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RESUMO
O veículo hipersônico aeroespacial brasileiro 14-X B (VHA 14-X B) é um demonstrador
tecnológico do sistema de propulsão hipersônica aspirada com base em combustão
supersônica (scramjet) projetado para voar na atmosfera da Terra a 30 quilômetros de altitude
e número de Mach 7. O VHA 14-X B encontra-se em desenvolvimento no Laboratório de
Aerotermodinâmica e Hipersônica Professor Henry T. Nagamatsu do Instituto de Estudos
Avançados (IEAv). Uma das metodologias mais importantes na análise e desenvolvimento de
um veículo aeroespacial hipersônico são os túneis de vento hipersônicos pulsados, os quais
são instalações experimentais em terra capazes de simular as condições de voo, fornecendo
dados experimentais para o projeto dos veículos aeroespaciais hipersônicos. Neste trabalho,
foi utilizado o túnel de vento hipersônico pulsado T3 que possui 61 cm de diâmetro no bocal
de saída e é operado com base na técnica de onda de choque refletida. O T3 foi financiado
pela Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo (FAPESP) e foi projetado para Pesquisa e
Desenvolvimento na área de combustão supersônica. Trata-se de um tubo de choque equipado
com um bocal convergente-divergente utilizado para produzir elevado número Mach e
escoamentos de alta entalpia na seção de teste próximos aos encontrados durante o voo de um
veículo aeroespacial na atmosfera da Terra a hipervelocidade. O modelo de 1 metro de
comprimento em aço inoxidável do 14-X B foi instrumentado, com vinte e oito transdutores
de pressão piezelétricos PCB nas superfícies de compressão, câmara de combustão e de
expansão. Utilizando o túnel T3 no modo de operação de equilíbrio de interface para atingir
escoamento livre com número de Mach entre 7 e 8 foi realizada a investigação experimental.
Medidas da pressão estática no intradorso do modelo 14-X B, bem como fotografias schlieren,
feitas a partir do bordo de ataque do modelo forneceram dados experimentais, que foram
comparados com as análises teórica-analítica e simulações computacionais de dinâmica de
fluidos, ambos utilizadas no projeto do modelo do VHA 14-X B.
PALAVRAS-CHAVES: VHA 14-X B, Propulsão Hipersônica Aspirada, Scramjet,
Túnel de Vento Hipersônico Pulsado.
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ABSTRACT
The Brazilian VHA 14-X B is a technological demonstrator of a hypersonic airbreathing
propulsion system based on the supersonic combustion (scramjet) intended to fly into the
Earth’s atmosphere at 30 km altitude and Mach number 7. The 14-X B was designed o the
Prof. Henry T. Nagamatsu Laboratory of Aerothermodynamics and Hypersonics of the
Institute for Advanced Studies (IEAv). Hypersonic wind tunnels are one of the most
important ground-based experimental facilities intended to simulate the flight conditions
providing experimental data to design hypersonic aerospace vehicles and engines. The IEAv
0.60-m nozzle exit diameter Hypersonic Reflected Shock Tunnel named T3 and funded by
São Paulo Research Foundation (FAPESP), was designed as a research & development
facility for basic investigations in supersonic combustion. The T3 Hypersonic Shock Tunnel
is a shock tube equipped with a convergent-divergent nozzle to produce high Mach number
and high enthalpy flows in the test section close to those encountered during the flight of a
aerospace vehicle into the Earth's atmosphere at hypersonic flight speeds. A 1-m long
stainless steel VHA 14-X B model was instrumented with twenty-eight piezoelectric pressure
transducers along its compression surface, combustion chamber and nozzle. It was
experimentally investigated on the equilibrium interface operational mode of the T3
Hypersonic Shock Tunnel, yielding a freestream Mach number from 7 to 8. Static pressure
measurements at the lower surface of the VHA 14-X B as well as high speed schlieren
photographs taken from the 5.5° leading edge and the 14.5° deflection compression ramp
provide experimental data that was compared to the analytic theoretical analysis and
computational fluid dynamics simulation, both applied to the design of the VHA 14-X B.
KEYWORDS: VHA 14-X B, Hypersonic Airbreathing Propulsion, Scramjet,
Hypersonic Shock Tunnel.
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1 INTRODUÇÃO
Em uma de suas aulas de graduação sobre dinâmica dos gases na Universidade Rice,
em 1962, H. K. Beckmann disse: “Número de Mach é como uma contagem aborígine: um,
dois, três, quatro, muitos. Depois de chegar a muitos, o escoamento é hipersônico”. Apesar da
simplificação do problema, os escoamentos começam a apresentar características hipersônicas
quando o número Mach é igual ou maior a 5 (BERTIN, 1994). Usando a definição para o
número de Mach, o pressuposto básico para todas as teorias escoamento hipersônico é:
𝑀∞ =

𝑈∞
≫1
𝑎∞

(1)

Assim, para escoamentos hipersônicos, a energia termodinâmica interna das partículas
do escoamento livre é pequena, quando comparada com a energia cinética do escoamento
livre, as interações viscosas são mais intensas, a variação da entropia é maior e a alta
temperatura devido a dissipação viscosa pode gerar fenômenos como dissociação e ionização
dos gases. O termo hipersônico descreve um escoamento onde a velocidade de voo é muito
maior do que a velocidade do som no ambiente, e foi utilizada pela primeira vez em um artigo
de Tsien em 1946 (BERTIN e CUMMINGS, 2003).
O desejo de voar, voar mais rápido e mais alto moldou a história ao longo dos últimos
100 anos. O primeiro voo de Santos Dumont em 1906, a quebra da barreira do som em 1947
por Yeager e a ida de Gaagarin ao espaço em 1961 ficaram nas páginas da história
aeroespacial como escritas pelos “primeiros”. No desenrolar desse século, motores
revolucionários estão em desenvolvimento para elevar o potencial de voo para altos números
de Mach e integrando missões áreas e espaciais.
A Guerra Fria que se desenvolveu entre os Estados Unidos e a União Soviética
utilizou recursos consideráveis no desenvolvimento de sistemas de mísseis de alta velocidade
capazes de transportar armas de destruição em massa à distâncias intercontinentais. Com o
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aumento da capacidade desses sistemas de mísseis em termos de velocidade, alcance e carga
útil, foi possível transformá-los em plataformas de lançamento para o acesso ao espaço.
A partir do lançamento do Sputnik, em 4 de Outubro de 1957, as primeiras missões
focaram em colocar pequenos satélites em órbita da Terra . No início da década 1960, as
plataformas de lançamento foram modificadas e utilizadas nas primeiras missões com o
objetivo de levar astronautas/cosmonautas ao espaço.
Astronautas foram lançados em trajetórias sub-orbitais e orbitais utilizando os sistemas
de mísseis que tinham sido projetados para aplicações militares. Mas a operação e
manutenção desses sistemas eram caras e muitas vezes havia atrasos consideráveis na data de
lançamento, a fim de assegurar que a missão fosse realizada com segurança, tornando a
utilização desses sistemas pouco atrativa.
Muitos dos conceitos de aeroespaçonaves incorporavam um sistema de propulsão
aspirada como um dos elementos de seu sistema de propulsão. Assim, durante os meados dos
anos 1960, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) previa desenvolver
uma aeronave que utilizava combustão supersônica em um de seus estágios para alcançar o
espaço. No entanto, como Hallion (1987), que atualmente é conselheiro sênior no setor de
segurança e inteligência para problemas aeroespaciais do Pentágono, disse: '' Esse projeto,
Hypersonic Ramjet Experiment (HRE) custou US$ 50 milhões, gerando apenas uma
realização notável “a iluminação de incógnitas críticas”. Eis um exemplo do que acontece
quando uma tecnologia imatura é forçada rapidamente. (BERTIN e CUMMINGS, 2003)
O ônibus espacial, projetado e desenvolvido na década de 1970 e no início dos anos
80, objetivava também tornar o acesso ao espaço uma atividade rotineira e barata. No entanto,
mesmo 20 anos após o primeiro voo, o acesso ao espaço continuou a ser uma atividade cara e
pouco difundida, acarretando na desativação dos ônibus espaciais em setembro de 2012.
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Voltando e analisando os últimos 50 anos dos programas espaciais, os objetivos da
missão de hoje são semelhantes aos enfrentados pelos engenheiros no início dos anos 1950.
De acordo com (BERTIN e CUMMINGS, 2003) existem pelo menos três tipos de missões
que exigem veículos que atingem velocidades hipersônicas:
1. Desferir golpes decisivos ao início das hostilidades dos inimigos, com objetivo de
diminuir a capacidade de luta do adversário;
2. Desenvolver armas efetivas para defesa e estabelecer domínio caso a guerra não possa
ser evitada;
3. Manter acesso ao espaço barato e disseminado.
Todas as três missões acima descritas são vitais para as forças militares, no entanto o
acesso ao espaço é importante não só para a comunidade militar, mas também para programas
espaciais não militares e de interesses comerciais. Para que seja possível o desenvolvimento,
construção e operação de veículos hipersônicos que possam realizar com sucesso estes três
tipos de missão são necessários avanços e pesquisas nos quatro domínios do conhecimento
elaborado por (MATSCH e MCMASTERS, 1995) é ilustrado na Figura 1.

Figura 1 Domínios do conhecimento.
Fonte: Adaptado de Matsch e McMasters (1995).

Aplicando o conceito de domínios do conhecimento ao desenvolvimento de veículos
hipersônicos aeroespaciais tem-se:
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Quadrante superior direito: Para reduzir o custo e melhorar a confiabilidade dos
veículos de acesso ao espaço, os programas espaciais devem procurar avanços
tecnológicos nos processos já conhecidos e utilizados. Técnicas de diagnósticos não
intrusivos cujos princípios fundamentais e método de aplicação são conhecidos podem
ser utilizadas em aplicações ligeiramente diferentes para melhorar a qualidade dos
dados obtidos e reduzir os custos recorrentes de pesquisa;



Quadrante superior esquerdo: Referente às pesquisas que se tem conhecimento do
problema, porém, o mesmo não é totalmente compreendido, exigindo-se pesquisas
para tornar possível projetar e/ou construir o sistema desejado. Programas de
investigação orientada devem ser planejados e executados em pesquisas como
sistemas de propulsão como scramjet (Ramjet de combustão supersônica) onde o
problema é conhecido, porem, não é completamente compreendido. Tais programas
exigem um tempo considerável e grandes alocações de recursos, pessoal, hardware,
software e instalações de teste;



Quadrante inferior direito: Embora existam programas de pesquisa orientada,
perguntas podem permanecer sobre a validade dos modelos utilizados quando
aplicados a vida real. Por exemplo, para compensar as incertezas, restringe-se o
envelope de voo, os sistemas estruturais e a proteção térmica são projetados com alto
fator de segurança;



Quadrante inferior esquerdo: Usualmente, os primeiros testes em voo têm o objetivo
de diagnosticar fenômenos que possam produzir falhas catastróficas, mas não foram
identificadas durante o processo de projeto. Tais consequências drásticas para a
sobrevivência do veículo e da tripulação podem levar a aumentos inaceitáveis nos
custos de desenvolvimento do veículo.
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São requisitos básicos no desenvolvimento de veículos para exploração espacial a
confiabilidade, peso, eficiência, velocidade e custo. A redução do peso do sistema propulsivo
de um veículo aeroespacial é de extrema importância levando-se em consideração a
capacidade de carregar carga útil. Os requisitos das plataformas lançadoras de satélites de alto
desempenho propiciam o desenvolvimento de veículos hipersônicos como scramjet, dado o
alto impulso específico e utilização do ar atmosférico como oxidante, diminuindo os custos de
lançamento uma vez que a tecnologia for dominada.
O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) entende que
empreender em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em combustão supersônica com
aplicação aeroespacial trará inúmeros benefícios ao Brasil. A pesquisa permitirá tirar proveito
das inúmeras perspectivas desta área, tanto de investimento quanto de intercâmbio nacional e
internacional de infra-estrutura e recursos humanos.

1.1

Revisão Bibliográfica
No intuito de definir o conceito de motor scramjet, primeiro é necessário definir o

conceito de funcionamento de um motor ramjet, uma vez que os scramjets são descendentes
direto dos motores ramjet.
Poucos anos depois do primeiro voo de Santos Dumont com o 14-bis e o primeiro voo
dos irmãos Wright, o conceito de funcionamento do motor ramjet foi proposto por René Lorin
em 1913 (HEISER e PRATT, 1994). No entanto, somente na década de 1930, os testes com
motores ramjets começaram, ganhando uma atenção relativamente alta somente em 1950 com
um bom número de sistemas desenvolvidos.
Diferentemente dos turbojets e turbofans, motores ramjets não possuem partes móveis
consistindo de um duto aberto constituídos de um de admissão, câmara de combustão e
tubeira. A compressão do escoamento livre é possível graças à onda de choque estabelecida
no bordo de ataque do modelo o que restringe seu o funcionamento a velocidades
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supersônicas. O escoamento livre é desacelerado a velocidades subsônicas na câmara de
combustão, aumentando sua temperatura e pressão. O combustível é injetado e ignitado na
câmara de combustão de forma que os gases resultantes da combustão são acelerados a
velocidades supersônicas na tubeira, gerando o empuxo (Figura 2).

Figura 2 Configuração de um motor ramjet.
Fonte: Adaptado de Curran et al. (1996).

Como resultado da desaceleração do escoamento livre na seção de admissão, a
temperatura e a pressão do escoamento na entrada da câmara de combustão são
consideravelmente maiores que no escoamento livre. Para velocidades de voo perto de Mach
6, os aumentos excessivos de pressão e temperatura tornam inviáveis a desaceleração do
escoamento e, consequentemente, a combustão subsônica. Uma vez que o escoamento não é
desacelerado a velocidades subsônicas na câmara de combustão, mas desacelerado a
velocidades aceitáveis para combustão de baixo supersônico (M~2), a combustão se dará em
regime supersônico e o motor ramjet será denominado de ramjet de combustão supersônica –
supersonic combusting ramjet (Figura 3).
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Figura 3 Configuração de um motor scramjet.
Fonte: Adaptado de Curran et al. (1996).

Em 1928, o engenheiro húngaro Albert Fono emitiu uma patente alemã de um
dispositivo de propulsão com as características geométricas de um ramjet. Em 1935, foi
emitida uma patente por Rene Leduc na França de um avião tripulado utilizando motor
ramjet. No entanto, Leduc não foi capaz de construir um protótipo até o final dos anos 1940,
devido à ocupação da França durante a Segunda Guerra Mundial. Em 29 de abril de 1949, o
primeiro voo utilizando tecnologia ramjet foi realizado quando o Leduc 010 (Figura 4) foi
lançado de um veículo propulsor e atingiu Mach 0,84 a 7,9 km de altitude (HEISER e
PRATT, 1994).

Figura 4 Primeiro voo do Leduc 010
Fonte: Heiser e Pratt (1994).
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O Griffin II foi desenvolvido na França em 1953 e representa o primeiro ciclo
combinado utilizando motor ramjet. Foi desenvolvido utilizando o turbojato da empresa
Snecma Alter 101 E3 juntamente com um ramjet compartilhando a mesma admissão e
tubeira. O Griffin II alcançou Mach 2,1 a 18,6 km (HEISER e PRATT, 1994).
Após todo esse desenvolvimento na França, os Estados Unidos da América (EUA0) e
o Canadá iniciaram programas para projeto e desenvolvimento de motores ramjets e
scramjets. Em julho de 1944, a Marinha os EUA deu início ao programa Bumblebee visando
a pesquisa e o desenvolvimento de veículos movidos a ramjet no Laboratório de Física
Aplicada. Em 1945, houve a primeira demonstração bem sucedida de voo supersônico
utilizando o ramjet Cobra (WALTRUP e BILLIG, 1973).
Na mesma época na Universidade McGill, em Montreal Canadá, Swithenbank
publicou e divulgou trabalhos sobre a admissão, a injeção de combustível, a combustão e a
tubeira de expansão em scramjets. Swithenbank concentrou-se em voos hipersônicos com
número de Mach entre 10 e 25. Em 1958, Weber e MacKay publicaram uma análise sobre a
viabilidade, benefícios e desafios tecnológicos de um voo propulsado por motor scramjet para
número de Mach entre 4 e 7 (HEISER e PRATT, 1994).
Além dos esforços no projeto Bumblebee no Laboratório de Física Aplicada e na
Universidade John Hopkins entre outros laboratórios, Avery e Dugger começaram um estudo
analítico e experimental acerca de motores scramjet e seu potencial em 1957 (CURRAN,
2001). Dugger e Billig (1981) entraram com pedido de patente de um scramjet baseado na
tese de doutorado de Billig em 1965 porem a mesma só foi concedida em 1985.

1.2 Programa Americano
No início da década de 60, a maior disponibilidade de recursos para pesquisas
aeroespaciais favoreceram os testes experimentais com motores scramjet. Em 1964 foi criado
o NASA Hypersonic Research Engine (HRE), que visava o desenvolvimento e demonstração
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da tecnologia scramjet, instalando um motor scramjet na ponta da aeronave experimental X15 A-2. Infelizmente, o programa não conseguiu fazer o lançamento devido aos altos custos
envolvidos, resultando no encerramento do programa X-15 em 1968, direcionando as
pesquisas para testes em solo. O programa foi encerrado em 1974, com 52 ensaios em solo
completos do motor proposto (Figura 5), demonstrando resultados expressivos relativos à
performance e operacionalidade do mesmo (MATEU e DALMASES, 2013).

Figura 5 Motor hipersônico experimental do programa HRE.
Fonte: Andrews (2001).

Motores de configuração axissimétrica eram preferidos na época devido às
simplificações no estudo. No entanto, não se provavam, compatíveis para aplicações práticas
como um motor convencional (BERTIN e CUMMINGS, 2003). Visto isso, a NASA começou
a focar seus estudos em motores retangulares integrados à fuselagem da aeronave, de forma
que ambos fossem integrados (Figura 6).
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Figura 6 Scramjet integrado à aeronave.
Fonte: Adaptado de Curran (2001).

1.2.1 National Space Program
O programa mais ambicioso envolvendo motores scramjet com certeza foi o National
Space Program (NASP), que tinha o objetivo de desenvolver uma aeronave X-30 (Figura 7)
de um único estágio capaz de atingir orbitas baixas, decolando de um aeroporto convencional
e retornando ao mesmo. O sistema propulsivo era baseado na combinação de diferentes ciclos
para aceleração a velocidades hipersônicas. No entanto, a maior dificuldade tecnológica
encontrada foi o desenvolvimento de um motor scramjet utilizando hidrogênio com
operacionalidade a velocidade de Mach 4 a 15 (CURRAN, 2001).

Figura 7 Aeroespaçonave X-30.
Fonte: Website da NASA1.

1

Disponível em: http://www.nasa.gov/centers/dryden/images/content/85278main_X-30_lg.jpg.
Acessado em 10/07/2014.
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Devido ao alto custo envolvido e a falta de maturidade no conhecimento tecnológico
para desenvolver o motor base para o veículo X-30, não foi possível o seu lançamento. O
programa foi encerrado em 1995, deixando um grande legado de dados sobre tecnologia
ramjet e scramjet que hoje são a base para os programas atuais mais modestos. O motor
scramjet testado nos laboratórios do NASA Langley Research Center (Figura 8-esquerda) que
seria integrado a aeronave X-30 na configuração waverider (Figura 8-direita), foi de extrema
importância no estudo do desempenho e operação em diferentes condições de voo.

