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RESUMO 
 

 Este estudo simula numericamente, através do Método de Vórtices, a 
interação entre uma nuvem de circulação incidente e um aerofólio NACA 0018 
posicionado com ângulos de ataque de 0° e 5°. O número de Reynolds utilizado é de 
5x105 e o escoamento é considerado incompressível. Devido a complexidade do 
fenômeno de geometria tridimensional, apenas uma seção do aerofólio é simulada 
transformando o trabalho em bidimensional. Utiliza-se o Método dos Painéis com 
vorticidades distribuídas para simular o corpo e o ponto de geração de vorticidade é 
deslocado da superfície do painel. Uma camada protetora é criada para evitar a 
entrada de vórtices no corpo. A convecção dos vórtices de Lamb presentes é 
realizada através dos esquemas de Euler (1°ordem) e de Adams-Bashforth (2°ordem). 
A difusão utiliza o Método do Avanço Randômico. As cargas de sustentação são 
calculadas através de um algoritmo desenvolvido por Ricci (2002). A nuvem 
utilizada tem 366 vórtices com circulação de +0.001375692 ou -0.001375692 
formando um círculo de raio 0,2. A simulação utilizou um algoritmo existente que 
foi modificado para o problema em questão. Validado através da simulação do perfil 
sem a presença da nuvem. Os resultados encontrados mostram uma boa concordância 
com os encontrados em trabalhos experimentais. 
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ABSTRACT 
 

 The study of aerodynamic loading variations has many engineering 
applications, including helicopter rotor blades, wind turbines and turbo machinery. 
This work uses a Vortex Method to make a lagrangian description of the a two-
dimensional airfoil/ incident wake vortex interaction. The flow is incompressible, 
newtonian, homogeneus and the Reynolds Number is 5x105 .The airfoil is a NACA 
0018 placed a angle of attack of the 0° and 5°simulates with the Painel Method with 
a constant density vorticity panels and a generation poit is near the painel. The 
protector layer is created does not permit vortex inside the body. The vortex Lamb 
convection is realized with the Euler Method (first order) and Adans-Bashforth 
(second order). The Random Walk Method is used to simulate the diffusion. The 
circular wake has 366 vortex all over positive or negative vorticity located at 
different heights with respect to the airfoil chord. The Lift was calculated based in 
the algorithm created by Ricci (2002). This simulation uses a ready algorithm 
vatidated with single body does not have a incident wake. The results are compared 
with a experimental work The comparasion concludes that the experimental results 
has a good agrement with this papper. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

 A análise da influência de um escoamento rotacional sobre as cargas atuantes 

em um aerofólio tem muitas aplicações práticas na engenharia. Esta situação é 

encontrada em rotores de helicópteros, hélices, turbinas eólicas, nos processos de 

pouso e decolagens de aviões, entre outros. Em todos estes casos a interação entre a 

vorticidade incidente e o aerofólio provoca ruído, vibrações e alterações 

significativas no desempenho do perfil aerodinâmico. 

 Alguns estudos experimentais têm sido feitos para compreender melhor como 

acontece esta interação. Estes trabalhos esbarram na dificuldade inerente ao tipo de 

escoamento presente nesta interação vorticidade incidente/corpo. Dificuldades que 

vão da geração e análise mais detalhada da vorticidade incidente ao seu efeito 

altamente dependente do tempo quando interagem com o corpo. As pesquisas 

numéricas baseiam-se, em sua maioria, na descrição Euleriana do campo de 

escoamento (elementos finitos, volume finitos, diferenças finitas, etc) e apresentam 

as dificuldades provenientes da geração e dimensionamento da malha, ao escoamento 

altamente transiente e as dificuldades associadas aos altos números de Reynolds 

presentes no escoamento, entre outras. 

 O método numérico conhecido como Método de Vórtices utiliza uma 

descrição Lagrangeana do campo de escoamento, não necessitando de geração de 

malhas para sua implementação, direcionando o enfoque para regiões rotacionais; 
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além de proporcionar um tratamento simples nas condições de contorno na região da 

esteira viscosa, permitindo também a utilização de altos números de Reynolds sem 

apresentar instabilidades numéricas. O método utiliza intervalos de tempo para 

simular a convecção e difusão da vorticidade e é capaz de perceber as alterações 

temporais nas cargas aerodinâmicas do corpo. Sendo, portanto, hábil para representar 

os fenômenos transientes com boa exatidão. 

 Neste trabalho utiliza-se o Método de Vórtices para estudar a variação na 

sustentação de um aerofólio simétrico NACA 0018, provocada por uma nuvem 

circular de vórtices incidentes. O estudo considera apenas duas dimensões para o 

escoamento incompressível, transiente com um número de Reynolds de 5x105. O 

processo de convecção da vorticidade é simulado através da lei de Biot-Savart e a 

difusão pelo Método do Avanço Randômico. Os vórtices pontuais são deslocados por 

esquemas de primeira e de segunda ordens e as cargas de sustentação são obtidas por 

um algoritmo desenvolvido por Ricci (2002). São visualizadas as interações que 

ocorrem entre a nuvem incidente e a esteira produzida pelo corpo permitindo 

explicar as alterações nas cargas de sustentação obtidas. 

Utiliza-se a teoria potencial para representar o corpo no campo fluido e a 

vorticidade produzida no corpo para impor a condição de impenetrabilidade e 

aderência é simulada distribuindo-se vórtices de Lamb em toda superfície.  

 No capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica sobre os estudos feitos para a  

interação entre uma vorticicidade incidente e um corpo, como também para o 

Método de Vórtices. O capítulo 3 mostra o desenvolvimento matemático do método 

e a formulação do problema. No capítulo 4 tem-se a descrição do algoritmo utilizado. 

A apresentação dos resultados obtidos nas diversas simulações realizadas é mostrada 

no capítulo 5. Seguida, no capítulo 6, de uma comparação dos resultados obtidos 

com o trabalho experimental realizado por Wilder e Telionis (1998), permitindo 

explicar as alterações obtidas nas cargas de sustentação. Por fim, no capítulo 7 

encontram-se as conclusões e sugestões para futuros trabalhos.  
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1- Escoamentos sobre aerofólios 

 

 O desenvolvimento da aviação só foi possível após o entendimento científico 

dos fenômenos físicos associados às superfícies de sustentação (Hirata, 2000). 

 Ludwing Prandtl entre 1912 e 1918 utilizou uma metodologia que dividia o 

problema da sustentação de uma aeronave em duas partes. Em uma parte era 

analisada uma seção da asa e posteriormente na segunda parte as modificações 

necessárias para se obter as propriedades de uma asa finita eram encontradas. Uma 

boa referência sobre os aspectos históricos e científicos do desenvolvimento dos 

perfis aerodinâmicos pode ser obtida no site: 

<http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4406/contents.html> Acesso em 10 

Jan. 2003. 

 Os livros Theory of Wing Sections (Abbot e Doenhoff, 1958), Aerodynamics 

of Wings and Bodies (Ashley e Landahl,1965) e mais recentemente, Fundamentals of 

Aerodynamics (Anderson, 1991) trazem uma boa introdução sobre aerofólios, 

inclusive com extensos dados experimentais. 

 Com o surgimento e desenvolvimento dos computadores e algoritmos os 

estudos sobre aerofólios passaram a ser realizados em sua maior parte com 

ferramentas numéricas. 
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 Entre as ferramentas numéricas mais utilizadas têm-se aquelas que 

discretizam toda a região fluida, como os métodos dos Volumes Finitos, Elementos 

Finitos e Diferenças Finitas. 

Briley et al. (1996) simularam o escoamento sobre um aerofólio NACA 0012 

resolvendo as equações de Navier-Stokes através do método dos Volumes Finitos. 

Liu e Zheng (1996) utilizaram a mesma técnica para resolver as equações de Navier-

Stokes com o modelo k-ω de turbulência. Roberts et al. (1999) utilizaram as técnicas 

dos Volumes Finitos e Diferenças Finitas para estudar o escoamento em torno de um 

aerofólio e as cargas foram obtidas através da solução da equação de Poisson. 

Sorensen e Nygreen (2001) utilizaram os mesmos métodos para resolver as equações 

de vorticidade- função de corrente para o escoamento turbulento sobre um aerofólio. 

 Tchon e Paraschivoiu (1994) utilizaram o método dos Elementos Finitos para 

estudar o escoamento sobre um aerofólio NACA 0015 com vários ângulos de ataque. 

Eles usaram uma formulação em função de corrente- vorticidade das equações 

transientes de Navier-Stokes em duas dimensões. 

 Os trabalhos sobre os métodos numéricos citados acima são fartos e 

abrangem grandes áreas da mecânica dos fluidos. Uma boa introdução sobre 

Volumes Finitos pode ser obtida em Maliska (1995) e sobre elementos finitos em 

Reddy (1993). 

 O Método dos Painéis, também chamado de método das integrais de 

contorno, tem como característica principal a necessidade de discretizar apenas o 

corpo. Neste método o corpo é dividido em segmentos onde se distribui 

singularidades. A interação destas singularidades com o escoamento incidente 

transforma a superfície do corpo numa linha de corrente. 

 Law (1987) utilizou o Método dos Painéis pra simular diversos formatos de 

corpos. Para um aerofólio NACA 0012 foram utilizados 46 painéis planos. Coton e 

Galbraith (1989) utilizaram o Método dos Painéis com vorticidade linearmente 

distribuída para calcular a solução potencial de vários modelos de aerofólios. Era 

computado o efeito viscoso e o ponto de separação era usado para ajustar a solução 

potencial. Os dois cálculos eram interativamente ajustados entre si até que um 

critério de convergência fosse satisfeito.  
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Anderson (1991) descreve o Método dos Painéis com vorticidades 

distribuídas e mostra alguns resultados obtidos. Katz e Plotkin (1991) fazem um 

desenvolvimento maior do método, distribuindo sobre os painéis fontes, vórtices, 

dipolos, etc. 

O Método dos Painéis fornece soluções para os coeficientes de sustentação 

muito próximas da obtida em métodos clássicos, porem seus cálculos são restritos ao 

escoamento potencial, não fornecendo os dados de arraste sobre o corpo simulado. 

A utilização de painéis curvos para simular o corpo foi utilizada por 

Carabineanu (1996) para simular o escoamento sobre vários corpos. Ladopoulos 

(1997) analisou o escoamento ao redor de palhetas de turbinas eólicas de eixo 

vertical, tendo sido calculados os coeficientes de pressão e o campo de velocidades 

ao redor do corpo. Foram utilizados fontes e vórtices sobre os painéis para simular o 

corpo. 

A utilização de painéis com a distribuição de singularidades através de 

equações de mais alta ordem foi obtida por Hwang (2000), que utilizou uma integral 

não singular suavizada para o problema de Dirichlet. Petrucci et al. (1991) utilizaram 

o Método dos Painéis com vorticidades linearmente distribuídas para estudar o 

escoamento sobre perfis Joukowski. Um novo procedimento para impor a condição 

de Kutta é proposto e o cálculo dos elementos da matriz de influência é analítico. 

Belo e Benini (1991) utilizaram o “Vortex Lattice Method” para estudar as cargas 

transientes em asas finitas. 

Bernudez et al. (2002) utilizaram um método que junta o Método dos Painéis, 

para o escoamento potencial, e o Método das Diferenças Finitas, para a camada 

limite turbulenta, para estudar o escoamento transiente sobre um aerofólio no 

contexto de uma turbina eólica. Entretanto o método não apresentou bons resultados 

quando o efeito de separação aumenta, pois o modelo proposto não leva em conta a 

esteira viscosa atrás do corpo. 

 A utilização do Método de Vórtices traz ; importantes vantagens: o campo 

fluido não precisa ser discretizado, permite a visualização da esteira viscosa atrás do 

corpo e é possível o cálculo do coeficiente de arrasto. 
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 Utilizando este método, Lewis (1991) simulou o escoamento sobre aerofólios 

NACA 0012 com vários ângulos de ataque, inclusive no “stall”, e aerofólios NACA 

0025 com “flap”, obtendo, para todos os casos, bons resultados. 

 Mais recentemente Hirata e Pereira (1999) simularam um aerofólio NACA 

0012, obtendo dados aceitáveis quando comparados com os resultados obtidos por 

Lewis (1991) e com resultados experimentais. Xu (1999) simulou o escoamento em 

torno de um aerofólio simétrico Joukowski com um “spoiler” levantado, mas os 

vórtices foram gerados apenas na ponta do “spoiler”. Akbari e Price (2000) 

estudaram o escoamento sobre aerofólios que estavam oscilando em grandes ângulos 

de ataque. Ricci et al. (2001) estudou a interação entre um aerofólio NACA 0012 e 

uma superfície sólida. Para a simulação do aerofólio foi utilizado o Método dos 

Painéis com vorticidades distribuídas, e para a superfície foi utilizado o Método de 

Imagens. 

Entre as pesquisas experimentais recentes, tem-se a realizada por Kuo e Hsieh 

(2001) que estudaram as estruturas de vórtices e a convecção da vorticidade acima de 

um aerofólio NACA 0012 oscilando com baixa freqüência em um escoamento 

uniforme, a de Schewe (2001) que analisou a variação das cargas aerodinâmicas de 

um aerofólio utilizado na fazenda eólica Growian em relação ao incremento do 

número de Reynolds e a de Devinant et al. (2002) que apresentam dados para 

sustentação, arrasto e distribuição de pressão para aerofólios NACA 654-421 com 

grandes ângulos de ataque e níveis de turbulência entre 0,5 e 16%. 

As interações entre um aerofólio e uma nuvem ou vórtice incidente tem sido 

alvo de vários estudos numéricos e experimentais.  

Os primeiros estudos numéricos foram realizados por Panaras (1987) que 

estudou a interação de vórtices pontuais e nuvens de formato circular e senoidal com 

aerofólios da família Joukowski. Foram calculados os coeficientes de pressão mas 

não foram considerados os efeitos da viscosidade, não permitindo um maior 

entendimento do fenômeno . Neste estudo Panaras percebeu a necessidade de 

considerar nuvens ao invés de vórtices pontuais nas proximidades do corpo. O estudo 

da formação de um vórtice secundário numa ponta provocado por uma nuvem de 

vórtices incidente através de um método híbrido foi realizado por Lee e Kim (1990). 

A nuvem incidente foi modelada como um vórtice de Rankine e foi considerada a 
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condição de aderência na ponta, contudo os efeitos difusivos na nuvem foram 

desprezados, alem de não terem sido calculadas as cargas atuantes. 

 Chalcatana et al. (1994) utilizaram o Método das Perturbações para estudar os 

aspectos potenciais da interação entre um vórtice pontual fixo no espaço e um 

aerofólio Joukowski na presença de uma placa plana. Foram encontrados os 

coeficientes de sustentação para o aerofólio e de pressão para o aerofólio e a placa 

plana.Chalcatana et al. (1995) estenderam o estudo anterior fazendo o vórtice mover-

se através de um esquema lagrangeano de segunda ordem. Nesses estudos não foram 

consideradas a esteira produzida pelo corpo nem uma nuvem incidente. Apenas um 

vórtice pontual. 

