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RESUMO --- No presente estudo apresenta-se um conjunto de visualizações de escoamentos
turbulentos gerados por grades oscilantes em um tanque de água utilizando velocimetria por
imagem de partículas (PIV – Particle Image Velocimetry). O equipamento e a metodologia são
descritos em detalhes e as imagens finais dos campos são compostas por um conjunto de imagens
menores, de forma que a resolução dos vetores permitisse a visualização do escoamento. Observa-
se que a análise do campo médio indica que o equipamento utilizado gera escoamentos
preferenciais e não apenas componentes turbulentas, o que mostra que a grade oscilante induz um
efeito de “bomba hidráulica”, isto é, a energia imposta ao escoamento gera movimentos médios
claramente visíveis.

ABSTRACT --- In this study we present a set of turbulent flow visualization images generated by
oscillating grids in a water tank using Particle Image Velocimetry (PIV). The used equipment and
the methodology are described in detail, and the final fields are composed by a set of smaller
images, such that the vector resolution allows the flow visualization. It is observed that the mean
flow analysis shows that the used equipment generates preferential movements and not only
turbulent components, showing that oscillating grids introduce a “hydraulic pump” effect, that is,
the energy imposed to the system generates clearly visible mean movements.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos Gerais

Observações do meio fluido são experiências diárias. Comumente observamos as nuvens, os

vórtices em um rio, a fumaça de uma chaminé, o escapamento de automóveis, a fumaça de uma

haste de insenso, entre outros exemplos. Registros artísticos ou científicos do movimento de fluidos

existem há séculos. Um exemplo clássico que representa um escoamento com formação de vórtices

foi elaborado por Leonardo da Vinci, ainda no século 16, que manualmente desenhou esse

escoamento.

A visualização do escoamento é definido em Freymuth (1993) como a arte e a ciência de se

obter imagens claras de um campo de escoamento físico e a capacidade de capturar um esboço, uma

fotografia ou um vídeo, utilizando diferentes formas de evidenciar o fenômeno observado. No

presente trabalho utiliza-se uma metodologia de visualização de partículas em um escoamento, com

posterior tratamento de fotografias sucessivas e obtenção do campo de o movimento desse

escoamento.

Talvez Ernest Mach tenha sido o pioneiro no desenvolvimento da visualização de

escoamentos, porém de um ponto de vista fenomenológico. Mach acreditava que a sensação visual

era a fonte da evidência científica. Diferentemente, Reynolds e Prandtl, realizavam experiências de

visualização para dar suporte a suas quantificações, além de ilustrar suas pesquisas em Mecânica

dos Fluidos (Merzkirch, 1987).

A velocidade e a vorticidade são os parâmetros de maior interesse na visualização dos

escoamentos. A limitação do olho humano, entretanto, dificulta a visualização direta de

movimentos em gases ou líquidos, que nos casos mais comuns (ar e água) são transparentes. Isto

torna necessário o uso de traçadores, que marcam o escoamento e auxiliam no seu reconhecimento.

Um dos meios mais difundidos em visualização de escoamentos é o rastreamento de

partículas, havendo técnicas como a “velocimetria por rastreamento de partículas” e a

“anemometria por Laser-Doppler”. De forma geral considera-se que a direção e a magnitude de um

deslocamento de partícula em um certo tempo fornecem a velocidade do fluido. As condições

experimentais são geralmente impostas de forma que a diferença entre a velocidade do escoamento

e da partícula é realmente muito pequena, obtendo-se resultados quantitativos de alta qualidade. As

partículas devem apresentar características como: 1)grande visibilidade e 2) acompanhamento

inerte do movimento do fluido. Em medidas de velocidade na superfície livre pode-se utilizar flocos

de alumínio, poliesteres pulverizados e até serragem de madeira. Para acompanhamento de

movimentos internos, as partículas devem ou possuir massa especifica praticamente igual a do

fluido ou dimensões reduzidas (micro partículas).
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Turbulência é um fenômeno cuja observação necessita de equipamentos e metodologias

adequadas. Como equipamento, o tanque de grades oscilantes é geralmente utilizado para gerar

apenas movimento turbulento (isto é, sem componentes médias). Essa característica torna-o

adequado para a visualização de turbulência. Em princípio, esse equipamento gera uma estrutura

turbulenta simples e com intensidade controlável. O seu uso vem ganhando espaço, sendo utilizado

em estudos voltados para responder diversas questões. Isto ocorre devido às características gerais

dos campos turbulentos gerados, tais como: homogeneidade da turbulência em planos paralelos às

grades, geração com intensidade controlável, tensões de Reynolds nulas distante das grades e

comprovação de modelos teóricos para turbulência isotrópica.

