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ESTUDOS AERODINÂMICOS EM TÚNEL DE VENTO 
 
  

¢ Estudos aerodinâmicos de um veículo aeroespacial em 
túnel de vento permite avaliar as configurações 
capazes de permitir que o projeto possa cumprir seus 
objetivos com o melhor desempenho possível. 
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   TÚNEIS DE VENTO X CFD 
¢  CFD apresenta dificuldade de representar com precisão o 

escoamento: modelo de turbulência, transição, resolução 
espacial e temporal em descolamentos; 

¢  Rapidez em prototipagem (3D); 
¢  Novas metodologias de ensaios. 

 



TÚNEL TRANSÔNICO PILOTO DO IAE (TTP) 

§  Seção de testes: 
§  30 cm de largura e 25 cm de 

altura e 80 cm;  
§  Número de Mach: 0,2 até 1,3.  

Circuito Aerodinâmico do TTP  

§  Escala 1:8 de um túnel 
transônico industrial idealizado 
pelo Ministério da Aeronáutica 
na década de 80.  



TÚNEL TRANSÔNICO PILOTO DO IAE (TTP) 

¢ Paredes com com fendas para reduzir efeitos de 
reflexão de ondas de choque a partir das paredes. 

¢ Faixa de pressão: 0.5 bar a 1.25 bar. 
¢  Controle automático de pressão, temperatura e 

humidade na seção de testes. 
¢  Circuito fechado convencional, operação contínua, 

através de um motor de 830 kW. 
¢ Sistema de injeção intermitente que opera em modo 

contínuo por pelo menos 30s. 

¢  Única instalação na América Latina com capacidade 
de realização de ensaios no regime transônico. 



ENVELOPE DE OPERAÇÃO DO TTP 



ENSAIOS EM TÚNEL DE VENTO 

¢  O uso de modelos em escala em instalações laboratoriais é 
baseado na teoria matemática da Análise Dimensional; 

¢  Para prever o comportamento completo por meio de 
resultados em um túnel de vento, as características devem 
ser as mesmas entre o voo e o escoamento no túnel. Isto é 
garantido por meio da igualdade dos valores dos 
parâmetros adimensionais em ambos os casos. 



SIMILARIDADE  
Para um experimento “clássico de aeronáutica” (regime 
permanente) os dois parâmetros de similaridade mais importantes 
são os números de Mach e de Reynolds. 
 
 
 
 
 
 
 
Se um modelo em escala sob testes apresenta os mesmos números 
de Mach e de Reynolds do representativo em escala real, então os 
escoamentos sobre o modelo e sobre o representativo em escala real 
serão dinamicamente similares. 
 
Os componentes adimensionais da velocidade do escoamento serão 
os mesmos nas duas situações, para as mesmas configurações 
(ângulo de ataque, direção do escoamento etc). 

Re = ρVL
µ

 (relação entre as forças de inércia e de viscosidade) 

M =
V
a

 (relação entre as forças de inércia e elásticas) 
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Geralmente é difícil reproduzir ambos os números de Mach e de 
Reynolds numa instalação laboratorial e a estratégica típica é 
reproduzir o número de Mach e aproximar o número de Reynolds:  
 
 

“Os efeitos do número de Reynolds 
devem ser investigados e, dependendo 

do caso, devem ser corrigidos”. 
 
 

ESCOAMENTO EM TÚNEL 



ALGUNS VEÍCULOS 
INVESTIGADOS NO TTP 



VEÍCULO LANÇADOR DE SATÉLITES (VLS-1) 

Veículo de quatro estágios que utilizaria propelente sólido, com capacidade 
para colocar satélites de até 350kg em órbitas baixas que variam de 250 a 
1000 km e com várias possibilidades de inclinações quando lançado do 
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foram consideradas como 
variações geométricas diferentes ângulos, θ, do cone adaptador (boat tail). 

Escala 1:37 

Medeiros (2015) 

Boat tail 



VEÍCULO LANÇADOR DE MICROSSATÉLITE (VLM-1) 

As dimensões do modelo representam 0,9 % 
da área de bloqueio. De acordo com o Pope e 
Goin (1978) um razão de bloqueio abaixo de 
1% assegura a não necessidade de correções 
de efeitos de parede, pelo menos para 
ângulo de ataque zero. 

Da Mata (2013) 

Escala 1:150 

Configuração básica do VLM 



SONDA III 
3º foguete da família sonda. 
Seu desenvolvimento teve 
início em 1969. 
 

