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Resumo

O objectivo principal deste trabalho foi contribuir para a melhoria da simulação com-
putacional de escoamentos sobre geometrias complexas com o método da simulação das
grandes escalas da turbulência (LES – Large Eddy Simulation), integrando novos modelos
submalha e aperfeiçoando as condições de fronteira, especialmente na vizinhança do solo.
Na tentativa de previsão da relaminarização foi ainda usada a metodologia da simulação
dos turbilhões destacados (DES – Detached Eddy Simulation).

Utilizando os modelos de Smagorinsky, dinâmico, dinâmico Lagrangeano e de similari-
dade de escala de Bardina, estudou-se o escoamento turbulento num canal plano, com
número de Reynolds Reτ = 395. Após comparação com resultados obtidos anterior-
mente com o método da simulação numérica directa (DNS – Direct Numerical Simulation),
concluiu-se que os perfis de velocidade média e as flutuações da velocidade longitudinal
foram bem reproduzidos por todas as simulações, destacando-se especialmente o modelo
dinâmico Lagrangeano com similaridade de escala na previsão da flutuação. Já as flu-
tuações das componentes vertical e transversal apresentaram uma concordância pior com
os resultados de DNS, apresentado um défice de, aproximadamente, 40% no valor máximo.
A tensão de corte foi bem prevista por todas as simulações, com destaque para a que usou
o modelo dinâmico. Um estudo sobre o valor da constante do modelo de Smagorinsky
permitiu concluir que, para a malha utilizada, o valor CS = 0.064 produzia resultados
consideravelmente melhores que o valor inicial, melhorando nomeadamente a previsão da
dissipação.

A simulação das grandes escalas da turbulência e o método dos turbilhões destaca-
dos foram usados no estudo do escoamento de uma camada limite sobre uma lomba, com
número de Reynolds Reθ = 4030, utilizando uma malha curviĺınea e não ortogonal. Em
LES, as tensões submalha foram modeladas com recurso ao modelo dinâmico Lagrangeano.
O escoamento experimenta um forte gradiente de pressão adverso a jusante do topo da
lomba, que causou separação intermitente, mas sem separação do escoamento médio. A
análise dos resultados mostrou que ambos os métodos foram capazes de prever a formação
de camadas internas, assim como o rápido retorno ao equiĺıbrio após o fim da lomba. No en-
tanto, o LES foi incapaz de reproduzir a tendência dos valores experimentais do coeficiente
de fricção (Cf ) no topo da lomba, atribúıda no trabalho experimental à relaminarização.
Todavia, alguns parâmetros utilizados para medir a aceleração da camada limite sugeri-
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ram que não existiam condições para a ocorrência deste fenómeno. Os resultados de LES
apresentaram boa concordância com os valores experimentais da velocidade longitudinal e
tensões de Reynolds. As previsões de LES para o escoamento médio foram pouco senśıveis
à formulação das condições de parede, mas apresentaram grande sensibilidade à resolução
espacial. As previsões obtidas por DES apresentaram pior concordância com os valores
experimentais que os resultados obtidos por LES, verificando-se, por exemplo, diferenças
na ordem dos 30% na zona compreendida entre o topo e o final da lomba, nas proximidades
da parede.

Rodando a lomba de 45̊ relativamente ao escoamento incidente, introduziu-se uma
caracteŕıstica tridimensional, que não existia no caso anterior. O escoamento à entrada do
domı́nio computacional é caracterizado pelo número de Reynolds Reθ = 3800 e gradiente de
pressão nulo. Os perfis do escoamento médio desviaram-se do comportamento t́ıpico da lei
logaŕıtmica, mas não houve separação. A evolução das componentes do tensor de Reynolds
foi explicada pelo crescimento de duas camadas internas, provocadas pelas descontinuidades
na curvatura da superf́ıcie nas proximidades do ińıcio e do fim da lomba. Os coeficientes
de pressão e de fricção mostraram-se indiferentes às caracteŕısticas particulares de cada
simulação (metodologia e malha). Na previsão da velocidade média, os resultados LES e
DES produziram um comportamento muito semelhante. No que diz respeito às tensões
normais, as previsões LES apresentaram melhores resultados que os obtidos por DES,
principalmente na região próxima da parede (nas duas posições a montante do fim da
lomba e para y/θ = 1 verificaram-se diferenças de 80% para o DES). O mesmo aconteceu
relativamente às tensões de corte.



