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SUMARIO
A analogia entre o escoamento de água com uma superfí-

cie livre e o escoamento compressível de gases, comumente cha
mada de analogia hidráulica, é analisada e identificadas as ,
suas limitações, A mesa d'água ê o equipamento utilizado pa-
ra esta simulação, que permite a quantificação de escoamen-
tos subsõnicos e supersônicos com dispositivos de baixo cus-
to. A analogia é" aplicada a escoamento subsônico em torno de' •
cilindros circulares e escoamento supersônico em torno de co '/
nes. Os resultados são comparados com dados teóricos e expe- ..
rimentais disponíveis e uma boa concordância ê obtida. ((MJ$J&C ) * • ;-„.

SUMMARY ';
• ^ ^ — * • • • "_-h - i ,- -

The analogy between the water flow with a free surface
and the compressible fluid flow, commonly called hydraulic
analogy, is analyzed and its limitations are identified. The
water table is the equipment used for this simulation, which
allows the quantitative analysis of subsonic and supersonic
flow with a low cost apparatus. The hydraulic analogy is
applied to subsonic flow around circular cylinders and
supersonic flow around cones. The results are compared with
available theoretical and experimental data and a good
agreement is achieved. (QUU-'-WY },

:. •/ i. r. I': iI».'-'



1. Introdução • •-. -
A quantificação da semelhança entre os fenômenos que q

correm nos escoamentos compressivels e os' fenômenos superfi-
ciais no escoamento de água, sã é possível de ser realizada
para o caso de escoamentos bidimensionais e escoamentos tri-
dimensionais a.xialmente simétricos. • .

A base matemática da analogia hidráulica foi primeira-
mente apresentada por Riabouchinsky [l], a partir da qual ou
tros autores [2], [3] e [4], estenderam sua aplicabilidade
a diversos estudos de escoamentos bidimensionais subsônicos
e supersônicos de gases. , . ...

A motivação deste trabalho reside no fato de ser a ana
logia hidráulica, um método pouco dispendioso e bastante con
veniente para a investigação de escoamentos compressfveis de
gases. As particularidades que ocorrem no escoamento de ar a
altas velocidades, são facilmente reproduzidas no escoamento
análogo de água a baixas velocidades, utilizando-se a mesa
d*água.

Os escoamentos subsônicos e supersônicos foram reprodu
zidos pelo escoamento de água, empregando-se canais conver-
gente-divergentes, para acelerá-lo.

0 objetivo deste trabalho consiste na verificação da a
nalogia hidráulica em torno de obstáculos. Realizou-se a aná
lise de escoamento subsônico em torno de cilindros circula-
res, como também de escoamento supersônico simétrico em tor-
no de cones.

i!

2. Teoria Básica . -
A correspondência entre o escoamento da água e o escoa

mento compressfvel bidimensional de um gás, e determinado pe
Ias equações da continuidade, energia e propagação de ondas,
sujeitas às seguintes hipóteses simplificativas:

Gás: (1) 0 escoamento é ideal e adiabãtico
(2) 0 regime é permanente !i "'
(3) 0 gás é* considerado perfeito ' -

Água.(1} 0 escoamento S ideal (

(2) 0 regime i permanente , ...̂  .
(3) A aceleração vertical 5 a aceleração da gravi

d a d e ' ' . ' • • ' • • ' • • • ; ; • ; • • '



90
(4) A tensão superficial 6 consideradu nula.

Baseado nestas hipóteses, importantes relações análo-
gas entre os parâmetros dos dois escoamentos são obtidas. Es,
tas relações são somente satisfeitas para um gás com a ra-
zão de calores específicos (k), igual a 2 (gás hidráulico).

A analogia hidráulica prevê somente a correspondência
entre as ondas sônicas nos gases e as ondas de gravidade ná
superfície da água. As ondas de capilaridade, devido a ten-
são superficial da água, não tomam parte na analogia hidráu-
lica. " .

A similaridade dinâmica das propagações de ondas sôni-
cas e de gravidade é estabelecida pela relação de velocidade
do escoamento e a velocidade de propagação da onda. Para o
caso da água, a referida relação ê representada pelo número
de Froude (Fr) e, para o gás, é representada pelo número de
Mach (M).

A discontinuidade do escoamento, tanto pode existir no
gás como na água. No gás, este fenômeno é uma onda de choque,
cujo escoamento passando pelo mesmo, causa uma variação brujs
ca de seus parâmetros. Para a água, a discontinuidade mani-
festa-se como um aumento súbito na profundidade da água, cons
tituindo-se em um salto hidráulico.

Neste trabalho é apresentada a correspondência entre a
onda de choque cônica e a curva e os respectivos salto hi-
dráulico oblíquo de pequena intensidade (onda de gravidade)
e o salto hidráulico curvo de intensidade moderada.