Figura 8 Motor scramjet e veículo waverider utilizados em testes em solo do NASP.
Fonte: Website NASA Langley Research Center - Multimedia Repository 2.

1.2.2 Hyper X
O Programa Hyper X é um programa de pesquisa iniciado em 1996, após o término do
programa NASP, com o intuito de explorar o desempenho geral de um scramjet integrado ao
veículo, que pode ser operado tanto a velocidade supersônicas no modo ramjet, quanto a
hipersônicas no modo scramjet. O veículo responsável pela realização dos testes em voo é
chamado X-43 (Figura 9).

2

Disponível em: http://lisar.larc.nasa.gov/IMAGES/SMALL/EL-1996-00226.jpeg
Acessado em 10/07/2014.
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Figura 9 Design do veículo X-43.
Fonte: Adaptado de Moses et al. (2004).

O veículo foi projetado para sair de solo a bordo de um avião B-52, atado à ponta do
foguete Pegasus movido a propelente sólido e liberado a cerca de 12 km de altitude (Figura
10). O X-43 foi montado no bordo de ataque do Pegasus, que por sua vez o acelera à
velocidade hipersônica a cerca de 30 km de altitude, onde finalmente, ocorre a separação do
veículo X-43 do foguete. Em seguida o motor scramjet utilizando combustível hidrogênio
entra em operação
A primeira tentativa de voo falhou após o foguete Pegasus perder o controle 11
segundos após a liberação, em junho de 2011, forçando a autodestruição do conjunto. As duas
tentativas seguintes foram bem sucedidas, atingindo Mach 6,8 na segunda tentativa e Mach
9,6 na terceira tentativa em 2004, ambas durante 10 segundos, quebrando o recorde de
velocidade de voo (MOSES et al, 2004).
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Figura 10 Missão do veículo X-43.
Fonte: Adaptado do Website do Dryden Flight Research Center - NASA3.

Como continuação do programa Hyper X, o projeto da aeronave X-51 tinha como
objetivo desenvolver um motor scramjet utilizando hidrocarbonetos como combustível para
aplicação em mísseis operando com número de Mach de 4 até 8. Ensaios em solo do X-51A
começaram em 2006, com o objetivo de observar a aceleração de Mach 4 a 6, e demonstrar a
capacidade de gerar empuxo por médio de um motor scramjet. O motor utilizado nos testes
era um Pratt & Whitney Rocketdyne SJY61 movido a JP7. Em 30 de abril de 2007 os testes
em solo terminaram (Figura 11), dando início aos quatro testes em voo previstos.

Figura 11 Ensaio do motor SJY61.
Fonte: Barnstoff (2010).

3

Disponível em: http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Graphics/X-43A/Small/EG-0098-04.jpg.
Acessado em 10/04/2014.
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Em 26 de maio de 2010, aconteceu o primeiro voo do X-51 com sucesso. O motor
scramjet operou por mais de 200 segundos, estabelecendo um novo recorde de tempo. O
veículo atingiu velocidade correspondente a Mach 5, a uma altitude de 21 km (BARNSTOFF,
2010). O segundo voo teste ocorreu em 13 de junho de 2011. Porém, o voo sobre o Oceano
Pacífico terminou mais cedo que o planejado devido a problemas na ignição depois de
impulsionado até Mach 5 (ROSENBERG, 2012).
O terceiro voo teste ocorreu em 14 de agosto de 2012, infelizmente após a separação
do foguete a aeronave perdeu o controle caindo no Pacífico. A AFRL apurou que o problema
foi com uma aleta aerodinâmica superior direita. A aeronave perdeu o controle antes que o
motor scramjet fosse ignitado (MAJUMDAR, 2012).
O quarto e último voo teste ocorreu em 1 de Maio de 2013, em que a aeronave foi
liberada pelo foguete a Mach 4,8, acelerando até Mach 5 e voando durante 240 segundos até
ficar sem combustível, figurando como o voo mais longo para uma aeronave aspirada
hipersônica. Este teste significou a conclusão do programa X-51 (ROSENBERG, 2013).

1.3 Programa Australiano
Em 1980, a Universidade de Queensland na Austrália, começou suas pesquisas em
solo de motores scramjet, e somente em 2001 deu início ao projeto Hyshot com o objetivo de
realizar testes em voo de um motor scramjet utilizando hidrogênio a ser lançado pelo foguete
Terrier-Orion em solo. No dia 30 de outubro de 2001, ocorreu o primeiro teste em voo sem
injeção de hidrogênio. Em julho de 2002, o foguete Terrier-Orion (Figura 12) voando em
trajetória balística vertical, atingiu apogeu na altitude de 300 km e no voo descendente, a
cerca de 35 km e Mach 7,6, foi iniciado o experimento do motor scramjet HyShot.
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Figura 12 HyShot montado no foguete Terrier-Orion.
Fonte: Website do Centro de Hipersônica da Universidade de Queensland. 4

1.4 Programa Brasileiro 14-X
O Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Prof. Henry T. Nagamatsu, do
Instituto de Estudos Avançados (IEAv), tem desenvolvido o veículo hipersônico aeroespacial
14-X, (VHA 14-X) que é ilustrado na Figura 13.
O VHA 14-X foi projetado por Rolim (2009), e faz parte do esforço contínuo do
DCTA de desenvolver um demonstrador de tecnologia, visando exploração aeroespacial com
decolagem em aero-espaço-portos de aeronaves/veículos aeroespaciais, utilizando: i)
Tecnologia waverider, proporcionando sustentação hipersônica ao veículo aeroespacial, e ii)
Tecnologia scramjet, proporcionando sistema de propulsão hipersônica aspirada baseada na
combustão supersônica.

4

Disponível em: http://hypersonics.mechmining.uq.edu.au/hyshot.
Acessado em 10/07/2014.
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Figura 13 Concepção artística do VHA 14-X.
Fonte: Cardoso et al. (2013).

Em Março de 2012, a coordenadoria do Projeto 14-X propôs duas versões baseadas no
VHA 14-X (Figura 13), o VHA 14-X B (Figura 14) e o VHA 14-X S (Figura 15).
As diferenças entre as três versões são basicamente as seguintes:
- O intradorso do VHA 14-X tem configuração waverider, oriunda de escoamento
hipersônico sobre um cone, estabelecendo onda de choque cônica no bordo de ataque;
- O intradorso do VHA 14-X B tem configuração plana estabelecendo onda de choque
oblíqua no bordo de ataque.
- O VHA 14-X S é a duplicação do VHA 14-X B conectados pelo eixo de simetria.

Figura 14 Design do VHA 14-X B.
Fonte: Cardoso et al. (2013).
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Figura 15 Design do VHA 14-X S.
Fonte: Cardoso et al. (2013).

As três versões têm seção transversal semelhante, onde foram mantidos os seguintes
ângulos: Bordo de ataque de 5,5º, da rampa de compressão de 20º em relação a horizontal, da
expansão interna na câmara de combustão de 4,27º e tubeira de expansão externa de 15º
(Figura 16).

Figura 16 Seção transversal VHA 14-X B.
Fonte: Galvão e Toro (2013).

1.5 Objetivos
Esse trabalho tem como objetivo principal delimitar a investigação experimental do
veiculo hipersônico aeroespacial 14-X B, com base na teoria para escoamentos hipersônicos e
comparar com os dados de pressão e imagens schlieren obtidas experimentalmente da
utilização do túnel de choque hipersônico T3 e simulações numéricas CFD.
O primeiro capítulo dessa dissertação dedica-se a delimitação do problema e revisão
bibliográfica das pesquisas sobre scramjet nos últimos anos.
O segundo capítulo dessa dissertação dedica-se a descrever a teoria utilizada na
investigação experimental. Abordando a teoria utilizada no desenvolvimento do modelo 14-X
B assim como a teoria de operação do túnel de vento hipersônico pulsado.
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O terceiro capítulo objetiva explicar a metodologia experimental utilizada no projeto
do modelo, na elaboração dos experimentos e nas análises dos dados obtidos.
O quarto capítulo dessa dissertação contempla a discussão dos resultados obtidos
experimentalmente, analiticamente e numericamente. O objetivo principal desse capítulo é
explicar as diferenças nos resultados obtidos por cada método.
O quinto capítulo cita os principais resultados obetidos, fazendo analogias entre eles,
assim como pesquisas futuras.
Nos apêndices, são apresentados o guia de preparação e funcionamento do túnel T3, os
documentos utilizados para análise dos dados.
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2 TEORIA
Para compreensão dos fenômenos físicos existentes na investigação experimental do
motor scramjet assim como do túnel de choque pulsado, é preciso considerar os seguintes
fundamentais da Física: Princípio da Conservação da Massa, Princípio da Conservação da
Quantidade de Movimento Linear e Princípio da Conservação da Energia e Entropia.

2.1 Scramjet
A principal vantagem da tecnologia scramjet em relação a atual tecnologia de motores
foguetes é ilustrada na Figura 17 em termos do impulso específico em função do número de
Mach de voo. Conceitualmente, o impulso especifico Isp indica a força propulsora disponível
por segundo, fornecida por unidade de massa do propelente consumido.
Motores scramjet apresentam o maior impulso especifico para velocidades
hipersônicas. Por exemplo, para número de Mach 7, o impulso especifico de um scramjet
utilizando H2 como combustível é seis a sete vezes maior que de um motor foguete utilizando
o mesmo combustível.
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Figura 17 Impulso Especifico Isp x Número de Mach.
Fonte: Adaptado de Heiser e Pratt (1994).

Ramjets e scramjets são motores propulsivos aspirados que dependem do movimento à
frente do motor (geometria) para comprimir o ar na admissão (HEISER e PRATT, 1994). O
princípio de funcionamento de ambos é semelhante, exceto que o scramjet é um motor ramjet
de combustão supersônica. Ambos não possuem partes móveis como uma turbina aeronáutica,
ao invés disso, utilizam as ondas de choque geradas na seção frontal do veículo durante o voo
hipersônico para promover a compressão e a desaceleração do ar atmosférico, não
necessitando assim, de partes móveis em sua estrutura.
Imediatamente na seção anterior, ou na entrada da câmara de combustão, o
combustível é injetado e misturado com oxigênio existente no ar atmosférico. Devido a
grande velocidade de voo, desacelerar o ar a velocidades subsônicas não é possível de forma
que a mistura entra na câmara de combustão em velocidade supersônica, portanto, o processo
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de combustão se dá em regime supersônico. O produto da combustão é expandido e acelerado
para gerar empuxo na região de expansão.
Semelhante aos ramjets, os scramjets podem utilizar hidrocarbonetos ou hidrogênio
(ambos no estado líquido) como combustível. Utilizando hidrocarbonetos, existe um limite
superior teórico de aproximadamente número de Mach 8, enquanto que com o hidrogênio o
limite é muito superior (Mach 24), como visto na Figura 17. No entanto a utilização de
motores aspirados é atraente até número de Mach 18, pois após este valor o desempenho é o
mesmo quando comparado aos motores foguete.
Por não possuírem partes movéis e depender do movimento a frente para comprimir o
ar na admissão, scramjets não são capazes de produzir empuxo quando parados, tornando
necessário acelerar o veículo até sua velocidade mínima de operação (Mach 4) para
comprimir o ar na admissão e fazer o motor funcionar.
Na atual fase de demonstração da tecnologia scramjet, os foguetes de propulsão sólida
e/ou líquida, em trajetória balística, são a possibilidade de menor custo para ser utilizada
como estágio inicial de lançamento para atingir a mínima velocidade de operação. Outro
método consiste na combinação de um veículo aeroespacial propulsionado por scramjet
acoplado a um motor foguete, onde ambos estão acoplados a uma aeronave com turbo reator.
2.1.1 Terminologia
A terminologia utilizada neste trabalho (Figura 18) segue a mesma nomenclatura
apresentada por Heiser e Pratt (1994) e está relacionada às seções de compressão (externa e
interna), seção da câmara combustão e seção de expansão (interna e externa) de um motor
scramjet, possibilitando a aplicação de ferramentas metodológicas tais como análise teóricoanalítica, simulação teórico-numérica e investigação experimental em dispositivos
laboratoriais hipersônicos para estimativas das propriedades aerotermodinâmicas e para a
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estimativa da eficiência do sistema de propulsão hipersônica aspirada scramjet mediante de
análises tais como de ciclo termodinâmico fechado, da 1ª lei da termodinâmica e do empuxo.

Figura 18 Terminologia de um veículo aeroespacial integrado a um motor scramjet.
Fonte: Adaptado de Heiser e Pratt (1994).

A seção de compressão (entre os pontos 0 e 3) externa abriga, no caso do VHA 14-X
B e do VHA 14-X S, as ondas de choque oblíquas da 1a e da 2a rampas de compressão (da
seção de compressão externa) que incidem no bordo de ataque da carenagem (shock on lip).
Ambas geram a onda de choque oblíqua plana refletida na seção de compressão interna que
deve incidir na da entrada da câmara de combustão. Tais fenômenos característicos podem ser
descritos pela teoria de onda de choque oblíqua e refletida.
O combustível é injetado (entre os pontos 3 e 4) na seção da câmara de combustão, o
qual é misturado com o ar atmosférico em velocidade supersônica a pressão e temperatura
adequadas para ocorrer a autoignição da mistura.
A 1a rampa de expansão é adicionada na câmara de combustão, pois é necessária para
a pré-expansão do escoamento dos produtos da combustão (adequada para manter pressão
constante) e compensar camada limite.
A 2ª rampa de expansão (entre os pontos 9 e 10) gera a velocidade adequada para
gerar o empuxo e também, contribui para a sustentação do veículo hipersônico.
Heiser e Pratt (1994) apresentam detalhadamente a teoria necessária de projeto de
sistema de propulsão hipersônica aspirada scramjet aplicada a um veículo hipersônico,
incluindo: desempenho de sistema aeroespacial hipersônico, análise de desempenho de
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scramjet, descrição e análise dos componentes de um sistema de compressão, descrição e
análise dos componentes de um sistema de combustão, descrição e análise dos componentes
de um sistema de expansão.
2.1.2 Onda de Choque Oblíqua Incidente
A ocorrência deste tipo de onda é em virtude da variação na direção do escoamento
com ângulo positivo em relação ao plano, onde o escoamento obrigatoriamente necessitará
ajustar-se às condições de contorno.
O ajuste será possível somente se houver uma descontinuidade no escoamento, de
modo que a direção do escoamento seja alterada pela onda de choque, a qual é estabelecida
em virtude do ângulo de deflexão (Figura 18). Para a determinação do equacionamento de
ondas de choque oblíquas é usada à teoria de escoamento compressível bidimensional
(ANDERSON, 2003).

Figura 19 Escoamento através de uma onda de choque oblíqua.
Fonte: Anderson (2003).

Não existe uma equação explícita de fórmula fechada para o cálculo da relação
𝜃 − 𝛽 − 𝑀, tornando necessário o cálculo iterativo da relação obtida segundo as relações
geométricas e características do escoamento. Para obtenção do ângulo da onda de choque 𝛽
para um dado o número de Mach e ângulo 𝜃:
tan 𝜃 = 2 cot 𝛽 [

𝑀12 𝑠𝑒𝑛2 𝛽 − 1
]
𝑀12 (𝛾 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽) + 2

(2)

A razão entre pressão através da onda de choque oblíqua é:
𝑝2
2𝛾
=1+
(𝑀2 − 1)
(𝛾 + 1) 1 𝑛
𝑝1

(3)
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A razão entre densidade através da onda de choque oblíqua é dada por:
𝑀12 𝑛 (𝛾 + 1)
𝜌2
=
𝜌1 [2 + (𝛾 − 1)𝑀12 ]
𝑛

(4)

Na qual o número de Mach normal antes da onda de choque oblíqua é dado por:
𝑀1 𝑛 = 𝑀1 𝑠𝑒𝑛𝛽

(5)

A razão entre temperaturas através da onda de choque oblíqua é dada por:
𝑇2 𝑝2 𝜌1
=
𝑇1 𝑝1 𝜌2

(6)

O número de Mach após a onda de choque oblíqua é dado por:
𝑀2 =

𝑀2 𝑛
𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝜃)

(7)

O número de Mach normal após a onda de choque oblíqua é dado por:
2

𝑀22 𝑛 =

𝑀12 𝑛 + [𝛾−1]
[

2𝛾
(𝛾−1)

] (𝑀12 𝑛 − 1)

(8)

Com base no conjunto de equações mostrado acima é possível calcular as principais
propriedades do escoamento através de uma onda de choque oblíqua.

Figura 20 Escoamento através de uma onda de choque oblíqua.
Fonte: Adaptado de Anderson (2003).
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2.1.3 Onda de Choque Oblíqua Refletida
As relações de onda de choque oblíqua podem ser utilizadas no cálculo da onda de
choque oblíqua refletida, considerando o ângulo de deflexão igual ao(s) ângulo(s) de deflexão
da(s) onda(s) de choque oblíqua(s) incidente, a(s) qual(is) provocou(rão) a onda de choque
oblíqua refletida (ANDERSON, 2003). O ângulo entre a onda de choque refletida e a
superfície superior Φ é dado por (Figura 21).
Φ = 𝛽2 − 𝜃

(9)

Figura 21 Geometria para onda de choque refletida.
Fonte: Adaptado de Anderson (2003).

2.1.4 Ondas de Expansão
Ondas de expansão ocorrem quando o escoamento supersônico ou hipersônico ao
invés de encontrar uma deflexão positiva, encontra-se com uma deflexão negativa como
mostrado na Figura 22. O escoamento é ajustado às condições de contorno pelo leque de
expansão formado pelas ondas de Mach ao longo do leque, de forma que expansão é
considerada isentrópica (ANDERSON, 2003).
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Figura 22 Escoamento através das ondas de expansão.
Fonte: Adaptado de Anderson (2003).

