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Os sensores associados à tecnologia 1-WireTM, utilizados
para coletar automaticamente dados de temperatura, possuem
boa precisão e exatidão. Apesar das muitas qualidades dessa
tecnologia, os sensores são muito sensíveis e suscetíveis a danos
mecânicos quando instalados em ambientes hostis, tais como
galpões avícolas e silos graneleiros, o que pode muitas vezes,
inviabilizar o seu uso. Uma possível solução para este problema é
o uso de um encasulamento como forma de proteção dos
sensores. Um dos principais problemas da utilização de
encasulamento em sensores de temperatura é o atraso no tempo
de equilíbrio desses sensores em relação à temperatura do meio
onde está inserido devido ao isolamento térmico do
encasulamento, o que pode afetar a precisão das medidas. O
objetivo neste estudo foi desenvolver e validar um modelo em
três dimensões (3-D) utilizando a dinâmica dos fluidos
computacional (CFD) para análise de temperatura em um túnel
de vento com sensores encasulado e não encasulado.

Material e métodos

À FAPEMIG, CAPES, CNPq, DEA-UFV e a equipe do AMBIAGRO.

Para a quantificação e verificação do tempo de equilíbrio
entre os sensores encasulado com material de PVC (policloreto
de vinila) de um não encasulado, foi utilizado um túnel de vento
com 200 mm de diâmetro e 500 mm de altura, projetado para
fornecer um fluxo de ar na entrada entre 0,5 e 1,0 m s-1 a
77,5 oC. A geometria e a malha foram criadas utilizando os
programas computacionais AutoCAD 3-D e ICEM ANSYSTM

respectivamente. Foi criada uma malha não estruturada
tetraédrica composta por dois domínios distintos (fluido
encasulado e não encasulado) e interconectadas por uma
interface do tipo fluido-fluido nas aberturas no tubo de PVC. Para
cada face de cada domínio foram estabelecidas as condições de
contorno como apresentado na Figura 1.

O software ANSYS CFX® foi utilizado para implementar e
simular o modelo proposto e as seguintes considerações foram
assumidas: (a) modelo em estado transiente e (b) fluxo
incompressível. Um resíduo máximo de solução menor que 10-4 foi
adaptado como critérios de convergência.

Figura 1 - Detalhe da geometria e refinamento da malha
computacional

Durante o período estudado, observou-se que o tempo de
equilíbrio da temperatura entre o sensor encasulado e não
encasulado diferem aproximadamente 1020 segundos com uma
variação de (±0.5oC) e (±1.0%) como apresentados na Figura 2. Se o
sensor estiver no centro geométrico do encasulamento, pode-se
considerar esse tempo de equilíbrio próximo a 780 segundos, mesmo
que as paredes das extremidades do encasulamento ainda não
estejam em equilibro

Figura 2 - Simulação em estado transiente da temperatura utilizando
sensores encasulados

Os resultados obtidos pela simulação da temperatura
apresentam uma boa correlação com os dados experimentais
(R2=0,92) o que permite concluir que o modelo é apropriado para
prever e aperfeiçoar sistemas de encasulamento de sensores
utilizando material em PVC.
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