 O Método dos Painéis com vorticidade linearmente distribuída para satisfazer 

a condição de impenetrabilidade no corpo foi utilizado por Fonseca et al. (1997) para 

simular a interação entre um vórtice potencial e um aerofólio. A velocidade do 

vórtice incidente e da vorticidade gerada no corpo foi obtida através de um esquema 

de convecção de primeira ordem.. Carreiro e Bodstein (1991) utilizaram a mesma 

metodologia para simular a interação entre um vórtice paralelo a uma placa plana e 

um aerofólio próximo a esta placa. Para a difusão da vorticidade foi utilizado o 

Método do Avanço Randômico e a placa plana foi modelada pelo Método de 

Imagens. So, Jadic e Mignolet (1999) utilizaram as equações de Euler para examinar 

a interação entre uma esteira viscosa e dois modelos de aerofólios, sendo um elástico 

e outro rígido. A vorticidade incidente foi modelada através de vórtices concentrados 

que eram movidos através de um esquema de Diferenças Finitas e o método dos 

painéis com fontes e vórtices era utilizado para representar o corpo. 

 Leung e So (2001) estenderam o estudo anterior concentrando neste estudo o 

fenômeno da ressonância provocada pelos vórtices incidentes. 

Um modelo numérico de alta resolução para simular os efeitos provocados 

pela torre de sustentação no desempenho de uma turbina eólica horizontal, provocada 

por uma nuvem de vórtices foi desenvolvido por Wang e Coton (2001). 

Entretanto, os estudos acima não forneceram subsídios para um maior 

esclarecimento das alterações obtidas nas cargas calculadas. 
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 Medeiros et al.(2002) utilizaram o Método de Vórtices para estudar a 

interação entre uma nuvem circular de vórtices pontuais e um aerofólio NACA 0018 

com ângulo de ataque nulo. No estudo, as cargas aerodinâmicas foram obtidas pela 

integração das pressões e foram consideradas as condições de aderência e 

impenetrabilidade no corpo. 

Chen e Chiou (1997) fizeram um estudo experimental da interação entre uma 

nuvem de vórtices gerada por um aerofólio NACA 0012 e uma placa plana.As 

distâncias verticais da esteira incidente variaram entre 0 e 5 vezes a espessura da 

placa. O número de Reynolds utilizado foi de 1000 baseado na espessura da placa. 

Os mesmos autores, em 1998, analisaram a interação entre um vórtice produzido por 

um aerofólio NACA 0015 com Reynolds de 20.000 e placas planas com vários 

formatos de ponta. O trabalho experimental permitiu uma visualização da interação 

nuvem incidente/ placa plana, alem da obtenção dos coeficientes de pressão acima e 

abaixo da placa plana. Mas não aprofundou-se no esclarecimento das alterações 

obtidas nos coeficientes de pressão. 

Wilder e Telinonis (1998) investigaram a interação de um vórtice girando no 

sentido anti-horário produzido por um aerofólio NACA 0012 em um aerofólio alvo 

NACA 632015. Os experimentos foram feitos posicionando o aerofólio alvo em 0º e 

10º de ângulo de ataque. Foram obtidos os vetores velocidade de toda a interação 

nuvem/ aerofólio, inclusive com a obtenção dos coeficientes de pressão. Mas não se 

dedicaram na análise das variações dos coeficientes de pressão, preferindo discutir os 

campos de vorticidade da interação.  

 Nos últimos anos as preocupações com os vórtices produzidos nos pousos e 

decolagens das aeronaves na segurança de vôo, têm estimulado o estudo da interação 

entre uma nuvem de vórtices e uma placa plana. Turk et al. (1999) utilizaram uma 

formulação em funções de corrente - vorticidade para simular uma nuvem de vórtices 

próxima do solo. Um código numérico para resolver as equações de Navier-Stokes 

foi utilizado por Florent e Victor (2000) para estudar o problema anterior. Pellerin e 

Giovannini (1999) utilizaram o Método de Vórtice em Célula para simular a 

interação entre um vórtice de Rankine e uma placa plana discretizada em 105 

vórtices. 
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2.2- O Método de Vórtices. 

 

 As bases do método de Vórtices podem ser atribuídas a Rosenhead∗ apud 

Pereira (1999). Após muitos avanços e refinamentos, Ashurs∗ apud Hirata e Pereira 

(1999) fez as primeiras investigações numéricas sobre o comportamento e 

desenvolvimento das camadas cisalhantes. 

 A maior utilização do método veio após os trabalhos de Sarpkaya (1989) e 

Lewis (1991). No Brasil o trabalho de Hirata (1991) traz uma introdução sobre o 

assunto.  

 

 

 

2.2.1- Desenvolvimento da camada limite e da esteira de um corpo 

 

 As simulações sobre corpos foram inicialmente realizadas em corpos que 

possuíam arestas vivas. Nestes casos o conhecimento dos pontos de desprendimento 

de vórtices facilitava o estudo, pois os vórtices nascentes eram posicionados nestes 

pontos de descolamento, diminuindo o número de vórtices presentes na esteira e 

permitindo o uso de artifícios para tratar os vórtices que porventura penetrassem no 

corpo. 

 Com esta metodologia, Lewis (1981) estudou o escoamento sobre vários 

corpos com arestas. Mas foram desprezados os efeitos da difusão da vorticidade. 

Kamemoto e Kawamata (1986) simularam o escoamento sobre cilindros distribuindo 

vórtices em apenas parte do corpo. Araújo (1994) utiliza o desprendimento de 

vórtices junto aos pontos de descolamento para estudar o escoamento sobre um 

cilindro oscilante. Neste trabalho foram considerados os efeitos convectivos e 

difusivos da vorticidade.  

                                                
∗ Rosenhead. L., 1931, Formation os Vórtices from a Surface Soucers Distributions. ASME Jornal of 
Fluids Engineering, vol.111, pp 243-247 
∗ Ashurst, W.T. Numerical Simulation of turbulent Mixing Layers via Vortex Dynamics. Sandia Lab-
SAND 7-8613. 1977 
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 Para o estudo dos corpos suaves depara-se com a dificuldade de não serem 

conhecidos os pontos de descolamento da camada limite. Para contornar este 

problema, são simulados os processos de geração e transporte da vorticidade por toda 

a superfície do corpo. Este processo torna-se fácil quando são utilizados círculos ou 

aerofólios que possuam sua transformação conforme conhecida. Nestes casos pode-

se usar o teorema do círculo (Milne-Thompson, 1955). Seguindo esta metodologia, 

Mustto et al. (1998) simularam o escoamento sobre um cilindro girando. 

 Quando a transformação conforme não é conhecida, uma alternativa natural 

para o cálculo da influência do corpo no escoamento é a utilização do Método dos 

Painéis, (Katz e Plotkin 1991). Utilizando este procedimento, Lewis (1991) simulou 

diversos corpos utilizando painéis com vorticidades. A vorticidade sobre cada painel 

era representada por apenas um vórtice no ponto médio do painel. Como não obteve 

boa precisão, Lewis desenvolveu um algoritmo que utiliza sub-painéis. Menezes et 

al. (2001) e Menezes (2001) utilizam fontes para representar o corpo e vórtices para 

os efeitos viscosos. Já Ricci (2002) prefere utilizar painéis com vorticidades de 

densidades constantes. Outros como Petrucci et al (2001), Coton e Galbraith (1989), 

Lam (1987), entre outros, utilizaram painéis com vorticidades linearmente 

distribuídas para representar o corpo. Neste trabalho preferiu-se utilizar painéis com 

vorticicidades linearmente distribuídas. 

 

 

2.3- Convecção da Vorticidade. 

 

 Uma das dificuldades associadas ao Método dos Vórtices é o tempo 

computacional utilizado para o cálculo das interações mútuas entre os vórtices 

presentes na nuvem através da lei de Biot-Savat. O esforço computacional é da 

ordem de N2, onde N é o número de vórtices presentes na nuvem. 

 Diversos métodos têm sido propostos para minimizar o custo computacional. 

Entre eles, pode-se citar o algoritmo desenvolvido por Pereira (1999) em colaboração 

com Mustto (1998) e Malta (1998). Este algoritmo foi utilizado por Ricci et al 

(2001), Menezes (2001), Menezes et al. (2002) entre outros, com resultados muito 

bons. 
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 Um outro esquema muito utilizado para reduzir o tempo computacional, é o 

uso de esquemas de mais alta ordem para o cálculo das novas posições dos vórtices 

provocadas pela convecção. O uso do esquema de segunda ordem de Adams-

Bashfort, proposto por Pereira (1999) proporciona uma redução significativa no 

tempo computacional. 

 Spalart e Leonard (1981) desenvolveram um algoritmo que calcula a 

influência de um grupo de vórtices longe do corpo como de apenas um vórtice. 

Nakanishi et al. (1999) conseguiram uma redução do tempo computacional de 20% 

utilizando computação paralela. 

 Bernard et al. (1999) utilizaram um “Fast Multipole Method” para tornar o 

tempo computacional do cálculo entre as velocidades dos vórtices da ordem de N log 

N. Eles utilizaram também o algoritmo “Bulk Synchronous Parallel” para 

implementar a computação paralela na simulação turbulenta tridimensional do 

Método de Vórtices. 

 

 

 

2.4- Difusão da Vorticidade. 

 

 Para a simulação dos efeitos difusivos presentes na nuvem, três métodos têm 

sido propostos. 

 No Método do Espalhamento do Núcleo do Vórtice, a difusão da vorticidade 

é simulada através da variação, com o tempo, do raio do núcleo dos vórtices. Este 

método foi utilizado por Araújo e Hirata (1993) junto com o modelo do vórtice de 

Rankine, obtendo resultados satisfatórios. 

 No entanto, Greengard and Rokhlin (1987) argumentam que este método não 

converge para a solução das equações de Navier-Stokes. Fato que é contestado por 

Cottet et al. (1988) e Kida e Nakajima (1994). 

O método que simula o fenômeno convectivo através de uma velocidade de 

difusão foi desenvolvido por Ogami e Akamatsu (1991). Este método define uma 

velocidade de difusão que deve ser somada a velocidade de convecção. Xu (1999) 

utilizou o método para simular o escoamento sobre um aerofólio com “spoiler”. 
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 Chorin (1973) e Porthouse e Lewis (1981) desenvolveram o método do 

Avanço Randômico, que é o mais utilizado hoje para a simulação da difusão quando 

se utiliza uma metodologia puramente lagrangeana. Os efeitos difusivos são 

simulados através de um deslocamento aplicado a cada vórtice individualmente. Os 

valores desta variação são obtidos por números randômicos compreendidos entre 0 e 

1. Lewis (1991), Mustto (1998), Pereira (1999), Menezes (2001), entre outros, 

utilizaram este procedimento. 

 Meneghini et al. (1999) simularam o escoamento em torno de um cilindro 

oscilante utilizando o Método de Vórtices em Célula. Os efeitos viscosos são 

simulados por vórtice discretos que são convectados com a velocidade obtida da 

interpolação das velocidades dos quatro nós da vizinhança do vórtice. A difusão é 

obtida resolvendo-se um esquema de diferenças finitas. 
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2.5- Geração e Conservação da Vorticidade. 

 

 Alguns modelos têm sido propostos para a geração da vorticidade junto ao 

corpo. Kamemoto e Kawamata (1986) propuseram um modelo para calcular os 

vórtices correspondentes a camada limite através das características da camada 

baseados na equação do “Momentun” de Kerman. Kida et al. (1999) calcularam a 

circulação dos vórtices nascentes através da mudança de pressão na superfície do 

corpo obtida pela equação de Poisson. 

O modelo que calcula a velocidade em pontos da superfície, normalmente 

pontos situados em painéis, e desenvolve uma vorticidade capaz de anular estas 

velocidades nos pontos, é o modelo mais utilizado atualmente, como atesta os 

trabalhos de Hirata e Pereira (1999), Pereira (1999), Menezes et al.(2001), Menezes 

(2001), etc. 

 Um aspecto interessante na utilização de métodos puramente lagrangeanos é 

o tratamento dado aos vórtices que porventura penetrem no corpo. Alguns autores 

preferem aniquilar esta vorticidade e acrescentá-la nos vórtices nascentes no passo 

seguinte. Com este procedimento manipula-se um número menor de vórtices, com 

reflexos no custo computacional. 

 Kamemoto∗ et al. (1995) apud Hirata e Pereira (1999), fizeram os vórtices 

nascentes serem representados por segmentos de vorticidade que se moviam dentro 

da camada limite e transformavam-se em vórtices pontuais a uma certa distância do 

corpo. Hirata (2000) informa que este processo descreve os fenômenos físicos com 

bastante precisão, pois junto às paredes os movimentos tangenciais predominam 

sobre os normais. Porém o tempo computacional imposto por esta formulação é 

proibitivo. 

 Com relação à conservação da vorticidade, alguns estudiosos preferem 

refletir os vórtices que penetraram no corpo. Este procedimento parece ser o mais 

adequado quando se utiliza corpos suaves, já que o número de vórtices que penetram 

no corpo neste caso é alto e a eliminação de muitos vórtices provoca uma 

                                                
∗ Kamemoto, K.; Matsumoto, H. & Yokoi, Y., 1995. On the Extensive Applicability of the Vortex 
Method to the Prediction of Flow-Induced Vibrations Problems. Yokohama National University, 
Yokohama, Japan. 
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instabilidade numérica nos  intervalos de tempo seguintes provocada pelos vórtices 

nascentes que passam a ter uma circulação muito alta (Cottet e Koumoutsakos, 

1998). 

 Ricci e Hirata (2002) estudaram a velocidade induzida nos vórtices próximos 

do corpo pelos painéis com vorticidades distribuídas. Ele percebeu que as 

velocidades apresentavam erros que induziam os vórtices a entrarem no corpo. Ele 

utilizou o deslocamento do ponto de controle dos painéis como forma de minimizar 

este fato danoso. Ricci et al (2001) também fez uso de uma camada protetora na qual 

os vórtices que se encontravam dentro dela eram relocados, e quanto aos vórtices que 

entravam no corpo eram refletidos. O deslocamento do ponto de controle, a 

utilização de uma camada protetora junto com a eliminação dos vórtices que 

penetram no corpo foram extensamente utilizados nesse estudo. 

 

 

2.6 Cargas Aerodinâmicas. 

 

 No Método de Vórtices as cargas aerodinâmicas tem sido calculadas de várias 

formas. Nakanishi et al. (1993) utilizaram as equações de Poisson para obter a 

pressão atuando sobre vários corpos rombudos. Kida et al. (1999) utilizaram o 

método das singularidades para calcular as cargas atuando sobre um cilindro que se 

encontrava próximo de uma superfície móvel ou fixa. 