Abstract

The main objective of this work was to contribute to the improvement of the computa-
tional simulation of flows over complex geometries using the Large Eddy Simulation (LES)
method, integrating new subgrid models and improving the boundary conditions, espe-
cially in the near wall zone. The Detached Eddy Simulation (DES) methodology was also
used, attempting to improved the prediction of the relaminarisation.

The turbulent flow in a flat channel with Reynolds number Reτ = 395 was studied
using the Smagorinsky, dynamic, dynamic Lagrangian and Bardina scale-similarity models.
After comparison with available results of a Direct Numerical Simulation, we concluded
that the average velocity profiles and the streamwise fluctuation were correctly predicted
in all simulations, particularly with the dynamic Lagrangian model with Bardina scale-
similarity stresses. However, the wall-normal and spanwise fluctuations presented a poor
agreement with the DNS values, with a 40% deficit at the maximum value. The shear stress
was correctly predicted in all simulations, specially in that with the dynamic model. A
study about the Smagorinsky model constant leaded to CS = 0.064, with the adopted mesh
and produced better results than the initial value, improving the dissipation prediction.

The Large Eddy and the Detached Eddy Simulation methods were used in the study of
a boundary layer flow over a bump, with Reynolds number Reθ = 4030, using a curvilinear
and non-orthogonal grid mesh. The LES subgrid stresses were modelled with the dynamic
Lagrangian model. The flow experiences a strong adverse pressure gradient after the sum-
mit of the bump, which causes an intermittent separation, but not mean-flow separation.
The analysis of the results showed that both methods were able to predict the formation
of internal layers, as well as a quick return to equilibrium after the bump. Nevertheless,
the LES was unable to reproduce the tendency of the experimental values of the friction
coefficient (Cf ) in the summit of the bump, attributed in the experimental work to the
relaminarisation. The LES results are in good agreement with the measurements of the
streamwise velocity and the Reynolds stresses. The LES predictions for the mean flow are
little sensitive to the formulation of the wall conditions, but they present larger sensitivity
to the spatial resolution. The results obtained using DES showed worse agreement with the
measurements than the results obtained using LES, with, for instance, differences around
30% between the top and the end of the hill and near the wall.
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Turning the bump of 45o relatively to the incoming flow introduced a three-dimensional
characteristic, absent in the previous case. The flow at the inlet of the computational
domain is characterized by the Reynolds number of Reθ = 3800 and no pressure gradient.
The mean velocity profile deviated significantly from the log-law, but without separation.
The evolution of the Reynolds tensor components is explained by the growth of two internal
layers forced by discontinuities in the surface curvature near the beginning and the end of
the bump. The pressure and friction coefficients were not affected by particular features of
each simulation (methodology and grid resolution). In the prediction of the mean velocity,
both LES and DES showed a very similar behaviour. Regarding the normal stresses, better
results were obtained with LES than with DES, especially in the region near the wall (in
the two positions downstream of the hill and for y/θ = 1 differences of 80% for the DES
were verified). The same was verified relatively to the shear stresses.



Résumé

L’objectif principal de ce travail a été de contribuer pour l’amélioration de la simulation
numérique des écoulements sur des surfaces complexes avec le méthode de la simulation des
grandes échelles de turbulence (LES – Large Eddy Simulation), par moyen de l’intégration
de nouveaux modèles de sous-maillage et le perfectionnement des conditions de contour,
spécialement tout prés du sol. Dans la tentative de prévision de la relaminairisation, la
méthodologie de la simulation des tourbillons détachés (DES – Detached Eddy Simulation)
a été utilisée.