A metodologia para o cálculo dos ângulos, da frente e da cauda, do leque de expansão
𝜇1 e 𝜇2 é descrita a seguir. Considere a função de Prandtl-Meyer para um dado Mach e γ:

𝜗(𝑀) = √

𝛾+1
𝛾−1 2
[𝑀 − 1] − tan−1 √𝑀2 − 1
tan−1 √
𝛾−1
𝛾+1
𝜃2 = 𝜗(𝑀2 ) − 𝜗(𝑀1 )

(10)

(11)

Calcular 𝜗(𝑀1) considerando o número de Mach antes da expansão. Conhecido a
deflexão 𝜃2 calcular 𝜗(𝑀2 ) tomando por base a relação 𝜗(𝑀1 ), 𝜗(𝑀2 ) e 𝜃2 . Com base em
𝜗(𝑀2 ) é possível calcular M2 de modo iterativo tomando por base a função de Prandtl-Meyer
(Equação 10).
O ângulo da onda de Mach relativa à frente da onda de expansão 𝜇1 e cauda da onda
de expansão 𝜇2 são dados, respectivamente por:

e

1
𝜇1 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 ( )
𝑀1

(12)

1
𝜇2 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 ( )
𝑀2

(13)

Assim, determinado o número de Mach após a onda de expansão, é possível
determinar como as propriedades do escoamento variam após a onda de expansão. No cálculo
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das razões de temperatura, da pressão e da massa específica depois e antes do leque expansão,
são consideradas as seguintes relações de expansão isentrópica:
𝛾−1

1 + 2 𝑀12
𝑇2
=(
)
𝛾−1
𝑇1
1 + 2 𝑀22
1+
𝑝2
=(
𝑝1
1+

𝛾−1

1+
𝜌2
=(
𝜌1
1+

𝛾−1

(14)

𝛾

𝛾−1
𝑀12
2
𝛾−1 2 )
𝑀2
2

(15)

1

𝛾−1
𝑀12
2
𝛾−1 2 )
𝑀2
2

(16)

2.1.5 Propriedades do Escoamento no Intradorso do VHA 14-X B
Utilizando o equacionamento para ondas de choque oblíquas, ondas de choque
refletida e ondas de expansão, é possível determinar as propriedades do escoamento ao longo
de uma linha de corrente no intradorso do VHA 14-X B, considerando que o mesmo voe na
atmosfera terrestre com velocidade inicial correspondente a número de Mach 7 e altitude de
30 km (Tabela 1).
2.1.6 Propriedades da Atmosfera Terrestre no Regime de Voo
Para o estudo aerodinâmico é necessário determinar as propriedades do escoamento
interno e externo à geometria do VHA 14-X B durante o voo atmosférico (HEISER e PRATT,
1994), as quais são funções das propriedades da atmosfera (no qual o veículo realizará seu
voo) terrestre.
Nesta dissertação, a análise teórica se ateve ao voo atmosférico realizado na altitude de
30 km e velocidade correspondente a Mach 7. Utilizando como referência a atmosfera padrão
americana de 1976 (NASA, 1976), determinam-se as propriedades do ar na altitude dada
(Tabela 1), tornando possível a análise da variação destas propriedades ao longo do intradorso
do VHA 14-X B.
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Na altitude de 30 km, como o caminho livre médio entre as moléculas é ainda muito
pequeno ou equivalentemente o número de Knudsen é menor que 0,01, pode-se considerar o
ar como contínuo (colisões moleculares intensas). Isto valida o uso das equações de NavierStokes descritas nas seções 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.
Tabela 1 Propriedades da atmosfera para altitude de 30 km.
Altitude
[km]
30

Temperatura
[K]
226,5

Pressão
[Pa]
1197

Massa especifica
[kg/m3]
1,841 10-2

Velocidade do som
[m/s]
301,7

Fonte: NASA (1976).

2.2 Túnel de Vento Hipersônico Pulsado
Pesquisas que envolvem escoamentos de alta velocidade e alta temperatura usualmente
utilizam tubos de choque equipados com tubeiras, devido a versatilidade de aplicações.
Desde o início dos anos 1950, túneis de vento hipersônico pulsado têm sido
amplamente utilizados, por serem dispositivos de teste em solo capazes de prover
escoamentos de elevada entalpia, próximos aos encontrados durante a reentrada de um veículo
espacial na atmosfera da Terra a velocidade de voo hipersônico. Técnicas especiais de
aquisição de dados para medir a pressão, temperatura (fluxo de calor) e técnicas especiais de
visualização do escoamento na seção de teste são necessárias em virtude do curto tempo de
teste, da ordem de milissegundos, apresentado por tais dispositivos.
Estima-se que o primeiro a usar um tubo de choque foi Vielle na França em 1899, na
investigação de propagação de chamas em minas. Vielle mediu velocidades de choque de até
duas vezes a velocidade do som no ar atmosférico. Desde então, os tubos de choque têm sido
amplamente utilizados para investigar muitos problemas especiais que surgem em vários
campos da Química, Física, Dinâmica de Fluidos, Estruturas e Astrofísica.
A capacidade do tubo de choque em simular altas temperaturas e da tubeira em
produzir escoamentos com velocidades hipersônicas tem generalizado seu uso como uma
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ferramenta de pesquisa primaria em dinâmica dos gases de alta temperatura (NAGAMATSU
et al., 1959).
Devido a algumas limitações dos testes em solo com elevado número de Mach e alta
entalpia, voos experimentais também são necessários no projeto de veículos hipersônicos.
Porém, apresentam altíssimo custo, tornando necessário o aumento na capacidade dos
dispositivos de teste em solo a fim de reduzir o número de voos experimentais.
Túneis de vento hipersônicos pulsados são constituídos por um tubo de choque (dois
reservatórios mantidos a pressões diferentes, separados por diafragma), onde um bocal
convergente-divergente é acoplado no final da seção de baixa pressão do tubo de choque.
Com isto o gás aquecido e comprimido atrás da onda de choque incidente (no tubo de choque)
é expandido para altas velocidades e altas temperaturas produzindo escoamento hipersônico
na seção de teste do túnel hipersônico, que é equipada com janelas de visualização para
utilização de técnicas não intrusivas de diagnóstico.
Fenômenos complexos em escoamento hipersônicos devem ser analisados via
Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). A combinação de CFD e investigações
experimentais que simulam o número de Mach e a entalpia para a condição de voo
hipersônico desejado é indispensável. Os dados obtidos experimentalmente devem definir o
fenômeno como forma de validar ou modificar os códigos CFD disponíveis.
O caso mais simples de tubo de choque consiste de duas seções, driver e driven,
separados por um fino diafragma que é responsável por manter a diferença de pressão em
cada secção. O diafragma deve ser subitamente rompido numa pressão pré-determinada do
driver, estabelecendo ondas de compressão que se colapsam, formando uma onda de choque
normal móvel. Esse choque propaga-se na seção de baixa pressão enquanto uma onda de
expansão ou rarefação é propagada na seção de alta pressão. A onda de choque chega ao final
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do driven onde é totalmente refletida. Gases diferentes e a diferentes temperaturas podem ser
utilizados nas duas seções antes do disparo.
2.2.1 Operação do Túnel de Vento Hipersônico Pulsado T3
Primeiramente realiza-se vácuo no dump tank isentropicamente a temperatura
ambiente Td, e a pressão pd a ser alcançada deve ser inferior à pressão a ser simulada a uma
determinada altitude. Em seguida, o driven é pressurizado isentropicamente a temperatura
ambiente T1, com pressão p1 que determinem as condições a serem obtidas na seção de teste.
No presente trabalho, utilizou-se pressão ambiente. Por fim, o driver é pressurizado
isentropicamente a temperatura ambiente T4 até a pressão requerida p4 de 3000 psi (200 atm).
No tempo t = 0, o sistema está em equilíbrio termodinâmico T4 = T1 = Td.
A seção de duplo diafragma DDS está posicionada entre o driver e o driven,
necessária para manter a diferença de pressão entre as duas seções (utiliza um diafragma em
cada extremidade) e controlar o início do experimento. A pressão de trabalho da seção DDS é
sempre metade da pressão do driver, para evitar deformação dos diafragmas. A seção DDS é
equipada com quatro válvulas solenoides eletromecânicas que, quando acionadas, liberam o
gás, fazendo com que a diferença de pressão entre o driver e o driven seja suficiente para
romper os diafragmas e estabelecer a onda de choque móvel. O diafragma instalado entre o
dump tank e o driven é necessário para manter a diferença de pressão entre os mesmos.
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Figura 23 Funcionamento túnel de vento hipersônico pulsado.

Considera-se que em t = 0, libera-se o gás na seção DDS, ocasionando a ruptura
instantânea de seus diafragmas do DDS (Figura 23). O gás do reservatório de alta pressão
expande na direção do reservatório de baixa pressão, estabelecendo uma de onda de choque
normal que se move a velocidade supersônica us dentro do driven comprimindo e aquecendo
o gás inicialmente considerado em repouso (onda de choque incidente índice S na Figura 23).
Simultaneamente, uma onda de expansão se propaga na direção oposta (driver) rarefazendo e
resfriando o gás (também considerado inicialmente em repouso) do reservatório de alta
pressão (onda de expansão índice E na Figura 23). Portanto, as propriedades do escoamento
são dependentes da posiçao (x) e do tempo (t), tendo-se: p(x,t), T(x,t), ρ(x,t) e u(x,t).
Para 0 < t < t1, o gás no driven é comprimido a uma pressão p2, aquecido a uma
temperatura T2, e acelerado a uma velocidade u2, em processo irreversível (aumento da
entropia de s1 para s2) devido à passagem da onda de choque normal. Simultaneamente, o gás

32

no driver é rarefeito a pressão p3, resfriado a temperatura T3 e acelerado a velocidade u3 em
processo considerado isentrópico (entropia constante s2 = s3) devido ao leque de expansão.
A frente da onda de expansão se move na velocidade do som do meio a4 e a cauda da
mesma move-se na mesma velocidade do gás do reservatório de baixa pressão u2 comprimido
pela onda de choque u2. Isto resulta em p2=p3 e u2=u3, porém T2≠T3 e s2≠s3, caracterizando
uma descontinuidade denominada superfície de contato, que é estabelecida pela separação do
gás comprimido e aquecido pela onda de choque normal e o gás rarefeito e resfriado pela
onda de expansão (superfície de contato índice I na Figura 23 – I).
No instante t = t1, a onda de choque atinge o diafragma instalado entre o driven e o
dump tank, rompendo-o instantaneamente e iniciando o escoamento na tubeira. Como o
orifício da tubeira é pequeno se comparado ao diâmetro do driven a maior parte do
escoamento é refletido, enquanto o restante escoa através da tubeira acelerando-o até a
velocidade sônica a* na garganta e então, até hipervelocidades na saída da mesma criando as
condições experimentais de interesse.
O número de Mach na saída da tubeira é estimado com base na relação da área de
saída da tubeira (𝐴) e área da garganta (𝐴∗ ) com base na teoria de escoamentos isentrópicos
bidimensionais. A frente da onda de expansão atinge a extremidade fechada do driver após
um tempo, onde é totalmente refletida.
2.2.2 Modelagem do Escoamento em Túnel de Choque Hipersônico:
As equações que regem o escoamento num túnel de vento hipersônico são advindas dos
quatro princípios físicos (MINUCCI, 1991):
Princípio da Conservação da Massa;
Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento Linear;
Princípio da Conservação da Energia;
Princípio do Aumento da Entropia.
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Aplicando esses princípios para escoamento através da onda de choque normal
incidente, considerando escoamento não viscoso e que a movimentação dos gases ocorre da
região de alta pressão para a região de baixa pressão (escoamento unidimensional), obtêm-se as
equações para escoamento num túnel de vento hipersônico (Figura 24):
Equação da continuidade:
𝜌1 𝑢𝑠 = 𝜌2 (𝑢𝑠 − 𝑢2 )

(17)

Equação do momentum na direção X:
𝑝1 + 𝜌1 𝑢𝑠2 = 𝑝2 + 𝜌2 (𝑢𝑠 − 𝑢2 )2

(18)

Equação da energia:
1
1
ℎ1 + 𝑢𝑠2 = ℎ2 + (𝑢𝑠 − 𝑢2 )2
2
2

(19)

Equação de estado:
ℎ2 = ℎ2 (𝑝2 , 𝜌2 )

(20)

Figura 24 Onda de choque incidente.
Fonte: Minucci (1991).

Uma vez que as propriedades do escoamento através da onda de choque são
determinadas, as propriedades do escoamento entre a onda de choque refletida e a tubeira são
determinadas. Devido à presença da garganta da tubeira ao final da sessão do driven parte da
onda de choque incidente é refletida e parte rompe o diafragma, iniciando o escoamento na
tubeira. A velocidade do escoamento existente entre a onda de choque refletida e a tubeira é
subsônica u5 que é acelerada pela tubeira.
Com isto, obtêm-se as equações para o escoamento unidimensional da onda de choque
refletida (Figura 25):
Equação da continuidade:
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𝜌2 (𝑢2 + 𝑢𝑟 ) = 𝜌5 (𝑢𝑟 + 𝑢5 )

(21)

Equação do momentum na direção x:
𝑝2 + 𝜌2 (𝑢2 + 𝑢𝑟 )2 = 𝑝5 + 𝜌5 (𝑢𝑟 + 𝑢5 )2

(22)

Equação da energia:
1
1
ℎ2 + (𝑢2 + 𝑢𝑟 )2 = ℎ5 + (𝑢𝑟 + 𝑢5 )2
2
2

(23)

Equação de estado:
ℎ5 = (𝑝5 , 𝜌5 )

(24)

Com base no modelamento acima descrito é possível desenvolver as equações que
descrevem o escoamento através da onda de choque não estacionária. Considera-se que as
propriedades variam somente no eixo x, a variação das propriedades do escoamento antes
(índice 1) e após a onda de choque (índice 2) é dada por:
Razão de pressão:
𝑝2 2𝛾1 𝑀𝑠2 − (𝛾1 − 1)
=
(𝛾1 + 1)
𝑝1

(25)

(𝛾1 + 1)𝑀𝑠2
𝜌2
=
𝜌1 (𝛾1 − 1)𝑀𝑠2 + 2

(26)

Razão densidade:

Razão de temperaturas:
𝑇2 2𝛾1 𝑀𝑠2 − (𝛾1 − 1) (𝛾1 − 1)𝑀𝑠2 + 2
=
(𝛾1 + 1)
(𝛾1 + 1)𝑀𝑠2
𝑇1

(27)

Número de Mach após onda de choque:
𝑀2 =

2(𝑀𝑠2 − 1)
√[(𝛾1 − 1)𝑀𝑠2 + 2][2𝛾1 𝑀𝑠2 − (𝛾1 − 1)]

(28)

O índice s é referente à velocidade da onda de choque não estacionária. Tem-se que:
𝑝4 𝑝4 𝑝3 𝑝2
=
𝑝1 𝑝3 𝑝2 𝑝1
A diferença de pressão entre o driver e o driven é dada por:

(29)
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𝑝4 𝑝2
𝑎1 (𝛾4 − 1) 𝑀𝑠2 − 1
= {1 − [
](
)}
𝑝1 𝑝1
𝑎4 (𝛾1 − 1)
𝑀𝑠

−

2𝛾4
𝛾4 −1

(30)

A variação nas propriedades do escoamento através da onda de choque refletida é dada
por (MINUCCI, 1991):
Razão de pressão:
𝑝5 2𝛾1 𝑀𝑟2 − (𝛾1 − 1)
=
(𝛾1 + 1)
𝑝1
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Razão densidade:
(𝛾1 + 1)𝑀𝑟2
𝜌2
=
𝜌1 (𝛾1 − 1)𝑀𝑟2 + 2

(32)

Razão de temperaturas:
𝑇2 2𝛾1 𝑀𝑟2 − (𝛾1 − 1) (𝛾1 − 1)𝑀𝑟2 + 2
=
(𝛾1 + 1)
(𝛾1 + 1)𝑀𝑟2
𝑇1

(33)

Número de Mach após onda de choque refletida:
𝑀𝑟
𝑀𝑠
2(𝛾1 − 1) 2
1
√1 +
(𝑀𝑠 − 1) (𝛾1 + 2 )
= 2
2
(𝛾1 + 1)
− 1 𝑀𝑠 − 1
𝑀𝑠

𝑀𝑟2

(34)

O índice r é referente à velocidade da onda de choque não estacionária. As equações a
cima descritas dependem de Ms que é obtido experimentalmente com base na velocidade da
onda de choque. Essa velocidade é calculada com base na diferença temporal dos sinais 1ºP2 e
2ºP2, com base no tempo de viagem da onda e a distância entre os sensores do tipo Kistler que
são utilizados na medição de P2 (MINUCCI, 1991).

As equações para escoamento quasi-unidimensional na tubeira são dadas por:
Equação da continuidade:
𝜌5 𝑢5 𝐴𝑡 = 𝜌∗ 𝑎∗ 𝐴∗
Equação do momentum na direção X:

(35)
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𝑝5+ 𝜌5 𝑢52 = 𝑝∗ + 𝜌∗ (𝑎∗ )2

(36)

1 2
1
ℎ5 + 𝑢5 = ℎ∗ + (𝑎∗ )2
2
2

(37)

ℎ∗ = (𝑝∗ , 𝜌∗ )

(38)

Equação da energia:

Equação de estado:

Figura 25 Onda de choque refletida e tubeira.
Fonte: Minucci (1991).

Determinada as propriedades do escoamento entre a onda de choque refletida e a
tubeira, determinam-se as propriedades de estagnação do escoamento na sessão de teste. Essas
propriedades são determinadas considerando escoamento em equilíbrio termodinâmico no
bocal convergente-divergente (Figura 26).

Figura 26 Escoamento sobre o modelo.
Fonte: Minucci (1991).

Os gases acelerados na tubeira a velocidades hipersônicas escoam sobre o modelo
instalado na linha central da tubeira. Assume-se escoamento isentrópico, logo não há formação
de onda de choque normal na tubeira. O índice f1 é referente ao escoamento antes da onda de
choque normal formada no Pitot e o índice f2 é referente ao escoamento após a onda de choque
formada pelo Pitot.
Considerando escoamento unidimensional, invíscido, adiabático e isentrópico antes e
após a onda de choque formada a montante do modelo, porém escoamento somente adiabático
e não isentrópico através da onda de choque obtém-se as equações para escoamento isentrópico
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na tubeira:
Equação da continuidade:
𝜌𝑓1 𝑢𝑓1 = 𝜌𝑓2 𝑢𝑓2

(39)

Equação do momentum na direção X:
2
2
𝑝𝑓1 + 𝜌𝑓1 𝑢𝑓1
= 𝑝𝑓2 + 𝜌𝑓2 𝑢𝑓2

(40)

Equação da energia:
1 2
1 2
ℎ𝑓1 + 𝑢𝑓1
= ℎ𝑓2 + 𝑢𝑓2
2
2

(41)

Equação de estado:
ℎ = (𝑝, 𝜌)

(42)

A energia é conservada ao longo de uma linha de corrente, inclusive através da onda de
choque. Portanto, a equação da energia pode ser reescrita como:
Equação da Energia:
1 2
1 2
ℎ𝑓1 + 𝑢𝑓1
= ℎ𝑓2 + 𝑢𝑓2
= ℎ0
2
2

(43)

Uma vez considerado que o escoamento é isentrópico na expansão e à frente da onda de
choque, a entropia pode ser considerada constante:
𝑠𝑓1 = 𝑠0 𝑒 𝑠𝑓2 = 𝑠𝑝

(44)

Note que s0 (entropia na região da garganta) pode ser determinada com base em duas
variáveis termodinâmicas (h0,p0) do gás em equilíbrio termodinâmico. Observa-se que h0 e p0
são conhecidas com base na modelagem do escoamento, ou seja, h5 e p5, respectivamente;
As propriedades do escoamento na tubeira são calculadas com base nas relações para
escoamento isentrópico em um bocal partindo das condições de estagnação P5 e T5:
(𝛾+1)

𝐴
1
2
𝛾 − 1 2 (𝛾−1)
( ∗) = 2 [
(1 +
𝑀 )]
𝐴
𝑀 𝛾+1
2
−𝛾

𝑝
𝛾 − 1 2 𝛾+1
= (1 +
𝑀 )
𝑝0
2

(45)
(46)
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𝑇
𝛾 − 1 2 −1
= (1 +
𝑀 )
𝑇0
2

(47)
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3 METODOLOGIA
Testes em voo, análise teórico-analítica, simulação teórico-numérica, e simulação
experimental em laboratório são as metodologias, atualmente, utilizadas, em conjunto, para
definir e quantificar os ambientes aerotermodinâmicos internos e externos que existem
durante o voo hipersônico através da atmosfera da terra de veículos aeroespaciais.
Das metodologias utilizadas atualmente, os dispositivos laboratoriais aplicados a
escoamento hipersônico consistem na ferramenta mais importante para o projeto
aerotermodinâmico de veículos aeroespaciais hipersônicos e seus componentes. Determinados
resultados experimentais podem ser utilizados para a validação dos códigos computacionais
existentes e, devem complementar o anteprojeto de veículos aeroespaciais utilizando análise
teórico-analítica.
A experimentação tem a possibilidade de prover características não previstas na
análise teórico-analítica ou de difícil formulação na simulação teórico-numérica. Entretanto,
não existe um único dispositivo laboratorial com capacidade de simular todos os ambientes de
voo em velocidade hipersônica.
De fato não é possível a completa simulação em laboratório de todas as condições do
voo de veículos aeroespaciais através da atmosfera. Existem restrições estruturais dos
dispositivos laboratoriais, como por exemplo, a pressão do reservatório de alta pressão e a alta
temperatura envolvida em escoamentos hipersônicos. Também existem dificuldades
orçamentárias para realizar os possíveis ensaios necessários para simular a uma dada altitude,
a velocidade de voo, a temperatura, a pressão, a densidade do escoamento não perturbado,
simultaneamente.
Portanto, a combinação das várias metodologias (análise teórico-analítica, simulação
teórico-numérica e experimentos em laboratório) deve ser empregada para fornecer os dados
necessários para o projeto preliminar de qualquer veículo aeroespacial. Com os dados do
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projeto preliminar, deve-se efetuar investimentos em desenvolvimento de um demonstrador
tecnológico para realização de voo atmosférico, validando todos os desenvolvimentos e
procedimentos previamente efetuados.

