) no centro da tela e sim a térmica calculada (ponto B), que estará a 
uma certa distancia a contra vento. 

Fig.12 Modo Áreas de 
Atividade Térmica

Ponto "A" - Sua posição
atual

Ponto "B" - Ponto no solo a
até 4km a contra vento

O algorítimo deste modo identifica a coincidencia do ponto "B" no mapa com a área 
de atividade térmica. Com uma grande probabilidade você estará perto da térmica. 
Para buscas posteriores siga o ponteiro do TC, alternando o modo da página do mapa 
no dispositivo - modo de exibição do rastro colorido.

   4.3 O Uso do TC a uma Altitude Considerável
Em altitudes próximas das bases das nuvens a precisão da busca por áreas de atividade 
térmica é reduzida. A trajetória da sustentação começa a afetar a atividade térmica 
dentro da nuvem. Assim, a trajetória das térmicas se distorce de maneira aleatória. 
Nestas altitudes, além dos recursos naturais das térmicas, trabalhe bem os seguintes 
algorítimos:

Áreas de atividade
térmica

Verde destaca a trajetória 
ideal para o voo

- Busca por novas térmicas pelo apontador do TC.

Em grandes altitudes as térmicas tendem a ter um 
tamanho significante e uma estrutura bem definida 
do núcleo. Como resultado, a área de detecção pode 
ser de até 500m ou mais. No voo em linha reta não 
se deve negligenciar o bipe do TC e, se necessário, 
alterar a rota de voo na direção sugerida pelo TC. 
Em algum ponto dê alguns giros abertos e deixe o 
instrumento, ao seu modo, clarear a situação а sua 
volta.



Vento 
Meteorológico

Vento 
Instantãneo

- Habilidade do TC para medir a força 
do vento mesmo voando em linha reta. 
Como você sabe, fluxos consistentes 
e nuvens tendem a criar vento ao 
redor de si mesmo, coletando o ar ao 
redor e alterando a direção do vendo 
meteorológico. Assim, quando 
voando próximo deste tipo de 
"vácuo", na tela haverá uma 
diferença muito grande de direção entre 
o vento meteorológico e o vento in-
stantãneo. É razoável voar na direção 
apontada para o vento instantãneo.

Alteração da trajetória ideal

*Agradecimentos especiais a Wanderlei Gonçalves de Souza Júnior  (Júnior CB) pela tradução.