En utilisant les modèles de Smagorinsky, dynamique, dynamique Lagrangien et de si-
milarité d’échelle, on a étudie l’écoulement turbulent dans un canal plan, avec un nombre
de Reynolds Reτ = 395. Après comparaison avec des résultats obtenues par simulation
numérique directe (DNS – Direct Numerical Simulation), on a conclu que les profils de
vitesse moyenne et les fluctuations de la vitesse longitudinale ont été bien reproduits par
toutes les simulations, spécialement par le modèle dynamique Lagrangien avec similarité
d’échelle. Les fluctuations de vitesse verticale et transversale présentent faible concordance
avec les valeurs DNS, avec un déficit de, approximativement, 40% dans la valeur maxi-
male. La tension de cisaillement est correctement prévue par toutes les simulations, bien
que s’a détaché positivement celle qui utilise le modèle dynamique. L’étude autour de la
constante du modèle de Smagorinsky conduit à CS = 0.064, avec le maillage utilisé, et a
produit meilleurs résultats que le valeur initial, améliorant notamment la prévision de la
dissipation.

La simulation des grandes échelles de turbulence et la méthodologie des tourbillons
détachés ont été utilisées dans l’étude de l´écoulement d’une couche limite sur une col-
line, avec un nombre de Reynolds Reθ = 4030, utilisant une maillage curviligne et non-
ortogonaux. Dans le cadre de LES, les tensions de sous-maillage ont été modélisés en
recourant au modèle dynamique Lagrangien. L’écoulement exhibe un fort gradient de pres-
sion défavorable en aval du sommet de la colline, qui cause séparation intermittente, mais
pas séparation de l’écoulement moyen. L’analyse des résultats a confirmé que les deux
méthodes on été capables de prédire l’existence de couches internes, ainsi que le rapide
retour à l’équilibre après la colline, conformément au travail expérimental. Néanmoins, le
LES est incapable de reproduire la tendance des valeurs expérimentales du coefficient de
friction (Cf ) dans le sommet de la colline, attribuée dans le travail expérimental à la rela-
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minarisation. De tout façon, quelques paramètres utilisés pour mesurer l’accélération de la
couche limite ont montré que les conditions favorables à l’occurrence de cette phénomène
n’existent pas. Les résultats de la simulation des grandes échelles de turbulence sont en
bonne concordance avec les valeurs expérimentales de la vitesse longitudinale et des ten-
sions de Reynolds. Les prévisions de LES pour l’écoulement moyen sont peu sensibles à la
formulation des conditions de paroi, mais présentent grande sensibilité à la discrétisation
spatiale. Les résultats obtenus par DES présentent pire concordance avec les résultats ob-
tenus par LES, avec, par exemple, des écarts de l’ordre de 30% dans la zone comprise entre
le dessus et la fin de la colline, dans les proximités de la paroi.

En tournant la colline de 45o relativement à l’écoulement à l’entrée du domaine, on
a introduit une caractéristique tridimensionnelle, non existante dans le cas précédent.
L’écoulement à l’entrée du domaine numérique est caractérisé par un nombre de Rey-
nolds Reθ = 3800 et gradient de pression nul. Les profils d’écoulement moyen se dévient
significativement du comportement typique de la loi logarithmique, mais il n’y a pas de
séparation. L’évolution des composantes du tenseur de Reynolds est expliquée par la crois-
sance de deux couches internes provoquées par les discontinuités dans la courbure de la
surface au voisinage du début et de la fin de la colline. Les coefficients de pression et de
friction se sont montrés indifférents dans les caractéristiques particulières de chaque simu-
lation (méthodologie et maillage). Dans la prévision de la vitesse moyenne, les résultats
LES et DES ont un comportement très semblable. En ce qui concerne les tensions nor-
males, les prévisions LES présentent meilleurs résultats que ceux qu’ont été obtenus par
DES, principalement dans la région proche de la paroi (dans les deux positions la somme
de la fin de la colline et pour y/θ = 1 peuvent se vérifier des erreurs de 80% pour le DES).
Le même arrive à l’égard des tensions de cisaillement.
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volvimento