3.1 Modelo 14-X B
A parte frontal do modelo 14-X B ensaiado sem laterais e carenagem no túnel de vento
hipersônico pulsado T3 pode ser visto na Figura 27. O veículo foi projetado e usinado em aço
inox em escala 1:2 da seção transversal do modelo projetado para testes em voo. A base em
aço foi projetada de forma a possibilitar o deslocamento horizontal do modelo, possibilitando
mudar as condições ensaiadas e a janela de visualização. Um suporte para instalação de um
Pitot foi colocado no bordo de ataque da base de forma que o Pitot e o modelo estejam
alinhados verticalmente conforme visto na Figura 27.

Figura 27 Modelo instalado sem laterais e carenagem.

O projeto do modelo (Figura 28) levou em consideração que a onda de choque gerada
pela primeira rampa e a onda de choque gerada pela segunda rampa devem necessariamente
incidir no bordo de ataque da carenagem, e a onda de choque refletida resultante deve incidir
na entrada da câmara de combustão a fim de evitar a formação de um leque de expansão.
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Figura 28 Primeira configuração do modelo 14-X B ensaiado.

As superfícies laterais do modelo foram feitas de LEXAN para possibilitar a
visualização do escoamento, e também são responsáveis pela fixação da carenagem e
confinamento do escoamento (Figura 29 e 30).

Figura 29 Laterais de LEXAN.

O chanfro na parte superior do LEXAN é necessário para evitar que a onda de choque
formada sobre a superfície lateral do modelo perturbe o escoamento dentro do modelo. No
entanto, no chanfro as propriedades do LEXAN são alteradas, por um erro de projeto, o
chanfro localiza-se na posição da primeira onda de choque. Portanto para visualizar a onda de
choque incidente na primeira rampa, foi necessário realizar experimentos sem as laterais e
consequentemente sem a carenagem (Figura 27).
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Figura 30 Primeira configuração do modelo 14-X B em CAD 3D.

Na superfície do modelo, foram inseridos 28 alojamentos fabricados em PVC para
instalação de sensores PCB modelos 112A22 e 112A21 sem contato direto com o modelo, dos
quais 23 sensores foram alocados no intradorso, e 5 na carenagem. As tomadas de pressão
foram devidamente instaladas na linha central do modelo e próximas às laterais para medição
dos efeitos de borda.
Como será discutido posteriormente, a altura da câmara de combustão foi alterada e,
consequentemente, a posição da carenagem, para acomodar todo o escoamento capturado pela
entrada de ar do veículo na câmara de combustão do modelo. A cavidade dos injetores de
hidrogênio gera efeitos de vórtices no escoamento que gera descolamento na câmara de
combustão criando efeitos indesejados de back pressure (pressão adversa ao escoamento). No
projeto do modelo, a cavidade não foi levada em consideração e os efeitos de back pressure
só foram observados experimentalmente. Para evitar tal efeito, foi proposta uma nova altura e
posição para carenagem (Figura 31).
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Figura 31 Segunda configuração do modelo 14-X B ensaiado.

O desenho esquemático do modelo 14-X B em sua segunda configuração, com a nova
posição da carenagem ensaiada no túnel de choque T3 pode ser visto na Figura 32. Além da
mudança na altura da carenagem, a posição longitudinal também mudou para coincidir com a
posição das ondas de choque esperadas.

Figura 32 Segunda configuração do modelo 14-X B em 3D.

As superfícies laterais do modelo em sua segunda configuração foram feitas a partir de
uma placa de acrílico com 10 mm de espessura, e usinadas com chanfro de 35º na parte
superior para obter máxima visualização do escoamento e evitar o descolamento da onda de
choque oblíqua estabelecida em sua superfície. Na câmara de combustão, o acrílico foi
substituído por alumínio, pois com na nova configuração a pressão aumentou além do
esperado e o acrílico não suportou a pressão dinâmica imposta pelo escoamento (Figura 33).
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Figura 33 Acrílico quebrado (Corrida #18).

Em virtude do acidente que ocorreu na corrida #18 (Figura 33) a carenagem precisou
ser usinada novamente, de forma que a parte amassada foi cortada para reaproveitamento da
peça (Figura 34).

Figura 34 Carenagem amassada (Corrida #18).

3.2 Túnel de Vento Hipersônico Pulsado T3
O Túnel de vento hipersônico pulsado T3, instalado no IEAv foi financiado pela
Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, processo n º 2004/00525-7). Ele foi
projetado por (TORO et al., 2005), no Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Prof.
Henry T. Nagamatsu, no IEAv. O túnel T3 (Figura 35) se destina a aplicações em Pesquisa e
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Desenvolvimento (P&D) servindo como instalações em solo para investigações básicas em
combustão supersônica aplicada a veículos aspirados de alta velocidade.

Figura 35 Túnel de vento hipersônico pulsado T3.
Fonte: Romanelli et al. (2011).

O túnel T3 do IEAv com diâmetro de 0,61 m do bocal de saída, foi projetado para
operar com escoamentos com número de Mach no intervalo 6-25, gerando entalpia de
estagnação superior a 10 MJ / kg e pressão de estagnação de até 25 MPa, quando operado no
modo equilíbrio de interface (Toro et al., 2005). O apêndice A contém o passo-a-passo da
operação do túnel T3.
3.2.1 Seção Driver
A seção driver é responsável por manter o gás à alta pressão, para que o mesmo se
expanda causando a onda de choque móvel dentro do driven, projetada para utilizar gases a
temperaturas próximas a ambiente. O driver foi projetado com diâmetro interno de 190,5 mm,
4 m de comprimento, volume hidráulico de 114 litros (0,114 m3). A espessura da parede de
57,25 mm permite o driver operar com pressões de até 5000 psi a temperatura ambiente,
montado em uma estrutura de vigas que delimitam seu movimento. Para os experimentos,
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utilizou-se ar atmosférico ou hélio industrial a pressão de 3000 psi a temperatura ambiente.
(Figura 36).

Figura 36 Seção driver do T3.

3.2.2 Seção de Duplo Diafragma DDS
A seção do driver é separada da seção do driven pela DDS que é responsável por
controlar o início dos experimentos (disparo). Ela é pressurizada diretamente por gases
comerciais, utilizou-se argônio em virtude do seu alto peso molecular e ser inerte para evitar
difusão dos gases entre superfície de contato. É necessário atenção para manter a pressão na
seção DDS na metade da pressão na seção driver, para evitar uma falha na ruptura do
diafragma (Figura 37).
Devido ao grande peso do driver (cerca de 2000 kg), uma luva foi projetada de forma
que o driver não seja movido durante a substituição dos diafragmas e para acomodar o
escoamento na região de contração devido à relação de diâmetro do driver e driven de 2,25.
Na troca de diafragmas, as flanges são empurradas na direção do driven, de forma que o
espaço ganho devido a luva é suficiente para troca dos diafragmas.
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Figura 37 Seção DDS do T3.

São necessários dois diafragmas de aço inoxidável nas extremidades da DDS para
separar os gases e manter a diferença de pressão, ambos devem ser instalados com a face com
corte no sentido da menor pressão e de forma que, após a ruptura, as pétalas formadas
tampem as saídas de gases (Figura 39). A usinagem dos diafragmas deve seguir as
características ideais para a correta abertura dos mesmos à pressão desejada. Especificados
por Rolim (2009), os diafragmas devem seguir as seguintes características (Tabela 2 e Figura
38):

Figura 38 Detalhamento projeto diafragma seção DDS.

Tabela 2 Características ideais do diafragma da seção DDS.
Material

Corte

Espessura

Diferença de
Pressão Máxima

Aço Inoxidável
AISI-304L

0,6 mm

2,5 mm

2167 (média)

Fonte: Rolim (2009).
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Uma falha na ruptura dos diafragmas pode levar a resultados não confiáveis e,
consequentemente, não utilizáveis. Em casos extremos, podem danificar o modelo caso uma
pétala se solte e passe pela garganta como ocorrido na corrida #7. Foi necessário trocar o
bordo de ataque do modelo. Qualquer material que se solte dos diafragmas vai viajar dentro
do túnel a velocidade muito alta, causando danos consideráveis.

Figura 39 Diafragma DDS antes e após uma corrida.

As válvulas solenoides são controladas diretamente no painel de operação do túnel
(Figura 40). Elas são do tipo eletropneumáticas de alta vazão e são utilizadas para liberar o
gás da DDS e iniciar o experimento.

Figura 40 Painel de operação do T3 e válvula solenoide.

3.2.3 Seção driven
A seção driven feita com três tubos de aço de carbono médio laminadas a frio tem 3,50
m de comprimento cada e diâmetro interno de 127 mm (Figura 41). A extremidade da seção
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driven consiste de uma seção pesada com 1,5 m de comprimento e 94 mm de espessura de
parede necessária para suportar pressões da ordem de 11.000 psi geradas pela reflexão da
onda de choque incidente móvel.
O gás utilizado na seção do driver é escolhido de acordo com as condições de teste
desejadas, utilizou-se ar a pressão atmosférica para os experimentos. O comprimento total do
driven incluindo a seção de transição (DDS) e a seção pesada é de 12,70 m, de acordo com a
literatura que sugere o comprimento ideal de 100 vezes maior que o diâmetro do mesmo, para
otimizar o tempo de teste.

Figura 41 Seção driven do T3.

A seção pesada do driven também é responsável por acoplar a garganta/tubeira com o
driven e pela instrumentação do túnel. É equipada com 20 portas de acesso que permitem a
instalação de sensores utilizados para mensurar a pressão de choque, e medições de
velocidade necessárias para determinar as condições do escoamento dentro do driven e
consequentemente sobre o modelo (Figura 42).
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Figura 42 Seção pesada do driven.

No final da seção driven e antes da garganta, é necessário um diafragma de alumínio
com 219 mm de diâmetro, e 4 mm de espessura e rasgo de 1,5 mm, responsável por manter a
diferença de pressão entre o driven e o dump tank (Figura 43).

Figura 43 Diafragma de alumínio antes e depois da corrida.

3.2.4 Tubeira e Dump Tank:
A seção da tubeira foi projetada como uma seção de expansão cônica simples, com
gargantas de semiângulo de 15o e permutáveis, possibilitando variar o número de Mach na
saída da tubeira de acordo com a razão de área da garganta e de saída da tubeira (Figura 44).
Essa seção é composta por quatro peças individuais feitas de aço de médio carbono e de
alumínio. A primeira peça começa com um diâmetro interno de 42,87 milímetros e a última
peça termina com um diâmetro interno de 600 milímetros na saída.
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Figura 44 Tubeira cônica utilizada no T3.
Fonte: Romanelli et al. (2011).

O dump tank (Figura 45) foi projetado para ser uma peça somente. A seção de teste
tem 1,4 m de diâmetro e 1,4 m de comprimento, enquanto que a seção do tanque vertical tem
um diâmetro interno de 1,897 m e um comprimento total de 4,35 metros.
Na seção de teste o dump tank tem duas janelas de quartzo com 25 mm de diâmetro
cada, dispostas de forma a visualizar o escoamento perpendicularmente. O volume interno do
dump tank foi projetado para que após os experimentos a pressão interna não seja muito maior
que a atmosférica.
Graças ao grande diâmetro da seção de teste, as ondas de choque refletidas nas suas
paredes ocorrem longe do modelo, otimizando a visualização do escoamento e tornando as
condições de teste mais confiáveis.
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.
Figura 45 Dump tank do T3.

3.2.5 Caracterização do Escoamento no Túnel T3
A caracterização do escoamento hipersônico na seção de testes de Túneis de vento
hipersônicos baseia-se na determinação da distribuição de pressão na saída do bocal
convergente-divergente (Figura 46), o que possibilita estudar a influência e espessura da
camada limite no segmento divergente do bocal convergente-divergente, possibilitando um
melhor posicionamento dos modelos estudados.
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Figura 46 Modelagem do escoamento em bocal convergente - divergente
Fonte: Romanelli et al. (2011).

Em 2010, o Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Prof. Henry T
Nagamatsu realizou experimentos para caracterização do escoamento na seção de teste, assim
como caracterização dos diafragmas a serem utilizados. Para realizar tal análise, um
dispositivo rake foi construído (Figura 47) de forma simétrica para posicionamento de 29
sensores do tipo PCB.

Figura 47 Dispositivo rake instalado na seção de testes do T3.
Fonte: Romanelli et al. (2011).

A distribuição de pressão do escoamento de alta entalpia e com número de Mach 7,2
mostraram que o escoamento é simétrico (Figura 48), permitindo-se observar a influência da
camada limite e o perfil da pressão na saída do segmento cônico do bocal convergentedivergente. Obviamente, os modelos a serem ensaiados devem evitar a região de influência da
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camada limite, utilizando a linha central da saída da tubeira de forma a obter escoamento
uniforme e não perturbado.

Figura 48 Distribuição da pressão na saída da tubeira.
Fonte: Romanelli et al. (2011).

3.3 Técnicas de Diagnóstico Aplicadas
A investigação experimental de qualquer fenômeno necessita de técnicas de
diagnóstico e instrumentação adequadas para análise qualitativa e quantitativa dos fenômenos
estudados. O tipo de instrumentação e as técnicas de diagnóstico utilizadas devem ser
escolhidas de forma a garantir a fidelidade e a confiabilidade dos resultados obtidos.
A escolha das técnicas de diagnósticos deve ser feita com base no fenômeno esperado.
Técnicas de medição intrusiva e não intrusiva devem ser aplicadas no estudo dos fenômenos
envolvendo escoamento hipersônico na seção de teste do túnel T3.
Em razão do curto tempo de teste disponível, de 2 a 10 ms, utiliza-se transdutores de
pressão piezoelétricos com tempo de resposta da ordem de microssegundos. Adicionalmente,
são utilizadas técnicas de diagnóstico não intrusivas como fotografias schlieren de alta
velocidade e técnicas de espectroscopia.
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3.3.1 Transdutores de pressão piezoelétricos utilizados no túnel T3.
O princípio de funcionamento de um transdutor de pressão piezoelétrico baseia-se na
medição da pressão em função da corrente elétrica gerada pela deformação de cristais
piezoelétricos. A deformação em planos específicos dos cristais gera carga elétrica. Devido ao
bom isolamento elétrico do sensor, a carga tende a zero, de forma que a carga do circuito R-C
decai exponencialmente, portanto, esse tipo de sensor mede somente variações de pressão.
Eventualmente, os transdutores têm as respectivas sensibilidades alteradas pelo uso em
escoamento hipersônico, principalmente devido à alta temperatura. Já que nessa situação
podem ocorrer efeitos de dissociação e/ou ionização. Em tais circunstâncias, é necessário
realizar calibração dinâmica, a qual é realizada em tubos de choque. Esse procedimento tem o
objetivo de determinar a sensitividade do correspondente transdutor (unidade de
voltagem/unidade de pressão), a qual é dada como uma relação entre a variação de pressão
mecânica e diferença de potencial elétrico (PCB® PIEZOTRONIC).
Amplificadores de sinais devem ser utilizados em conjunto com os transdutores de
pressão piezoelétricos de acordo com o indicado pelo fabricante. Foram

utilizados

dois

condicionadores de sinais do tipo PCB 481A02 equipado com 16 canais (Figura 49-1), com
ganhos programáveis de 1, 10 ou 100 e conectores de entrada e saída do tipo BNC (Figura 492). A corrente de alimentação dos condicionadores de sinais para os sensores foi ajustada de
acordo com o manual do fabricante em 5 mA devido ao comprimento dos cabos para manter
uma boa relação entre ganho e ruído dos sinais.

Figura 49 Condicionador de Sinal PCB 481A02.
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Para os experimentos com o modelo 14-X B, o túnel T3 foi equipado com 4 sensores
Kistler na seção pesada do driven. Foram utilizados dois sensores na seção final do driven
para medição da pressão de estagnação P5, t com o objetivo de sincronizar os oscilógrafos e a
câmera de alta velocidade. Foram utilizados dois sensores Kistler acoplados a amplificadores
de carga (Figura 50) para medição da pressão P2 espaçados 400 mm entre si, para cálculo da
velocidade da onda de choque incidente (us = Tempo entre os sinais P2/Distância entre os
sinais P2).

Figura 50 Amplificador de carga Kistler.

Para conferir a sensibilidade do sistema de trigger e as conexões elétricas do sistema
de aquisição de dados antes de cada experimento a sensitividade do amplificador de carga
Kistler é reduzida, e é desferida uma martelada nas proximidades do sensor P5, originando um
pulso de Dirac5 que é detectado pelo sensor, que triga os oscilógrafos e a câmera de alta
velocidade.
3.3.2 Sensores PCB 112A22 e PCB 112A21 do modelo 14-X B
O modelo 14-X B ensaiado foi equipado com 28 sensores PCB modelos 112A22 e
112A21 (Figura 51), instalados em alojamentos de PVC (Figura 52) para contato direto com
metal. Os sensores foram instalados no modo em recesso para protegê-los do ambiente hostil

5

Pulso de Dirac: Definido como um pulso onde:

∞, 𝑥 = 0
𝛿(𝑥) = {
0, 𝑥 = 0
∞

∫ 𝛿(𝑥)𝑑𝑥 = 1
−∞
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de escoamentos hipersônicos e de possíveis fragmentos que viajam junto ao escoamento
(Figura 53).

Figura 51 3D CAD da distribuição sensores PCB ao longo do modelo 14-X B.

Figura 52 Sensores e alojamentos utilizados.

Figura 53 Montagem sensor em recesso e flush.
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Dois sensores PCB do tipo 112A21 foram instalados na linha central de dois modelos
com nariz esférico Pitot (Figura 54), devidamente projetado para estabelecer onda de choque
normal à frente do modelo. Ambos tem o objetivo de medir a pressão de estagnação após a
onda de choque normal gerada, que é utilizada para calcular as propriedades do escoamento
na seção de teste (equações descritas na seção 2.2.2).
Os sensores utilizados como Pitot foram instalados próximos a linha central da saída
do bocal convergente-divergente para garantir que pressão aferida não sofra interferências de
camada limite como observado na análise do escoamento do túnel T3 (Figura 48). Além
disso, foram alinhados com o bordo de ataque do modelo ensaiado, longe o suficiente para
não afetar ou serem afetado pelas ondas de choque geradas sobre o modelo.