 Tanaka et al. (1999) calcularam as cargas atuando sobre uma placa elástica 

através da equação de Bernoulli para escoamento transiente. 

 Sarpkaya (1989) utilizou as fórmulas de Blasius para encontrar uma forma de 

obter os coeficientes aerodinâmicos utilizando os vórtices pontuais da esteira viscosa 

e suas velocidades. 

 A utilização da vorticidade produzida pelo corpo para obter as pressões 

atuantes foi desenvolvida por Lewis (1991). Ele utilizou a distribuição de vorticidade 

junto com as equações de Navier-Stokes para encontrar uma relação entre a 

vorticidade produzida pelo corpo e as pressões sobre o mesmo. Menezes (2001) 

utilizou o mesmo procedimento para o cálculo das cargas atuantes em um cilindro 

próximo de uma placa plana. 
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 Ricci (2002) utiliza uma formulação proposta por Shitanni e Akamatsu 

(1994) para encontrar as cargas. Neste esquema são considerados os efeitos do corpo, 

da vorticidade distribuída sobre o corpo, representada pela esteira, e da vorticidade 

produzida pelo corpo naquele instante particular. Com esta formulação o ruído 

observado no esquema proposto por Lewis (1991) é bastante atenuado. 
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Capítulo 3 

Modelo Matemático 
 

 

3.1- Introdução 

 

 Este capítulo trata da formulação matemática que descreve o escoamento de 

um fluido Newtoniano, homogêneo que escoa em regime não permanente sobre um 

corpo de forma arbitrária. 

 Após a formulação geral do problema, é proposta a solução do escoamento 

transiente através de um aerofólio NACA 0018, utilizando o Método dos Vórtices 

Discretos. 

 

 

3.2- Formulação do problema 

 

 A geometria do problema é mostrada na figura 3.1. Na figura tem-se um 

aerofólio de corda “c” que está imerso em um escoamento uniforme de velocidade 

“U” e apresenta uma nuvem circular de vórtices que se desloca com a velocidade do 

escoamento. 
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Figura 3.1- Geometria do problema em estudo. 

  

 As condições de contorno presentes no problema são representadas pela 

superfície do aerofólio (S1) e a fronteira externa do escoamento (S2). 

 

S = S1 + S2           (3.1) 

S1 = F1(x,t)           (3.2) 

S2 = F2(x,t)           (3.3) 

 

 F1 e F2 são funções escalares que descrevem o corpo e a fronteira do 

escoamento, respectivamente (Pereira, 1999; Hirata e Pereira, 1999). 

 Na superfície S1, devem-se aplicar as condições de impenetrabilidade e de 

escorregamento nulo. 

 A condição de impenetrabilidade determina que a componente normal da 

velocidade do escoamento na superfície assuma o valor igual a zero; na prática isto 

significa que partículas de fluido não irão penetrar no corpo. 

 

0* =nu
r

           (3.4) 

 

 

U
Nuvem de Vórtices 

S2 

S1 

c 
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 Para a condição de escorregamento nulo, que é provocada pela viscosidade 

do fluido, a componente tangencial da velocidade do escoamento adquire uma 

velocidade relativa em relação ao corpo igual a zero. 

 

0* =τu
r

           (3.5) 

 

 A condição imposta para as fronteiras do escoamento (S2) informa que a 

velocidade tende para a velocidade do escoamento não perturbado: 

 

∞→→ ** ;rUu
r

          (3.6) 

 

 

3.3- Hipóteses Simplificadoras da Formulação Matemática. 

 

 As hipóteses que relacionam as propriedades do fluido, do escoamento e do 

corpo são listados abaixo (Pereira,1999). 

1- O fluido é newtoniano, homogêneo e com viscosidade constante. 

2- Despreza-se o efeito da compressibilidade. 

3- O fluido escoa de maneira uniforme, mas o campo de velocidade no corpo varia 

com o tempo. 

4- O escoamento é bidimensional. 

5- A região é considerada infinita nos eixos X e Y. 

6- Todas as perturbações no escoamento são originadas pelo corpo e pela nuvem 

incidente. 
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3.4- Equações que Governam o Fenômeno 

 

 Os fenômenos físicos presentes no escoamento de um fluido Newtoniano 

sobre um corpo, são regidos pelos princípios da conservação da massa e da 

quantidade de movimento. 

 A conservação da massa para um fluído incompressível é representada pela 

seguinte equação: 

 

0** =⋅∇ u
r            (3.7) 

 

 A conservação da quantidade de movimento é descrita pelas equações de 

Navier-Stokes: 

 

*2******
*

*

)(
1

upuu
t

u rrr

r

∇+∇−=∇•+
∂
∂

ν
ρ

       (3.8) 

 

 A presença do termo de pressão na eq. (3.8) ocasiona dificuldades na sua 

resolução. No entanto, ela pode ser manipulada assumindo a forma da equação do 

transporte de vorticidade (Batchelor, 1967). 

 

∗∗∗∗∗
∗

∗

∇=∇⋅+
∂
∂

ωω
ω rrr

r

2

Re
1

u
t

              (3.9) 

 

 Na eq. 3.9 a hipótese de que o escoamento é plano já foi utilizada, já que ω 

representa a componente não nula do vetor vorticidade, que é considerado como: 

u×∇=ω  

 O termo que relaciona a variação de vorticidade causada pelas deformações 

das linhas de vorticidade é desprezado (Hirata e Pereira, 1999). 
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3.5- Adimensionalização do Problema 

 

 Para proporcionar uma simplificação e permitir uma melhor correlação entre 

as grandezas, foi desenvolvida uma adimensionalização das equações. Para esta 

adimensionalização foram escolhidas grandezas características de comprimento, 

velocidade e tempo (Pereira, 1999). 

 Escala de Comprimento: “c”- Corda do aerofólio. 

 Escala de Velocidade: “U”- Velocidade do escoamento incidente. 

 Escala de Tempo: 
U

c
T =  

 

 Através destas grandezas características, obtem-se as grandezas 

adimensionais: 

 

c
xx

*
=  

c
yy

*

=  
c

Ut
t

*

=  

U
uu

*
=  c

*νν =  
2

*

U

p
p

ρ
=  

U

c *ω
ω =  

*∇=∇ c  
U

*γγ =  

 

Com estas variáveis adimensionais as equações 3.4 até 3.9 podem ser 
reescritas em suas formas adimensionais: 
 

0=nu
r

         (3.10) 

0=τu
r

         (3.11) 

∞→→ ru ,1
r

        (3.12) 

0=⋅∇ u
r

(Equação da continuidade)      (3.13) 

upuu
t

u rrr

r

2

Re

1
∇+−∇=∇⋅+

∂
∂

 (Equações de Navier-Stokes)   (3.14) 
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ωω
ω rrr

r

2

Re

1
∇=∇⋅+

∂
∂

u
t

 (Equação do transporte da vorticidade)  (3.15) 

 

 

3.6- Solução do Problema. 

 

 O problema da interação de uma nuvem incidente e um corpo de forma 

aerodinâmica é governado pelas equações de Navier-Stokes, e não apresenta solução 

analítica. Parte-se então para os métodos numéricos como forma de obter-se uma 

solução aproximada do problema. Dentre os diversos métodos numéricos existentes, 

utiliza-se neste trabalho o Método de Vórtices Discretos (Pereira, 1999; Hirata e 

Pereira, 1999, Ricci et al, 2001). 

 O método de vórtices é um método lagrangeano, que utiliza um algoritmo 

para separar os fenômenos convectivos e difusivos da vorticidade. Toda a vorticidade 

produzida no corpo e na nuvem incidente é descrita como uma nuvem de vórtices 

pontuais distribuídos na região fluida. 

 O desenvolvimento matemático deste método é descrito a seguir, iniciando-se 

pelo algoritmo que separa os processos de convecção e difusão, seguindo-se da 

descrição destes processos, da geração da vorticidade e do cálculo das cargas 

aerodinâmicas atuantes. 
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3.6.1- Algoritmo de separação da parte viscosa. 

 

 Através da eq.(3.15), Chorin (1973) desenvolveu um algoritmo chamado 

“Viscous Splitting Algoritm” que separa os fenômenos convectivos e difusivos da 

vorticidade.  

Neste algoritmo a convecção é governada pela equação: 

 

0=∇⋅+
∂

∂
ω

ω
u

t

r

        (3.16) 

 

E a difusão é regida pela equação: 

 

ω
ω 2

Re

1
∇=

∂
∂
t

        (3.17) 

 

 Através deste algoritmo pode-se calcular no mesmo intervalo de tempo a 

convecção da vorticidade separadamente da difusão. E é neste fato que o Método de 

Vórtices se baseia para a simulação do problema. 
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3.6.2- Convecção da vorticidade. 

 

 De acordo com a eq.(3.16), a vorticidade é transportada como se fosse uma 

partícula de fluido (Helmholtz∗, apud Ricci et al., 2001). 

 Portanto, a velocidade de cada elemento é definida através da equação 

diferencial: 

 

),( txu
dt

xd r

r

=          (3.19) 

 

Onde ),( txu
r

é o vetor velocidade. 

 

 Como o Método de Vórtices utiliza vórtices pontuais para simular o campo 

de vorticidade, a eq. (3.19) deve ser reescrita para cada vórtice “p” da simulação. 

 

)),(( ttxu
dt

xd
pp

p rr

r

=   p=1,Nv     (3.20) 

 

Onde, Nv corresponde ao número de vórtices presentes na simulação naquele 

intervalo de tempo particular. 

 Como na equação que governa a convecção (eq. 3.16), não há termos que 

representem a viscosidade, percebe-se que o problema da convecção é um problema 

potencial governado pela equação de Euler (Hirata e Pereira, 1999). 

 Assim pode-se calcular a velocidade )),(( ttxu pp

rr

 através do potencial de 

velocidade : 

 

f(z) = f(z)i + f(z)v + f(z)c + f(z)N      (3.21) 

 

                                                
∗  HELMHOLTZ,H. On Itegrals of the Hydrodynamics Equations which Express Motion Translation 
P.G. Tait, in Plil. Mag(4) 1867, Vol 33, pp 485-512. 
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 O termo f(z)i indica o potencial do escoamento incidente, f(z)v o potencial 

dos vórtices pontuais presentes na esteira viscosa do corpo, f(z)c é o potencial 

produzido pelo corpo e f(z)N representa a nuvem de vórtices incidente. 

 A velocidade do problema é expressa pela equação: 

 

dz

zdf
yxyxu

)(
),(),( =−ν        (3.22) 

 

As componentes da velocidade nos eixos “x”e “y”para os Nv vórtices 

presentes na simulação assume a forma das equações abaixo: 

Para o eixo “x”: 

 

u(xp,yp) = ui(xp,yp) + uv(xp,yp) + uc(xp,yp) + uN(xp,yp)              (3.23a) 

 

Para o eixo”y”: 

 

v(xp,yp) = vi(xp,yp) + vv(xp,yp) + vc(xp,yp) + vN(xp,yp)             (3.23b) 

 

3.6.2.1- Potencial produzido pelo escoamento incidente. 

 

 O potencial de velocidade associado ao escoamento uniforme incidente 

adquire o valor da velocidade do escoamento não perturbado adimensionalizado 

U=1. 

 

F(z)i = z         (3.24) 

 

 

Tem-se então: 

 

ui = 1 e vi =0          (3.25) 
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3.6.2.2- Velocidade induzida pela nuvem de vórtices incidente e pelos vórtices 

presentes na esteira do corpo. 

 

A nuvem de vórtices incidente é composta por vórtices pontuais semelhantes 
aos vórtices produzidos na superfície do corpo. Portanto, estão sujeitos as mesmas 
definições e postulados matemáticos e físicos dos vórtices originados do corpo. 

O potencial de velocidade associado aos Nv vórtices presentes no escoamento 

é definida como: 

 

∑
=

−Γ==
Nv

p
qpvq

Nv zzwzfzf
1

)(
2

1
)()(

π
     (3.26) 

 

Onde ( zp – zq ) é a distância entre um ponto “p” e o núcleo do vórtice “q” de 

intensidade Γ. 

 A função wv( zp - zq ) é característica do tipo de vórtice utilizado na 

simulação. 

 Se forem usados vórtices potencias, no qual toda a vorticidade está 

concentrada no núcleo e apresenta uma distribuição na forma de uma função delta de 

Dirac, a função wv( zp - zq ) presente na eq.(3.26) assume a forma: 

 

wv( zp - zq ) = ln( zp – zq )       (3.27) 

 

 O potencial de velocidade associado a este tipo de vórtice é expresso pela 

equação: 

 

∑
= −
Γ=−

Nv

q qp
qpppp

v

zz
yxvyxu

1 )(

1

2

1
),(),(

π
    (3.28) 

 

 Percebe-se que este modelo de vórtice apresenta uma singularidade na 

velocidade quando o ponto “p” se aproxima de “q”. Neste caso a velocidade tende 

para infinito, o que não retrata o que ocorre na natureza. A figura 3.2 mostra o 

comportamento de um vórtice potencial. 
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FIGURA 3.2- Distribuição da vorticidade e da velocidade para o vórtice Potencial.  

 

 Para contornar os problemas decorrentes da singularidade presente na eq. 

(3.28), têm sido adotados núcleos de raio σ0 para os vórtices e, neste núcleo a 

velocidade comporta-se de uma maneira diferente. (Hirata e Pereira, 1999). 

 O vórtice de Chorin comporta-se como um vórtice potencial fora do núcleo, 

mas no interior deste apresenta uma velocidade induzida constante, como mostra a 

figura 3.3. 

 

 

FIGURA 3.3- Distribuição da vorticidade e da velocidade para o vórtice de Chorin. 

 

 Este modelo de vórtice ainda apresenta uma singularidade na origem e a 

distribuição de velocidade possui uma descontinuidade na derivada, no limite do 

núcleo de raio σ0. 
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 Na figura 3.4 observa-se a distribuição de vorticidade e de velocidade para 

um vórtice de Rankine, que tem uma velocidade que varia linearmente no interior do 

núcleo de raio σ0, mas fora deste a velocidade se comporta como num vórtice 

potencial. 

 

 

 

FIGURA 3.4- Distribuição da vorticidade e da velocidade para o vórtice de Rankine. 

 

 Apesar deste modelo ainda apresentar uma descontinuidade na derivada da 

velocidade no limite de σ0 ele simula bem os efeitos de amortecimento causados pela 

viscosidade (Hirata e Pereira, 1999; Hirata, 2000). 

 O vórtice de Rankine foi bastante utilizado por Araújo e Hirata (1993), 

Araújo e Hirata (1993) e ∗KAMEMOTO et al, apud Hirata (2000). 

 Contornando o problema da descontinuidade da derivada da velocidade nos 

limites do núcleo de raio σ0, o vórtice de Lamb assume uma distribuição normal para 

a vorticidade no interior do núcleo viscoso. 

 A distribuição da velocidade assemelha-se à encontrada no vórtice de 

Rankine, mas não apresenta a descontinuidade da derivada deste modelo de vórtice, 

como pode ser verificado na figura 3.5. 