k energia cinética da turbulência

kc frequência de corte

kr energia cinética residual

L escala integral da turbulência

Lij componentes do tensor das tensões resolvidas

L0
ij componentes do tensor das tensões de Leonard

`m comprimento de mistura

`S comprimento caracteŕıstico das escalas residuais no modelo de Sma-
gorinsky

`w distância à parede

Mij componentes do tensor das taxas de deformação no procedimento
dinâmico

ṁ caudal mássico

n vector normal a uma dada superf́ıcie

N número total de nós da malha

n coordenada local, medida sobre um eixo normal a uma dada superf́ıcie

n+ distância adimensional a uma superf́ıcie sólida
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p pressão

q taxa de produção ou destruição de uma variável

qφ termo fonte genérico

Q taxa de produção ou destruição de uma variável integrada num volume
de controlo

Qp
i componente da força resultante do gradiente de pressão integrada num

volume de controlo

R0
ij tensões de Reynolds SGS

r variável da metodologia DES

Re número de Reynolds

Reλ número de Reynolds baseado na microescala de Taylor λ

Reτ número de Reynolds baseado na velocidade de fricção uτ

Reθ número de Reynolds baseado espessura de quantidade de movimento

S superf́ıcie; superf́ıcie de controlo

S̃ termo de produção de viscosidade, usado na metodologia DES

S vector superf́ıcie

S tensor das taxas de deformação

Sij componentes do tensor das taxas de deformação

Sν termo fonte no modelo de Spalart-Allmaras

T tempo de relaxamento

Tij componentes do tensor das tensões residuais baseado na dupla opera-
ção de filtragem

t tempo

U , u∞ velocidade de um escoamento uniforme

u, v, w, ui componentes do vector velocidade num referencial Cartesiano

uτ velocidade de fricção

V volume; volume de controlo

v vector velocidade
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x, y, z, xi coordenadas num referencial Cartesiano

Caracteres Gregos

Γ coeficiente de difusão

∆ comprimento caracteŕıstico da malha

Ω variável auxiliar usada no modelo k−ε ; vorticidade média

γu ângulo do escoamento médio

δ espessura da camada limite; distância entre pontos nodais

δ∗ espessura da quantidade de deslocamento

δij tensor de Kronecker

∆p parâmetro de medida da aceleração de uma camada limite em desen-
volvimento

ε taxa de dissipação da energia cinética da turbulência

θ espessura da quantidade de movimento

κ constante de von Kármán

λ microescala de Taylor

µ viscosidade molecular dinâmica

µr viscosidade residual dinâmica

µt viscosidade turbilhonar dinâmica

ν viscosidade molecular cinemática

ν̃ viscosidade turbilhonar usada na metodologia DES

νT viscosidade turbilhonar cinemática

ξ, η, ζ, ξi coordenadas num sistema de coordenadas genérico

ρ massa volúmica

σ constante da metodologia DES

σν número de Prandtl turbulento no modelo de Spalart-Allmaras

τij componentes do tensor das tensões viscosas
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τ r
ij componentes do tensor anisotrópico das tensões residuais

τR
ij componentes do tensor das tensões residuais

τw tensão numa superf́ıcie sólida

τw vector tensão numa superf́ıcie sólida

φ variável genérica

χ variável auxiliar usada na metodologia DES

Índices e Expoentes

P, E, W, etc. referentes ao centro de um volume de controlo

e, w, etc. referentes a uma face de um volume de controlo

min mı́nimo

n instante de tempo

ref plano de referência

x, y, z referente a uma das direcções Cartesianas

u, v, w referente a uma componente do vector velocidade

φ referente à variável genérica φ

Operadores

( ) filtragem espacial; média temporal

( ), (˜) filtragem espacial adicional utilizada por alguns modelos de tensões
residuais

( )′ perturbação; flutuação

〈( )〉 média

∆( ) diferença

∇( ) gradiente
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Abreviaturas

DES Detached Eddy Simulation

DNS Direct Numerical Simulation

LES Large Eddy Simulation

RaNS Reynolds averaged Navier-Stokes

SGS SubGrid Scale

SIP Strongly Implicit Procedure

TSL Thin Shear Layers

URaNS Unsteady RaNS



Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Escoamentos de Camada Limite

Na grande parte dos escoamentos turbulentos, de interesse para a engenharia, as camadas
limite são afectadas pelo gradiente de pressão, curvatura da parede, tridimensionalidade do
escoamento, rugosidade da parede, ou pela combinação destas perturbações. Uma camada
limite sujeita a estas perturbações pode ser classificada como sendo uma camada limite em
não-equiĺıbrio.