As campanhas realizadas 
tiveram objetivo implementar 
metodologias de ensaios no 
TTP. 
 



    VS-40 – FOGUETE SUBORBITAL VS-40 

Escala 1:34 

Romero et al. (2015) 



ENSAIOS REALIZADOS NO 
TTP 
1) Forças e momentos 



MEDIÇÕES DE FORÇAS E COEFICIENTES DE 
ARRASTO 

¢  A balança interna é um equipamento de alta sensibilidade 
composto por um conjunto de strain gauges.  

 

¢  Permite medir os esforços aerodinâmicos aplicados no corpo em 
um determinado ponto de apoio.  

¢  Permite medir todas as 3 forcas e todos os 3 momentos. Se faz 
necessária a calibração prévia. 

FD =CDPdinAref

Pdin =
ρυ 2

2

Da Matta (2013) 



MEDIDAS DE PRESSÃO 



IMPORTÂNCIA DE MEDIÇÕES DE 
PRESSÃO EM TÚNEL DE VENTO 

¢  Entendimento do desempenho aerodinâmico de veículos 
aeroespaciais 

¢  Determinação de forças aerodinâmicas para o projeto 
destes veículos  

¢  Informações críticas sobre fenômenos importantes como 
formação de ondas de choque, separação do escoamento, 
transição de camada limite, interação onda de choque 
camada limite 

¢  Validação de códigos computacionais (CFD) 



TOMADAS DE PRESSÃO 



TOMADAS DE PRESSÃO 

¢  Método preciso e bem conhecido, fácil implementação 

¢  Centenas de tomadas de pressão são necessárias para  
uma distribuição de pressão aceitável sobre a 
superfície de um modelo 

 
¢  A construção do modelo com as tomadas de pressão e 

instalação dos inúmeros tubos é cara e trabalhosa 

¢  Em alguns tipos de modelos, que são muito finos, é 
impossível instalar muitas tomadas de pressão 

¢  Medidas de pressão apenas em pontos discretos 
l imitam a resolução espacial das medidas 
impossibilitando em alguns casos a identificação de 
detalhes do escoamento 

 



A TÉCNICA DE TINTA SENSÍVEL À 
PRESSÃO (PSP) 

•  Método óptico que fornece medida de pressão estática em toda a 
superfície pintada de um modelo, com alta resolução espacial, de 
forma não intrusiva e mais econômica que os métodos tradicionais de 
tomadas de pressão.  

O princípio de funcionamento baseia-se na sensibilidade de certas moléculas 
luminescentes à presença do oxigênio.  



BREVE HISTÓRICO 
 

¢  O princípio de funcionamento baseado na desativação da luminescência 
pelo oxigênio foi descoberto em 1935 por H. Kautsky e H. Hirsch (1935) – 
Alemanha; 

¢  J. Peterson e V. Fitzgerald (1980) demonstraram uma técnica de visualização de 
escoamento sobre uma superfície utilizando tinta fluorescente e revelaram a 
possibilidade de utilizar sensores de oxigênio para medidas de pressão sobre 
superfície; 

¢  Primeiros estudos sobre utilização de sensores sensíveis à presença de oxigênio em 
experimentos aerodinâmicos iniciados no TsAGI e na University of Washington, em 
parceria com a Boeing Company e NASA Ames Researcher Center 

¢  G. Pervushin e L. Nevsky (1981) do TsAGI, inspirados pelo trabalho de zakharov et 
al. (1964, 1974) sobre medidas de oxigênio, sugeriram a utilização do fenômeno de 
desativação pelo oxigênio para medidas de pressão em experimentos 
aerodinâmicos; 

¢  A relação entre a intensidade de luminescência e pressão do ar foi descoberta por 
Stern-Volmer em 1919 – Alemanha;  

 

¢  O efeito de desativação da luminescência pelo oxigênio foi utilizado para 
detectar pequenas quantidades de oxigênio em aplicações médicas num 
hospital alemão (Gewehr e Delpy 1993). 