A Tabela 1 resume a correspondência entre os parâme-
tros dos escoamentos segundo a analogia hidráulica.

3. Descrição dos Equipamentos
3.1. Mesa D'água
O equipamento usado ê mostrado na Figura 1, no qual

se realiza a analogia hidráulica. É construída, por fácilida
de de execução, em uma estrutura soldada de aço, na forma de
perfis cantoneiras e era chapas. As dimensões externas são de
2400 mm de comprimento por 1010 mm de largura e 1140 mm de
altura. A estrutura da mesa d'água esta sustentada por três
pinos reguláveis que se apoiam no piso para proporcionar
o seu nivelamento. ' - •' •'
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TABELA I - ANALOGIA HIDRÁULICA

Relações características do escoa-
mento comprcssível bidimensional
do gáti hidráulico k*2.

Relações análogas do escoamento de
água com superfície livre.

- Relação de massas específicas,
P/PO

- Relação de temperaturas absolu-
tas, T/To

- Relação de pressões, p/pc

- Velocidade do som, a • (kp/p)

- NGmero de Mach, M - V/a

1/2

- Relação de velocidades do escoa-
mento, V/Vo

- Relação de áreas de bocais, A/Ao

- Escoamento subsônico, M < l

- Escoamento supersônico, M > 1

- Onda de choque

- Relação de profundidades da água,

- Relação de profundidades da n^ua,

- Quadrado da relação de profundi-
dades da água, (*/«„)2

- Velocidade da onda de gravidade,

1/2- Número de Fraude,
Fr • V/<gz)1'2 - (2(zo-z)/z]
Relação de velocidade do escoa-
mento, V/Vo '

Relação de larguras de canais
convergente-divergentes, L/l.Q
Escoamento tranqüilo, Fr < 1

Escoamento rápido, Fr > 1

Salto hidráulico.

r-.i

O leito do canal d'água consiste de uma chapa horizon-
tal de vidro plano transparente de 10 mm de espessura. A par
tir do reservatório d'água inferior, a água 5 conduzida ao
reservatório d'água superior por meio. de uma bomba centrífu-
ga de 1CV. No reservatório d'ãgua superior, a água sofre uma
uniformização no seu escoamento, ao passar primeiramente por
um tubo distribuidor na entrada deste reservatório e após
por uma camada de pedras. Com este procedimento, permitiu-se
a obtenção de um fluxo calmo e uniforme na entrada do canal.

A forma empregada para acelerar o fluxo do ãgua sobre
o leito do canal, foi através do uso de canais ,convergente-
divergentes, análogos aos bocais de mesmo perfil usados na a_
celeração de gases. Estes canais, executados em acrílico, fo
ram em número de três, sendo utilizados, um na,simulação de
escoamento subsônico e os outros dois na simulação de escoa-
mento supersônico. : . ,..,./-

3.2. Medidas de Profundidade .,. „ is. ,.
As medidas de profundidade da ãgua necessárias ã obten

'1:

b
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ção dos números de Froude, processaram-se ao longo da linha
de centro do canal d'água e ao longo de uma das paredes da
seção de teste de ura dos canais convergente-divergentes. Pa-
ra isto, optou-se pelo usode dois micrômetros com precisão
de 0,01 mm, montados sobre um carro móvel longitudinalmente,
para a realização simultânea destas medidas.

2400 mm

LEITO: I
VIDRCT
TRANSPARENTE-

MICRÔMETROS P /
MEDIÇÃO DE
PROFUNDIDADE

"li

CORTE A-A

RES D'A'GUA

^SUPERIOR
CARRO MÓVEL

CANAL CONVERGENTE-
OIVERGENTE

RES- D'A'GUA
INFERIOR

BOMBA D'A'GUA
CENTRÍFUGA

VISTA SUPERIOR

Fig. 1. Mesa d'água

3.3. Medidas do Angulo das Ondas de Gravidade ;

Outra grandeza medida durante os testes, foi o ângulo
das ondas de gravidade provocadas pelo ü-.odelo (cunha) na su-
perfície livre do escoamento da água. Este ângulo ê o forma-
do entre estas ondas e o eixo de simetria do modelo, coinci-
dente com a linha de centro do canal d'água.

A medição dos ângulos desejados para os diversos mode-
los, foi efetuada utilizando-se a projeção da imagem da su-

;:'••' -O-
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perfície do escoamento da água em torno de cada modelo em par_
ticular, em uma superfície horizontal. Iluminou-se o. escoa-
mento em torno do modelo através de uma fonte luminosa unidi_
recional, posicionada sob o canal d'água. Desta forma, a su-
perfície livre do escoamento, é projetada em uma superfície
semi-opaca colocada sobre o modelo. Esta imagem foi registra
da fotograficamente.