Numa camada limite em equiĺıbrio, a produção e dissipação de energia cinética tur-
bulenta são balançadas numa parte significativa da camada e as condições externas que
definem as estruturas de grande escala permanecem inalteradas. Uma camada limite em
equiĺıbrio é então definida como uma camada limite que está em equiĺıbrio com a tensão
de corte local na parede e por conseguinte exibe auto-preservação quando descrita pelas
escalas de comprimento e velocidade locais. Em contraste, uma camada limite em não-
equiĺıbrio está sujeita a alterações rápidas na direcção do escoamento e alguma parte ou
toda a camada limite não pode ser descrita apenas pelas condições locais. As camadas limi-
te em não-equiĺıbrio geralmente mostram alguma dependência das condições a montante,
bem como dependência de escalas adicionais de comprimento e velocidade. Exemplos de
escalas de comprimento adicionais incluem o raio de curvatura para camadas limite com
curvatura convexa acentuada (Silva Lopes et al., 2006; Gillis and Johnston, 1983), o com-
primento geométrico tal como a altura do degrau para o escoamento sobre um degrau
(Bradshaw and Wong, 1972) e a altura do obstáculo em camadas limite tridimensionais
(Webster et al., 1996b).

De modo a simplificar o problema da turbulência, tem-se estudado a camada limite
turbulenta bidimensional de gradiente de pressão nulo. Este é o exemplo canónico de uma
camada limite em equiĺıbrio e tem provado ser razoavelmente auto-similar, pelo menos na
componente longitudinal da velocidade. A ideia chave é estudar a resposta deste caso em
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equiĺıbrio a mudanças nas condições de fronteira, de modo a compreender os escoamentos
de camada limite. Porém, a resposta é geralmente uma combinação não-linear de todas as
perturbações que afectam a camada limite.

Os métodos para cálculo de camadas limite a números de Reynolds de aplicações de
engenharia deverão fazer uso de modelos de turbulência, uma vez que o recurso da simu-
lação numérica directa das equações de Navier-Stokes apenas está dispońıvel para baixos
números de Reynolds. Assim, serão necessários resultados experimentais para formular e
validar novos modelos.

Tendo em conta os escoamentos de camada limite considerados neste trabalho (ca-
ṕıtulos 4 e 5), apresenta-se de seguida uma descrição das perturbações relevantes. Os
escoamentos estudados exibem os efeitos combinados de sinais alternados do gradiente de
pressão longitudinal e curvatura. O caso estudado no caṕıtulo 5 tem a tridimensionalidade
do escoamento como efeito adicional.

Gradiente de Pressão

Muitos estudos foram realizados de modo a isolar os efeitos do gradiente de pressão
numa camada limite turbulenta bidimensional. O parâmetro geralmente usado para des-
crever a grau de aceleração foi apresentado por Patel (1965), tendo introduzido os limites do
intervalo onde um escoamento apresenta maiores desvios da lei logaŕıtmica (∆p > 0.018 ou
∆p < −0.007). Bradshaw and Ferriss (1965) usaram a equação da vorticidade transversal
média para mostrar que ∂u/∂y não responde de forma imediata a uma mudança em ∂p/∂x
na camada externa onde os efeitos viscosos são pequenos. Uma vez que as equações para a
tensão de corte turbulenta e produção de energia cinética turbulenta dependem do gradiente
médio, sem dependência directa no gradiente de pressão, é esperado que a turbulência
da camada externa também não possa responder imediatamente ao gradiente de pressão
(Smits and Wood, 1985). Em contraste, a turbulência da camada interna é imediatamente
afectada, porque na parede, o gradiente de pressão é balançado pelas forças viscosas.