 
   PSP - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

Est.fundamental         Moléculas luminescentes absorvem fótons        Estado de excitação  
  

Volta ao estado fundamental 
Luminescencia, fluoescência ou fosforescência 

 Desativação pelo oxigênio, processo não radioativo 

Diagrama de Jablonsky simplificado 



 
PSP - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

¢  A desativação da luminescência pelo oxigênio, o mecanismo que 
governa o PSP, pode ser descrito matematicamente através da 
relação de Stern-Volmer 

                                    Imax/I = 1+kc   (1)    
   
¢  Imax é máxima intensidade de luminescência na ausência de oxigênio 

(c = 0), k é a constante de Stern-Volmer, e c é a concentração de 
oxigênio 

  
¢  Uma vez que os luminóforos ficam suspensos dentro de um polímero 

permeável ao oxigênio, a lei de Henry pode ser escrita como: 
 
                                      c = SXP          (2) 
 
¢  S é o coeficiente da Lei de Henry que é dependente da temperatura, 

X é a fração molar de oxigênio presente no ar, e P é a pressão do ar 
na superfície. 



PSP - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
¢  Do slide anterior 
 
¢  Imax/I=1+kc   (1)      and   c = SXP   (2) 

¢  De  (1) e (2):  Imax/I = 1 + kSXP  (3) 
 
¢  Da Eq. (3), a intensidade de luz emitida pelo PSP é inversamente 

proporcional à pressão na superfície e à fração de oxigênio no ar 
 
¢  Desde que K, S e X permanecem constantes no experimento, podemos 

“produzir” pressões e intensidade de luminescência adimensionais e 
introduzir novas constantes 

    
¢                                                      ou                                           

 
¢  As constantes A e B são determinadas a partir da calibração da tinta, 

relação (I x P) 

Iref
I
= A(T )+B(T ) P

Pref ref

ref

p
pTBTA )()( +=

τ

τ



COMPOSIÇÃO DA TINTA PSP 

20-40 μm 
  

 20 μm 



COMPOSIÇÃO DE UMA TINTA PSP  
 

LUMINÓFOROS (DYE), BINDER (MATRIZ POLIMÉRICA) E SOLVENTE 

¢  Luminescent dye – contém os luminóforos 
    PSP - três famílias principais de tinta: ruthenium polypyrydyls, 

platinum/palladium porphyrins ou derivativos de pyrene. 

 
¢  Binders – mantém presos os luminóforos 
    Estabilidade, compatibilidade e aderências ao material de confecção dos 

modelos, aplicação segura, alta permeabilidade ao oxigênio, remoção 
segura e sem danos ao modelo. Efeitos da temperatura, umidade e foto-
degradação também devem ser considerados. 

  Coeficientes de permeabilidade, solubilidade e difusão do polímero 
binder estão relacionados a sensitividade e ao tempo de resposta do 
PSP. 

 

¢  Solventes 
     Utilizados para dissolver a tinta e o binder. Deixa a tinta mais fluida, 

de forma que possa ser aplicada com spray e evapore deixando uma 
camada homogênea de tinta. 



ENSAIOS COM A TÉCNICA PSP NO TTP 



ENSAIOS COM PSP 

 
 
   
 
 
Número de Reynolds inferiores aos parâmetros de voo  
Uso da faixa de transição 

M 0.6 0.8 1.0 

Re 294000 351000 383000 



PREPARAÇÃO DO MODELO PARA 
ENSAIO COM PSP 

Importante a instalação de 
algumas tomadas de pressão. 



PINTURA DO MODELO 

Tomadas de pressão 

Importante 

- Realizar a pintura sob um 
exaustor 

 - Utilização de luvas e máscara 

 - Evitar entupimento das 
tomadas de pressão 

Procedimento de pintura 

- limpeza do modelo 

-  Spray  

-  Camada 1 – FIB base coat 

-  Camada 2 – UF 400 

- Espessura da tinta 20 a 60 µm 

- Secagem em estufa–90min–60oC 



EXEMPLOS DE IMAGENS PSP 



PRINCIPAIS VANTAGENS DA TÉCNICA PSP 

o  Medidas de pressão estática em toda a superfície do 
modelo, limitado ao acesso óptico da instalação 

o  Alta resolução espacial, informações sobre fenômenos 
complexos pouco minutos após a aquisição das imagens 

o  Forças e momentos podem ser obtidos para modelos 
completos, assim como para partes do modelo  

o  Medidas de pressão em regiões onde não é possível 
utilizar tomadas de pressão na superfície do modelo 

o  Análise quantitativa de processos aerodinâmicos em 
regimes transônico, hypersônico, subsônico é possível 
com PSP 

o  E possível a combinação de diferentes técnicas (i.e. PIV 
e PSP) para melhor interpretação aerodinâmica 

o  Possibilita validações de resultados de CFD 

 