Figura 54 3D CAD do Pitot e onda de choque atada.

3.4 Sistema de Aquisição de dados
Em virtude do número de sensores utilizados, o sistema de aquisição de dados utilizou
dois oscilógrafos Yokogawa modelo DL 750 (Figura 55). Eles são equipados com 16 canais
(8 slots, 2 canais em cada) com múltiplas funções de manipulação de dados em tempo real e
podem ser operados via USB. Os dados são salvos nos formatos ASCII, formas de onda ou
JPEG.
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Figura 55 Sistema de aquisição de dados.

O modo de gravação dos oscilógrafos é ativado pelos sensores P5, e o intervalo de
gravação é ajustado de acordo com o tempo de teste esperado. Nos experimentos, o intervalo
utilizado foi de 5 ms que equivale na tela do oscilógrafo a 500 microssegundos por divisão.
Para anotação e análise dos dados obtido,s utilizou-se a folha de corrida exemplificada no
Apêndice B.

3.5 Visualização do Escoamento Hipersônico
Técnicas de visualização schlieren, juntamente com câmeras de alta velocidade, foram
empregadas para visualização do escoamento hipersônico na seção de teste. No túnel T3,
utilizou-se uma câmera de alta velocidade Phantom modelo V411 acoplada a um sistema
schlieren. Essa técnica, de natureza não-intrusiva, possibilita a visualização dinâmica da
variação da densidade do escoamento hipersônico gerado sobre o modelo, possibilitando,
assim a observação das ondas de choque estabelecidas sobre o modelo.
O princípio de funcionamento é simples: Um feixe de luz é criado por uma fonte
luminosa no foco de um espelho parabólico que colima o feixe. Após atravessar a região de
teste, o feixe de luz é coletado por um segundo espelho parabólico que o focaliza. No plano
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focal criado por esse espelho, coloca-se um filtro espacial (lâmina), que cria um padrão de
imagem que destaca as variações de densidade do meio.
A técnica de visualização schlieren (Figura 56) é baseada na deflexão angular sofrida
por um feixe de luz colimado ao passar por um meio com gradiente no índice de refração
(neste caso densidade), permitindo a visualização das ondas de choque, camada limite,
mistura de jatos devido à diferença na densidade do escoamento e consequente diferença no
índice de refração.

Figura 56 Sistema schlieren de alta velocidade.
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Figura 57 Sistema óptico schlieren acoplada a câmara de alta velocidade Phantom V411.

O sistema schlieren do T3 utiliza duas mesas ópticas, dois espelhos parabólicos com
12 polegadas de diâmetro e dois espelhos planos com 16 polegadas de diâmetro cada (Figura
57). As janelas de visualização do túnel são de quartzo para melhorar a definição da imagem
obtida no schlieren (Figura 58).

Figura 58 Janela ótica de quartzo.
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A câmera de alta-velocidade Phantom V411, Vision Research utilizada (Figura 59),
tem um tamanho de pixels ativos de 20 mícrons. Esse dispositivo é capaz de gravar até 4.000
quadros por segundo (fps) em resolução Full HD, chegando a velocidades máximas de 60.000
fps com resolução reduzida. É equipada com 32 GB de memória interna de alta velocidade
tendo como recurso adicional aproveitar dados capturados em instantes anteriores ao trigger
da câmera. Para os experimentos, a configuração da câmera foi 43329 fps (uma foto a cada
23,08 microssegundos) e resolução de 368x200 pixels.

Figura 59 Câmera de alta velocidade Phantom V41 e lâmina.

3.6 Condições de Teste
Dado ao seu comprimento não foi possível visualizar o modelo por inteiro nas
imagens schlieren. Como resultado foi necessário mudar a posição das janelas e do modelo de
acordo com a região a ser analisada. Nos testes realizados parâmetros como a altura da
carenagem, posição do modelo na seção de testes do túnel T3 e os gases utilizados no driver
foram variados. Foram estabelecidos cinco conjunto de parâmetros experimentais:
1. Modelo posicionado a 56 mm da saída da tubeira (Figura 60), sem carenagem e
superfícies laterais. Essa configuração foi utilizada para visualização da onda de
choque incidente da primeira rampa. Experimentos #4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 19 com
ar no driver e #8 e 13 com hélio industrial no driver;
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2. Modelo posicionado a 56 mm da saída da tubeira (Figura 60), e em sua primeira
versão (Figura 28) utilizando ar no driver para simulação de gás perfeito e baixa
entalpia. Experimentos #1, 2 e 3;

Figura 60 Modelo a 56 mm da saída da tubeira.

3. Modelo posicionado a 84 mm dentro da tubeira (Figura 61), e em sua primeira versão
(Figura 31), utilizando ar no driver para simulação de gás perfeito e baixa entalpia.
Posição utilizada para visualização do escoamento na entrada na câmara de
combustão. Experimentos #14, 15, 16, 17;
4. Modelo posicionado a 84 mm dentro da tubeira (Figura 61), e em sua segunda versão
(Figura 31), utilizando ar no driver para simulação de gás perfeito e baixa entalpia.
Posição utilizada para visualização do escoamento na entrada na câmara de
combustão. Experimentos #18, 20, 21, 31, 32 e 33;
5. Modelo posicionado a 84 mm dentro da tubeira (Figura 61) e em sua segunda versão
(Figura 31), utilizando hélio industrial no driver para simulação de gás real e média
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entalpia. Posição utilizada para visualização do escoamento na entrada na câmara de
combustão. Experimentos #22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Figura 61 Modelo 84 mm dentro da tubeira.
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4 RESULTADOS OBTIDOS
Este capítulo dedica-se a análise dos dados obtidos. Imagens schlieren de alta
velocidade capturadas juntamente com os dados de pressão ao longo do modelo ainda são
comparados a pressão da análise teórico-analítica e CFD. As condições do escoamento livre
foram calculadas com os dados obtidos na operação do túnel de choque e utilizando os
códigos computacionais HSTR, EQUINT e FREE STREAM desenvolvidos por Minucci
(1991).

4.1 Condições do Túnel de Choque
As condições de estagnação obtidas no túnel são estimadas com base nos dados
obtidos pelos sensores Kistler localizados na seção pesada do driven, como mencionado no
Capitulo 3. A diferença no tempo entre as respostas dos sensores acusa a passagem da onda de
choque incidente. Portanto, com base no tempo e distância, é possível calcular a velocidade da
onda de choque incidente e, com base na temperatura do driven, o número de Mach da
mesma.
Nas simulações foi utilizado o o código computacional HSTR, que utiliza como dados
de entrada:


Distância entre os sensores 1oP2 e 2oP2 (polegadas), e tempo de passagem (ms) da
onda de choque entre eles;



Pressão (polegadas de Hg) e temperatura (oC) iniciais do driven;



Área transversal do driven e da garganta (mm2).
As propriedades de estagnação do escoamento são obtidas nos dados de saída, assim

como as propriedades do escoamento após onda de choque incidente e refletida. Os dados de
pressão de estagnação P5 obtidos pelo código HSTR foram comparados com a pressão aferida
pelos sensores Kistler no caso de experimentos à baixa entalpia (ar no driver). Traços de
pressão típicos para experimentos de baixa entalpia são mostrados na Figura 62.
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Figura 62 Traços típicos de pressão 1ºP2, 2ºP2, P5 e Pitot experimentos de baixa entalpia.

No caso de experimentos a média e alta entalpia onde existam interação entre a onda
de choque refletida e a interface de equilíbrio no final da seção driven, os dados de pressão e
temperatura de estagnação foram corrigidos com utilização do código EQUINT. Tal código
faz a correção da temperatura de estagnação T5 em relação à pressão P5 medida uma vez que a
existência da interface de equilíbrio faz a temperatura e pressão de estagnação aumentar.
Traços de pressão típicos obtidos pelos sensores Kistler instalados no final do driven
para experimentos de média entalpia são mostrados na Figura 63, onde é possível observar a
maior variação da pressão P5 devido ao fenômeno de equilíbrio de interface, em virtude das
reflexões entre onda de choque refletida e superfície de contato.
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Figura 63 Traços típicos de pressão 1ºP2, 2ºP2, P5 e Pitot experimentos de média entalpia.

Como forma de análise preliminar dos dados obtidos na operação do túnel de choque,
o aumento do número de Mach da onda de choque incidente Ms é resultado de um choque
mais forte e portanto, aumenta a pressão P5. Para experimentos utilizando ar no driver a
diferença entre a pressão P5 calculada pelo programa HSTR e a pressão medida não deve ser
maior que 10% e para experimentos utilizando hélio industrial no driver a pressão P5 medida
não deve ser menor que calculada pelo programa HSTR.
Após a troca dos sensores P5 usados por outros novos (Corrida #14), houve problemas
quanto a confiabilidade dos mesmos, pois as pressões medidas e estimadas estavam
consideravelmente diferentes. Somente após testes trocando os cabos, trocando os sensores, e
trocando os amplificadores de sinais verificou-se que o problema estava relacionado aos
antigos amplificadores de carga.
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As condições de reservatório para os experimentos realizados para esta dissertação
foram analisadas e são apresentadas na Tabela 3. Deve-se observar que em algumas corridas,
utilizou-se hélio industrial no driver e nas outras ar atmosférico nas outras como mencionado
anteriormente. Como mostra a Tabela 3, experimentos utilizando hélio no driver apresentam
condições de estagnação superiores às demais, o que corresponde à operação do túnel em
modo de interface de equilíbrio. Esse modo é caracterizado pela existência de interação entre
a onda de choque refletida e a superfície de contato. Por outro lado, a operação do túnel no
modo refletido foi possível utilizando ar atmosférico no driver. Nesse caso a onda de choque
refletida não interage com a superfície de equilibro (ROLIM, 2009).
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Tabela 3 Condições iniciais e de reservatório para os experimentos realizados.
#

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

23/05/2013
05/06/2013
06/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
04/07/2013
10/07/2013
12/07/2013
09/12/2014
10/12/2013
08/01/2014
12/02/2014
20/02/2014
13/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
21/03/2014
02/04/2014
07/04/2014
09/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
14/04/20141
14/04/20142
15/04/2014
16/04/20141
16/04/20142
24/04/20141
24/04/20142
24/04/20143
26/04/20141
26/04/20142
26/04/20143

Condições Iniciais
P4
P1
T1
Gás
(psi) (psi) (oC)
Ar 3000 28,27 21,0
Ar 3000 28,35 21,0
Ar 3000 28,35 22,0
Ar 3000 28,31 22,0
Ar 3000 28,35 20,0
Ar 3000 28,46 21,0
Ar 3000 28,54 20,0
He 3000 28,46 20,0
Ar 3000 28,07 23,0
Ar 3000 28,15 21,0
Ar 3000 28,27 25,0
Ar 3000 28,27 22,0
He 3000 28,31 21,0
Ar 3050 28,31 26,0
Ar 3000 28,35 23,0
Ar 3000 28,23 24,0
Ar 3000 28,13 21,0
Ar 3000 28,27 24,5
Ar 3000 28,23 23,5
Ar 3050 28,35 24,0
Ar 3000 28,27 21,0
He 3000 28,19 23,0
He 3000 28,37 18,5
He 3000 28,35 20,0
He 3000 28,31 20,5
He 3250 28,31 18,5
He 3000 28,31 19,0
He 3000 28,35 18,0
He 3250 28,35 20,0
He 3000 28,31 19,0
Ar 3000 28,35 20,0
Ar 3000 28,31 20,0
Ar 3000 28,35 20,0

Ms
2,47
2,51
2,49
2,50
2,52
2,52
2,49
4,03
2,52
2,50
2,42
2,48
4,17
2,45
2,50
2,48
2,44
2,45
2,48
2,48
2,53
3,81
4,53
4,35
4,42
4,38
4,35
4,30
4,48
4,32
2,49
2,47
2,44

Condições de Estagnação
1ºP5
2ºP5
P5 calc (psi)
T5 (K)
(psi)
(psi)
381
369
927
401
383
947
396
382
945
398
370
948
406
373
951
408
380
954
397
938
1568
1957
1976
405
661
962
945
357
376
911
389
377
246
933
1704
1783
2110
374
462
231
933
396
462
231
950
387
437
240
943
363
435
353
908
374
430
358
929
384
446
434
939
390
428
442
944
413
392
392
962
1093
1713
1708
2049
2112
1499
1441
2191
1908
1707
1720
2176
1973
1667
1679
2200
1929
1928
1899
2234
1893
1951
1812
2226
1847
1909
1655
2188
2053
1939
1644
2305
1869
1899
1603
2203
393
365
937
386
386
929
369
383
909

Os índices 1, 2 e 3 foram utilizados para diferenciar experimentos realizados no mesmo dia.

Como mostra a Tabela 3, para experimentos utilizando ar no driver o número de Mach
incidente médio foi de 2,483, com desvio inferior a 3%. Para experimentos utilizando hélio do
driver o número de Mach incidente médio foi de 4,28, com desvio de 6%, exceto a corrida
#22 em que foi aferido um valor 11% abaixo da média.
A diferença nos resultados de Ms e P5 obtidos para os experimentos realizados com
hélio pode estar associada à composição do gás no driver, uma vez que o hélio industrial não
é 100% puro. Para corrida #22, onde foi utilizada uma mistura das garrafas de hélio
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disponíveis no laboratório, as condições de estagnação do escoamento foram bem menores
que a média obtida nos outros experimentos.
As propriedades do escoamento livre gerado sobre o modelo na seção de teste do T3
foram calculadas pelo programa FREE STREAM, tomando-se como parâmetros a pressão de
estagnação P5 medida, a temperatura de estagnação T5 calculada, e a pressão de impacto
medida pelo Pitot. Traços de pressão típicos obtidos pelos sensores que medem P5, e 1ºP2,
2ºP2, P5 e Pitot são ilustrados nas Figuras 62 e 63, esses sinais formam o conjunto de dados
necessários para análise operacional de um túnel de vento hipersônico pulsado.
O código computacional FREE STREAM desenvolvido por Minucci (1991) tem os
seguintes dados de entrada:


Pressão de estagnação medida (psi);



Temperatura de estagnação calculada (K);



Pressão de impacto medida pelo Pitot (psi);



Número de Mach da garganta utilizada.

Os dados de saída do programa são as propriedades do escoamento na seção de teste.
A Tabela 4 mostra as propriedades do escoamento livre sobre o modelo para cada
experimento realizado.
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Tabela 4 Propriedades do escoamento livre obtidas para cada experimento.
#

Data

Ms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

23/05/2013
05/06/2013
06/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
04/07/2013
10/07/2013
12/07/2013
09/12/2014
10/12/2013
08/01/2014
12/02/2014
20/02/2014
13/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
21/03/2014
02/04/2014
07/04/2014
09/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
14/04/20141
14/04/20142
15/04/2014
16/04/20141
16/04/20142
24/04/20141
24/04/20142
24/04/20143
26/04/20141
26/04/20142
26/04/20143

2,47
2,51
2,49
2,50
2,52
2,52
2,49
4,03
2,52
2,50
2,42
2,48
4,17
2,45
2,50
2,48
2,44
2,45
2,48
2,48
2,53
3,81
4,53
4,35
4,42
4,38
4,35
4,30
4,48
4,32
2,49
2,47
2,44

Condições de Escoamento Livre
PPitot (psi)
𝑴∞
𝑷∞ (psi)
𝑻∞ (K)

3,83
4,1
4,09
4,09
3,97
3,97
17,58
3,88
3,84
13,91
4,468
4,625
4,625
4,547
4,58
4,37
4,606
4,645
18,62
15,68
14,30
16,36
18,62
19,69
17,64
18,62
18,22
4,429
4,488
4,449

7,92
7,92
7,92
7,91
7,91
7,96
7,28

7,96
7,99
7,43
7,72
7,72
7,72
7,63
7,67
7,80
7,74
7,75
6,98
6,98
7,35
7,09
7,01
7,02
7,18
7,05
7,11
7,68
7,76
7,75

0,047
0,050
0,050
0,049
0,049
0,048
0,252
0,047
0,046
0,191
0,058
0,059
0,060
0,060
0,060
0,055
0,059
0,060
0,290
0,244
0,201
0,247
0,288
0,303
0,269
0,280
0,274
0,058
0,057
0,057

72
73
73
73
73
73
203
70
71
197
7
76
76
75
76
75
76
78
216
234
210
228
233
235
221
245
227
77
75
73

Consideração

Pitot ajustado
Pitot ajustado
Pitot ajustado
Pitot ajustado
Pitot ajustado
Pitot ajustado
Sem Pitot e P5
Sem Pitot e P5
Sem Pitot e P5
P5 ajustado
P5 ajustado
P5 ajustado
P5 ajustado
P5 ajustado
P5 ajustado
Pitot ajustado
Pitot ajustado
-

Os índices 1, 2 e 3 foram utilizados para diferenciar experimentos realizados no mesmo dia. A coluna de
considerações é referente à algum ajuste utilizado para obtenção dos resultados.

Os resultados obtidos da investigação experimental que são expostos na Tabela 4
devem ser considerados como qualitativos e não quantitativos a respeito dos fenômenos
estudados, devido, aos ajustes feitos nos valores de Pitot e P5 em alguns experimentos. Esses
ajustes foram realizados com base no valor teórico esperado e o valor encontrado entre os
experimentos válidos.
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Nos primeiros experimentos, houve problemas na medição da pressão Pitot, esse
problema foi corrigido na corriga #8. Este problema está relacionado ao atraso na resposta do
sensor devido ao pequeno orifício de entrada do escoamento. O comportamento da resposta
do sensor Pitot para corrida #9 (Figura 64 – direita), foi mais rápida e sensível do que para
corrida #2 (Figura 64 – esquerda), comprovando que o problema está relacionado ao tamanho
do orifício que foi alargado de 1 para 2 milímetros entre essas corridas.

Figura 64 Resposta do sensor Pitot para corridas #2 e #9.

4.2 Caso 0: Modelo a Mach 7 e 30 km de altitude
Análise teórico-analítica foi aplicada para o intradorso do VHA 14-X B, considerando
as seguintes condições: voo atmosférico a 30 km de altitude, velocidade correspondente a
Mach 7, primeira versão do modelo, escoamento invíscido, ar como gás caloricamente
perfeito (𝛾 = 1,4), desconsiderando cavidade de injeção e sem queima de combustível.
Com base nas equações para ondas de choque oblíquas (Seção 2.1.2), ondas de choque
refletidas (Seção 2.1.3) e ondas de expansão (Seção 2.1.4), e nas considerações acima, as
propriedades do escoamento ao longo do intradorso do modelo 14-X B foram calculadas. Os
resultados são mostrados na Tabela 5. A distribuição de pressão e de temperatura ao longo do
modelo obtida analiticamente é mostrada na Figura 65.
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Tabela 5 Propriedades aerotermodinâmicas do escoamento no intradorso do
modelo 14-X B para escoamento inviscido, ar como gás perfeito (𝜸 = 𝟏, 𝟒) e sem queima
de H2 para o Caso 0.
Escoamento
1º rampa
2º rampa
Câmara
1º rampa 2º rampa
livre
compressão compressão combustão expansão expansão
7,00
7,00
6,02
4,06
2,60
2,79

𝑴𝒆𝒏𝒕
𝜽𝒔𝒂𝒊

º

-

5,50

14,50

20,00

4,27

10,73

𝜷𝒔𝒂𝒊

º

-

12,24

22,11

32,23

-

-

-

6,02

4,06

2,60

2,79

3,37

226,50

296,68

568,34

1039,49

953,24

747,14

1197,00

2877,56

16755,80

89105,98

65803,41

28050,72

0,0184

0,0338

0,1027

0,2986

0,2405

0,1308

𝑴𝒔𝒂𝒊
𝑻𝒔𝒂𝒊

K

𝑷𝒔𝒂𝒊

Pa

𝝆𝒔𝒂𝒊

kg/m

𝒂𝒔𝒂𝒊

m/s

301,67

345,26

477,87

646,27

618,88

547,91

𝒖𝒔𝒂𝒊
𝝁𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕

m/s

2111,72

2078,07

1942,32

1681,09

1731,86

1847,54

º

-

-

-

-

22,60

20,93

𝝁𝒕𝒓á𝒔

º

-

-

-

-

20,93

17,25

3
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Figura 65 Gráfico analítico da posição x pressão e temperatura para o Caso 0.