A resposta da camada limite turbulenta numa parede plana a gradientes de pressão
alternados foi estudada por Tsuji and Morikawa (1976). Após a primeira transição no
gradiente de pressão (desfavorável para favorável), a região logaŕıtmica foi destrúıda e
não recuperou até à região de placa plana existente a jusante dos gradientes de pressão
alternados. Isto mostra uma significante dependência a montante e resposta assimétrica,
uma vez que o gradiente de pressão favorável, seguindo o primeiro gradiente de pressão
desfavorável não fez retornar a camada limite ao seu estado de equiĺıbrio.

Um fenómeno comum a muitos escoamentos em não-equiĺıbrio prende-se com a mudança
brusca da tensão de corte na parede entre as regiões favorável e desfavorável que causa o
crescimento de uma camada interna (Webster et al., 1996a; Baskaran et al., 1987; Smits and
Wood, 1985). Uma nova camada limite, em equiĺıbrio com a recentemente alterada tensão
de corte na parede, cresce através da camada limite inicial. A nova camada limite dita o
comportamento do escoamento de forma quase independente da presença do escoamento
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externo. A camada limite inicial não recebe nova energia e o remanescente da turbulência
a montante vai decaindo.

Deste modo, uma caracteŕıstica das camadas limite perturbadas por gradientes de
pressão é que a turbulência na região interior responde rapidamente, ao contrário da tur-
bulência da região exterior, que demora algum tempo a responder.

Curvatura

A curvatura longitudinal do escoamento impõe uma taxa de deformação adicional,
∂v/∂x, que tem um forte efeito na turbulência. Os efeitos são mais viśıveis na camada
externa, onde ∂v/∂x pode ser comparável a ∂u/∂y. Uma revisão por Patel and Sotiropou-
los (1997) enumera várias caracteŕısticas comuns a camadas limite em superf́ıcies com
curvatura longitudinal: os efeitos de curvatura são não-lineares, os efeitos de curvatura
convexa e côncava são opostos e assimétricos e comparado com a curvatura côncava, a
resposta inicial à curvatura convexa é mais rápida, com uma recuperação a jusante mais
lenta. Estes mesmos aspectos, associados à curvatura longitudinal, foram também descritos
na simulação de um canal em ‘S’ por Silva Lopes et al. (2006).

Muck et al. (1985) mostraram que os efeitos de curvatura convexa e côncava em camadas
limite são diferentes, mesmo qualitativamente: a curvatura convexa tende a atenuar a tur-
bulência existente, enquanto que a curvatura côncava resulta na geração quasi-inv́ıscida de
vórtices na direcção longitudinal (Taylor-Görtler), juntamente com mudanças significativas
na estrutura turbulenta. O tempo de resposta de uma camada limite à curvatura convexa
é menor que o tempo de resposta à curvatura côncava.

Barlow and Johnston (1988) estudaram os efeitos de curvatura côncava numa camada
limite e conclúıram que a curvatura côncava é destabilizadora e amplifica os movimentos
de grande escala na direcção normal à parede. Isto melhora significativamente a mistura e
aumenta o coeficiente de fricção comparado com o caso de uma camada limite sobre uma
placa plana. A região próxima da parede está em equiĺıbrio com a tensão de corte na
parede, enquanto que a região exterior mostra um aumento nas tensões de Reynolds. A
produção de energia cinética turbulenta não é significativamente alterada, indicando que
a curvatura tem um maior efeito na difusão que na produção.

Gillis and Johnston (1983) estudaram a curvatura convexa acentuada com o gradiente
de pressão longitudinal aproximadamente nulo. Após a introdução da curvatura, a tensão
de corte na região exterior é nitidamente diminúıda. O ińıcio dos efeitos da curvatura é
rápido, com os ńıveis de tensão de corte tão diminúıdos que o perfil no centro da curvatura
tem uma grande região onde a tensão de corte se torna negativa. A recuperação dos perfis
da tensão de corte é lenta a jusante da curvatura. Este efeito foi atribúıdo ao gradiente de
pressão normal, que actua de forma a reduzir o tamanho dos turbilhões maiores. Este efeito
é então responsável pela perda da história dos efeitos a montante e pela lenta recuperação.
Até y+ ≈ 100 era posśıvel observar a lei logaŕıtmica.