Com base no acima exposto, este trabalho foi elaborado no sentido de registrar o

movimento turbulento de fluido em um tanque de grade oscilante.

1.2. Breve Apanhado Histórico

Esta seção foi extraída de Freymuth (1993). Esse autor afirma que a primeira fotografia

relevante da Mecânica dos Fluidos foi a de um jato de água, obtida por Raleigh em 1879. O tempo

de exposição foi obtido por uma faísca elétrica. Mach e Salcher utilizaram a fotografia na

visualização de ondas de descarga, fotografando com um tempo de exposição de 0.8x10-6 s,também

através de faísca elétrica. A visualização de linhas de escoamento obteve-se fotografando traços

curtos de um grupo de partículas, gerados pelo seu movimento durante um curto tempo de

exposição, e se deve a Marey. Esse método foi aperfeiçoado por Ahlborn em 1902, utilizando

Lycopodium sobre a superfície de um tanque de água. A iluminação proveio de um flash de

magnésio de duração finita. Suas fotos detalham bem os vórtices do escoamento. Prandtl utilizou

flocos de mica em um túnel de água em 1904 para visualização dos vórtices. O método dos flocos

vem sendo utilizado ao longo do tempo (Prandtl e Tietjens 1934, Clayton e Massey 1967, Werle

1973, Merzkchz 1974, Sommerscales 1980 e Emrich 1981). A tradição de visualizar os

escoamentos continua com a adição de novas técnicas em mecânica dos fluidos.

1.3. Técnica de Trilhagem de Partículas

O método dos traçadores conhecido como “Streamline” consiste em se lançar sobre o

escoamento pequenas partículas visíveis individualmente. Essas partículas são rastreadas durante

um tempo de exposição pequeno e controlado. Seu deslocamento é proporcional à velocidade. O

método baseia-se na obtenção de fotografias sucessivas do conjunto de partículas, obtendo-se ou

traços os posições seqüenciais, que permitem calcular a velocidade (Agüi & Jiménez, 1987). Essa ,

técnica é muito poderosa para quantificar escoamentos, e um dos poucos métodos capazes de prover



instantaneamente mapas de magnitudes de velocidade e vorticidade sobre extensas áreas.

Atualmente a possibilidade de avaliação computacional digital permite obter grandes quantidades

de informações com esse método. Interpolações automáticas, por exemplo, permitem que se tenha

uma visão bastante detalhada de um escoamento. Nesse aspecto, Agüi & Jiménez (1987) comentam

que interpolações introduzem erros no final da estimação das velocidades. Considerando tal fato, os

autores testaram vários métodos de interpolacão e concluíram que os melhores resultados são

obtidos usando o método de Kriging.

O processamento das imagens é talvez a fase de maior relevância, atualmente, para a

visualização de escoamentos. Ela geralmente é definida como a extração e a validação dos dados de

uma região visível do escoamento, por meio de um computador. Com as ferramentas digitais atuais,

necessita-se evidentemente de imagens digitalizadas. Eventualmente ainda se utilizem imagens

obtidas analogicamente, porém as novas câmeras e recursos digitais estão substituindo rapidamente

as metodologias mais antigas.

Uma vez que este estudo trata de grades oscilantes, mostra-se, como exemplo de literatura, a

Figura 1 obtida para um escoamento que atravessa uma grade posicionada perpendicularmente ao

escoamento médio. Frisch (1996) menciona que após uma distância de 10 a 20 malhas da grade o

escoamento apresenta características de turbulência isotrópica homogênea, podendo ser tratado de

forma estatística.

Figura 1: Turbulência homogênea a jusante de uma grade

(Fonte: Frisch, 1996).



