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1. RESUMO
O seguinte trabalho elaborou modelos aerodinâmicos e os testou no Túnel de
Vento disponível no laboratório de Fenômenos de Transporte da Faculdade de
Engenharia de Sorocaba – FACENS, obtendo medidas de Coeficiente de Arrasto e a
Velocidade do Escoamento. Para a validação e confiabilidade dos dados medidos, foi
refeito um experimento já existente por análise dimensional e comparado os dados
obtidos. Como suporte para os experimentos, os modelos foram desenvolvidos e
simulados no software ANSYS Fluent®.
2. INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como foco construir modelos aerodinâmicos didáticos para
testes em um túnel de vento subsônico. Para isso, a pesquisa foi dividida em cinco
tópicos principais, sendo eles: Introdução, Revisão da Literatura, Materiais e Métodos,
Resultados e Discussão e Conclusão.
A Introdução mostra como foi feita a divisão do trabalho, faz uma abordagem
geral do que será discutido, feito e produzido nele. A Revisão da Literatura foi escrita
na forma de contexto histórico, utilizando dezenas de artigos relacionados ao tema e
discutindo a ideia geral, bem como o que foi produzido neles. Além de ressaltar a sua
importância para o tema.
Em Materiais e Métodos, foi tabelado as principais características do túnel de
vento subsônico utilizado na parte experimental do trabalho e descrito o software
utilizado. Também foi descrito qual foi a metodologia utilizada para a realização das
simulações nos modelos testados, além de apresentar as principais configurações
usadas nesse processo.
No tópico Resultados e Discussão, foi plotado gráficos de dados resultantes da
simulação do experimento no túnel de vento, bem como perfil de velocidades em cada
perfil. Esses dados resultantes da análise numérica foram comparados com os dados
obtidos no túnel de vento e com a literatura. Por fim, na conclusão é ressaltado os
principais resultados obtidos e são feitas as considerações finais acerca do que foi
pesquisado.

3. OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo desenvolver modelos aerodinâmicos didáticos
para experimento em um túnel de vento subsônico com base em artigos desenvolvido
por cientistas da área. Desse experimento, espera-se obter dados de coeficiente de
arrasto e perfil de velocidade nos modelos desenvolvidos. Os modelos desenvolvidos
por análise dimensional foram: aerofólio, cilindro e um veículo de forma simplificada.
4. METODOLOGIA
Foi feito um levantamento bibliográfico histórico, de pesquisas do século XX
até o presente relacionadas ao tema. Dentro dessa revisão literária, foram separados
alguns artigos mais próximos ao que se pretende produzir nesse trabalho. Dessas
pesquisas, foi separado o que poderia ser reproduzido no túnel de vento subsônico
disponível na instituição e a partir desses artigos, foram modelados via análise CFD –
Fluidodinâmica Computacional, os modelos separados, em seguida, os modelos em
escala reduzida, foram construídos em impressora 3D e então testados no túnel de
vento subsônico.
5. DESENVOLVIMENTO
Será feito uma análise dimensional em alguns modelos já produzidos na
literatura, em seguida, serão desenhados no software SolidWorks e então simulados
em outro software, o ANSYS Fluent® com as condições de contorno do túnel de vento.
Paralelo a simulação, serão construídos os modelos em uma impressora 3D com o
polímero ABS (Acrilonitrila butadieno estireno). Esses modelos prontos, serão
testados no túnel de vento e com esses dados, será feito a comparação entre o que
foi medido e simulado com os dados da literatura.
6. RESULTADOS PRELIMINARES
Os resultados preliminares obtidos até o momento estão relacionados ao Perfil
de Velocidade em torno de um veículo desenvolvido por Ahmed et al, (1984), com
escala reduzida de 1:5,5. A imagem do perfil de velocidade em torno desse perfil está
na figura da próxima página. A velocidade ao redor do veículo – equivalente a
velocidade do túnel de vento subsônico é de 6,944 m/s.

Figura 1. Perfil de Velocidade em torno do veículo
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