VISUALIZAÇÃO DE ESCOAMENTOS 
UTILIZANDO SCHLIEREN 



SCHLIEREN 

¢  Permite a visualização do escoamento através da diferença 
de intensidade iluminação devido à refração de raios de 
luz causados pela variação local da densidade 



SISTEMA SCHLIEREN NO TTP 



SISTEMA SCHLIEREN NO TTP 



ALGUNS RESULTADOS 
MEDEIROS (2015) 

ROMERO ET AL. (2015) 

FALCAO FILHO 



PSP E TOMADAS DE PRESSÃO 

M = 0.8 

M = 0.6 
 

M = 0.6 
Na região de expansão: M = 0.72 
 

Após o tronco de cone a condição de 
escoamento livre é atingida:  M = 0.598 

M = 0.8 
Valor máximo local na primeira 
região de expansão, M = 0.767 

Concordância entre PSP e PSI: 
 0.21% a 0.4% 

Concordância entre PSP e 
PSI: 0.26% a 1.15% 



PSP E TOMADAS DE PRESSÃO 

M = 1.0  
 

M = 0.9 
  

M = 0.9 
 

Região de pressão mais baixa:  
M = 1.35 
 
Concordância entre PSP e 
Schlieren: 0.26% to 1.22% 
 

M = 1.0 
 

Gradientes de pressão mais elevados: 
1)  Ponta do modelo: M = 1.19 
2)  Início da região cilíndrica: M = 1.38 
3)  Número de Mach final: 0.95, o 

escoamento parece desacelerar devido a 
formação de ondas de compressão 



IMAGENS SCHILIEREN 
 

 
(a) Mach 0.4 

 
(b) Mach 0.6 

 
(c) Mach 0.7 

 
(d) Mach 0.8 

 
(e) Mach 0.9  

 
(f) Mach 1.0 

 

M = 0.4 M = 0.6 

M = 0.7 M = 0.8 

M = 0.9 M = 1.0 

M = 0.4 M = 0.6 

M = 0.7 M = 0.8 

M = 0.9 M = 1.0 

A faixa de transição parece não alterar os padrões de escoamento, mas 
reduz a intensidade dos gradientes de pressão. 
 

Com faixa de transição Sem faixa de transição 



CAMPOS DE PRESSÃO (PSP) 

M=0.9 M=1.0 

Com faixa de transição Sem faixa de transição 



 
ONDAS DE CHOQUE NUMA CAMADA LIMITE LAMINAR 
COM O AUMENTO DO NÚMERO DE MACH 
 

0.92 
0.94 0.95 0.96 

0.98 1.0 1.03 1.06 

Van Dyke (1982), 
An Album of Fluid 
Motion 
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CAMPO DE PRESSÃO SOBRE UM AEROFÓLIO 
NACA 0012 
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CAMPO DE PRESSÃO SOBRE O SONDA III 
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CAMPO DE PRESSÃO SOBRE O SONDA III 
     



PARTE FRONTAL DO VLS COM 
VARIAÇÕES GEOMÉTRICAS 



 RESULTADOS PSP - VLS – M = 0.6    

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x/d
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M = 0.6 
θ  = 4o 
  
  

•  Faixa de transição perturba levemente o escoamento e a variação de 
pressão sobre o modelo 

•  Valores de Mach antes e depois da faixa de transição: 0.49 e 0.55 
•  Mach local na região de pressão mais baixa: 0.86 
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M = 0.8 
θ  = 4o 
  

•  Valor mínimo de pressão na região no início do compartimento de carga útil 
indica número de Mach 1.48, ocorrência de onda de choque. 

RESULTADOS PSP - VLS - M = 0.8  



RESULTADOS PSP - VLS - M = 1.0 

¢  Valor mínimo de pressão no início do compartimento de carga indica 
número de Mach de 1.55 seguido por um complexo padrão de formação de 
ondas de choque. 