4. Procedimentos Experimentais
Um levantamento de nível do leito do canal d'água, foi

realizado previamente aos testes, ao longo dos trechos onde
se efetuou a medida de profundidade da água. Para isto usaram
se os próprios micrômetros empregados na medição de profundj_
dade. 0 levantamento de nível, consistiu em tomar-se um pon-
to de referência ém cada um dos trechos referidos no item
3.2 e segundo os quais, medir-se os desníveis em outros pon-
tos. Desta forma, a medida real da profundidade em um dado
ponto, seria aquela lida no micrômetro somada ao desnível ne:s
te ponto.

O valor da profundidade no ponto de estagnação (zo) ,
foi obtido a partir de um balanço de massa, sendo calculado
através da equação:

=s *

j,:'

h

1

Ls 2
Ll

(D

onde L é a largura do canal. 0 índice 1 refere-se ao ponto
junto ã parede do reservatório superior sobre a sua linha de
centro. Para fins de aferição dos canais convergente-diver-
gentes, ç índice s refere-se aos pontos situados ao longo da
linha de centro do canal d'água. Para testes com modelos, o
índice s refere-se aos pontos suficientemente longe dos mode
los a fim de as medidas não serem afetadas pela presença dos
m e s m o s . . ; .-. •_ .. - „ : • > , • ... .. •. .:•-• .. ... .-J^ÍU

••••;.• Os canais convergente-divergentes foram previamente a-
feridos e revelaram um ótimo desempenho. As aferições suo co
locadas sob a forma de curvas características e podem ser a-
preciadas na Figura 2 para um dos canais. As aferições basea
raa-se nas medições de profundidade da água e na teoria du

.": '?*.••••
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Dinâmica dos Gases para escoamento unidimensional isentrôpi-
co para o gãâ hidráulico» .

Fig.

01x10*2 3 4 9 6 7 8 9 I — _ ,
DISTANCIA AO LONGO 0 0 CANAL (mm!

2.. Curvas características de um dos
canais conv.-diverg, (zo*36,32mm)

5. Escoamento Subsônico em Torno de Cilindros Circulares
A fim de avaliar-se o comportamento do sistema construí

do, decidiu-se reproduzir um. dos experimentos realizados por
Orlin, et ai [3]. Este experimento versa sobre a variação do
número de Mach local (M^) ao longo da parede da seção de tes_
tes 4o canal convergente-divergente usado, para vários cilin
dros circulares de diferentes tamanhos colocados na seção de
testes e para diferentes números de Mach do escoamento (M£).

5.1. Resultados e Discussões
. A comparação dos resultados dos testes com aqueles a-

presentados por Orlin, et ai [3], está apresentada nas figu-
res 3(a e b), Estas figuras mostram a variação da relação en
tre o número de Froude local (Fr.) e o número de Froude do
escoamento (Frs), com a variação da relação entre as distân-
cias do início da seção de testes aos pontos de medição de
profundidade (tx) e o comprimento da seção de testes (l).

As figuras 4(a e b) ilustram o escoamento de ãgua em
torno dos cilindros utilizados.

As ondas de capilaridade formadas na superfície da á-
gua pela presença do nodeIo, muito contribuiu para os erros
de leitura de profundidade da água. A medição da profundida-

M
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ilc na referência [3], foi realizada por meio de uma

graduada conectada a tomadas de preásão estática na par«-de

do canal. Através deste .sistema de medição, as ondas de capj_

laridade não interferem na medição de profundidade. Apesar

desta desvantagem, o exame geral das curvas da Figura 3, re-

vela uma boa concordância quantitativa dos experimentos rea-

lizados, o que permitiu considerar o sistema com um ótimo d£

sempenho.

k.
2,0

1,5

—
i - -

1
ji

/

/'

o
o

-O-REF13) 1 . ^ i
-•-PRESENTE \0A.-0,2A « p

TRABALHO* i|õ

I

S— '

1

48

0,56 0,78 1,0 0,1! 0,33 0,56

(a) **'*- (b)

Fig. 3. Comparação entre resultados experimentais

para o número de Froude local, (a) Cilin-

dro D=92mm; (b) Cilindro D=34,5mm.

(a) (bj

Fig. 4. Escoamento de água em torno de cilindros,

(a) Cilindro D*92jnm e Frs.«=Of48 ; (b) Ci-

lindro D»34,5mm e Frs»0,70.

6. Escoamento Supersônico em Torno de Cones

0 escoamento em torno de cones é um dos mais importan-

tes no estudo da aerodinâmica de corpos de revolução. 0 es-
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coaincnto em torno do cones o tr idiiucns ionul mas, axi a Imente

simétrico, podendo por isso sur considerado hid ÍIIHMIS i una 1.