 

                                                
∗ KAMEMOTO,K.;NAKAHARA,N.;KAWATA,Y.;IMAMURA,K.;KANEKO,T. 
NumericalSimualtion of vortex flows interacting with vibrations under flows gates In: IAHR 
SYMPOSIUM, Belgrade, Tugoslave, 1990. 
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FIGURA 3-5- Distribuição da vorticidade e da velocidade para o vórtice de Lamb. 

 

 A função wv( zp - zq ) da eq. (3.26) para o vórtice de Lamb é: 
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 Onde r é à distância entre o centro do vórtice e o ponto onde a velocidade está 

sendo induzida, e: 

 

Re48364,40
t∆=σ        (3.29) 

 

O campo de velocidade para um vórtice de Lamb passa a ser escrito por: 
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 Na eq. (3.30) foi utilizado o fato de que um vórtice não induz velocidade nele 

mesmo. 
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3.6.2.3- Escoamento induzido pelo corpo 

 

 O potencial de velocidade f(z)c, que representa o corpo, pode ser simulado 

por singularidades distribuídas sobre a superfície S1. Deste modo, o potencial que 

representa o corpo passa a ser expresso pela equação: 

 

∫ −=
1

)()(
2

1
)(

S

c
c dzwgzf ζζζ

π
      (3.31) 

 

 Onde g(ζ) é a densidade da singularidade utilizada para representar o corpo e 

a função wc (z - ζ) representa o tipo de singularidade utilizada. 

 Lewis (1991) demonstra que ao se utilizar vorticidades distribuídas sobre a 

superfície S1 é necessário apenas impor a condição de contorno representada pelo 

escorregamento nulo, eq. (3.5), sendo a condição de impenetrabilidade, eq. (3.4), 

automaticamente satisfeita. 

 Utilizando vorticidades distribuídas sobre a superfície S1, a eq. (3.31) passa a 

ser escrita como: 

 

∫ −=
1

)ln()(
2

1
)(

S

c dzzf ζζζγ
π

      (3.32) 

 

 A integral da eq. (3.32) pode ser resolvida analiticamente através do teorema 

do círculo, quando a superfície S1 tem a forma de um círculo (Milne-Tonpson, 1955) 

ou nas superfícies que podem ser obtidas através de transformações conformes 

(Manzanares, 1998). 

 Quando se utiliza corpos de formas arbitrárias a solução da eq. (3.32) torna-se 

muito difícil; parte-se, então, para soluções numéricas, o que será visto no capítulo 

seguinte. 
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3.6.3- Difusão da vorticidade. 

 

 A difusão da vorticidade é governada pela eq. (3.17): 

 

ω
ω 2

Re

1
∇=

∂
∂
t

        (3.17) 

 

Diversos modelos e algoritmos têm sido propostos para simular esta equação. 

 

 

3.6.3.1- Variação do núcleo do vórtice. 

 

 Neste algoritmo a difusão da vorticidade é simulada através de uma variação 

no núcleo dos vórtices presentes em toda a esteira viscosa. 

 Partindo-se das equações básicas que governam a difusão da vorticidade, 

quando apenas um vórtice de Lamb está presente na região fluida infinita e 

assumindo-se que os efeitos da difusão da vorticidade encontram-se restritos ao 

núcleo dos vórtices (Panton, 1984) tem-se ( Hirata e Pereira, 1999). 
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 Onde α é o número de incrementos de tempo e c é uma constante igual a  

2, 2418. 

 Apesar de Greengard1 apud Hirata (2000) informar que a solução obida pelo 

método da variação do raio do núcleo não convergir para as equações de Navier-

Stokes, Araújo e Hirata (1993) obtiveram bons resultados numéricos com esta 

técnica aplicada a vórtices de Rankine.  

 

                                                
1 GREENGARD,C.; 1985, The core spreading vortex method aproximates the wrong equation. 
J.Comp. Phys. 61: 345-348. 
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3.6.3.2- Método do avanço randômico. 

 

 Este procedimento foi proposto por Chorin (1973), fazendo uma analogia aos 

deslocamentos randômicos que ocorrem em moléculas e que foram estudados por 

Eistein (1956). De forma independente, Porthouse and Lewis (1981) desenvolveram 

um algoritmo semelhante. 

 Este método foi muito utilizado por Lewis (1991), Pereira (1999), Ricci 

(2002) e Menezes et al. (2001). Esta é, provavelmente, a técnica mais utilizada para 

simular a difusão da vorticidade com o Método de Vórtices (Hirata e Pereira, 1999). 

 Neste processo, para simular a difusão da vorticidade, em cada incremento de 

tempo os vórtices devem sofrer um deslocamento randômico com componentes nos 

eixos “x”e “y” calculados pelas equações: 

 

No eixo x: ξ (t) = (∆r)Cos θ       (3.34) 

 

No eixo y: η (t) = (∆r)Sen θ       (3.35) 

 

∆r e θ são calculados através das equações: 
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 Onde P e Q são números randômicos compreendidos entre 0 e 1. 
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3.6.3.3 Método da velocidade de difusão 

 

 Este método foi proposto por Ogami and Akamatsu2 apud Hirata (2000). No 

entanto, Kempka and Strickland (1993) argumentam que se o núcleo possuir 

divergência nula o método não simula completamente o fenômeno. Shitanni and 

Akamatsu (1994) apresentaram um algoritmo para a expansão do núcleo. 

 Partindo da equação da vorticidade, eq. (3,15), e com o auxílio da equação da 

continuidade, tem-se: 
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   (3.37) 

 

 Esta expressão mostra que a vorticidade é transportada pelas velocidades: 
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 Como u e v são as velocidades de convecção, ficam explícitas as velocidades 

de difusão. 

 Para este método deve-se observar que as expressões que definem a 

velocidade de difusão são distintas para os diversos tipos de vórtices. 

 

 

3.6.4- Cargas Aerodinâmicas. 

 

 Neste tópico será discutido o cálculo das cargas aerodinâmicas presentes no 

corpo. A descrição será restrita aos esquemas propostos por Lewis (1991) e o 

esquema desenvolvido por Ricci (2002) baseado num trabalho de Shitanni e 

Akamatsu (1994). 

 
                                                
2 OGAMI, Y. and AKAMATSU,T.,1991, Viscous flow simulaion using the discrete vortex model- The 
diffusion velocity method. Computers & Fluids, vol. 19, nº3/4, pp 433-441 
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3.6.4.1- Esquema de cálculo da pressão proposto por Lewis (1991). 

 

 Após a consideração da convecção e da difusão dos vórtices, as equações de 

Navier-Stokes podem ser utilizadas para separar o termo de pressão: 
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 Levando-se em conta que se deseja calcular o campo de pressões sobre uma 

superfície, a condição de escorregamento nulo pode ser usada. Assim, a eq. (3.38) 

toma a forma: 
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        (3.39) 

 

Onde “ s” é a coordenada que define um ponto na superfície S1. 

 O fluxo da vorticidade é correlacionado com a pressão pela equação: 
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 Se a vorticidade por unidade de área, no ponto definido por “s”, é 

representada por γ (s), então t
s

∂
∂ )(γ  também representa o fluxo de vorticidade no 

mesmo ponto. Pode-se então reescrever a eq. (3.39) como: 
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3.6.4.2- Esquema desenvolvido por Ricci 

 

 Fazendo a combinação das equações de Navier-Stokes, eq. (3.14) com a 

relação vetorial. 
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e utilizando o fato de que o trabalho especifico é dado por: 

 

2

2u
pY +=                (3.43) 

as equações de Navier-Stokes podem ser escritas na forma 
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Fazendo o divergente da eq. (3.44) e observando que o escoamento é incompressível, 

tem-se: 
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onde ∞−= YYY
~  e Y∞ é uma constante. 

 Multiplicando a eq. (3.45) pela função de Green e integrando no domínio do 

escoamento 
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 Na equação 3.46 a função de Green deve ser tomada como 

 

rGi ln
2

1

π
−=         (3.47) 

onde: 

( ) ( )22
ii yyxxr −+−=  

 

onde o índice “i” denota o ponto onde se quer determinar a pressão. 

 As integrais presentes na eq. (3.46) serão resolvidas de forma numérica no 

próximo capítulo. 
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Capítulo 4 

Implementação Numérica 
 

 

4.1- Introdução 

 

 Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento numérico utilizado para 

resolver o problema da interação entre uma nuvem incidente de vórtices e um corpo 

de forma suave. O algoritmo utilizado simula os processos de convecção e difusão da 

vorticidade pelo Método de Vórtices Discretos. O corpo é simulado utilizando-se 

elementos da teoria potencial, representado pelo método dos painéis. As cargas 

aerodinâmicas atuantes são calculadas através do esquema proposto por Lewis 

(1991) e pela extensão feita por Ricci (2002) no esquema de Shitanni e Akamatsu 

(1994). 

 

 

4.2- Representação do corpo 

 

 O potencial de velocidade associado à presença do corpo, f(z)c, representado 

pela eq. (3.32) pode ser resolvido analiticamente para corpos de forma simples como 

o círculo (Milne-Tompson, 1955) ou para corpos que possuem sua transformação 

conforme conhecida, tais como a família de aerofólio Joukowski. Para corpos de 

forma arbitrária faz-se uso de soluções numéricas. 
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 Lewis (1991), Pereira (1999) e Ricci (2002) utilizaram o Método dos Painéis 

(Katz e Plotkin, 1991), para a representação do potencial de velocidade associado à 

presença de um corpo de forma arbitrária no escoamento. 

 Neste método a superfície arbitrária S1 é representada por painéis planos 

associados a singularidades, como mostra a figura 4.1, onde um corpo de forma 

elíptica é discretizado em 8 painéis planos. Cada painel tem um ponto inicial (Ze1), 

um ponto final (Ze2), um ponto central (Zc) e um ponto de geração de vorticidade 

(Zg). 

 

Figura 4-1. Discretização do corpo. 

 

 Distribuindo-se vorticidade de densidade uniforme sobre um painel (fig. 4.2), 

o potencial de velocidade desta singularidade num ponto “P” é dado pela equação: 
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 As velocidades induzidas no ponto “P” são: 
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 Onde: 
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Figura 4-2. Nomenclatura utilizada na simulação do corpo. 

 

 O potencial de velocidade no ponto “P” induzido por todos os painéis que 

representam o corpo é obtido pela somatória da eq. (4.1) sobre todos os Np painéis: 
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 Fazendo-se o ponto “P” da eq. (4.5) ser o ponto de controle (Zc) do i-ésimo 

painel, sendo as coordenadas deste painel (xZci , yZci ), pode-se reescrever a eq. (4.5) 

para obter o potencial de velocidade induzido por todos os painéis no painel “i”: 

 

( ) ( )∑
= ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−−−=

Np

j
jjZcijjZci

j

r

rz
xxxx

1
2

2

2
1

2211 ln
22

θθ
π

γ
φ              (4.6) 

 

(x1,0) (x2,0) 

(x,z) 



 38 

 Onde: 
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⎠

⎞
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⎛
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= −

kZci
k xx

z1tanθ   ( ) 22 zxxr kZcik −−=  K=1,2           (4.7) 

 

 Sendo conhecido o potencial de velocidade induzido por todos os painéis no 

ponto Zc do i-ésimo painel, deve-se aplicar a condição de escorregamento nulo 

representada pela eq. (3.5) (Ricci, 2002). 

 Da aplicação desta condição de contorno, automaticamente especifíca-se a 

condição de impenetrabilidade (Lewis, 1991), fazendo a superfície do corpo se 

transformar em uma linha de corrente. 

 Na eq. (4.6) percebe-se que apenas o termo γj não depende da geometria do 

corpo. Pode-se então obter a seguinte relação matricial: 

 

[Kij]{γ}={LD}                            (4.8) 

 

Onde a matriz [Kij] representa a componente tangencial da velocidade no 

painel i, induzida por uma distribuição de densidade unitária aplicada no painel j. 

Na a equação (4.6) tem-se uma descontinuidade na velocidade induzida pelo 

painel no seu próprio ponto de controle (i=j). Neste caso é assumido que a 

componente tangencial da velocidade induzida pelo painel no seu ponto de controle é 

γ/2. 

 O significado do vetor incógnita {γ} e do vetor força {LD} ficará claro nas 

seções seguintes. 
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4.3- Vetor Força 

 

 O vetor força corresponde à aplicação da condição de contorno provocada 

pela viscosidade, eq. (3.5), nos pontos de controle dos painéis. 

 No instante inicial estão presentes apenas o escoamento incidente e a nuvem 

incidente de vórtices. 

 As componentes tangenciais da velocidade induzida pelo escoamento 

incidente f(z)i nos pontos de controle, são: 

 

ui=1nτj e vi = 0                   (4.9) 

 

onde nτj é um vetor unitário tangente ao ponto de controle do j-ésimo painel. 

 Neste estudo foram utilizados vórtices de Lamb que não apresentam a 

descontinuidade da derivada da velocidade induzida (Hirata e Pereira, 1999). 

 O campo de velocidade provocado pela nuvem de vórtices é obtido pela eq. 

(3.30). As componentes da velocidade no ponto Zc do j-ésimo painel são: 
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 Nestas equações, Nv é o número de vórtices da nuvem incidente e r é a 

distância entre o ponto de controle do painel j e o núcleo de cada vórtice. O núcleo 

do vórtice é dado por: 

 

Re48364,40
t∆=σ                 (4.12) 
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De posse destas velocidades, o vetor força da eq. (4.8) pode ser obtido da 

seguinte equação: 

 

{LD}=nτj + u(xZcj, yZcj) nτj+v(xZcj, yZcj) nτj             (4.13) 

 

 Para os demais instantes de tempo acrescenta-se o potencial induzido pelos 

vórtices pontuais presentes na esteira viscosa do corpo f(z)v. A equação resultante 

continua sendo a eq. (4.13), mas no cálculo das velocidades u(xZcj, yZcj) e v(xZcj, yZcj) 

o número Nv, corresponde a soma dos vórtices presentes na nuvem incidente e na 

esteira viscosa do corpo. 

 

 

4.4- Vetor Incógnita 

 

 A resolução do sistema representado pela eq. (4.8) fornece as densidades de 

vorticidades capazes de satisfazer a condição de contorno do escorregamento nulo, 

eq. (3.5) e, conseqüentemente, a condição de impenetrabilidade (Ricci, 2002). 

 A vorticidade gerada nos painéis é transformada em um vórtice discreto por 

um processo de difusão primária (Pereira, 1999) e (Ricci, 2002), onde a intensidade 

do vórtice é: 

 

jjj s∆=Γ γ                  (4.14) 

 

sendo ∆sj o comprimento do painel “j”. 

 

O vórtice gerado é posicionado no ponto Zg , que está situado a uma distância 

ε do painel, como mostra a figura 4.3. 
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    γ(Sn)  ε 

 

 

∆(sn) 

 

Figura 4.3- Processo de Difusão Primária. 