¢  Devido à natureza supersônica do escoamento antes dos dois degraus de 
pressão, o escoamento não converge para a condição de escoamento livre 
rapidamente. Alcança uma pressão 14% maior, correspondendo a M = 0.89. 
Deste ponto em diante a região subsônica desacelera até atingir a condição 
de M=1.  
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M = 1.0 
θ  = 4o 
  M = 1.55 



PSP E SCHLIEREN 

¢  Pode-se observar grande variação de pressão ao longo do modelo. A 
região da carga útil sofre variações de 18.1 kPa a 32.7 kPa e em 
seguida cai para 18.7 kPa. 
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          IMAGENS SCHLIEREN 
M=0.66 
 

M=0.69 
 

M=0.71 
 

M=0.74 
 

M=0.75 
 

M=0.78 
 

M=0.8 
 

M=0.82 
 

M=0.84 
 

M=0.84 
 M=0.87 

 M=0.89 
 

                  θ  = 16o 



               SCHLIEREN - VLS 

M=0.90 
 M=0.91 

 

M=0.93 
 M=0.95 

 

            θ  = 16o 



             SCHLIEREN VLS  - 
M=0.66 

M=0.68 M=0.70 

M=0.70 M=0.74 M=0.76 

M=0.78 
M=0.80 

!
M=0.85 

M=0.89 
M=0.92 M=0.95 

θ  = 90o 



           SCHLIEREN 

M=0.96 M=0.98 

M=1.0 

!
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- θ  = 90o 



ENSAIOS EM TÚNEL SUBSÔNICO 
FARIA (2016) 



OBJETIVO 
¢  Investigar experimentalmente o padrão de escoamento na 

região de um veículo lançador de satélites e da Torre Móvel 
de Integração (TMI) numa configuração em que o veículo 
está em repouso, sob a ação do vento, instantes antes de ser 
lançado. 



TÚNEL DE VENTO TA-2  

Test 
section 

 
Test 
Chamber 

 

Fan 

 
Corner 
vanes 

 

Control 
 Room 

 

Hot air 
exit 

 

Cold 
air 
inlet 

 Hot air 
exit 

 

Cold air 
inlet 

 

-  Túnel de vento de circuito fechado 

-  Seção de testes: 2.10m x 3.00m x 6.3m 

-  Velocidade máxima na seção de testes 120m/s,  nível de turbulência 
em torno de 1% 



ENSAIOS NO TA-2 – ESTUDO DO 
ESCOAMENTO ATMOSFÉRICO NO CLA 



MODELO DO CLA 
Escala 1:120 

Parâmetros investigados:  
 

Angulo de incidência do vento, β = 90°, 45°, 70° 
 

Número de Reynolds (Rel)= 6x105 to 2x106, U∞ = 8, 20 and 30 m/s 
 

Angulo de inclinação da falésia: α = 0°, 35°, 45° 
 

U∞ 



DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 



COMPONENTES DO SISTEMA PIV UTILIZADO 

- Sistema bidimensional da Dantec – laser pulsado, duas cavidades 
Nd:Yag , 15 Hz, 200mJ 

 

- Câmera HiSense 4M CCD (Hamamatsu), 11Hz, of 2048 × 2048 pixels 

-  A lentes Nikon f# 2.8 105 mm  
 

- Gerador de fumaça Rosco  



CONTORNOS DE VORTICIDADE E VETORES 
VELOCIDADE 

U = 20m/s, incidência do vento α = 0°, inclinação da falésia, β = 90°  
  



CAMPOS DE VORTICIDADE E VETORES VELOCIDADE 
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Frame 001 ⏐ 22 Mar 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data
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Ensaio 9_20m/s_V0g_F90_Pos 2

Frame 001 ⏐ 16 May 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data
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Ensaio 10_20m/s_V0g_F90_Pos 3
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Frame 001 ⏐ 16 May 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data
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Frame 001 ⏐ 16 May 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data
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Ensaio 13_20m/s_V0g_F90_Pos 6

Frame 001 ⏐ 16 May 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data

	  

α = 35°, β = 90°  

α = 0°, β = 90°  



CONTORNOS DE VORTICIDADE E VETORES 
VELOCIDADE – REGIÃO DO VLS 
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Ensaio 229_8m/s_V35g_F90_Pos 7_VLS(plano do laser no centro do VLS)

Frame 001 ⏐ 17 May 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data
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Ensaio 237_30m/s_V35g_F90_Pos 7_VLS(plano do laser no centro do VLS)

Frame 001 ⏐ 17 May 2013 ⏐ DynamicStudio Exported Data

•     U∞ = 8 m/s                   U∞ = 20 m/s              U∞ = 30 m/s 

   



 

CONTORNOS DE VORTICIDADE E VETORES VELOCIDADE 

PLANOS HORIZONTAIS  

β = 45° 
 U∞ = 8 m/s 

β = 70° 
U∞ = 8 m/s 

β = 90° 
 U∞ = 8 m/s 
 

 β = 90° 
 U∞ = 30 m/ 
 

α= 35° and y/L = 0.37 
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