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TMEC-057 PROJETO DE MINIFOGUETES EXPERIMENTAIS

Aulas lecionadas em 2018/2
Atualizado em 11 Ago 2018 às 14:33 h
ATENÇÃO: para não reprovar por frequência nesta disciplina, cada aluno poderá faltar no máximo 3 dias de aulas.

As notas de aula digitais estão em http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/apostila/
As leituras complementares estão em http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/bibliografia/
Os aplicativos estão em http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/Aplicativos/
Interessados sobre:





As atividades desenvolvidas no grupo de pesquisa em CFD, propulsão e aerodinâmica de foguetes da UFPR: ver no site da
disciplina o arquivo Grupo_CFD_fevereiro_2014_v8.pdf e o site www.cfd.ufpr.br.
Foguetes: ver o site do grupo de foguetes da UFPR em www.foguete.ufpr.br, o blog http://fogueteufpr.blogspot.com.br/ e o
Facebook em https://www.facebook.com/gfcsufpr/.
Orientação do prof. Marchi para Iniciação Científica, Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso: ver o arquivo
temas_para_orientacao_prof_Marchi_julho_2018.pdf no site da disciplina.

AVISO: não haverá aula no dia 27 Ago 2018 devido à Semana Acadêmica de Engenharia Mecânica da UFPR.
Aula 3 em sala: PLANO para 20 Ago 2018
Objetivos:

 Capítulo 2. Motor-foguete de espaçomodelo [Capitulo_2_Motor-foguete_de_espacomodelo_v4.pdf]: revisão e seção 2.5
 Stine-6_p-78-9_2017-08-18.pdf
 Ensinar a usar o programa computacional Curva_Empuxo_1p2
[Curva_Empuxo_1p2_para_disciplina_EM_2014_2.zip; e Tutorial_Curva_Empuxo_1p2_em_2014-08-20.pdf]
 Mostrar parâmetros variáveis da curva de empuxo do motor MLB-3 na pasta Exemplo_Curva-Empuxo-3.1 da Apostila
 Fazer os 3 exercícios do tutorial do aplicativo Curva_Empuxo_1p2 [Curva_Empuxo_1p2_para_disciplina_EM_2014_2.zip; e
Tutorial_Curva_Empuxo_1p2_em_2014-08-20.pdf]
Tarefa (sem valer nota) para concluir até a aula do dia 3 Set 2018: usando o aplicativo Curva Empuxo 1.2, analisar os
motores LV-6, TA-300, MLB-5 e NM-8 cujos dados estão na pasta Exercicios_Capitulo_2 da Apostila
Observação: no site da disciplina, na pasta Projeto_AEN-2_CNPq há vários relatórios técnicos sobre dezenas de testes estáticos
feitos com motores de espaçomodelos de diversos tipos.

Leituras recomendadas para fazer até a aula do dia 3 Set 2018 (na pasta Apostila):
 relatorio_TE_motores_BT_2010_Jul_e_Set_v4.pdf
 2015_Moro_Banco_Estatico_Caseiro_v1_em_2015-10-20.pdf

CONVITE: todos os alunos estão convidados a participar no dia 12 de outubro da III Campanha de Popularização dos
Minifoguetes da UFPR com oficina, palestra, exposição e lançamentos de espaçomodelos. Inscrição e informações
através do site http://www.foguete.ufpr.br/

Aula 2 em sala: PLANO para 13 Ago 2018
AVISO: matrícula em TMEC-057 como disciplina isolada ou eletiva nos dias 16 e 17 de agosto.
Objetivos:






