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Resumo: O objetivo desse trabalho é modernizar o 

túnel de vento da FEI para ser usado pelos alunos e 

professores da instituição em análises, experimentos 

práticos, etc. Pretendem-se modernizar o método de 

ensaio aerodinâmico do túnel de vento, 

computadorizando o sistema de aquisição de dados e 

ajuste de parâmetros. Para isso, será desenvolvido uma 

interface utilizando a linguagem de programação em 

blocos Labview que será responsável pelos cálculos e 

pelo ajuste dos parâmetros de entrada do teste.  

 

1. Introdução 
Um túnel de vento veicular, tem como objetivo 

simular as condições da pista na qual ele irá se deslocar, 

de forma que sua aerodinâmica possa ser estudada de 

forma adequada, uma vez que, a complexidade dos 

fenômenos envolvidos nesse estudo não permite que seja 

pensada analiticamente. Sendo assim, quanto mais fiel 

for a simulação dos diversos aspectos de uma estrada, 

melhor poderá ser a análise que ele proporcionará. 

O túnel de vento do Centro universitários da FEI é 

de circuito fechado e jato livre destinado a realizar testes 

aerodinâmicos em modelos de escala reduzida. 

Atualmente com o túnel de vento, é possível conhecer a 

força de arrasto e sustentação de corpos variados, porém, 

para realizar um ensaio mais completo, é interessante 

determinar os coeficientes tanto de arrasto quanto o de 

sustentação, plotar alguns gráficos que demonstram 

alguns aspectos da geometria do corpo, etc.  

Com a ajuda de alguns recursos tecnológicos é 

possível aprimorar tanto a forma de obtenção de dados 

como a forma de determinar as condições do ensaio, 

segundo Hucho (1998), como uma simulação 

tipicamente tem algumas diferenças da realidade, o 

tratamento das informações recebidas do ensaio num 

túnel de vento é fundamental para não haver grandes 

equívocos que possam levar a conclusões falsas como 

erros sistemáticos, representação do solo das estradas, 

ventos laterais, etc. 

Desse modo, a intenção desse trabalho é aprimorar 

o processo de medição de forças, melhorar a 

determinação de velocidade no escoamento e facilitar o 

processo de análise, reproduzindo gráficos em tempo real 

das medições e dos resultados. Também tem como 

objetivo aprimorar modo que o ensaio é configurado.  

Assim sendo, o fim desse trabalho é acrescentar 

aquilo que for relevante para melhorar os diversos 

aspectos presentes numa estrada e melhorar a 

compreensão dos fenômenos envolvidos quando se 

estuda a interação do ar com o veículo em movimento.  O 

sistema computacional proposto será todo desenvolvido 

no LabView, criado pela National Instruments. 

  

 

2. Metodologia 
A interface entre o usuário, o túnel e todo 

processamento de dados será desenvolvido através 

programação adequada do software. Contudo, para que o 

Labview possa fazer todas as aplicações propostas, é 

necessário que haja um dispositivo que faça a 

comunicação entre o sistema físico e o software, o 

chamado dispositivo multifuncional de aquisição de 

dados (também conhecido como DAQ).  

Nesse trabalho o DAQ utilizado é o NI USB 6009, 

ele será responsável por receber os dados dos sensores e 

enviá-los ao software para serem processados e ainda 

funcionará como um atuador para regular os parâmetros 

do ensaio. Os dados são a célula de carga, que é 

responsável por medir as forças de arrasto e sustentação 

e um dispositivo cujo princípio de funcionamento se 

aproxima de um anemômetro para medir a velocidade de 

escoamento do ar. O aparelho também será o atuador 

responsável por controlar o ventilador que gera o vento 

dentro do túnel. 

Por causa das limitações do DAQ é necessário que 

haja um condicionamento tanto dos dados recebidos dos 

sensores quanto dos dados enviados pelos dispositivos 

para que tudo possa funcionar corretamente. 

 

3. Ilustrações 

 

Figura 1 – Atual interface de configuração de ensaios e 

indicadores de medição. 
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Figura 2 – Interface pretendida após a finalização da 

modernização. 

4. Conclusões 
O trabalho se encontra na fase intermediaria e, 

portanto, não há conclusões tampouco resultados a serem 

apresentados no momento. 
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