Para o caso ideal, as ondas de choque oblíquas geradas na 1a e 2a rampa incidem no
bordo de ataque da carenagem (shock on lip) e refletem na entrada na câmara de combustão,
evitando a geração de ondas de expansão na seção de compressão. A distribuição de pressão e
a distribuição de temperatura obtidas analiticamente são constantes para cada seção do
modelo.

4.3 Caso 1: Modelo a 56 mm da tubeira, sem carenagem Ar-Ar e He-Ar
Os chanfros feitos nas laterais do modelo feitas de LEXAN não permitiram a
visualização da onda de choque oblíqua formada pela primeira rampa de compressão, dado
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que o chanfro desviou o feixe de luz colimado, gerando um borrão nas imagens schlieren
obtidas (Figura 66).
Alguns experimentos sem as superfícies laterais e a carenagem do modelo foram
realizados para observar a formação e a posição angular da onda de choque oblíqua. Nove
experimentos utilizando ar no driver e dois utilizando hélio foram realizados nessa
configuração.
Os dados de pressão PCB obtidos não foram satisfatórios. Esse problema está
relacionado ao fato de que o escoamento não estava confinado, de forma que o escoamento
escapasse da região do modelo (escoamento de alta para baixa pressão fora das ondas de
choque). Além disso, a ausência da carenagem favorece a formação de ondas de expansão na
câmara de combustão tornando a pressão muito baixa para ser medida.

Figura 66 Efeito do LEXAN na imagem schlieren.

As imagens schlieren de alta velocidade obtidas demonstraram que o ângulo real
formado entre a primeira rampa de compressão e o escoamento é de 5º e não de 5,5º como
projetado. Como não foi possível corrigir o problema devido à inexistência de controle do
ângulo de ataque do modelo, foi necessária à correção nos cálculos analíticos e CFD.
Com as imagens schlieren de alta velocidade (Figura 67), foi possível verificar que o
bordo de ataque no formato de lâmina não suporta a pressão dinâmica imposta pelo
escoamento, deformando-o de forma a perturbar a onda de choque oblíqua gerada. Foi
necessário trocar o bordo de ataque do modelo por um mais robusto.
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Figura 67 Deformação do bordo de ataque na corrida #10.

Com a imagem obtida da corrida #12 (Figura 68) é possível medir o ângulo formado
entre a onda de choque oblíqua e a primeira rampa de compressão. Considerando Mach 7,99 e
𝜃 = 5º, com base na Equação (2) tem-se 𝛽 = 10,85o, é possível dizer que o ângulo da onda de
choque real está de acordo com o calculado.

Figura 68 Análise da imagem schlieren do bordo de ataque na corrida #12.

4.4 Caso 2: Modelo a 56 mm da tubeira, primeira configuração Ar-Ar
As três primeiras corridas (#1, #2, #3) foram feitas com o modelo em seu projeto
original, modelo em sua primeira configuração, posicionado a 56 mm da saída da tubeira
utilizando ar no driver. Por padrão, os primeiros experimentos foram feitos utilizando ar no

77

driver para verificar se não existia nenhum problema no sistema e evitar o desperdício de
hélio.
Somente os dados de pressão ao longo do modelo foram obtidos nessas corridas.
Sinais típicos de pressão obtidos dos sensores PCB da primeira rampa de compressão (#2) são
mostrados na Figura 69. Nenhuma imagem schlieren foi obtida nessas corridas por problema
na sincronização da câmera de alta velocidade e o início do experimento.

Figura 69 Sinais de pressão ao longo 1a rampa de compressão na corrida #2.

Considerando as equações para ondas de choque oblíquas (Seção 2.1.1), ondas de
choque refletidas (Seção 2.1.3) e ondas de expansão (Seção 2.1.4), as propriedades do
escoamento ao longo do modelo (Tabela 6) foram obtidas via análise teórico-analítica
aplicada para o intradorso do modelo 14-X B, considerou-se as propriedades do escoamento
livre da corrida #2 (Apêndice C) nos cálculos. Considerando também modelo em sua primeira
versão (porém com 5º na primeira rampa), escoamento invíscido, ar como gás caloricamente
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perfeito (γ = 1,4), desconsiderando cavidade de injeção e sem queima de combustível obtevese as propriedades aerotermodinâmicas do escoamento.
Tabela 6 Propriedades aerotermodinâmicas do escoamento no intradorso do
modelo 14-X B para escoamento inviscido, ar como gás perfeito (𝜸 = 𝟏, 𝟒) e sem queima
de H2 para o Caso 1 (corrida #2).
Escoamento
1º rampa
2º rampa
Câmara
1º rampa 2º rampa
livre
compressão compressão combustão expansão expansão
7,97
7,97
6,84
4,42
2,81
3,02

𝑴𝒆𝒏𝒕
𝜽𝒔𝒂𝒊

º

-

5,00

14,50

19,5

4,27

3,65

𝜷𝒔𝒂𝒊

º

-

10,86

21,19

30,57

-

-

-

6,84

4,42

2,81

3,02

-

72,85

96,36

203,66

387,17

352,91

271,64

0,04836

0,1195

0,8349

4,7901

3,4636

1,3857

0,01594

0,0298

0,0985

0,2972

0,2358

0,1225

𝑴𝒔𝒂𝒊
𝑻𝒔𝒂𝒊

K

𝑷𝒔𝒂𝒊

psi

𝝆𝒔𝒂𝒊

kg/m

𝒂𝒔𝒂𝒊

m/s

171,08

196,76

286,06

394,41

376,56

330,37

𝒖𝒔𝒂𝒊
𝝁𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕

m/s

1364,99

1347,57

1265,06

1109,83

1140,41

1209,88

º

-

-

-

-

20,81

19,28

𝝁𝒕𝒓á𝒔

º

-

-

-

-

19,28

15,84

3

A distribuição de pressão obtida experimentalmente é comparada com a distribuição
calculada analiticamente e com a distribuição de pressão obtida via simulação CFD no gráfico
da Figura 70. A distribuição de pressão obtida experimentalmente tem comportamento
parecido com o obtido via simulação CFD, devido as simplificações feitas na análise teórico
analítica.
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Figura 70 Gráfico pressão x Posição para corridas do Caso 2.

4.5 Caso 3: Modelo 84 mm dentro da tubeira, primeira configuração ArAr
A posição do modelo e das janelas de visualização do sistema schlieren foram
modificadas para visualizar o escoamento na região da segunda rampa de compressão e
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entrada da câmara de combustão. O interesse nessa região foi investigar a interação entre a
onda de choque oblíqua gerada pela segunda rampa de compressão e sua reflexão pela
carenagem, assim como a interação entre onda de choque oblíqua e camada limite no encontro
da primeira e segunda rampa de compressão.
Somente nessas condições foi possível visualizar como o estabelecimento de
escoamento subsônico dentro da câmara de combustão afetava o escoamento. Essa região
subsônica gera efeitos de back pressure, afetando a vazão mássica de modo que na entrada do
modelo fosse maior do que na câmara de combustão. A visualização desse fenômeno só foi
possível graças à análise entre as imagens schlieren obtidas pela câmera de alta velocidade,
capaz de registrar na integra o teste ao invés de poucas imagens tiradas no início do
experimento como era utilizado não possibilitava a visualização completa do fenômeno.
A sequência de imagens da Figura 71, obtidas nos tempos 1,44 , 1,66, 1,86 e 2,04
milissegundos após o sinal do trigger P5 (#17), mostram o estabelecimento do fenômeno
chocked flow (escoamento estrangulado).

Figura 71 Chocked flow Caso 3 #17.

Com base nas equações para ondas de choque oblíquas, ondas de choque refletidas e
ondas de expansão, as propriedades do escoamento ao longo do modelo (Tabela 7) foram
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obtidas via análise teórico-analítica, para o intradorso do modelo 14-X B, considerando as
propriedades do escoamento livre da corrida #17 (Apêndice C). Modelo na primeira
configuração (porem com 5º na primeira rampa), escoamento invíscido, ar como gás
caloricamente perfeito (γ = 1,4), desconsiderando cavidade de injeção e sem queima de
combustível.
Tabela 7 Propriedades aerotermodinâmicas do escoamento no intradorso do
modelo 14-X B para escoamento inviscido, ar como gás perfeito (𝜸 = 𝟏, 𝟒) e sem queima
de H2 para o Caso 2 (corrida #17).
Escoamento
livre
𝑴𝒆𝒏𝒕
𝜽𝒔𝒂𝒊

º

𝜷𝒔𝒂𝒊

º

𝑴𝒔𝒂𝒊
𝑻𝒔𝒂𝒊

K

𝑷𝒔𝒂𝒊

psi

𝝆𝒔𝒂𝒊

kg/m3

𝒂𝒔𝒂𝒊

m/s

𝒖𝒔𝒂𝒊
𝝁𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕

m/s

𝝁𝒕𝒓á𝒔

º

º

7,61
76,06
0,0610
0,0193
174,82
1330,44
-

1º rampa
compressão

7,61
5,00
11,19
6,57
99,28
0,1452
0,0351
199,73
1312,78
-

2º rampa
compressão

6,57
14,50
21,47
4,31
203,06
0,9557
0,1131
285,64
1230,81
-

Câmara
combustão

4,31
19,50
30,90
2,76
379,34
5,2999
0,3357
390,41
1077,38
-

1º rampa
expansão

2,76
4,27
2,97
346,31
3,8530
0,2673
373,02
1107,75
21,25
19,68

2º rampa
expansão

3,59
10,73
267,81
1,5669
0,1406
328,03
1176,78
19,68
16,19

Os resultados obtidos experimentalmente e calculados pelos programas HSTR e FREE
STREAM da corrida #17 estão expostos no Apêndice C e foram utilizados na análise teórica e
simulação CFD.
A distribuição de pressão obtida experimentalmente foi comparada com a distribuição
de pressão calculada analiticamente e com a distribuição de pressão obtida via simulação CFD
no gráfico da Figura 72 (o caso analítico não aborda a formação de chocked flow ou picos de
pressão). A distribuição dos dados de pressão obtidos experimentalmente tem o mesmo
comportamento da obtida via simulação CFD, no entanto quantitativamente menor. Pode-se
observar que há um pico de pressão na região de entrada da câmara de combustão devido ao
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estabelecimento de uma onda de choque refletida e pico de pressão na região da cavidade
devido aos efeitos do chocked flow.

Figura 72 Gráfico pressão x posição para Caso 3.

Comparando os resultados com a simulação CFD realizada pelo grupo de simulações
da Divisão de Aerotermodinâmica e Hipersônica do IEAv utilizando o software comercial
ANSYS Fluent. Considerando escoamento bidimensional, é possível observar claramente o
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efeito de chocked flow, confirmando os resultados obtidos experimentalmente na região
subsônica na cavidade (Figura 73).

Figura 73 Análise CFD da variação do número de Mach para Corrida #17.

4.6 Caso 4: Modelo 84 mm dentro da tubeira, segunda configuração Ar-Ar
Após o problema de chocked flow gerado pela cavidade, foi proposta uma nova altura
e posição longitudinal para a carenagem capaz de evitar ps efeitos de back pressure e refletir a
onda de choque gerada pela segunda rampa de compressão. As laterais do modelo foram
fabricadas em acrílico com 10 mm de espessura, o chanfro foi posicionado acima da região de
formação das ondas de choque para possibilitar sua visualização. Na câmara de combustão o
acrílico foi substituído por placas de alumínio para suportar a pressão dinâmica gerada pelo
escoamento hipersônico. Fragmentos de diafragma carregados pelas ondas de choque
marcaram os acrílicos após alguns experimentos (Figura 74).

Figura 74 Acrílico marcado após algumas corridas.
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Com a nova posição e configuração, foram realizadas três corridas para verificação de
conformidade quanto ao funcionamento do túnel e do sistema de aquisição de dados. Outras
três corridas foram realizadas posteriormente para validação dos dados obtidos nas primeiras.
Os resultados obtidos experimentalmente e calculados pelos programas HSTR e FREE
STREAM da corrida #31 estão descriminados no Apêndice C e foram utilizados na análise
teórica e simulação CFD.
Com base nas equações para ondas de choque oblíquas (Seção 2.1.2), ondas de choque
refletidas

(Seção

2.1.3)

e

ondas

de

expansão

(Seção

2.1.4),

as

propriedades

aerotermodinâmicas do escoamento ao longo do modelo (Tabela 8) foram obtidas via análise
teórico-analítica, para o intradorso do modelo 14-X B, considerando as propriedades do
escoamento livre da corrida #31 (Apêndice C). Modelo na segunda versão (porém com 5º na
primeira rampa), escoamento invíscido, ar como gás caloricamente perfeito (γ = 1,4),
desconsiderando cavidade de injeção e sem queima de combustível.
Tabela 8 Propriedades aerotermodinâmicas do escoamento no intradorso do
modelo 14-X B para escoamento inviscido, ar como gás perfeito (𝜸 = 𝟏, 𝟒) e sem queima
de H2 para o Caso 4 (corrida #31).
Escoamento
livre
𝑴𝒆𝒏𝒕
𝜽𝒔𝒂𝒊

º

𝜷𝒔𝒂𝒊

º

𝑴𝒔𝒂𝒊
𝑻𝒔𝒂𝒊

K

𝑷𝒔𝒂𝒊

psi

𝝆𝒔𝒂𝒊

kg/m3

𝒂𝒔𝒂𝒊

m/s

𝒖𝒔𝒂𝒊
𝝁𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕

m/s

𝝁𝒕𝒓á𝒔

º

º

7,69
77,10
0,0582
0,0181
176,01
1353,30
-

1º rampa
compressão

7,69
5,00
11,12
6,63
100,93
0,1397
0,0333
201,38
1335,50
-

2º rampa
compressão

6,63
14,50
21,40
4,33
207,88
0,9314
0,1076
289,01
1252,47
-

Câmara
combustão

4,33
19,50
30,83
2,77
389,82
5,2033
0,3207
395,77
1096,89
-

1º rampa
expansão

2,77
4,27
2,98
355,76
3,7783
0,2551
378,08
1127,65
21,15
19,59

2º rampa
expansão

3,60
10,73
274,83
1,5310
0,1338
332,31
1197,57
19,59
16,11
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A distribuição de pressão obtida experimentalmente comparada com a distribuição de
pressão calculada analiticamente (não aborda os efeitos gerados pela cavidade e desconsidera
a camada limite) e com a distribuição de pressão obtida via simulação CFD é mostrada
gráfico da Figura 75.
A distribuição de pressão obtida experimentalmente tem o mesmo comportamento da
obtida via simulação CFD, porém apresenta valores quantitativamente menores. A
distribuição de pressão obtida ao longo do modelo é mostrada no gráfico da Figura 72, onde é
possível observar um pico de pressão na região final da cavidade, devido ao estabelecimento
de uma onda de choque desatada.
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Figura 75 Gráfico Pressão x Posição para corridas do Caso 4.

As imagens schlieren obtidas da corrida #31 mostram que a posição da onda de
choque gerada pela segunda rampa de compressão está de acordo com o calculado
analiticamente (Figura 78 e Tabela 8). Efeitos da interação entre onda de choque-camada
limite aparecem na região entre final da primeira rampa de compressão e o início da segunda
rampa de compressão. Esses efeitos dependem do comprimento da porção subsônica da
camada limite e da intensidade da onda de choque.
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O gradiente negativo de pressão ao longo da camada limite faz sua espessura aumentar
à medida que se desloca da superfície do modelo. Se as condições forem tais que haja
descolamento da camada limite, como representado na Figura 76, uma série de ondas de
compressão é formada no ponto de separação da camada limite e que se fundem em uma
única onda de choque oblíqua (Figura 76).

Figura 76 Caracteríticas principais de um escoamento descolado sobre uma rampa de compressão.
Fonte: Adaptado de Bertin (1994).

Na região de descolamento da camada limite o escoamento possui natureza instável e
grandes gradientes de pressão e temperatura. No ponto de recolamento, o escoamento
invíscido da primeira rampa é afetado pelos efeitos da segunda rampa de compressão. A onda
de choque oblíqua, portanto, não é gerada na interseção entre as rampas, mas sim um pouco
após como mostra a Figura 77 tirada da corrida #31.
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Figura 77 Fotografia schlieren corrida #21.

Pela análise das fotografias schlieren obtidas da corrida #31 (Mach 7,68) na Figura 78,
é possível dizer que o ângulo da onda de choque oblíqua (𝛽2 = 21,40º) estabelecida pela
segunda rampa de compressão (𝜃2 =14,50º) e onda de choque refletida (𝛽3 = 30,82º) pela
carenagem (𝜃3 =19,50º) estão de acordo com o cálculo analítico (Tabela 8). A interação onda
de choque-camada limite explicada anteriormente não afetou a posição angular da onda de
choque oblíqua, mas apenas seu ponto de estabelecimento no modelo.
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Figura 78 Análise da fotografia schlieren corrida #31.