Estes vórtices, posicionados no ponto Zg, sofrem os processos de convecção e 

difusão, provocando um desequilíbrio no campo de velocidades do corpo. Neste 

caso, a condição de escorregamento nulo não está mais garantida e, para que a 

condição de contorno seja restabelecida, uma nova vorticidade é desenvolvida. 

 

 

4.5- Convecção e Difusão da Vorticidade 

 

4.5.1- Convecção da vorticidade 

 

 De acordo com a eq. (3.16), a convecção da vorticidade comporta-se como a 

de uma partícula de fluido. 

 As velocidades associadas aos vórtices livres são obtidas pelas equações: 

 

u(xp, yp) = ui(xp, yp) + uv(xp, yp) + uc(xp, yp) + uN(xp, yp)         (3.23a) 

 

v(xp, yp) = vi(xp, yp) + vv(xp, yp) + vc(xp, yp) + vN(xp, yp)         (3.23b) 

 

As componentes da velocidade associada ao escoamento incidente são: 

 

ui(xp, yp) =1  vi(xp, yp) = 0              (4.15) 

 

 Atenta-se para o fato que o escoamento é uniforme está adimensionalizado. 

Vórtice Nascente (Γp= γ(Sn)∆Sn) 
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 As componentes da velocidade induzida pelos vórtices presentes na esteira 

viscosa do corpo e na nuvem incidente de vórtices são calculadas pela eq. (3.30). 
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 Onde o sobrescrito “v” refere-se aos vórtices presentes na nuvem produzida 

pelo corpo e o sobrescrito “N” aos vórtices presentes na nuvem incidente.  

 O cálculo da velocidade induzida entre os vórtices da nuvem é responsável 

pelo maior custo computacional presente no Método dos Vórtices, tendo em vista 

que o número de vórtices aumenta com os incrementos de tempo da simulação. 

 Uma boa redução do tempo destinado a este cálculo é obtida utilizando-se o 

algoritmo desenvolvido por Pereira (1999). 

 O cálculo das velocidades induzidas pelos painéis com vorticidades 

distribuídas utilizados para simular o corpo é: 
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 Onde Np é o número de painéis utilizados para discretizar o corpo e o ponto 

induzido é o centro do vórtice pontual. 

 Conhecida as componentes da velocidade induzida em cada vórtice com o 

auxílio das eqs. (3.23a e 3.23b), a solução da eq. (3.19) é encontrada. As novas 



 43 

posições dos vórtices produzidas pela convecção podem ser obtidas através da 

solução de Euler: 

 

tttxutxttx pp ∆+=∆+ )),(()()(
rrrr

              (4.20) 

 

A solução de Euler é uma aproximação de primeira ordem em ∆t para a eq. 

(3.19). Contudo, aproximações de ordens superiores permitem utilizar incrementos 

de tempo maiores, reduzindo o tempo computacional. Lewis (1991) utilizou um 

esquema de diferenças centradas para a convecção dos vórtices, porém, neste 

esquema, as velocidades são calculadas pelo menos duas vezes, o que aumenta o 

custo computacional. 

Um esquema proposto por Pereira (1999) utiliza aproximações de segunda 

ordem de Adams-Bashforth para a convecção dos vórtices. Neste esquema a nova 

posição dos vórtices é obtida pela equação: 

 

[ ] tttututxttx pppp ∆∆−−+=∆+ )(5,0)(5,1)()(
rrrr

            (4.21) 

 

 Na eq. (4.21) necessita-se das componentes da velocidade nos instante de 

tempo anterior. Nos vórtices que sofreram o processo de difusão primária 

(nascentes), não se tem o valor da velocidade no tempo anterior, assim estes vórtices 

são convectados por um esquema de Euler. Pereira (1999), Menezes ( 2001) e (Ricci, 

2002) obtiveram ótimos resultados com o esquema de Euler para os vórtices 

nascentes e o esquema de segunda ordem de Adams- Bashforth para os demais 

vórtices. Este é o esquema usado neste trabalho. 
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4.5.2- Difusão da Vorticidade 

 

 A difusão dos vórtices representa os efeitos viscosos presentes no 

escoamento, sendo descrita pela eq. (3.17). 

 No método do Avanço Randômico implementa-se um deslocamento 

randômico nos eixos “x” e “y” em cada intervalo de tempo para todos os vórtices 

presentes na simulação. 

 As componentes “x” e “y”deste deslocamento são encontradas através das 

equas. (3.34 e 3.35). 

 É importante observar que os deslocamentos randômicos são acrescentados à 

convecção dos vórtices livres. Assim, a posição final dos vórtices é encontrada pelas 

equações: 

para os vórtices nascentes 

 

)()),(()()( ttttxutxttx ppppp ζ+∆+=∆+
rrrr

             (4.22) 

 

e para os demais vórtices 

 

[ ] )()(5,0)(5,1)()( ttttututxttx ppppp ζ+∆∆−−+=∆+
rrrr

           (4.23) 

 

 

4.6- Conservação da Vorticidade 

 

 Alguns vórtices podem entrar no corpo após os movimentos de difusão e 

convecção. Teoricamente, na simulação, nenhum vórtice deveria atravessar a 

superfície do corpo, mas, como a simulação é discreta no tempo e os vórtices são 

gerados e posicionados em toda a superfície, pode acontecer de alguns vórtices 

ultrapassarem a superfície. 

 Para contornar este problema alguns pesquisadores eliminam vórtices que 

penetram no corpo. Neste caso deve-se utilizar a lei da conservação da vorticidade e 

acrescentar aos vórtices nascentes no ∆t seguinte a vorticidade perdida. Para isto, 
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faz-se uma correção na matriz representada pela eq. (4.8), através da substituição de 

uma linha qualquer da matriz pela equação explícita, (Hirata e Pereira , 1999): 
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VE é o número de vórtices eliminados. 

 Para este trabalho foi escolhida a última linha da matriz representada pela eq. 

(4.8) para ser substituída pela eq. (4.24).  

 

 

4.7- Cargas Aerodinâmicas 

 

4.7.1- Cálculo das cargas através do esquema proposto por Lewis (1991) 

 

 A eq. (3.39) mostra que a distribuição de pressões está diretamente ligada ao 

fluxo de vorticidade distribuída sobre a superfície S1. 

 Como o fluxo de vorticidade no ponto “s” é definido por 
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pode-se escrever uma equação que relaciona a vorticidade distribuída sobre um 

painel com a pressão atuando sobre o mesmo: 
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 A eq. (4.26) na forma adimensional é: 

 



 46 

t
p
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 Através da eq. (4.27) e do algoritmo descrito abaixo pode-se encontrar as 

pressões atuando nos pontos de controle Zc dos painéis. 
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 De posse das pressões nos pontos Zc, pode-se obter os coeficientes de 

sustentação e arrasto para cada painel. 

 

Cd=p(Zcj)∆sjnτ                        (4.28a) 

 

CL=p(Zcj)∆sjnn             (4.28b) 

 

 Onde nτ e nn são vetores unitários nas direções tangenciais e normais ao 

painel, respectivamente. 

 As forças de arrasto e sustentação totais são encontradas pelo somatório das 

eqs. (4.28a e 4.28b) sobre todos os painéis. 
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4.7.2- Cálculo das cargas através da extensão do esquema de Shitanni e 

Akamatsu (1994) proposta por (Ricci, 2002) 

 

 Para a resolução das integrais presentes na eq. (3.44), diversas manipulações 

e artifícios matemáticos foram utilizados (Ricci, 2002) obtendo-se a equação: 
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 Na eq. (4.29) que o primeiro somatório apresenta termos puramente 

geométricos e que, portanto, são constantes. Assim pode-se transformá-lo em uma 

matriz. 
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 Onde “i” e “j” variam de 1 a Np e “i”≠”j”, [APij] = α 

 n = nxi + nyj é um vetor unitário normal à superfície e dirigido para dentro da 

região fluida. 

 Para o lado direito da eq. (4.29), observa-se novamente uma matriz de termos 

puramente geométricos. 

 

          (4.31) 

 

 

 Onde “i” e “j” variam de 1 a Np e “i”≠”j”, [ALDij] = 0, para i=j. 

 Pode-se então reescrever a eq.(4.29) como um sistema de equações lineares: 
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[ ]{ } { }LDPYAPij =                 (4.32) 

 

O vetor do lado direito é: 
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 Resolvido o sistema de equações, o coeficiente de pressão pode ser obtido 

levando-se em conta a condição de aderência, através da eq. (4.34): 

 

12 += YC p                  (4.34) 
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4.8 - Algoritmo da implementação Numérica. 
 

 

 

 

Entrada de Dados 

Geração de Nuvem Incidente 

Montagem da Matriz de Influência dos Painéis [Kij] 

Cálculo das Velocidades. Induzidas pelo Corpo 

Montagem do Vetor Lado Direito {LD} 

Geração de Vórtices 

Montagem do Vetor Lado Direito {LD} 

Cálculo das Pressões pelo Esquema de Lewis 

Cálculo das Pressões pelo Esquema de Shitanni 

Impressão de Resultados

Reflexão de Vórtices 

Deslocamento de Vórtices 

Cálculo das Velocidades. Induzidas pelos Vórtices 

Montagem da Matriz de Influência das Pressões [APij]

Figura 4.4- Algoritmo de implementação numérica  
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Capítulo 5 

Resultados e Análises 
 

 

5.1-Introdução 

 

 Neste capítulo é feita uma análise dos resultados obtidos nas simulações 

numéricas realizadas através do Método de Vórtices, para a interação entre uma 

nuvem de vórtices incidente e um aerofólio NACA 0018. 

 Na primeira parte é discutida a validação do programa computacional 

utilizado. Para esta validação o aerofólio estudado é simulado em um escoamento 

uniforme sem a presença da nuvem incidente. 

 Em seguida é feita uma pequena discussão acerca da nuvem utilizada. 

 E, finalmente, são mostradas e discutidas as interações entre a nuvem e o 

aerofólio. 
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Em todas as simulações foram utilizados os parâmetros abaixo: 

Tabela 5-1- Parâmetros utilizados nas simulações. 

Parâmetro Valor 

Número total de passos no tempo 450 

Instante de tempo inicial para o cálculo 

das forças 

350 

Passos para salvar as posições 10 

Incremento de tempo 0,035 

Número de Reynolds 5 x 105 

Deslocamento primário do vórtice 0,020 

Espessura da camada protetora 0,020 

Raio do núcleo do vórtice de Lamb 0,005 

 

Como forma de minimizar os erros da velocidade de convecção calculada foi 

utilizado o deslocamento do ponto de controle dos painéis (Ricci e Hirata, 2002). 

 

5.2- Validação do Algoritmo 

 

 Para validação do algoritmo utilizado e dos parâmetros necessários para o 

Método de Vórtices, o aerofólio NACA 0018 foi simulado em um escoamento 

incidente uniforme com os ângulos de ataque de 0º e 5º. E os seus coeficientes de 

sustentação foram comparados com valores experimentais. 

 Para o aerofólio com um ângulo de ataque igual a zero, observa-se na fig.5-1 

a esteira formada no tempo adimensional de 15, 75. Nota-se que a esteira degenera-

se longe do corpo, com a formação de estruturas vorticiosas que não afetam o cálculo 

das cargas aerodinâmicas. 
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FIGURA 5-1- Esteira formada pelo aerofólio NACA 0018 com ângulo de ataque 

igual a zero e tempo de 15,75. 

 

Para os coeficientes de sustentação (CL) Figs. 5-2 e 5-3, observa-se que o 

esquema implementado por Ricci (2002) tem uma forma com muito menos ruído que 

no esquema  proposto por Lewis (1991). Os coeficientes médios serão discutidos 

logo adiante. 
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FIGURA 5-2- Evolução no tempo do CL, para o aerofólio NACA 0018 com o 

ângulo de ataque igual a 0º, calculado pelo esquema proposto por Ricci (2002). 

 

CL 

t 



 53 
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FIGURA 5-3 Evolução no tempo do CL para o aerofólio NACA 0018 com ângulo de 

ataque igual a 0º, calculado pelo esquema proposto por Lewis (1991). 

 

 Na simulação feita com o aerofólio com um ângulo de ataque igual a 5º a 

esteira formada tem o aspecto mostrado na figura 5-4. 

 

 

FIGURA 5-4- Esteira formada pelo aerofólio NACA 0018 com ângulo de ataque 

igual a 5º e tempo de 15,75. 

 

Para a evolução das cargas de sustentação do aerofólio com um ângulo de 

ataque igual a 5º, têm-se as fig.5-5, para o esquema desenvolvido por Ricci (2002), e 

a fig. 5-6 para o esquema implementado por Lewis (1991). As figuras mostram que 

as cargas de sustentação tem um valor acima de zero, tendo o esquema proposto por 

Ricci um valor maior do que o obtido pelo esquema desenvolvido por Lewis no seu 

livro, baseado apenas na vorticidade produzida para cancelar o potencial de 

CL 

t 
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velocidade atuando no corpo, sem considerar a vorticidade presente na esteira e na 

superfície do corpo como ocorre no algoritmo proposto por Ricci (2002). 
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FIGURA 5-5- Evolução no tempo do CL para o aerofólio NACA 0018 com ângulo 

de ataque igual a 5º, calculado pelo esquema proposto por Ricci (2002). 
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FIGURA 5-6- Evolução no tempo do CL para o aerofólio NACA 0018 com 

ângulo de ataque igual a 5º, calculado pelo esquema proposto por Lewis (1991). 
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 Na tabela 5-2 observa-se os valores médios das cargas de sustentação 

calculadas pela média aritmética das últimas 100 interações para amenizar o 

transiente numérico. Os valores foram comparados com os valores experimentais 

obtidos em AIRFOIL :NACA 0018, DATA: Lift Coefficients. Disponível em 

www.cyberiad.net/library/airfoils/foildata/n0018cl.htm. Acesso em: 18 de novembro 

de 2004.  

Percebe-se que o esquema proposto por Lewis (1991) apresenta valores 

menores que 50% do valor obtido no resultado experimental para um ângulo de 

ataque de 5º. Enquanto que no esquema proposto por Ricci (2002) os valores 

computados estão com erros da ordem de 23 % para um ângulo de ataque de 5º. 

 

Tabela 5-2. Comparação entre os valores experimentais de CL e os valores obtidos 
pelos esquemas propostos por Lewis (1991) e Ricci (2002). 

 Experimental Lewis (1991) Ricci (2002) 

Ângulo de 
ataque 0° 

0,0 -0,00806745 -0,00165074 

Ângulo de 
ataque 5° 

0,5347 0,22908300 0,43510420 

 

Observa-se nas figs. 5-2, 5-3, 5-5 e 5-6 que os coeficientes de sustentação 

ainda estão instáveis, havendo necessidade de um número maior de tempo nas 

simulações para obter-se uma oscilação uniforme das cargas. Mas, infelizmente, o 

custo computacional requerido para estas simulações com maiores tempos 

atualmente é proibitivo, utilizando-se dos computadores pessoais atuais. 