Concluir a introdução à disciplina [última página de Capitulo-1_Foguetes_e_Minifoguetes.pdf]
Mostrar fisicamente motores de espaçomodelos: A6-0, B6-0, C6-5 e E6-0
Mostrar fisicamente tampa, tubeira e propelente de um motor de espaçomodelo da Bandeirante
Mostrar fisicamente um sistema de ignição da Quest e um ignitor Bandeirante
Mostrar vídeos de motores de espaçomodelos em funcionamento (A6-0, B6-0, C6-0, C6-5 e E6-0)
[BT-128_A6-0, BT-129_B6-0, BT-130_C6-0, BT-123_C6-5, LB-3_E6-0]
 Mostrar vídeo da queima de um motor C6-7 de espaçomodelo:
https://www.youtube.com/watch?v=_xvVJQSGHts&feature=youtu.be
 Mostrar vídeos de motores (Netuno, Urano e Saturno) experimentais [pasta videos_motores-experimentais]
 Mostrar fisicamente tampa, tubeira, tubo-motor, propelente, ignitor e squib de um motor experimental do GFCS/UFPR
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Capítulo 2. Motor-foguete de espaçomodelo [Capitulo_2_Motor-foguete_de_espacomodelo_v4.pdf]: até a seção 2.4
Comentar a folha de certificação da NAR do motor Apogee A2 [Apogee_A2.pdf]
Comentar a tabela completa de classes de motores [codigo_padrao_motores_da_NAR.pdf]
Comentar os Recordes Brasileiros de Minifoguetes [2018-06-02_Recordes-BAR-13_resumo.pdf]
Comentar a relação de testes do motor-foguete experimental Urano do GFCS/UFPR [Testes_Urano_2018-07-27.xlsx]
AVISO: o Lena 4 fica aberto de 2ª a 6ª entre 11:30 e 13:30 h para os alunos estudarem.
Tarefa URGENTE (sem valer nota) para concluir até o dia 14 Ago 2018: quem quiser participar da aula prática
de testes estáticos de motores de minifoguetes do dia 19 de agosto (domingo), entre 9:00 e 12:00 h, deverá enviar e-mail a
chmcfd@gmail.com manifestando o seu interesse.
Tarefa para quem não assistiu a primeira aula do dia 30 Jul 2018: estudar o material visto na aula 1.
Tarefa (sem valer nota) para concluir até o dia 15 Ago 2018: quem não recebeu um e-mail meu no dia 5 Ago 2018
cancelando a aula do dia 6 Ago 2018, deverá enviar um e-mail para chmcfd@gmail.com informando que é aluno da disciplina
TMEC-057.
Tarefa (sem valer nota) para concluir até a aula do dia 20 Ago 2018: fazer os 4 exercícios da seção 2.7 da apostila
(conferir com Capitulo_2_Respostas-exercicios_2017-08-17.pdf)

Aula prática de preparo de motor e seu ignitor: realizada em 9 Ago 2018
Objetivos: mostrar o procedimento de limpeza e medidas de motor-foguete experimental já carregado e o preparo do seu ignitor.
Aula prática de lançamentos de minifoguetes: realizada em 6 Ago 2018
Objetivos: realizar 1 teste estático de motor-foguete e 2 lançamentos de minifoguetes experimentais.
AVISOS:

 As atividades serão realizadas em Piraquara, saindo do LAE/UFPR (sala 7-16 do DEMEC) às 9:30 h e retornando
aproximadamente às 14:30 h.
 No caso de chuva, esta aula será realizada em outro dia a combinar.

AVISO: sem aula em sala no dia 6 Ago 2018 devido à aula prática de lançamentos de minifoguetes.
Aula prática de preparo e carregamento de propelente: realizada em 30 Jul e 1º Ago 2018
Objetivos: preparar propelente KNSu e carregá-lo em diversos motores-foguete do tipo experimental.
Aula 1 em sala: lecionada em 30 Jul 2018 (período: 9:35-11:06; 16 alunos)
Objetivos:









Mostrar fisicamente um kit comercial de espaçomodelo: VS-40
Mostrar fisicamente um espaçomodelo montado: Sondinha II (motor classe B; H = 120 m)
Mostrar fisicamente os motores Saturno (sólido) e INPE (líquido)
Mostrar fisicamente o minifoguete experimental Netuno-R-Beta/Paraná-VIIb (motor classe G; H = 804 m)
Mostrar fisicamente altímetros de bordo
Apresentar o edital sobre a forma de comunicação com os alunos [edital_ftp_TMEC-057_2018-2.pdf]
Apresentar o plano de ensino da disciplina [plano_TMEC-057_2018-2.pdf]
Apresentar a introdução à disciplina [Capitulo-1_Foguetes_e_Minifoguetes.pdf]
Tarefa URGENTE (sem valer nota) para concluir até o dia 31 Jul 2018: quem quiser participar dos lançamentos
de minifoguetes do dia 6 de agosto (entre 9:30 e 14:30 h) deverá enviar e-mail a chmcfd@gmail.com informando o número do
seu RG.

Leituras recomendadas para fazer até o dia 6 Ago 2018:

 Material visto nesta aula
 capitulo_1_Tipos_Foguetes_e_Minifoguetes_v2.pdf na pasta apostila
 PEB_IAE_2013_04_01.PDF na pasta bibliografia