1.4. Breve apanhado de métodos de visualização

Para localizar o método empregado neste estudo no contexto mais amplo dos métodos de

visualização, menciona-se aqui Merzkirch (1987) para o qual os métodos de visualização

classificam-se em três grupos:

a) Técnicas que somam ao escoamento um traçador;

b) Técnicas que utilizam a variação de densidade do fluido, desde que a densidade do fluido seja

uma função do índice de refração do escoamento médio. Nessas técnicas utilizam-se métodos óticos

sensíveis a mudanças do índice de refração na área do escoamento que é visualizado;

c) Técnicas de Fluorescência Induzida por Laser (LIF), que se fundamentam na fluorescência de um

componente existente no meio líquido, excitado por um feixe de luz laser com comprimento de

onda apropriado.

O presente estudo classifica-se, portanto, na alínea a., muito embora não seja absolutamente

necessário acrescentar um traçador ao escoamento iluminado por laser, uma vez que as partículas

presentes no escoamento podem ser suficientes para efetuar o registro de imagens sucessivas.

2. MATERIAS E METODOLOGIA DE ESTUDO

2.1. A Bancada de Ensaios

Utilizou-se um tanque de formato prismático, feito de placas de acrílico com 10 mm de

espessura, para evitar eventuais vibrações das paredes do equipamento. No tanque foi instalada uma

grade oscilante, confeccionada seguindo as diretrizes de Corrsin (1963), citado em Souza (2002),

com forma quadrada (49,4 x 49,4cm), composta de 9 x 9 barras quadradas de aço inoxidável com

seção transversal de 10 mm de lado. O espaçamento entre os eixos das barras foi de 5,1 cm,

resultando em uma grade com 32% de solidez (razão “área do tanque/área das barras”). A posição

central da oscilação da grade ficou a 55 cm do fundo do tanque, visando evitar correntes

secundárias. Na parte superior do tanque foi instalado um sistema de transmissão composto de

rolamentos, mancais, eixos, correias e polias, acionado por um motor elétrico, permitindo controlar

a freqüência de oscilação da grade.

A iluminação do campo de escoamento analisado foi feita com o equipamento Laser da

figura 2, composto da fonte de luz Laser, atenuador, obturador, conversor e fibra ótica. A luz do

laser tem alta densidade (W/m2), o que permite a visualização de partículas presentes na água, não

observáveis a olho nu, que se movimentam com o escoamento. Para o controle da luz, o

equipamento tem um atenuador e um obturador, que permitem o uso do feixe de forma parcial ou

total. O feixe de luz na saída do laser tem diâmetro de 25,0 mm, sendo direcionado para uma fibra

ótica, com diâmetro de 1,0 mm, por meio de uma lente convergente (conversor). A luz é então



transportada por uma fibra ótica até o Fiber-Sheet, um conjunto ótico no qual o feixe de luz

cilíndrico é convertido em uma folha de luz com espessura de 3 mm, que ilumina o escoamento na

seção desejada, como visto na Figura 3.

Figura 2: Fotografia do equipamento Laser a gás de cobre

Figura 3: Fotografia do Fiber-Sheet (Cor preta) e da Câmera CCD (Cor marron) (Pereira, 2006).

Com o campo de escoamento devidamente iluminado, capturaram-se imagens do

escoamento com uma câmera digital CCD (Charge Coupled Device) com resolução de 1024 x 1024

pixels. A velocidade de captura de imagens foi de 30 frames/segundo, sendo a câmera conectada ao

computador por comunicação serial. As fotografias sucessivas do escoamento foram armazenadas

no computador, sendo em seguida processadas através de um software de visualização de

escoamento aplicadas a cada par de imagens. A quantidade de disparos da fonte Laser pode ser



controlada acoplando-se ao sistema descrito um microprocessador responsável pelo controle do

obturador da câmara através dos disparos dos pulsos de Laser. Esse dispositivo também é utilizado

para controlar o intervalo de tempo entre as capturas de imagens.

Neste trabalho foi preciso efetuar a tomografia do escoamento em um tempo otimizado.

Para isso foi construído um suporte que permitia o movimento tridimensional da câmara fotográfica

e do Fiber-Sheet. Tal suporte pode ser visto na figura 3.

A figura 4 apresenta um desenho esquemático da instalação experimental completa utilizada

neste trabalho.

Figura 4: Bancada experimental: tanque de grade oscilante, micro computador, câmara CCD e luz
laser (Pereira, 2006).