Dois experimentos rcícrcmtcs u escoamentos supersôni-

cos simétricos de gases em torno de cones, foram simulados

na mesa d'água. listes experi mantos referem-se a formação de

ondas de choque cênicas e ã formação de choques destacados ã

frente de cones. A simulação destes experimentos, foi rea-

lizada empregando-se um escoamento rápido de água, simétri-

co em torno de cunhas.

Referente a choques cênicos foram medidas as variações

do ângulo das ondas de choque cônicas (a), para vários ângu-

los de cones (26) e diferentes números de Mach do escoamento

(Mc). No caso específico de choques destacados, averiguou-se

a forma da onda formada na superfície da água a frente da eu

nha, que segundo Shapiro [5], pode ser representada por uma

hipérbole.

6.1. Resultados e Discussões

Alguns dos experimentos estão mostrados através dos re

gistros fotográficos nas Figuras 5 e 6.

Fig. 5. Formação de ondas de

gravidade (cunha: 6=

10° e Fr_ = 1,56).

Fig. 6. Formação de onda deá̂

tacada (cunha: 0=40°

e Frs = 1,66).

A medição dos vários ângulos das ondas de gravidade,

foi realizada através dos valores médios das medições feitas

por meio dos registros fotográficos. Os resultados estão a-

presentados sob a forma de gráficos nas Figuras 7(a,b c c) e,

representam a variação do ângulo das ondas de choque ou das

ondas de gravidade com o numero de Froude do escoamento, pa-

ra cada cunha. Os vários resultados experimentais, são compa



rados a resultados teóri-

cos, segundo Krasnov e

Morris [(>] , para o ar (k-

1,'lJ e para o gás hidráu-

lico (k-2).

Os resultados expe-

rimentais mostrados na li

gura 7, em geral, concor-

dam razoavelmente com os

resultados teóricos e a-

presentam a mesma tendên-

cia. Para cada uma das eu

nhas, ã medida que o númç_

ro de Froude aumenta, o

ângulo das ondas de g

dade decresce e vice-ver-

sa.

A Figura 8 apresen-

ta a variação do ângulo

da assintota (tan BJ, p£

ra diferentes números de

Mach ou número de Froude

e para diferentes ângulos

de cunha.Nesta figura tem

se os resultados experi-

mentais, obtidos por fot£

grafias, comparados com a

curva teórica apresentada

por Shapiro [5] e repre-

sentada pela equação:

3 (M? - 1} 1 / 2 (2)

Os contornos das on

das destacadas baseados

nos resultados da Figura

8, aproximaram-sc reaimen

te de uma hipcrbole para

quase todos os números de

— TEORIA
O EXPERIMENTAL (MESA DÁGUA)

II I I L1,25 1,50 1,75 Zfi 2,25 2,5 2,75
(Q) M 9 ou Frs

O"
80°

70°
G0°
50°
40°
30°
20°

- 10°
0°

c
80°
70°
60
50°
40°
30°
20°
10°

—<

— TEORIA
- » EXPERIMENTAL (MESA o'AGUA)

I r J_
1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,50 V,/b

(b) Ms ou Frs

— TEORIA
a EXPERIMENTAL ( MESA O1 ÁGUA)

I 1,25 1^0 l?5 2 p 2,25 2,5 2,75
(C) Ms ou Fr9

Fig.7. Comparação entre resulta-

dos teóricos e experimentais pa-

ra o;(a)0=lO°;(b)0=2Oo;(c)O=3O°.

I,(T I^ÍO ifi MsouFr,

Fig.8. Angulo da assintota (tan" (?),
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Froude experimentados. Nota-se t«unhem que à medida que aumeri

ta o numero de Froude, aumenta o ângulo da assíntota, de for_

ma similar nos gases.

7. Conclusões

0 trabalho desenvolvido na mesa d'agua, sugeriu as se-

guintes conclusões:

- A mesa d'água construída é indubitavelmente um exce-

lente equipamento para a simulação dos fenômenos compressí-

veis de gases, em vista da excelente concordância quali tat i-

va dos experimentos.

- Os resultados quantitativos dos experimentos realiza

dos, não foram grandemente influenciados pela presença de im

perfeições na construção da mesa d'água, bem como por defic_i

ências de controle do escoamento. Na análise de escoamentos

subsônicos em torno de cilindros, a concordância, com outros

experimentos em mesa d'agua, foi boa, o que atribui um ótimo

desempenho a todo sistema construído. Referente ao escoamen-

to supersônico em torno de cones, a concordância com os re-

sultados teóricos, foi razoavelmente satisfatória.

- A analogia hidráulica,,apesar de apresentar restr i -

ções no seu uso, constitui-se num meio bastante conveniente

não só no seu emprego didático, mas também em investigações

quantitativas prévias, de escoamentos compressívois bidimen-

sionais Je gases c escoamentos compressíveis «ixissimétricos

tridimensionais de gases em torno de corpos de revolução.
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