4.7 Caso 5: Modelo 84 mm dentro da tubeira, segunda configuração HeAr
Com base nos resultados obtidos anteriormente nove experimentos com o modelo
posicionado 84 mm dentro da tubeira e na segunda configuração foram realizados utilizando
hélio no driver para simulação de gás real e média entalpia.
Experimentos utilizando hélio no driver para escoamentos hipersônicos são
importantes por sua capacidade de simular com mais precisão o ambiente aerotermodinâmico
de voo atmosférico. Os resultados obtidos experimentalmente e calculados pelos programas
HSTR EQUINT e FREE STREAM da corrida #25 são expostos no Apêndice C e foram
utilizados na análise teórica e simulação CFD.
Com base nas equações para ondas de choque oblíquas (Seção 2.1.2), ondas de choque
refletidas (Seção 2.1.3) e ondas de expansão (Seção 2.1.4) as propriedades do escoamento ao
longo do modelo (Tabela 9) foram obtidas via análise teórico-analítica, para o intradorso do
modelo 14-X B, considerando as propriedades do escoamento livre da corrida #25 (Apêndice
C). Modelo na segunda configuração (porém com 5º na primeira rampa), escoamento
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invíscido, ar como gás caloricamente perfeito (γ=1,4), desconsiderando cavidade de injeção e
sem queima de combustível.
Tabela 9 Propriedades aerotermodinâmicas do escoamento no intradorso do
modelo 14-X B para escoamento inviscido, ar como gás perfeito (𝜸 = 𝟏, 𝟒) e sem queima
de H2 para o Caso 5 (corrida #25).
Escoamento
livre
𝑴𝒆𝒏𝒕
𝜽𝒔𝒂𝒊

º

𝜷𝒔𝒂𝒊

º

𝑴𝒔𝒂𝒊
𝑻𝒔𝒂𝒊

K

𝑷𝒔𝒂𝒊

psi

𝝆𝒔𝒂𝒊

kg/m3

𝒂𝒔𝒂𝒊

m/s

𝒖𝒔𝒂𝒊
𝝁𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕

m/s

𝝁𝒕𝒓á𝒔

º

º

7,09
228,59
0,2477
0,0260
303,06
2148,78
-

1º rampa
compressão

7,09
5,00
11,72
6,18
292,86
0,5587
0,0458
343,03
2118,52
-

2º rampa
compressão

6018
14,50
21,92
4,14
571,50
3,3699
0,1417
479,20
1982,01
-

Câmara
combustão

4,14
19,50
31,43
2,67
1039,71
17,7303
0,4097
646,34
1728,50
-

1º rampa
expansão

2,88
4,27
3,47
951,49
12,9997
0,3282
618,31
1779,03
21,96
20,34

2º rampa
expansão

3,47
10,73
741,18
5,4232
0,1758
545,72
1894,06
20,34
16,75

Pela análise da fotografia schlieren tirada da corrida #25 (Mach 7,09) na Figura 79, é
possível dizer que o ângulo da onda de choque oblíqua (𝛽2 = 21,92º) estabelecida pela
segunda rampa de compressão (𝜃2 =14,50º) e o ângulo da onda de choque refletida (𝛽3 =
31,43º) pela carenagem (𝜃3 =19,50º) estão de acordo com o cálculo analítico (Tabela 9). A
interação onda de choque-camada limite explicada anteriormente não afetou a posição angular
da onda de choque oblíqua, afetando somente apenas o ponto de estabelecimento da onda.
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Figura 79 Análise da fotografia schlieren da corrida #25.

A região mais clara da imagem schlieren da Figura 80 é resultado da queima da cera
de abelha que foi utilizada para garantir a planicidade entre bordo de ataque e a primeira
rampa de compressão. Para experimentos de média entalpia a temperatura passa de 1000 K na
câmara de combustão, temperatura muito maior que a temperatura de fusão da cera utilizada
que é sublimada e aparece como região mais clara nas imagens schlieren.

Figura 80 Fotografia schlieren da corrida #25.

Os dados de pressão obtidos em cada corrida juntamente com análise teórica da Tabela
9 e simulação CFD feita pela Divisão de Simulações Computacionais da Divisão de
Aerotermodinâmica e Hipersônica do IEAV são mostrados no gráfico da Figura 81, onde é
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possível observar que o comportamento da pressão seguiu o previsto analiticamente e via
simulação CFD. Somente na região após a cavidade é possível observar um pico de pressão
devido ao provável estabelecimento de uma onda de choque desatada devido a parede
posterior da cavidade.

Figura 81 Gráfico pressão x posição para corridas do Caso 5.
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4.8 Problemas Enfrentados na Investigação Experimental
Em praticamente todas as corridas a pressão medida foi menor nos sensores
localizados a partir da primeira rampa de compressão. Algumas considerações devem ser
feitas em relação a tais medidas:


A instalação dos sensores em recesso, apesar de protegê-los, pode alterar o tempo de
resposta dos sensores e precisão em virtude da cavidade existente entre o escoamento
e o sensor. Para o caso do Pitot, com a cavidade muito pequena, houve diferença
significativa (50%).



Os sensores utilizados para experimentos de média entalpia são utilizados também
para experimentos de baixa entalpia onde a pressão é bem menor.



Largura do modelo pequena em relação ao comprimento, aumentando os efeitos de
confinamento do escoamento.
Houve problemas no funcionamento dos novos sensores do tipo Kistler quando em

conjunto com os antigos amplificadores de sinais, sendo que o problema só foi resolvido
utilizando amplificadores de sinais novos.
O alto torque utilizado na DDS exigiu a usinagem de tirantes e porcas devido aos
tamanhos não comerciais (Externo M24 e rosca M22).
As válvulas solenoides eletropneumáticas foram projetadas para utilização em linhas
de pressão. Quando utilizadas no túnel, a pressão interna é igual a pressão da DDS e a externa
é a atmosférica gerando grande diferença de pressão, os anéis de vedação de TEFLON não
suportam a diferença de pressão.
Acidentes como da corrida #18 podem ocorrer, onde o acrílico não suportou a pressão
dinâmica resultando no desprendimento da carenagem que foi danificada. Fragmentos de
diafragma ao longo do escoamento podem passar pela garganta, podendo atingir o modelo
também e danificando-o.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Prof. Henry T. Nagamatsu
pesquisa e desenvolve avançados sistemas de propulsão hipersônica aspirada, utilizando o
conceito de combustão supersônica com o intuito de substituir os atuais, sistemas de
propulsão baseados em combustão química (propulsão sólida e/ou líquida). Os Ministérios da
Defesa e da Ciência e Tecnologia possibilitaram que o IEAv/DCTA desenvolvesse o projeto
de um demonstrador tecnológico, denominado VHA 14-X, de onde surgiram duas versões o
VHA 14-X B e o VHA 14-X S, que utilizam a tecnologia da combustão supersônica scramjet
para atingir hipervelocidades.
O VHA 14-X B, que envolve a tecnologia scramjet, visa um voo atmosférico à 30 km
de altitude em velocidade correspondente a número de Mach 7, está em desenvolvimento no
Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Prof. Henry T. Nagamatsu do IEAv e foi
investigado experimentalmente nesta dissertação.
A investigação experimental de um scramjet integrado ao VHA 14-X B foi feita no
túnel de vento hipersônico pulsado T3 do IEAv. Medições de pressão estática juntamente com
fotografias schlieren de alta velocidade foram utilizadas para investigar o escoamento
hipersônico ao longo do modelo scramjet integrado ao VHA 14-X B. Para o cálculo das
propriedades do escoamento livre gerado na seção de testes, o parâmetro temperatura de
estagnação T5 foi determinado com os códigos computacionais desenvolvidos por Minucci
(1991), enquanto que a pressão de estagnação P5 foi medida por transdutores de pressão
piezoelétricos apropriados.
Medidas de pressão ao longo do modelo foram analisadas e comparadas com os
valores calculados analiticamente e por meio de simulações CFD. Apesar da diferença
quantitativa em linhas gerais é possível dizer que os valores experimentais e teóricos
apresentam qualitativamente o mesmo comportamento. Uma análise detalhada, porém, mostra
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que as simulações CFD aproximam-se melhor dos valores experimentais. Essa melhor
concordância decorre do melhor representação dos efeitos encontrados nas simulações CFD,
quando comparados a análise teórico-analítica desenvolvida nesse trabalho.
Fotografias schlieren de alta velocidade demonstraram que a estrutura do escoamento
hipersônico gerada sobre o modelo está de acordo com o esperado, com onda de choque
refletindo na carenagem (shock on lip) para M = 7 conforme previsto em projeto. Foi possível
observar a formação de onda de choque normal sobre o Pitot, ondas de choque oblíquas
estabelecidas sobre as rampas de compressão, leque de compressão na entrada da câmara de
combustão e também a interação onda de choque-camada limite na região da primeira e
segunda rampa de compressão. A região subsônica formada pela interação onda de choquecamada limite aumenta a deflexão sofrida pelo escoamento, estabelecendo uma onda de
choque mais intensa É necessário um estudo aprofundado sobre os efeitos devido a variação
de intensidade da onda de choque oblíqua, pois ela pode mudar o gradiente de pressão, o
gradiente de temperatura do escoamento e a posição angular da onda estabelecida (sem shock
on lip).
Com a nova câmera utilizada no sistema schlieren, também foi possível observar todo
o experimento, desde a passagem do escoamento, formação das ondas de choque e destruição
das mesmas, o que deve ajudar no entendimento dos fenômenos estudados, sejam eles
relacionados aos modelos, sejam em relação ao funcionamento do túnel.
Como recomendações finais, aponta-se que a modelagem do escoamento no túnel T3
deve ser melhorada com base em testes experimentais em variadas condições. Para isso,
algumas medidas seriam interessantes do ponto de vista experimental: medição da
temperatura T5, utilizando sensores que medem fluxo de calor; testes para comparação das
medidas de pressões para sensores instalados no modo flush e em recesso; controle da
composição dos gases utilizados no driver, com a retirada de uma pequena quantidade dos
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gases pressurizados para futura análise; testes de um modelo menor e mais largo, para
verificar se a largura tem influência nos resultados obtidos; obtenção de dados de forma
digital e em tempo real, utilizando manipuladores de sinais conectados diretamente a
oscilógrafos digitais; e calibração dinâmica em tubo de choque dos sensores utilizados.
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APÊNDICE A:
Preparação do Modelo 14-X B e do Túnel T3 para os experimentos.
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Preparação do Modelo 14-X B
O procedimento adotado para instalação do modelo 14-X B e preparação dos
experimentos resume-se aos passos:


Montagem do suporte de fixação na seção de teste;



Instalação dos 28 transdutores de pressão PCB nos alojamentos do modelo e dos 2
tubos de Pitot;



Instalação do modelo 14-X B devidamente instrumentado na base (já dentro da seção
de teste), e posicionamento do bordo de ataque na posição desejada em relação ao
bocal de saída do túnel T3;



Verificação do alinhamento do modelo;



Limpeza das superfícies de visualização do modelo;



Montagem da cablagem entre os transdutores de pressão PCB e os conectores internos
do feedthrough utilizando cabos com conectores do tipo Microdot-Microdot;



Montagem da cablagem entre a parte exterior do feedthrough e o amplificador de
sinais dos transdutores de pressão utilizando cabos com conectores do tipo MicrodotBNC;



Verificação individual da transmissão de sinal dos transdutores de pressão para o
amplificador de sinais;



Montagem da cablagem entre o amplificador de sinais e o oscilógrafo utilizando cabos
com conectores do tipo BNC-BNC;



Instalação e verificação dos sensores Kistler utilizados no túnel.



Instalação e configuração dos condicionadores de sinais Kistler.
Preparação do Túnel T3:
Antes da abertura da porta de acesso do tanque de exaustão, há a necessidade de seguir

o seguinte procedimento: abertura de válvulas (manômetros e seções do Túnel T3) para
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equalização da pressão interna do túnel com a pressão ambiente; abertura da porta de acesso
da seção de teste do Túnel T3; verificação do estado do modelo e das janelas ópticas na seção
de teste do túnel T3 ou instalação de modelos na seção de teste;
A preparação para cada experimento segue os passos, demorando cerca de 3 horas:


Conferência da conformidade na instalação do modelo e cablagem, limpeza das
superfícies laterais do modelo para visualização do escoamento, limpeza da seção de
teste;



Troca do o-ring da tampa de acesso e fechamento da porta de acesso da seção de teste
do Túnel T3;



Abertura da seção da garganta para troca do diafragma de alumínio, e troca da
garganta se necessário, verificação dos o-rings utilizados entre o driven e tubeira,
realizando limpeza e/ou troca a cada 3 experimentos;



Abertura da seção de duplo diafragma DDS para troca dos diafragmas de aço inox.
Verificação do correto rompimento dos diafragmas, caso negativo, procurar os
fragmentos na garganta e driven;



Realizar vácuo no dump tank com as bombas BOC Edwards de dois estágios Two
Stage Rotary Vane Vacuum Pump, tipo E2M80, utilizando motor elétrico WDA90LK-D da Brook Crompton



Tratamento das porcas e tirantes;



Instalação dos diafragmas com rasgo voltado para seção de menor pressão. Após o
rompimento as pétalas devem tampar as entradas e saídas de gás;



Fechamento da seção do DDS utilizando um torquímetro (600 N.m), a sequência de
aperto deve ser feita em cruz para evitar vazamento;



Teste de vazamento e funcionamento das válvulas solenoides. Caso haja vazamento
nas válvulas é necessária a troca dos reparos internos;
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Verificação e troca das garrafas de gases comerciais utilizados;



Ligar os condicionadores de sinal dos transdutores de pressão Kistler;



Ligar os amplificadores de sinal dos transdutores de pressão PCB e verificar sinais dos
transdutores de pressão;



Ligar oscilógrafos;



Ligar câmera de alta velocidade e verificar alinhamento do sistema schlieren;



Teste de Trigger do sistema de aquisição de dados e sistema schlieren;
Uma vez que todas as etapas foram realizadas e conferidas com sucesso, a

pressurização do túnel pode começar para realização da corrida.
Corridas utilizando ar atmosférico no driver:


Pressurização ou vácuo do driven;



Verificação do vácuo no dump tank, o experimento só pode ser iniciado quando a
pressão no dump tank estiver abaixo de 0,1mbar;



Abertura da linha de ar comprimido e linhas de pressurização;



Deixar seção de sucção do compressor livre para sucção de ar atmosférico e ligar o
mesmo;



Pressurização da seção do driver com 3000 psi, cerca de 60 psi/ min, levando cerca de
50 minutos;



Abertura da garrafa de gás comercial (Argônio) que será utilizado no DDS e liberação
da linha de gás;



Pressurização do DDS simultaneamente à pressurização do driver, mantendo sempre a
metade da pressão do driver;



Ao atingir a pressão de 2950 psi no driver, a sirena deve ser acionada por 5 segundos;



Ao atingir a pressão de 3000 psi desejada no driver, fechar todos os manômetros,
linhas de pressurização, realizar contagem regressiva e efetuar disparo do túnel.
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Corridas utilizando Hélio do driver:


Pressurização ou vácuo do driven;



Verificação do vácuo no dump tank, o experimento só pode ser iniciado quando a
pressão no dump tank estiver abaixo de 0,1mbar;



Verificar se existem pelo menos 3 garrafas com mais de 2500 psi de hélio Fly Ballom;



Abertura da linha de ar comprimido e linhas de pressurização;



Conectar a seção de sucção do compressor a linha de pressurização do Hélio;



Abertura da garrafa de gás comercial (Argônio) que será utilizado no DDS e liberação
da linha de gás;



Liberar pressurização direta das garrafas comerciais de hélio industrial para o driver
até atingir estabilidade a cerca de 1500 psi;



Pressurização do DDS simultaneamente à pressurização do driver, mantendo sempre a
metade da pressão do driver;



Mudar a pressurização do hélio para o compressor e liga-lo para pressurização do
driver até atingir 3000 psi, levando cerca de 25 minutos;



Monitorar a pressão de alimentação do compressor via pulmão;



Ao atingir a pressão de 2950 psi no driver, a sirena deve ser acionada por 5 segundos;



Ao atingir a pressão de 3000 psi desejada no driver, fechar todos os manômetros,
realizar contagem regressiva e efetuar o disparo do túnel.
Após o termino do experimento é necessário liberar os gases acumulados no dump

tank, e o DDS deve ser aberto para evitar fadiga dos tirantes.


Salvar os sinais dos transdutores de pressão, e preenchimento da folha de corrida do
modelo 14-X B (Apêndice A);



Salvar a sequência de imagens obtidas pela câmera de alta velocidade Phantom;



Realizar análise dos sinais de pressão e redução dos dados;
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Preparar relatório do ensaio verificando os resultados obtidos em relação dos
resultados esperados, caso os resultados estejam significamente diferentes propor e
realizar as mudanças necessárias antes do próximo experimento.
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APÊNDICE B:
Folha de corrida para experimentos com Modelo 14-X B no túnel T3.
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APÊNDICE B: Folha de corrida para experimentos com Modelo 14-X B no túnel T3.
Corrida:

21

Data: 10/04/2014

Hora: 18:00

Posição: 84 mm adentro tubeira Altura Carenagem: 15,5 mm
Driver (P4)
Gás: Air
Pressão: 3000 psi
Laboratório
Tamb: 21 ˚C
Pamb:28,267 inHg
Yokogawa 1
Channels
Sensor

Ch1 P2
Ch2 P5
Ch3 2º P2
Ch4 P2
Ch5 1
Ch6 2
Ch7 3
Ch8 4
Ch9 5
Ch10 6
Ch11 7
Ch12 8
Ch13 9
Ch14 10
Ch15 11
Ch 16 12
Yokogawa 2

DDS
Gás: Air
Pressão: 1500 psi

Distância P2-P2
400 mm

Sensor
Serial Number
7005 SN 4354227
701 K SN259982

701A SN 4380716
701A SN 4380715
PCBM112A22-32752
PCBM112A21-32853
PCBM112A21-32806
PCBM112A21-32834
PCBM112A21-32848
PCBM112A21-32847
PCBM112A21-32850
PCBM112A21-32833
PCBM112A21-32849
PCBM112A21-32832
PCBM112A21-32831
PCBM112A21-32855

Channels
Sensor

Sensor
Serial Number

Ch1 13
Ch2 14
Ch3 15
Ch4 16
Ch5 17
Ch6 18
Ch7 19
Ch8 24
Ch9 25
Ch10 26
Ch13Pitot1
Ch14 2º P2
Ch15Pitot2
Ch16 2oP5

PCBM112A21-32854
PCBM112A21-32852
PCBM112A22-32750
PCBM112A22-32749
PCBM112A22-32756
PCBM112A22-32757
PCBM112A22-32774
PCBM112A22-32758
PCBM112A22-32771
PCBM112A22-32773
PCBM112A21-32845

Driven (P1)
Gás: Air
Pressão: 718 mmgh

Dump Tank
P: 8 .10-4 bar
Tamb: 21 oC

Aquisição dos dados
Tempo P2-P2
Ms
2,53377
459,2 μs

Garganta
8

Leitura
mV

Pressão
psi

Esperado psi

2,99
5,22
2,55
2,99

100,617
392,93
87,85
100,617

102,30356
412,70244
102,30356
102,30356

69,3

0,1399

0,1451

57

0,1130

0,1451

164
319
237,6

0,3351
0,632
0,4686

0,9773
0,9773
0,9773

Sensibilidade
Leitura
Ganho
mV/psi
mV

Pressão
Psi

Esperado
psi

472
257
170

9,48
2,559
1,609

5,491
3,9836
1,6098

352
237,5
2,82

3,478
4,655
95,98

5,491
102,30

5,22

392,43

412,70

Sensibilidade

Ganho

49,05 pC/bar
44,2 pC/bar
82,35 pC/bar
81,85 pC/bar
104,8
49,53
50,27
50,19
50,74
50,44
51,47
51,21
50,53
48,34
50,47
50,70

2
5
2
2
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PCBM112A22-32777

49,15
49,76
100,4
105,6
102,6
102,3
108,3
102,1
101,9
101,2
51,02
49,52pC/bar
102,6

701 A SN629999

81, pC/bar

7005 SN 4218940

Imagem: Cowl

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
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Pressão (PCB) =

Leitura (mV)
Sensi (mV/psi)

Pressão (Kistler) =

Bar
V
V

Observações:
Programa ShockW32:

412,70244 psi
102,30356 psi
2,53377

P5 :
P2 :
Ms :

Hstr
saida

Free

15,74803 in
21oC
126,676 cm2

Distancia P2-P2/P5:
T amb:
A driven:

Hstr
ent

392,43 psi
0,060121 psi
7,745

P5” :
P1 :
M1 :

T5” :
T1 :
a1 :

0,4592 ms
28,267 ingh
15,371 cm2

Tempo P2-P2/P5:
P amb:
A throat:

962,28704 K
10,207 kg/m3
1,9028

T5 :
RHO5 :
Mr :
962,28
78,2072 K
177,26723 m/s

Pitot1 :
Rho1 :
u1 :