O tanque foi alimentado com água até o nível de 30 cm acima da amplitude máxima de

oscilação da grade. O posicionamento do Fiber Sheet e da câmera na seção do ensaio, foi feito com

o sistema de movimentação tridimensional (ver figura 7). Para registrar a imagem com qualidade

adequada foi utilizada uma régua graduada em milímetros. A régua foi colocada coincidente com o

plano de luz e estabelecido o foco da câmera CCD (que torna a régua e sua graduação visível). Daí

procedeu-se a calibração das imagens estabelecendo o número de pixels por unidade de

comprimento, valor necessário para que o programa VISIFLOW efetuasse o cálculo dos vetores de

velocidade.

2.2. A Definição das seções (cortes) dos ensaios

A freqüência de oscilação da grade foi mantida em 100 rpm, com amplitude de oscilação de

1 cm, totalizando um movimento vertical máximo da grade de 2 cm (1 cm acima e 1 cm abaixo da

posição média). A folha de luz com espessura de 3 mm foi introduzida nas seções de medidas.

Foram então definidas as direções ortogonais XYZ. Nas direções X e Z (horizontais) foram

estabelecidas quatro seções ou cortes, conforme mostrado na Figura 5a.



A direção X é representada, neste trabalho, pela direção Oeste/Leste na Figura 5a. A direção

Z é representada pela direção Norte/Sul. Os lados do tanque central têm comprimento de 50 cm,

tendo sido definidos quatro cortes de estudo nas direções X e Z, separados por uma distância “ideal”

de 10 cm. Foram feitos alguns ajustes nessas distâncias, uma vez que se buscou localizar as seções

em posições Sobre as Barras da grade (duas seções) e Entre as Barras da grade (as duas seções

restantes). A Figura 5b mostra a disposição adotada, cujo esquema básico foi extraído dos trabalhos

de Souza (2002) e Janzen (2003).

Figura 5: (a) Figura apresentando os cortes na direção Z (em verde), na direção X (em vermelho), o
nível de água (em azul) e o contorno do tanque (em preto). (b) Seções onde foram obtidos os

campos médios de velocidade. Direção X paralela à base do papel. Direção Z paralela à lateral do
papel. Esquema básico extraído de Souza (2002) e Janzen (2003)

Para a direção Y foi definido apenas um plano perpendicular ao eixo e localizado próximo à

superfície superior, sendo a luz introduzida por uma parede lateral e a câmara CCD disposta sobre o

tanque. A Figura 6 ilustra o comentado. Este plano, devido ao tamanho, não consta neste trabalho.

Figura 6: Fotografia da folha de luz Laser entrando no tanque de grade oscilante vista lateral



2.3. Procedimentos Básicos

Após o acionamento do motor elétrico na rotação pré-estabelecida esperou-se um intervalo

de 30 minutos para o estabelecimento de condições estacionárias (com relação à turbulência e aos

eventuais escoamentos preferenciais).

Conforme apresentado na Figura 7, os ensaios foram iniciados junto à parede na posição 1.

Nessa posição foram adquiridas e armazenadas 1.000 imagens seqüenciais. O passo seguinte foi o

deslocamento da câmera e do fiber sheet até a posição 2, adquirindo-se e armazenando mais 1.000

imagens. Os passos foram repetidos até a posição 8 para o ensaio com nível de água de 30cm e até a

posição 4 para o ensaio de nível de água de 15cm.

Os ensaios para campos de velocidade horizontais, onde a luz laser foi colocada paralela à

superfície da água, são representados na figura 6, com o posicionamento da câmera CCD sobre o

plano a ser analisado.

Figura 7: (a) Fotografia da câmera CCD na posição de inicio do ensaio. (b) Imagem das posições da
câmera CCD (Pereira, 2006).

Como mencionado, a altura de lâmina de água foi de 30 cm e a largura e a profundidade

foram de 50cm de comprimento, implicando em varreduras de imagens ao longo de 50cm de

dimensão horizontal por 30cm de dimensão vertical. Inicialmente propôs-se uma sobreposição

marginal das fotos, mas esta não foi sempre atingida. Foram obtidas oito fotos por seção do tanque.

