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2. Resumo do Trabalho
A pesquisa consiste nos estudos para desenvolvimento de uma bancada de testes para propulsores a
jato alimentado por mistura de gás propano liquefeito (GLP) e ar comprimido, dimensionamento da
geometria interna da câmara de combustão e bocais divergente e convergente do protótipo propulsor
por soft ware simulador de definição de geometria para propulsores e aquisição de resposta das forças
de empuxo gerados na queima e reação de propulsão do protótipo. Na aquisição de dados e indicação
das forças de empuxo é aplicada a composição de sensores tipo células de carga, processamento e
tratamento dos sinais utilizando sistema Arduino. O projeto com a geometria e condições de operação
do protótipo de propulsão foi definido em software RPA (Rocket Propulsion Analysis) onde são avaliadas
as composições de combustíveis + comburentes e pressões dos gases de entrada. A resposta da
combustão no propulsor é captada pela força exercida nas células de carga e seus sinais processados e
indicados como força de empuxo nos suportes da bancada de testes. A análise das variações das
proporções volumétrica GLP + Ar, as pressões de entrada na alimentação da câmara interferem
diretamente na configuração do protótipo onde por meio das simulações irá ser determinada a curva
ótima para geometria do propulsor. Após a confecção do protótipo, o resultado de funcionamento em
combustão determina o rendimento real com as respostas em força de empuxo. A resultante de
empuxo é relacionada às proporções de misturas gasosas para obtenção dos números de Mach,
escoamento dos gases de queima, empuxo resultante e dimensões de cone de queima. A leitura
simultânea de empuxo, pressão de gases, temperatura de câmara de combustão são confrontadas com
a simulação de geometria do cone de queima fornecida pelo RPA. Os resultados das forças de empuxo
em condições de diferentes misturas de gás de combustão definem a geometria, identificação de curva
ótima e condições de operação do propulsor/protótipo. O resultado da geração de empuxo demonstra
grande sensibilidade para definição de geometria para propulsores com a comprovação de
processamento mais robusto e ampliação dos sinais resultantes dos escoamentos de misturas
combustíveis e captação das respostas do cone de queima para propulsores. O resultado de baixo
rendimento abre possibilidades de ampliação na aquisição, processamento e simulação de protótipos
de propulsores para combustíveis fósseis gasosos.
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