4,655 psi
0,018469 kg/m3
1373,65756 m/s

Resultados:
station 0

station 5º

station 2
14,5º

7,7491

6,6773
4,3525
Teta in
º
5,00
14,50
Beta out
º
11,0660
21,3586
Mout
6,6773
4,3525
2,7806
Tout
K
78,2072 102,5933 212,4637
Pout
psi
0,0601
0,1451
0,9773
3
Rho out kg/m
0,0185
0,0340
0,1105
aout
m/s
177,2672 203,0320 292,1779
uout
m/s 1373,6576 1355,7077 1271,6972
Min

miahead

º

mitail

º

station 3
19,5

2,7806
19,50
30,7720
2,9924
399,5672
5,4910
0,3302
400,6820
1114,1467

station 4 4,27º

station 5
10,73º

2,9924
4,27

3,6163
10,73

3,6163
364,5593
3,9836
0,2625
382,7270
1145,2745
21,0776
19,5226

281,4097
1,6098
0,1374
336,2594
1216,0186
19,5226
16,0529

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

200

400

600

800

1000

1200
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APÊNDICE C:
Dados obtidos das corridas #2, #17, #25, #31
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Corrida #2
Dados obtidos experimentalmente da corrida #2
HSTR #2
ENTER THE DISTANCE BETWEEN THE PRESSURE
TRANSDUCERS (IN) AND THE THE MEASURED SHOCK WAVE TIME (MS)
15.748 0.464 (Figura 81)
ENTER THE DRIVEN TEMPERATURE (T1 CENTIGRADE)
AND THE INITIAL PRESSURE, P1 (IN HG)
21 28.346
ENTER THE CROSS SECTION DRIVEN AREA (CM2), AND THROAT AREA (CM2)
126.676 15.37
Run Number 2
DRIVEN INITIAL CONDITIONS
P1 = 13.91688 psia T1 = 294.14999 K Rho1 = 1.13665 kg/m3
a1 = 343.78695 m/s Reference Distance = 0.40000 m
Shock Wave Transit Time = 0.46400E-03 s
Conditions After The Incident Shock Wave
P2 = 100.39763 psia T2 = 624.07757 K Rho2 = 3.86489 kg/m3
a2 = 492.66065 m/s U2 = 608.53729 m/s M2 = 1.23521
H2 = 634.915 kJ/kg
Conditions After The Reflected Shock Wave
P5 = 400.64452 psia T5 = 947.65250 K
a5 = 606.82094 m/s H5 = 1005.604 kJ/kg
M5 = 0.05629

RHO5 = 10.06248 kg/m3
U5 = 34.161 m/s

Mach Number For Incident And Reflected Sock Waves
Ms = 2.50756 Mr = 1.89291

Dados FREE STREAM #2
ENTER THE STAGNATION PRESSURE ( PSI )
383.76 (Figura 82)
ENTER THE STAGNATION TEMPERATURE ( K )
947.65
ENTER THE IMPACT PRESSURE ( PSI )
3.166
ENTER NOZZLE NOMINAL MACH NUMBER
8
Run Number 2
Stagnation Conditions
P0 = 383.76000psia
T0 = 947.65000 K
Rho0 = 0.96384D+01 kg/m3
H0 = 1005.59010 kJ/kg S0 = 7.08674 kJ/kg-K Vels0 = 606.81558 m/s
U0 = 731.06165 kJ/kg
Nozzle Throat Conditions
P* = 227.93421 psia
T* = 816.59187 K
H*= 847.83538 kJ/kg S* = 7.08674 kJ/kg-K
U* = 613.47351 kJ/kg
Free Stream Conditions
Pi = 0.35009D-01 psia
Veli = 1370.29646 m/s
Mi = 8.38709

Rho* = 0.67059D+01kg/m3
Vel* = 561.70224 m/s

Ti = 66.43495 K
Hi = 66.73391 kJ/kg
Velsi = 163.38165 m/s

Rhoi = 0.12660D-01 kg/m3
Si = 7.08674 kJ/kg-K
UI = 47.66708 kJ/kg
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Visci = 0.44711D-05 kg/m-s
Rei = 0.38800D+07 1/m
Velti = 220.38736 m/s
Lambdai = 0.32114D-02 mm
Inviscid Area Ratio = 217.12643
Flow Conditions After The Shock Wave
Ps = 0.28971D+01 psia
Ts = 926.56639 K
Rhos = 0.74535D-01 kg/m3
Vels = 232.75090 m/s
Hs = 978.50361 kJ/kg
Us = 710.50026 kJ/kg
Ss = 8.46651 kJ/kg-K
Ms = 0.38743
Velss = 600.75860 m/s
Stagnation Conditions After The Shock Wave
P0s = 0.31660D+01 psia
T0s = 950.36340 K
H0s = 1005.59010 kJ/kg
S0s = 8.46651 kJ/kg-K
U0s = 730.65832 kJ/kg

Rho0s = 0.79400D-01 kg/m3
Vels0s = 608.26137 m/s

Dados FREE STREAM – Pitot ajustado #2
ENTER THE STAGNATION PRESSURE ( PSI )
383
ENTER THE STAGNATION TEMPERATURE ( K )
947
ENTER THE IMPACT PRESSURE ( PSI )
3.96 (Figura 83)
ENTER NOZZLE NOMINAL MACH NUMBER
8
Run Number 2 - Pitot Ajustado
Stagnation Conditions
P0 = 383.00000psia
T0 = 947.00000 K
Rho0 = 0.96259D+01 kg/m3
H0 = 1004.84588 kJ/kg S0 = 7.08662 kJ/kg-K Vels0 =606.61237 m/s
U0 = 730.50557 kJ/kg
Nozzle Throat Conditions
P* = 227.47383 psia T* = 816.02256 K
H*= 847.19852 kJ/kg S* = 7.08662 kJ/kg-K
U* = 613.00005 kJ/kg
Free Stream Conditions
Pi = 0.48366D-01 psia
Veli = 1365.03713 m/s
Mi = 7.97830
Visci = 0.49543D-05 kg/m-s
Lambdai = 0.26973D-02 mm

Rho* =0.66970D+01 kg/m3
Vel* = 561.51107 m/s

Ti = 72.85485 K
Rhoi = 0.15949D-01 kg/m3
Hi = 73.18269 kJ/kg
Si = 7.08662 kJ/kg-K
Velsi = 171.09377 m/s UI = 52.27335 kJ/kg
Rei = 0.43943D+07 1/m Velti = 230.79033 m/s
Inviscid Area Ratio = 172.72810

Flow Conditions After The Shock Wave
Ps = 0.36214D+01 psia
Ts = 926.01941 K
Rhos = 0.93251D-01 kg/m3
Vels = 233.47321 m/s
Hs = 977.59101 kJ/kg
Us = 709.82415 kJ/kg
Ss = 8.40187 kJ/kg-K
Ms = 0.38883
Velss = 600.44460 m/s
Stagnation Conditions After The Shock Wave
P0s = 0.39600D+01 psia
T0s = 949.97186 K
H0s = 1004.84588 kJ/kg
S0s = 8.40187 kJ/kg-K
U0s = 730.10737 kJ/kg

Rho0s = 0.99383D-01 kg/m3
Vels0s = 607.99713 m/s
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Figura 82 Exemplo da medida de tempo de teste corrida #2.

Figura 83 Exemplo da medida de P5 corrida #2.
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Figura 84 Exemplo medida Pitot corrida #2.

Corrida #17
Dados HSTR #17
ENTER THE DISTANCE BETWEEN THE PRESSURE
TRANSDUCERS (IN) AND THE THE MEASURED SHOCK WAVE TIME (MS)
15.748 0.4776
ENTER THE DRIVEN TEMPERATURE (T1 CENTIGRADE)
AND THE INITIAL PRESSURE, P1 (IN HG)
21 28.129
ENTER THE CROSS SECTION DRIVEN AREA (CM2), AND THROAT AREA (CM2)
126.67 15.37
Run Number 17
DRIVEN INITIAL CONDITIONS
P1 = 13.81083 psia T1 = 294.14999 K Rho1 = 1.12798 kg/m3
a1 = 343.78695 m/s Reference Distance = 0.40000 m
Shock Wave Transit Time = 0.47760E-03 s
Conditions After The Incident Shock Wave
P2 = 93.82290 psia T2 = 604.95478 K Rho2 = 3.72596 kg/m3
a2 = 485.24210 m/s U2 = 583.97147 m/s
M2 = 1.20346
H2 = 614.050 kJ/kg
Conditions After The Reflected Shock Wave
P5 = 363.05432 psia T5 = 908.38812 K
RHO5 = 9.51218 kg/m3
a5 = 594.41842 m/s H5 = 960.738 kJ/kg
U5 = 33.458 m/s
M5 = 0.05629
Mach Number For Incident And Reflected Sock Waves
Ms = 2.43616 Mr = 1.86507

Dados FREE STREAM #17
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ENTER THE STAGNATION PRESSURE ( PSI )
360
ENTER THE STAGNATION TEMPERATURE ( K )
909
ENTER THE IMPACT PRESSURE ( PSI )
4.547
ENTER NOZZLE NOMINAL MACH NUMBER
8
Run Number 17
Stagnation Conditions
P0 = 360.00000psia
T0 = 909.00000 K
Rho0 = 0.94258D+01 kg/m3
H0 = 961.43332 kJ/kg S0 = 7.06325 kJ/kg-K Vels0 = 594.61282 m/s
U0 = 698.09256 kJ/kg
Nozzle Throat Conditions
P* = 213.31603 psia T* = 782.75712 K
H*= 810.06039 kJ/kg S* = 7.06325 kJ/kg-K
U* = 585.40910 kJ/kg
Free Stream Conditions
Pi = 0.61009D-01 psia
Veli = 1330.43606 m/s
Mi = 7.61041
Visci = 0.51939D-05 kg/m-s
Lambdai = 0.22905D-02 mm

Rho* = 0.65471D+01 kg/m3
Vel* = 550.22346 m/s

Ti = 76.06099 K
Rhoi = 0.19270D-01 kg/m3
Hi = 76.40326 kJ/kg
Si = 7.06325 kJ/kg-K
Velsi = 174.81792 m/s UI = 54.57376 kJ/kg
Rei = 0.49362D+07 1/m
Velti = 235.81388 m/s
Inviscid Area Ratio = 140.50996

Flow Conditions After The Shock Wave
Ps = 0.41529D+01 psia
Ts = 888.78827 K
Rhos = 0.11149D+00 kg/m3
Vels = 229.96193 m/s
Hs = 934.99208 kJ/kg
Us = 678.15178 kJ/kg
Ss = 8.32134 kJ/kg-K Ms = 0.39088
Velss = 588.31528 m/s
Stagnation Conditions After The Shock Wave
P0s = 0.45470D+01 psia T0s = 912.11015 K
H0s = 961.43332 kJ/kg S0s = 8.32134 kJ/kg-K
U0s = 697.80915 kJ/kg

Rho0s = 0.11893D+00 kg/m3
Vels0s = 595.83526 m/s

Figura 85 Exemplo dos sinais obtidos do túnel para experimentos de baixa entalpia #17
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Corrida #25
Dados HSTR #25
ENTER THE DISTANCE BETWEEN THE PRESSURE
TRANSDUCERS (IN) AND THE THE MEASURED SHOCK WAVE TIME (MS)
15.748 0.2637
ENTER THE DRIVEN TEMPERATURE (T1 CENTIGRADE)
AND THE INITIAL PRESSURE, P1 (IN HG)
20.5 28.307
ENTER THE CROSS SECTION DRIVEN AREA (CM2), AND THROAT AREA (CM2)
126.676 15.371
Run Number 25
DRIVEN INITIAL CONDITIONS

P1 = 13.89773 psia T1 = 293.64999 K Rho1 = 1.13702 kg/m3
a1 = 343.49464 m/s Reference Distance = 0.40000 m
Shock Wave Transit Time = 0.26370E-03 s
Conditions After The Incident Shock Wave
P2 = 320.36979 psia T2 = 1289.80426 K Rho2 = 5.91333 kg/m3
a2 = 705.23791 m/s U2 = 1225.20811 m/s M2 = 1.73730
H2 = 1402.888 kJ/kg
Conditions After The Reflected Shock Wave
P5 = 1973.58606 psia T5 = 2283.78130 K RHO5 = 20.64593 kg/m3
a5 = 912.04135 m/s H5 = 2642.778 kJ/kg U5 = 52.370 m/s
M5 = 0.05742
Mach Number For Incident And Reflected Sock Waves
Ms = 4.41600 Mr = 2.33055

Dados EQUINT #25
ENTER THE REFLECTED PRESSURE ( PSIA )
1973.58
ENTER THE REFLECTED TEMPERATURE ( K )
2283.78
ENTER THE EQUILIBRIUM INTERFACE PRESSURE ( PSIA )
1678
Run Number 25
Reflected Conditions
P5 = 1973.58000 psia T5 = 2283.78000 K
H5 = 2642.77612 kJ/kg S5 = 7.76644 kJ/kg-K
U5 = 1983.66967 kJ/kg

Rho5 = 0.20646D+02 kg/m3
a5 = 912.04114 m/s

Equilibrium Interface Conditions
P5" = 0.16780D+04 psia T5" = 2200.18129 K Rho5" = 0.18165D+02 kg/m3
A5" = 899.84069 m/s H5"= 2538.25274 kJ/kg S5" = 7.76644 kJ/kg-K
U5" = 1901.31332 kJ/kg

ENTER THE STAGNATION PRESSURE ( PSI )
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1678
ENTER THE STAGNATION TEMPERATURE ( K )
2200.18
ENTER THE IMPACT PRESSURE ( PSI )
16.36
ENTER NOZZLE NOMINAL MACH NUMBER
8
Run Number 25
Stagnation Conditions
P0 = 1678.00000psia
T0 = 2200.18000 K
Rho0 = 0.18165D+02 kg/m3
H0 = 2538.25100 kJ/kg S0 = 7.76644 kJ/kg-K Vels0 = 899.84048 m/s
U0 = 1901.31196 kJ/kg
Nozzle Throat Conditions
P* = 842.20969 psia T* = 1923.33301 K
H*= 2175.38439 kJ/kg S* = 7.76644 kJ/kg-K
U* = 1618.52954 kJ/kg
Free Stream Conditions
Pi = 0.24773D+00 psia
Veli = 2148.78229 m/s
Mi = 7.09021
Visci = 0.14870D-04 kg/m-s
Lambdai = 0.27998D-02 mm

Rho* = 0.10428D+02 kg/m3
Vel* = 851.89969 m/s

Ti = 228.58968 K
Rhoi = 0.26036D-01 kg/m3
Hi = 229.61833 kJ/kg
Si = 7.76644 kJ/kg-K
Velsi = 303.06325 m/s UI = 164.01309 kJ/kg
Rei = 0.37623D+07 1/m
Velti = 408.80547 m/s
Inviscid Area Ratio = 158.79257

Flow Conditions After The Shock Wave
Ps = 0.14935D+02 psia
Ts = 2139.89486 K
Vels = 338.65894 m/s
Hs = 2480.90606 kJ/kg
Ss = 9.08444 kJ/kg-K
Ms = 0.38491

Stagnation Conditions After The Shock Wave
P0s = 0.16360D+02 psia
T0s = 2181.00528 K
H0s = 2538.25100 kJ/kg
S0s = 9.08444 kJ/kg-K
U0s = 1902.86208 kJ/kg

Rhos = 0.16520D+00 kg/m3
Us = 1857.55127 kJ/kg
Velss = 879.84890 m/s

Rho0s = 0.17753D+00 kg/m3
Vels0s = 886.73834 m/s
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Figura 86 Exemplo dos sinais obtidos do túnel para experimentos de baixa entalpia #25.

Figura 87 Resposta dos sensores PCB para experimentos de média entalpia #25.
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Corrida #31
Dados HSTR #31
ENTER THE DISTANCE BETWEEN THE PRESSURE
TRANSDUCERS (IN) AND THE THE MEASURED SHOCK WAVE TIME (MS)
15.748 0.4674
ENTER THE DRIVEN TEMPERATURE (T1 CENTIGRADE)
AND THE INITIAL PRESSURE, P1 (IN HG)
20 28.346
ENTER THE CROSS SECTION DRIVEN AREA (CM2), AND THROAT AREA (CM2)
126.676 15.371
Run Number 31
DRIVEN INITIAL CONDITIONS
P1 = 13.89724 psia T1 = 293.14999 K Rho1 = 1.13891 kg/m3
a1 = 343.20208 m/s Reference Distance = 0.40000 m
Shock Wave Transit Time = 0.46740E-03 s
Conditions After The Incident Shock Wave
P2 = 99.08500 psia T2 = 618.31035 K Rho2 = 3.84994 kg/m3
a2 = 490.43556 m/s U2 = 602.62896 m/s M2 = 1.22876
H2 = 628.616 kJ/kg

Conditions After The Reflected Shock Wave
P5 = 392.98147 psia T5 = 936.88147 K RHO5 = 9.98339 kg/m3
a5 = 603.44581 m/s H5 = 993.280 kJ/kg U5 = 33.971 m/s
M5 = 0.05630

Mach Number For Incident And Reflected Sock Waves
Ms = 2.49356 Mr = 1.88730

Dados FRESTREAM #31
ENTER THE STAGNATION PRESSURE ( PSI )
364
ENTER THE STAGNATION TEMPERATURE ( K )
936.8
ENTER THE IMPACT PRESSURE ( PSI )
4.429
ENTER NOZZLE NOMINAL MACH NUMBER
8
Run Number 31
Stagnation Conditions
P0 = 364.00000psia
T0 = 936.80000 K
Rho0 = 0.92479D+01 kg/m3
H0 = 993.16888 kJ/kg S0 = 7.09034 kJ/kg-K Vels0 = 603.41232 m/s
U0 = 721.78104 kJ/kg

Nozzle Throat Conditions
P* = 216.05300 psia
T* = 807.08794 K
H*= 837.20727 kJ/kg S* = 7.09034 kJ/kg-K
U* = 605.57303 kJ/kg

Rho* =0.64312D+01 kg/m3
Vel* = 558.50086 m/s
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Free Stream Conditions
Pi = 0.58227D-01 psia
Veli = 1353.30487 m/s
Mi = 7.68864
Visci = 0.52716D-05 kg/m-s
Lambdai = 0.24526D-02 mm

Ti = 77.10487 K
Rhoi = 0.18142D-01 kg/m3
Hi = 77.45184 kJ/kg
Si = 7.09034 kJ/kg-K
Velsi = 176.01345 m/s UI = 55.32274 kJ/kg
Rei = 0.46574D+07 1/m
Velti = 237.42655 m/s
Inviscid Area Ratio = 146.29416

Flow Conditions After The Shock Wave
Ps = 0.40476D+01 psia
Ts = 916.01536 K
Rhos = 0.10539D+00 kg/m3
Vels = 232.95984 m/s
Hs = 966.03373 kJ/kg
Us = 701.22897 kJ/kg
Ss = 8.35902 kJ/kg-K
Ms = 0.39011 Velss = 597.16542 m/s

Stagnation Conditions After The Shock Wave
P0s = 0.44290D+01 psia
T0s = 939.88749 K
H0s = 993.16887 kJ/kg
S0s = 8.35902 kJ/kg-K
U0s = 721.41766 kJ/kg

Rho0s = 0.11237D+00 kg/m3
Vels0s = 604.73701 m/s