As 1.000 imagens por posicionamento da câmara foram obtidas em três minutos, em pacotes de 100

imagens. Cada pacote foi capturado em quatro segundos. O intervalo entre a captura de cada pacote

foi de aproximadamente 16 segundos.

Para a altura de 30cm de água, com oito seções nas duas direções, oito campos independentes

por seção, cada qual com 1.000 imagens, foram obtidas 64.000 imagens. O número de imagens

estudadas é sem dúvida grande. Contudo, no presente estudo interessa a média dos 1.000 campos

em cada posição, perfazendo um total de 64 imagens de campos médios.



Na resolução adotada cada foto apresenta dimensões ideais de aproximadamente 15 x 15

cm, e em torno de 43 x 43 vetores de velocidade, obtidos com o uso de correlação cruzada entre

posições de partículas em fotografias sucessivas. Entretanto, essa configuração ideal nem sempre

foi atingida, o que impediu efetuar a justaposição com superposição das imagens, mas que ainda

assim permite observar as estruturas de vórtices existentes no escoamento. Os resultados obtidos

com a aplicação do programa VISIFLOW foram gerados como vetores dos campos de velocidade.

Os arquivos, com terminação .ASC, podem ser salvos como planilhas eletrônicas. Na montagem

visual dos campos de velocidade para cada corte utilizaram-se os campos médios.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os gráficos com os valores médios dos vetores de velocidade são apresentados a partir dos

arquivos em formato PIV. Esses arquivos apresentam os vetores de velocidade graficamente em

cada corte.

Nos pontos pré-fixados da direção-Z localizam-se os planos XY que permitem apresentar as

as velocidades U e V, enquanto que nos pontos pré-fixados da direção-X localizam-se os planos ZY,

que permitem apresentar as velocidades W e V. Obtém-se assim as três componentes de velocidade

U, V e W.

Do total de oito seções obtidas para as duas direções, são apresentadas aqui quatro seções:

duas na direção X e duas na direção Z, entre barras e sobre barras.

As figuras mostram que a oscilação da grade gera movimentos turbulentos que, sem a

presença das paredes, difundir-se-iam horizontalmente até dissipar toda a energia cinética da

turbulência. A presença das paredes, entretanto, inibe essa difusão e gera um "efeito de bomba

hidráulica", ou seja, a energia introduzida no meio líquido pela grade é convertida em energia

cinética com movimento preferencial, do mesmo modo que ocorre com uma bomba hidráulica

instalada em uma tubulação. O presente estudo mostra que, para a profundidade de água de 30 cm

sobre a grade oscilante há efetivamente correntes preferenciais. Nesse caso, há a formação de

vórtices junto aos extremos das grades (bem visíveis nas figuras analisadas), escoamento central

preferencialmente descendente e movimento junto às paredes preferencialmente ascendente. Na

superfície o escoamento é preferencialmente “de fora para dentro”. O uso de fotografias sucessivas

e geração de campos de velocidade médios mostrou-se adequado como técnica de visualização de

escoamentos turbulentos. Adicionalmente, o uso de grades oscilantes gera movimentos

preferenciais bem definidos, o que se contrapõe aos argumentos geralmente apresentados de que

este equipamento gera movimentos turbulentos sem a presença de movimentos preferenciais. Os

resultados obtidos dos vetores velocidade são apresentados nas figuras 8, 9 10 e 11.











4. CONCLUSÃO

O uso de fotografias sucessivas e estabelecimento de campos médios de velocidade mostra-

se como uma técnica viável de visualização de escoamentos turbulentos gerados por grades

oscilantes. Os campos de velocidade observados neste tanque apresentaram escoamento médio

tendo como formação principal uma série de vórtices. Os vórtices que puderam ser visualizados

são: vórtices menores junto as paredes laterais, facilmente observáveis, e vórtices maiores na região

central (um do lado direito e outro do lado esquerdo), visíveis com algum esforço.

Os cortes denominados Sobre Barras, devido a presença destas, apresentaram escoamento

predominantemente ascendente, sendo a localização das grades facilmente visualizadas pela

presença dos vetores velocidade positivos. Já nos cortes denominados Entre Barras, devido ao vázio

das malhas, o escoamento que predomina é o descendente. Entretanto, é possível observar

movimentos ascendentes “fortes” junto às paredes laterais.
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