 

 

5.3- Estudo sobre a nuvem utilizada 

 

 Uma dificuldade encontrada neste trabalho refere-se ao tipo de nuvem de 

vórtices incidente que representa mais fielmente a vorticidade encontrada na esteira 

de um corpo. 
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 Diversos modelos têm sido propostos. A utilização de vórtices pontuais é a 

mais encontrada na literatura, mas Panaras (1987) alerta para o fato do raio da nuvem 

ter uma grande influência no fenômeno da interação nuvem/aerofólio. 

 Para o desenvolvimento da nuvem de vórtices incidente deste trabalho optou-

se por fazer uma média aritmética da circulação dos últimos 10.000 vórtices da 

simulação mostrada na fig. 5.1, onde o aerofólio é simulado sem a presença de uma 

nuvem incidente e com um ângulo de ataque igual a zero. O valor da circulação 

obtida (0,001375692) foi utilizado como valor padrão para os vórtices que 

constituíram a nuvem incidente. 

 A circulação total da nuvem foi retirada do trabalho de Wilder e Telionis 

(1998). A circulação total de 0,5 foi dividida pela circulação padrão (0,001375692) 

perfazendo 366 vórtices pontuais, distribuídos numa nuvem de raio 0,2, de acordo 

com a tabela abaixo: 

 

Tabela 5-3. Distribuição dos vórtices na nuvem incidente. 

Circulo Número de Vórtices 

Centro 1 

Segundo 5 

Terceiro 12 

Quarto 19 

Quinto 26 

Sexto 33 

Sétimo 40 

Oitavo 47 

Nono 54 

Décimo 61 

Décimo Primeiro 68 
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5.4- Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=0 e nuvem posicionada em 

Y=0c 

  

 A fig. 5-7 mostra a passagem de uma nuvem de vórtices com circulação 

positiva (sentido horário de giro) através do aerofólio NACA 0018. O centro da 

nuvem é posicionado no ponto y = 0,0c da corda. 

 Observa-se que a nuvem é dividida pelo aerofólio, tendo sua maior parte 

permanecida abaixo do corpo. Esta parte inferior provoca o surgimento de novos 

bulbos de vorticidade abaixo do corpo que giram no sentido anti-horário (fig. 5-7-c), 

estas novas vorticidades se aglomeram em uma grande vorticidade que continua 

girando no sentido anti-horário, como mostra a fig. 5-7-d. O novo bulbo de 

vorticidade gerado empurra a nuvem incidente para longe do corpo (fig.5-7-e). 

A parte superior da nuvem não provoca maiores perturbações no escoamento, 

não sendo observado o surgimento de novas vorticidades.  

A análise das figuras 5-7-c, 5-7-d e 5-7-e, mostra que as partes superior e 

inferior da nuvem incidente se deslocam com velocidades próximas uma da outra 

quando passam pelo corpo. Porém, a velocidade de deslocamento da parte inferior 

não sofre interferência da nova vorticidade que gira no sentido horário e que 

apresenta velocidade de deslocamento menor, já que é ultrapassada pela parte 

inferior da nuvem, como observado nas figs. 5-7-d e 5-7-e. 
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FIGURA 5-7- Interação nuvem positiva posicionada em y =0,0c /aerofólio com 

α=0º. (a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 

11,2; (e) Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A passagem de uma nuvem com circulação negativa (sentido de giro anti-
horário), posicionada em Y= 0,0c através de um aerofólio NACA 0018 com α = 0° é 
mostrada na fig. 5-8.  
 Observa-se neste caso a divisão da nuvem em duas partes, semelhante a 
simulação anterior. 

A maior parte da nuvem permanece acima do corpo, produzindo novas 
vorticidades que giram no sentido horário (fig. 5-8-c), estas novas vorticidades se 
aglomeram em uma grande vorticidade de giro horário (fig. 5-8-d), empurrando a 
nuvem para longe da superfície do perfil, semelhante ao que ocorre com a simulação 
com a nuvem positiva. 

Aqui também se observa que as partes inferior e superior da nuvem 
apresentam velocidades próximas entre si, como ocorre na simulação com nuvem 
positiva. 

A nova vorticidade que surge no dorso do copo apresenta uma velocidade de 
deslocamento inferior a da nuvem, como indica as figs. 5-8-c,5-8-d e 5-8-e., tendo 
como conseqüência a ultrapassagem da vorticidade nascente pela parte superior da 
nuvem incidente. 

 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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FIGURA 5-8- Interação nuvem negativa posicionada em y=0,0c /aerofólio com 

α=0º. (a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 

11,2; (e) Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A evolução do coeficiente de sustentação para as interações da nuvem 

positiva e negativa posicionadas em Y = 0,0c com o aerofólio tendo um ângulo de 

ataque de α = 0º é mostrada na fig. 5-9. 

 A análise da figura 5-9 mostra que a aproximação da nuvem com circulação 

positiva (giro horário) provoca, inicialmente um decréscimo do coeficiente de 

sustentação, que atinge o menor valor, -0,41, no tempo de 10,01. Em seguida há 

brusca elevação deste coeficiente ,  que apresenta o valor de -0,25 no tempo de 10,5 

e, no tempo de 10,85, já apresenta o valor de 0,35. O valor máximo de sustentação é 

de 0,49 no tempo de 11,06. 

 O estudo da fig. 5-7 traz algumas coincidências com os valores de 

sustentação obtidos. Inicialmente a aproximação da nuvem produz um decréscimo da 

sustentação que é interrompido com formação das vorticidades nascentes abaixo do 

corpo que giram no sentido anti-horário, como se vê na fig. 5-7-c. O maior valor de 

(a) (b)

(c) (d)

(f) 
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coeficiente encontrado coincide com a formação do grande bulbo de vorticidade 

nascente como mostra a fig. 5-7-d. 

 A aproximação da nuvem negativa provoca uma elevação da sustentação, que 

atinge o valor de 0,36 no tempo de 10,4. Em seguida tem-se um violento decréscimo 

e no tempo de 10,6 a sustentação já atinge o valor de 0,08. O menor valor do 

coeficiente de sustentação ocorre no tempo de 11,2 com -0,59.  

A análise da fig. 5-8 mostra que no tempo 10,4 a “fronteira” da nuvem 

incidente está tocando no bordo de ataque do perfil. O decréscimo do coeficiente de 

sustentação coincide com a formação dos bulbos de vorticidade nascente de giro no 

sentido horário, no dorso do corpo. O valor de menor sustentação ocorre junto com a 

formação do grande bulbo de vorticidade nascente visto no tempo de 11,2.  

 

 

FIGURA 5-9- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com α = 0º, com a 

nuvem incidente posicionada em y=0,0c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 
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5.5- Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=0 e nuvem posicionada em 

Y=0,2c 

 

 A passagem de uma nuvem com circulação positiva (sentido de giro horário) 

através do ponto y = 0,2c, é mostrada na fig. 5-10. Observa-se que a nuvem é 

dividida pelo corpo, tendo a maior parte permanecido acima do corpo. Porém não 

provocando a formação de novos bulbos de vorticidade. 

 A parte inferior, apesar de bem menor, provoca o surgimento de novas 

vorticidades que giram no sentido anti-horário, como mostra a fig. 5-10-c. Estas 

novas vorticidades se juntam formando uma grande vorticidade de giro anti-horário, 

antes da passagem da nuvem por esta vorticidade,fig 5-10-d. Nas figuras 5-10-e e 5-

10-f ainda é observado a formação de um pequeno bulbo de giro anti-horário após a 

passagem do “grande bulbo” e da nuvem incidente.  

 O estudo das figuras mostra que as partes da nuvem caminham ao redor da 

superfície do corpo com velocidades muito próximas, uma vez que ambas passam 

pelo bordo de fuga no mesmo instante.  
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FIGURA 5-10- Interação da nuvem positiva posicionada em y=0,2c/aerofólio com 

α=0º. (a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 

11,2; (e) Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A passagem da nuvem de circulação negativa (sentido de giro anti-horário) 

posicionada em Y = 0,2c é mostrada na fig. 5-11. 

 Observa-se neste caso que a nuvem não se divide. Ela desloca-se um pouco 

mais para cima e passa por cima do aerofólio, figs. 5-11-a e 5-11-b. Devido ao seu 

sentido de giro, a nuvem provoca o surgimento de vorticidades de sentido de giro 

horário na superfície do aerofólio, fig.5-11-c. Estas novas vorticidades se aglomeram 

em um grande vórtice de sentido de giro horário que deforma e desloca a nuvem 

incidente para distante do corpo, fig 5-11-d. 

 A análise das figuras 5-11-d e 5-11-e mostra que a velocidade de 

deslocamento da nuvem é maior que a velocidade do novo bulbo de vorticidade, com 

a ultrapassagem do bulbo pela nuvem. 

(a) (b)

(c) (d)

(f)(e)
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FIGURA 5-11- Interação nuvem negativa posicionada em y=0,2c/aerofólio com 

α=0º. (a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 

11,2; (e) Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A evolução para os coeficientes de sustentação para a interação das nuvens 

positiva e negativa posicionadas em Y=0,2c com o aerofólio com um ângulo de 

ataque α=0º é mostrada na fig. 5-12.  

A figura mostra que a aproximação da nuvem positiva provoca um 

decréscimo do coeficiente de sustentação, que atinge o valor de -0,65 no tempo de 

10,39. Segue-se uma elevação da sustentação atingindo valor de 0,13 no tempo de 

11,85 e o valor máximo de 0,43 no tempo 11,44. 

A observação da figura 5-10 mostra que o valor de –0,65 ocorre quando a 

“fronteira externa” da nuvem toca no bordo de ataque. A formação e 

desenvolvimento das vorticidades de giro anti-horário abaixo do corpo, ocorrem 

paralelo a elevação do coeficiente de sustentação como mostra o tempo 10,85 e as 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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figs 5-10-b, 5-10-c e 5-10-d. O valor máximo ocorre junto da passagem do grande 

vórtice de giro anti-horário pelo bordo de fuga do aerofólio. 

A passagem da nuvem negativa provoca, ao aproximar-se do perfil, um 

acréscimo do coeficiente de sustentação, com o maior valor de 0,48 no tempo de 9,4. 

O coeficiente permanece elevado tendo o pico de 0,47 no tempo de 10,46. Inicia-se 

então um decréscimo que no tempo de 10,85 já está no valor de 0,22. O menor valor 

encontrado ocorre no tempo de 11,55 com -0,58. 

O estudo da figura 5-11 mostra que a nuvem negativa já provoca influência 

nas cargas do corpo quando está distante, produzindo um novo pico de 0,47 quando 

sua fronteira encontra-se com o perfil. A formação das vorticidades de giro horário 

na superfície superior do corpo ocorre junto do decréscimo da sustentação figs. 5-11-

c, 5-11-d e 5-11-e. O menor valor obtido é coincidente com a passagem do grande 

vórtice de giro positivo pelo bordo de fuga do corpo. 

 

 

FIGURA 5-12- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com α = 0º, com 

nuvem incidente localizada em y=0,2c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 
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5.6- Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=0 e nuvem positiva 

posicionada em Y=0,5c 

 

 A passagem da nuvem com circulação positiva (sentido de giro horário) 

posicionada em Y = 0,5c pelo aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 0º 

é mostrada na fig. 5-13.  

A aproximação da nuvem acima do aerofólio provoca a formação de 

vorticidades abaixo do corpo, como mostra a figura 5-13-a. Estas vorticidades 

aglomeram-se para formar o vórtice de giro anti-horário visto na figura. 5-13-b. 

 

 

 

FIGURA 5-13- Interação nuvem positiva (sentido de giro horário) localizada em 

y=0,5c/aerofólio com α=0º. (a) Tempo de 10,15; (b)Tempo de 11,9. 

 

 A passagem da nuvem com circulação negativa (sentido de giro anti-horário) 

posicionada em Y =0,5c pelo aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 0º 

é mostrada na fig. 5-14.  

Observa-se que a nuvem negativa ao aproximar-se e passar por cima do corpo 

provoca o surgimento de algumas vorticidades de giro horário, fig. 5-14-a. Estas 

vorticidades se juntam em uma grande vorticidade de giro horário que empurra a 

nuvem para cima, como é visto na figura 5-14-b. 

 

(a) (b)
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FIGURA 5-14- Interação nuvem negativa (sentido de giro anti-horário) localizada 

em y=0,5c/aerofólio com α=0º. (a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 11,9. 

 

 Os coeficientes de sustentação obtidos na interação nuvem/aerofólio com a 

nuvem posicionada em Y =0,5c é mostrada na fig. 5-15.  

Observa-se que a aproximação da nuvem positiva provoca uma diminuição 

da sustentação que atinge o valor de -0,54 no tempo de 9,94. Após este decréscimo 

ocorre uma rápida elevação até o valor de 0, 16 no tempo de 11,0.Após estes valores, 

observa-se que a curva de sustentação para a simulação com a nuvem positiva segue  

curva desenvolvida para o corpo sem a presença da nuvem incidente. 

A observação da figura 5-13 mostra que as alterações da sustentação ocorrem 

devido à aproximação da nuvem incidente. A formação das vorticidades e do grande 

vórtice de giro anti-horário abaixo do corpo não provoca alterações significativas no 

coeficiente de sustentação.  

A passagem da nuvem negativa provoca uma elevação da sustentação que 

chega ao valor de 0,41 no tempo de 10,18. Seque-se um decréscimo até o valor de -

0,34 no tempo de 11,7. A partir deste ponto a curva confunde-se com a curva 

produzida pela simulação sem a presença da nuvem. 

O estudo da figura 5-14 mostra que as alterações na sustentação são causadas 

pela aproximação da nuvem incidente. Já a formação das vorticidades acima do 

corpo tem uma contribuição pequena na alteração das cargas calculadas, 

demonstrado pela semelhança das cargas sem a presença da nuvem incidente e com a 

presença da nuvem incidente de giro anti-horário. 

(a) (b)
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FIGURA 5-15- Evolução da sustentação para o aerofólio com α = 0º com a nuvem 

incidente localizada em y=0,5c e sem nuvem incidente calculado pelo esquema 

proposto por Ricci (2002). 

 

 

5.7 - Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα = 5° e nuvem positiva 
posicionada em Y=0,0c 

 

 A fig. 5-16 mostra a passagem de uma nuvem com circulação positiva 

(sentido de giro horário) posicionada em Y =0,0c por um aerofólio NACA 0018 com 

um ângulo de ataque de 5º.  

Observa-se que a nuvem divide-se , ficando sua maior parte acima do 

aerofólio. A parte superior não provoca o surgimento de grandes estruturas 

vorticosas de giro anti-horário no dorso do corpo, como pode ser observado nas figs. 

5-16-c, 5-16-d e 5-16-e. 

A parte da nuvem incidente que permanece abaixo do aerofólio, não induz a 

formação de novas vorticidades, figs. 5-16-c, 5-16-d e 5-16-e. 

 A figura 5-16-e mostra que as partes superiores e inferiores da nuvem 

possuem velocidades de deslocamento muito próximas, passando pelo bordo de fuga 

do perfil no mesmo instante. 
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FIGURA 5-16- Interação nuvem positiva localizada em y=0,0c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 11,2; (e) 

Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A interação do aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 5º e a 

nuvem com circulação negativa (sentido de giro anti-horário) posicionada em Y= 

0,0c é mostrada na fig. 5.17. 

 A fig. 5-17 mostra que a nuvem negativa (sentido de giro anti-horário) ao 

aproximar-se do aerofólio desloca-se para cima deste, provocando a formação de 

novas vorticidades de giro horário no dorso do corpo. figs. 5-18-a, 5-18,b. Estas 

novas vorticidades se aglomeram em um bulbo de vorticidade de giro horário que 

desloca a nuvem para cima, figs. 5-17-c e 5-17-d. Este bulbo gerado continua a se 

desenvolver durante a passagem da nuvem, assumindo um formato circular ,fig. 5-

17-e, que deforma completamente a nuvem ao passar pelo bordo de fuga do corpo. 

  O estudo das figuras 5-17-c, 5-17-d e 5-17-e mostra que existe uma diferença 

entre as velocidades de deslocamento da nuvem e do bulbo de vorticidade gerado, 

sendo a velocidade da nuvem superior a velocidade da nova vorticidade gerada pelo 

corpo. 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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FIGURA 5-17- Interação nuvem negativa localizada em y=0,0c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 11,2; (e) 

Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A fig. 5-18 mostra a evolução das cargas aerodinâmicas obtidas na simulação 

da interação da nuvem positiva e negativa com Y =0,0c e o aerofólio NACA 0018 

com um ângulo de ataque de 5º. 

Percebe-se que a nuvem com circulação positiva produz inicialmente um 

decréscimo do coeficiente de sustentação quando se aproxima do corpo. O valor 

mínimo é de -0,22 no tempo de 10,36. Segue-se uma elevação da sustentação com o 

valore de 0,03 no tempo de 10,5. O valor máximo na interação nuvem/ aerofólio 

ocorre no tempo 10,9 com o coeficiente de 0,72. Observa-se então uma diminuição 

dos valores de sustentação; com 0,61 para o tempo de 11,55 e 0,45 para o tempo de 

11,9. 

O estudo da figura 5-16 mostra que o valor mínimo do coeficiente de 

sustentação ocorre quando a fronteira da nuvem está nas vizinhanças do bordo de 

(a) (b)

(c) (d) 

(e) (f)
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ataque do corpo, figs. 5-16-a e 5-16-b. A elevação observada na sustentação coincide 

com a passagem da nuvem por cima do corpo, onde o máximo desta elevação 

representa a passagem da nuvem incidente pelo meio do corpo, figs. 5-16-c e 5-16-d. 

Então lentamente as cargas aproximam-se dos valores obtidos para a simulação sem 

a presença da nuvem incidente. 

A aproximação da nuvem de circulação negativa provoca uma elevação da 

sustentação que atinge o valor de 0,87 no tempo de 9,8. Seque-se um violento 

decréscimo do coeficiente de sustentação que chega a -0,14 no tempo de 10,85. 

Ocorre então, uma nova elevação até 0,36 no tempo de 11,13, seguida de um novo 

decaimento até -0,33 em t = 11,6. Para o tempo de 11,9 obtém-se um coeficiente de 

sustentação de -0,07. 

A análise da figura 5-17 mostra que a nuvem negativa provoca uma elevação 

nas cargas de sustentação muito antes de tocar no corpo. Mas sua aproximação do 

aerofólio provoca uma diminuição destas cargas que coincide com a formação das 

vorticidades de giro horário no dorso do corpo fig.5-17-a e 5-17-b. A formação das 

grandes vorticidades de giro horário presentes na figura 5-17-c ocorre de forma 

paralela ao valor mínimo de sustentação encontrado. A nova elevação de sustentação 

que ocorre no tempo 11,13 é efeito da formação do “grande”bulbo de giro horário 

após a metade do corpo visto na figura 5-17-d. Seu desenvolvimento posterior 

provoca um decréscimo de sustentação. Após a passagem da nuvem pelo bordo de 

fuga do corpo vê-se que as cargas seguem para a curva descrita pela simulação sem a 

presença da nuvem incidente. 
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FIGURA 5-18- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com α = 5º, com 

nuvem incidente localizada em y=0,0c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 

 

 

5.8 - Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=5 e nuvem posicionada em 

Y=0,2c 

 

 A passagem de uma nuvem com circulação positiva (sentido de giro horário) 

posicionada em y = 0,2c sobre um aerofólio NACA 0018 com α=5° é mostrada da 

fig. 5-19.  

 A figura mostra que a nuvem desloca-se para cima e passa pelo aerofólio 

sofrendo uma forte deformação. São formadas estruturas vorticosas no dorso do 

perfil, figs. 5-19-c e 5-19-d. Mas o sentido de giro destes novos bulbos é horário, 

portanto de mesmo sentido da nuvem. Eles se aglomeram em estruturas maiores que 

provocam uma deformação mais forte da nuvem que se encontra acima destas 

vorticidades nascentes, figs. 5-19-e e 5-19-f. 

 Uma análise da simulação mostra que a velocidade da nuvem é ligeiramente 

maior que a dos bulbos, uma vez que estes últimos são ultrapassados pela nuvem 

incidente; figs. 5-19-d e 5-19-e. 
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FIGURA 5-19- Interação nuvem positiva localizada em y=0,2c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 11,2; (e) 

Tempo de 11,55e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A fig.5-20 mostra a passagem da nuvem com circulação negativa (sentido de 

giro anti-horário) posicionada em y =0.2c sobre um aerofólio NACA 0018 com 

α=5º.  

 A passagem da nuvem negativa provoca uma forte interação 

nuvem/aerofólio, com a aproximação da nuvem, deslocando-se para cima e 

induzindo a formação de uma grande estrutura vorticosa de giro horário, fig. 5-20-a. 

Este novo bulbo de vorticidade nascente desenvolve-se e empurra a nuvem para cima 

provocando sua deformação, figs. 5-20-b, 5-20-c e 5-20-d. 

 O estudo da simulação mostrada na figura 5-20, informa que a velocidade de 

deslocamento da nuvem é superior a velocidade da estrutura de vorticidade nascente. 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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Tendo como conseqüência a ultrapassagem desta estrutura pela nuvem incidente, 

figs.5-20-d e 5-20-e.  

 

 

 

  

 
 

FIGURA 5-20- Interação nuvem negativa localizada em y=0,2c/ aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 11,2; (e) 

Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A fig. 5-21 mostra a evolução dos coeficientes de sustentação para as 

simulações feitas com a nuvem com circulação positiva e negativa posicionadas em 

Y =0,2c e o aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 5º.  

 A influência na sustentação provocada pela nuvem incidente positiva ocorre 

antes da mesma se aproximar do bordo de ataque do corpo, provocando um 

decréscimo na sustentação que chega ao valor de -0,30 no tempo de 9,8. Sua 

(a) (b)

(c)

(e) (f)

(d)
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aproximação do corpo eleva a sustentação que atinge o valor de 0,15 no tempo de 

10,15. Segue-se um decaimento até -0,03 no tempo de 10,85. A partir deste ponto as 

cargas começam a se aproximar da curva desenvolvida para a simulação sem nuvem. 

 Uma análise mais detalhada da figura 5-19 mostra que apenas na 

aproximação da nuvem incidente são produzidas alterações significativas na 

sustentação. Existe a formação de vorticidades no dorso do aerofólio, figs 5-19-c, 5-

19-d e 5-19-e, coincidindo com os menores valores de sustentação obtidos. 

 A interação nuvem/aerofólio com a nuvem negativa provoca alterações 

significativas nas cargas atuantes. Inicialmente existe uma elevação na sustentação 

que atinge o valor de 0,93 no tempo de 10,43, segue-se um decréscimo do coeficiente 

de sustentação até o valor de -0,33 no tempo de 11,5. As cargas nos tempos de 10,85 

e 11,2 são, respectivamente, 0,68 e 0,14. 

 A observação da figura 5-20 mostra que o máximo valor de sustentação 

ocorre quando a fronteira da nuvem passa por cima do bordo de ataque do corpo. O 

decréscimo das cargas coincide com a formação e desenvolvimento das vorticidades 

de giro horário no dorso do perfil, figs. 5-20-c e 5-20-d.  

 

 

FIGURA 5-21- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com α = 5º, com 

nuvem incidente localizada em y=0,2c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 
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5.9- Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=5° e nuvem posicionada em 

Y=0,5c 

 

 A fig. 5-22 mostra a passagem da nuvem incidente com circulação positiva 

(sentido de giro horário) localizada em y=0,5c e um aerofólio NACA 0018 com α = 

5º. 

Observa-se que a passagem da nuvem sobre o aerofólio provoca o surgimento 

de vorticidades de giro horário acima do perfil quando sua fronteira está acima do 

bordo de ataque do corpo, fig. 5-22-a. Estas novas vorticidades não se aglomeram em 

uma grande vorticidade, elas se desenvolvem durante a passagem da nuvem 

adquirindo um formato circular, figs. 5-22-c. 

A análise da simulação mostra que a velocidade de deslocamento da nuvem é 

superior a velocidade das novas vorticidades de giro anti-horário criadas nas 

proximidades do aerofólio. 
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FIGURA 5-22- Interação nuvem positiva localizada em y=0,5c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 11,2; (c) Tempo de 11,9. 

 

 A passagem da nuvem de circulação negativa (sentido de giro anti-horário) 

posicionada em y =0,5c por um aerofólio NACA 0018 com α=5º é mostrada na fig. 

5-23. 

 A passagem da nuvem negativa provoca o surgimento de grandes 

vorticidades de giro horário no dorso do corpo, fig. 5-23-a. Estas novas vorticidades 

são criadas na aproximação da nuvem incidente. Elas se desenvolvem e se juntam em 

uma grande vorticidade de giro horário, figs. 5-23-b e 5-23-c. 

 O estudo da figura 5-23 mostra que a velocidade de deslocamento da nuvem 

no escoamento é maior que a velocidade dos novos bulbos de vorticidade, já que 

estas vorticidades são ultrapassadas pela nuvem incidente. 

 

(a) (b)

(c)
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FIGURA 5-23- Interação nuvem negativa localizada em y=0,5c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 11,2; (c) Tempo de 11,55; (d) Tempo de 11,9. 

 

 A evolução dos coeficientes de sustentação para as simulações com as nuvens 

positiva e negativa é mostrada na fig. 5-24. 

 A figura mostra que a passagem da nuvem positiva provoca uma diminuição 

do coeficiente de sustentação ate o valor de -0,22 no tempo de 9,13. Para os tempos 

de 10,15 e 11,2 temos os valores da sustentação de -0,12 e -0,03, respectivamente. 

No tempo de 11,9 o valor da carga de sustentação é 0,33. 

 A figura 5-22-a mostra que a diminuição da sustentação ocorre antes da 

nuvem passar pelo bordo de ataque do corpo. Os baixos valores de sustentação 

obtidos após este tempo, ocorre paralelo à formação dos bulbos de giro horário acima 

do aerofólio, figs. 5-22-a e 5-22-b.. A figura 5-22-c mostra que a distância da nuvem 

ao bordo de ataque já está grande o suficiente para não provocar novas perturbações 

no escoamento e as cargas seguem  para a curva descrita para a simulação sem a 

presença da nuvem incidente. 

(a) (b)

(c) (d)
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 A passagem da nuvem negativa provoca um rápido acréscimo de sustentação 

ate o valor de 0,98 no tempo de 10,25. Segue-se uma grande diminuição até -0,57 no 

tempo de 11,55. Para o tempo de 11,9 o valor obtido é -0,22. 

 No estudo da figura 5-23 observa-se que a elevação das cargas de sustentação 

acontece quando o centro da nuvem encontra-se próximo da região acima do bordo 

de ataque do aerofólio. A diminuição do coeficiente de sustentação ocorre 

coincidente à formação das vorticidades de giro horário acima do corpo, figs. 5-23-b, 

5-23-c e 5-23-d. 

 

 

FIGURA 5-24- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com em α = 5º, 

com nuvem incidente localizada em y=0,5c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 

 

 

5.10- Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=5 e nuvem posicionada em 

Y=-0,2c 

 

 A interação da nuvem com circulação positiva posicionada em y=-0,2c e o 

aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 5º é mostrada na fig. 5-25. 

 A figura mostra que existe uma divisão da nuvem incidente , onde a maior 

parte situa-se abaixo do corpo, figs. 5-25-b e 5-25-c. A parte inferior da nuvem 

provoca o surgimento de novas vorticidades de giro anti-horário, fig. 5-25-c. Estas 
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vorticidades se desenvolvem e se juntam para formar um novo bulbo de giro anti-

horário, fig 5-25-e. 

 O estudo da interação nuvem/aerofólio mostra que a velocidade de 

deslocamento da nuvem é superior as velocidades de deslocamento das novas 

vorticidades que surgem abaixo do corpo. 

 

  

 
 

 
 

FIGURA 5-25- Interação nuvem positiva localizada em y=-0,2c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 11,2; (e) 

Tempo de 11,55 e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A interação da nuvem com circulação negativa posicionada em y=-0,2c e um 

aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 5º é mostrada na fig.5-26. 

 Observa-se que a passagem da nuvem provoca sua divisão em duas partes de 

tamanhos parecidos, figs. 5-26-b e 5-26-c. A parte superior da nuvem provoca o 

surgimento de novas vorticidades de giro horário, fig. 5-25-c. Estas novas 

vorticidades se desenvolvem e se juntam para formar um “grande” bulbo de 

vorticidade nascente que gira no sentido horário, figs. 5-25-c, 5-25-d. 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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 A análise da passagem da nuvem pelo aerofólio, mostra que existe uma 

diferença nas velocidades de deslocamento entre a nuvem e as vorticidades 

formadas, com a velocidade da nuvem maior que a velocidade das novas 

vorticidades.  

 

  

 

 

 

 

FIGURA 5-26- Interação nuvem negativa localizada em y=-0,2c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 10,5 ; (c) Tempo de 10,85; (d) Tempo de 11,2; (e) 

Tempo de 11,55e (f) Tempo de 11,9. 

 

 A evolução dos coeficientes de sustentação para as interações das nuvens 

positivas e negativas posicionadas em y =-0,2c e o aerofólio NACA 0018 com um 

ângulo de ataque de 5º é mostrada na fig. 5-27. 

 A passagem da nuvem positiva provoca uma diminuição da sustentação que 

chega ao valor de -0,13 no tempo de 10,36. Segue-se uma elevação até o valor de 

0,76 no tempo de 11,02. Para o tempo de 11,55 o valor calculado é de 0,30. 

(a) (b)

(d)(c)

(f)(e)



 81 

 O estudo da figura 5-25 mostra que o menor valor do coeficiente de 

sustentação coincide com a “fronteira” da nuvem tocando o bordo ataque do corpo, 

figs. 5-25-a e 5-25-b. 

A elevação da carga de sustentação observadas nos tempos imediatamente 

posteriores coincide com a formação das vorticidades abaixo do corpo e seu 

desenvolvimento, figs.5-25-c e 5-25-d. A figura 5-25-e mostra que ainda existe uma 

vorticidade de giro horário abaixo do corpo quando de obtém o valor da sustentação 

de 0,30. 

 A interação nuvem negativa/ aerofólio provoca um aumento da sustentação 

quando a nuvem se aproxima do corpo até o valor de 0,90 no tempo de 10,18. Após 

este aumento de sustentação ocorre um grande decréscimo deste coeficiente até o 

valor de 0,12 para o tempo de 10,88. A saída da nuvem pelo bordo de fuga do corpo 

provoca uma carga de sustentação de -0,05 no tempo de 11,9.  

 Uma verificação da figura 5-26 mostra que o maior valor de sustentação 

encontrado coincide com a aproximação da nuvem incidente, fig. 5-26-a. A 

diminuição observada nos tempos subseqüentes é paralela a formação dos bulbos de 

vorticidade de giro horário na parte superior do perfil, figs. 5-26-c, 5-26-d e 5-26-e.  

 

 

FIGURA 5-27- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com α = 5º, com 

nuvem incidente localizada em y=-0,2c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 
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5.11- Estudo da interação nuvem/aerofólio para αααα=5 e nuvem posicionada em 

Y=-0,5c 

 

 A interação da nuvem com circulação positiva (sentido de giro horário) 

posicionada em y=-0,5c e o aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 5º é 

mostrada na fig. 5-28. 

 Observa-se que a passagem da nuvem não provoca o surgimento de novas 

vorticidades significativas acima do corpo, figs.5-28-a. Verifica-se a formação de 

uma vorticidade de giro anti-horário abaixo do corpo, quando o centro da nuvem esta 

próxima de passar pelo bordo de fuga do aerofólio, fig. 5-28-b.  

 

 

 

 

FIGURA 5-28- Interação nuvem positiva localizada em y=-0,5c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 11,2;  (c) Tempo de 11,9. 

(a)

(c)

(b)
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 A interação da nuvem com circulação negativa (sentido de giro anti-horário) 

posicionada em y=-0,5c e o aerofólio NACA 0018 com um ângulo de ataque de 5º é 

mostrada na fig. 5-29. 

 A passagem da nuvem abaixo do corpo provoca o surgimento de novas 

vorticidades de giro horário acima do corpo. Estas vorticidades começam a ser 

formada antes que a borda da nuvem esteja abaixo do bordo de ataque do corpo, fig. 

5-29-a. 

Estas novas vorticidades se aglomeram para formar uma “grande” vorticidade 

de giro horário acima do perfil, figs. 5-29-b e 5-29-c. 

O estudo da figura 5-29 mostra que a velocidade de deslocamento da nuvem é 

superior a das vorticidades formadas. 

 

 

 

 

FIGURA 5-29- Interação nuvem negativa localizada em y=-0,5c/aerofólio com α=5º. 

(a) Tempo de 10,15; (b) Tempo de 11,2; (c) Tempo de 11,9. 

(a) (b)

 

(c)
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 A evolução das cargas aerodinâmicas para a interação das nuvens negativas e 

positivas localizadas em y=-0,5c com o aerofólio Naca 0018 com um ângulo de 

ataque de 5º é mostrada na fig. 5-30. 

 A figura mostra que a aproximação da nuvem positiva provoca um 

decréscimo da sustentação até o valor de -0,15 no tempo de 9,59. Em seguida as 

cargas passam a seguir a curva produzida pela simulação sem a presença da nuvem 

incidente. 

 As alterações tímidas das cargas de sustentação observadas na figura 5-30 a 

partir do tempo 10,00 traduzem a ausência de novas vorticidades na superfície do 

corpo. 

 A passagem da nuvem negativa provoca um acréscimo da sustentação até o 

valor de 0,68 no tempo de 9,68, ou seja, quando a nuvem ainda se encontra distante 

do bordo de ataque do corpo. Após esta elevação as cargas de sustentação 

rapidamente passam a seguir a curva descrita pela simulação sem nuvem incidente. 

 A observação da figura 5-29 mostra que a formação das vorticidades vistas 

nos tempos de 11,2 e 11,9 não se traduzem em alterações nos coeficientes de 

sustentação. 

 

FIGURA 5-30- Evolução no tempo da sustentação para o aerofólio com α = 5º, com 

nuvem incidente localizada em y=-0,5c e sem nuvem incidente calculado pelo 

esquema proposto por Ricci (2002). 
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Capítulo 6 

Análise dos Resultados. 
 

 

6.1- Introdução. 

  

 Neste capítulo faremos uma comparação do trabalho experimental de Wilder 

e Telionis (1998) com as simulações numéricas aqui realizadas, o que permitirá 

compreender as alterações nas cargas de sustentação obtidas nas simulações da 

interação nuvem/aerofólio, realizadas com o Método dos Vórtices. 

 Pode-se fazer uma correlação entre o trabalho experimental de Wilder e 

Telionis (1998) e a simulação numérica com a nuvem negativa e o aerofólio NACA 

0018 . 

 Varias semelhanças são observadas nas duas pesquisas. Os valores de 

circulação e de raio da nuvem incidente são equivalentes. Wilder e Telionis 

utilizaram um aerofólio simétrico NACA 632A015 com α = 10° que é um modelo 

mais suave que o aerofólio simétrico NACA 0018 aqui usado. A diferença no ângulo 

de ataque  utilizado neste estudo compensa este fato. 

 O número de Reynolds usado no túnel de água (Wilder e Telionis, 1998) foi 

de 19.000, que difere do valor de 5x105 utilizado no método aqui descrito. Mas, 

como os efeitos de compressibilidade dos dois casos são desprezados, pode-se 

correlacionar os resultados obtidos nos dois estudos. 
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 Os experimentos realizados por Wilder e Telionis (1998), retratados nas 

figuras 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 e 6-6 mostram que a aproximação da nuvem incidente 

girando no sentido anti-horário provoca o aumento do ângulo de ataque. Esta 

elevação provoca o surgimento de um bulbo de vorticidade de giro horário no dorso 

superior do aerofólio, similar ao que ocorre nas simulações numéricas realizadas com 

a nuvem girando no sentido anti-horário, figs. 5-8, 5-11, 5-17 ,5-20, 5-23, 5-26 e 5-

29.  

Observa-se que esta nova vorticidade mostrada nas figs. 6-1 a 6-6 tem uma 

velocidade menor que a do escoamento, o que faz com que ela seja ultrapassada pela 

nuvem incidente. Este fenômeno também ocorre nas simulações com a presença da 

nuvem de vorticidade negativa, figs. 5-8, 5-11, 5-14, 5-17 ,5-20, 5-23, 5-25 e 5-29, 

ambos os estudos concordando com as conclusões de Lee e Kim (1990).  

 A observação dos vetores velocidade plotados nas figuras tiradas do trabalho 

de Wilder e Telionis (1998), figs,6-1 a 6-6, indica que a nova vorticidade de giro 

horário induz baixas velocidades no dorso superior do perfil, principalmente nas 

vizinhanças da superfície do corpo, inclusive apresentando regiões onde esta é 

contraria ao escoamento, figs. 6-3 e 6-4.  

 As figuras a seguir foram tiradas do trabalho de Wilder e Telionis (1998) e 

mostram a interação entre uma nuvem com circulação positiva (sentido de giro anti-

horário) e o aerofólio NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°. Devido ao 

sentido de integração da vorticidade utilizado no estudo, os valores positivos da 

circulação são os de sentido de giro anti-horário. 

As setas presentes nas figuras correspondem ao sentido, direção e magnitude 

da velocidade no ponto.  
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FIGURA 6-1- Vetores velocidade e contornos de circulação para um aerofólio 

NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°, altura da nuvem de 0,1c e tempo 

adimensionalizado de 82,8°. (Φ = t/T)360°.  

 

FIGURA 6-2- Vetores velocidade e contornos de circulação para um aerofólio 

NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°, altura da nuvem de 0,1c e tempo 

adimensionalizado de 100,8°. 
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FIGURA 6-3- Vetores velocidade e contornos de circulação para um aerofólio 

NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°, altura da nuvem de 0,1c e tempo 

adimensionalizado de 115,5°. 

 

FIGURA 6-4- Vetores velocidade e contornos de circulação para um aerofólio 

NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°, altura da nuvem de 0,1c e tempo 

adimensionalizado de 129,6°. 
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FIGURA 6-5- Vetores velocidade e contornos de circulação para um aerofólio 

NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°, altura da nuvem de 0,1c e tempo 

adimensionalizado de 158,4° 

 

FIGURA 6-6- Vetores velocidade e contornos de circulação para um aerofólio 

NACA 632A015 com um ângulo de ataque de 10°, altura da nuvem de 0,1c e tempo 

adimensionalizado de 172,8°. 
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Capítulo 7 

Conclusões 
 

 

7.1- Conclusões. 

  

 A análise do trabalho experimental de Wilder e Telionis (1998) permite 

explicar as alterações observadas nas cargas aerodinâmicas das simulações 

numéricas com o Método de Vórtices. 

 A observação dos vetores velocidade plotados no estudo de Wilder e Telionis 

(1998), figs. 6-1 a 6-6, mostra que a nova vorticidade de giro horário produzida pela 

aproximação da nuvem incidente que gira no sentido anti-horário, induz baixas 

velocidades no dorso do perfil.  

 As observações das simulações numéricas retratadas nas Figuras 5-8, 5-11, 5-

17 ,5-20, 5-23, 5-26 e 5-29.. mostram que fatos semelhantes aos relatados por Wilder 

e Telionis são obtidos.  

A aproximação de uma nuvem de vórtices que gira no sentido anti-horário 

(considerada com circulação negativa nesta pesquisa), provoca inicialmente um 

acréscimo do ângulo de ataque aparente. Este ângulo pode atingir valores iguais ou 

maiores que o do “Stall”. Com isto cria-se um bulbo de circulação positiva (sentido 

de giro horário) no dorso superior do corpo.  

Esta nova vorticidade de giro horário provoca gradientes de velocidades 

negativos na superfície do aerofólio, similar ao retratado nos experimentos de Wilder 
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e Telionis (1998), produzindo baixas velocidades em regiões próximas a superfície 

superior do corpo.  

Os reflexos nos coeficientes de sustentação, destas baixas velocidades em 

regiões próximas ao dorso superior do corpo, são percebidos através de uma 

diminuição na sustentação, uma vez que provocam zonas de pressão maior acima do 

corpo. 

As curvas para a nuvem com vorticidade negativa retratadas nas figuras 5-12,  

5-18 , 5-21 e 5-24 têm um comportamento semelhante ao obtido por Fonseca et 

al.(1997) e por Straus et al.(1988). Nestes estudos, a aproximação de um vórtice 

pontual que gira no sentido anti-horário produz inicialmente um aumento da 

sustentação quando se aproxima do bordo de ataque do perfil e ao continuar seu 

movimento, provoca um violento decréscimo desta carga até atingir valores 

negativos quando se encontra próximo ao bordo de fuga. 

 Na simulação com o aerofólio com α = 0°e a nuvem negativa posicionada em 

y= 0,5c, Fig. 5-14, não são observadas as formações de significativos bulbos de 

vorticidade, mas a sustentação aerodinâmica (Fig. 5-15) eleva-se quando a circulação 

incidente está próxima do bordo de ataque do corpo e este aumento permanece até a 

circulação incidente atingir o final do corpo. 

 As simulações com a nuvem girando no sentido horário apresentam um 

raciocínio análogo. Neste caso, a aproximação da circulação incidente provoca 

inicialmente uma diminuição do ângulo de ataque aparente, produzindo um 

decréscimo das cargas de sustentação. A formação dos bulbos de giro anti- horário 

abaixo do corpo é observada nas figuras 5-7,5-10, 5-13, e 5-25. 

Observa-se que as baixas velocidades em áreas próximas a superfície inferior 

do corpo produzem zonas de maior pressão abaixo do corpo, favorecendo a elevação 

das cargas de sustentação, como mostra as figuras 5-9, 5-12, 5-15, e 5-27. 

Na passagem da nuvem positiva mostrada nas figuras 5-16, 5-19 e 5-22 

observa-se que não são formadas novas estruturas vorticosas provenientes da 

passagem da nuvem. 

Assim as cargas aerodinâmicas de sustentação apresentam variações 

provenientes apenas da diminuição do ângulo de ataque aparente, quando a nuvem se 

aproxima do bordo de ataque do corpo. Após esta diminuição da sustentação as 
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cargas se aproximam das curvas descritas pela simulação sem a presença da nuvem 

incidente, figs 5-18, 5-21 e 5-5-24. 

A simulação com a nuvem positiva posicionada em -0,5 e o aerofólio com um 

ângulo de ataque de 5°, figs. 5-28, 5-29 e 5-30, mostra que a passagem da nuvem por 

esta posição provoca apenas alterações nos ângulos de ataques aparentes, com 

alterações nas cargas de sustentação ocorrendo quando a nuvem se aproxima do 

bordo de ataque do corpo. Logo após a passagem por este ponto as cargas passam a 

seguir a curva descrita pelo corpo sem a presença da nuvem. 
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7.2- Sugestões para futuros trabalhos 

 

7.2.1- Utilizar métodos para diminuir o tempo computacional desprendido no cálculo 

da convecção. 

 O custo computacional necessário para o Método de Vórtices torna as 

simulações mais demoradas desaconselhaveis. Nas simulações realizadas o tempo 

computacional ficou em torno de 12 horas em um computador com 1,7Gh de 

velocidade e 512 MB de memória, portanto para simulações maiores torna-se 

interessante o uso de artifícios como algoritmos aceleradores ou o uso de 

supercomputadores para diminuir este tempo computacional. 

 

 

7.2.2- Implementar uma modelagem de turbulência no método aqui descrito. 

 Pereira (1999) e Hirata (2000) baseados no trabalho de Leiseur e Metais 

(1996) mostram um modelo de turbulência que se adapta bem ao Método de 

Vórtices, mostrando resultados mais próximos dos obtidos em estudos experimentais. 

Sugere-se então implementar este modelo no algoritmo aqui descrito para a 

simulação da interação nuvem/aerofólio. 

 

 

7.2.3- Estudar o efeito de novos tipos de nuvem no aerofólio. 

 As influências provocadas pela nuvem incidente no corpo, dependem em 

grande parte do tipo de nuvem utilizada, de sua vorticidade e dos vórtices que a 

compõem. O estudo da influência num corpo, provocado pelos vários tipos de 

nuvens torna-se importante, visto que na natureza há inúmeros tipos de nuvens, 

formatos, vorticidade, etc. 
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