Smits et al. (1979) estudaram o efeito de uma pequena região de grande curvatura
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seguida de uma região plana. O caso de curvatura côncava mostrou um aumento na tensão
de corte na região exterior. A jusante da curvatura, o gradiente médio na camada exterior
era muito baixo, impedindo a geração de tensão de corte. Uma experiência semelhante
nos efeitos de uma pequena região de curvatura convexa mostrou a formação de uma con-
centração de tensões a jusante da curvatura, produzindo tensões acima dos seus valores de
auto-preservação, contrário ao comportamento de grandes regiões de curvatura. Contudo,
verificaram que a recuperação de um ‘impulso’ de grande curvatura côncava era mais lenta
que a recuperação de um ‘impulso’ de grande curvatura convexa.

Tridimensionalidade

Uma camada limite turbulenta tridimensional é aquela em que a direcção do vector
da velocidade média varia com a distância à parede. Isto ocorre com muita frequência na
prática, e.g. tubagens curvas, asas e escoamentos em torno de obstáculos. Estes escoa-
mentos são normalmente o resultado de um gradiente de pressão transversal, que tem um
maior tempo para agir no fluido de baixa quantidade de movimento nas proximidades da
parede, comparado com o fluido de grande quantidade de movimento na região afastada
da parede. O fluido nas proximidades da parede atravessa um maior ângulo que a corrente
livre.

Usando o sistema de coordenadas Cartesiano, mantendo a componente longitudinal da
velocidade u alinhada com a corrente livre e a componente vertical v na direcção normal à
parede, a tridimensionalidade constitui uma componente média w que é nula na parede e
na corrente livre, mas atinge o valor máximo nas proximidades da parede. Esta situação
introduz vorticidade na direcção do escoamento e uma tensão de corte de Reynolds vw
importante.

Existem diferenças entre uma camada limite bidimensional e uma camada limite tridi-
mensional. O parâmetro estrutural de Townsend, A1, é definido como o ratio da tensão
de corte e o dobro da energia cinética turbulenta. Este parâmetro pode ser visto como a
eficiência da turbulência na conversão da energia cinética em tensões de corte de Reynolds.
Este valor é aproximadamente 0.15 numa camada limite bidimensional, sendo inferior em
camadas limite tridimensionais. Johnston and Flack (1996) estudaram oito camadas limite
tridimensionais diferentes, seis das quais mostraram uma redução no parâmetro A1. Con-
tudo, A1 é também função do gradiente de pressão e da história de desenvolvimento do
escoamento.

A diminuição de A1 é atribúıda a uma diminuição nas tensões de corte de Reynolds.
Bradshaw and Pontikos (1985) colocaram a hipótese dos grandes turbilhões serem desviados
pelo escoamento cruzado, retirando-os da sua orientação, para produzirem tensões de corte.

Webster et al. (1996b) mediram também o parâmetro A1, que variou por um factor de
dois na presença do gradiente de pressão desfavorável a jusante do topo da lomba. Estas
variações em A1, contudo, foram praticamente idênticas às verificadas no caso bidimen-
sional (Webster et al., 1996a), e assim, a variação de A1 foi atribúıda ao gradiente de
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pressão longitudinal. Foi ainda conclúıdo que a mistura vertical relativa à energia cinética
turbulenta não era influenciada pelo escoamento cruzado.

A maior dificuldade na modelação de escoamentos tridimensionais prende-se com a falta
de alinhamento da tensão de corte e da taxa de deformação. Na maioria dos escoamentos
turbulentos de camada limite tridimensional, a tridimensionalidade é introduzida a uma
camada limite originalmente bidimensional. Por conseguinte, o escoamento cruzado e os
ângulos que resultam da falta de alinhamento entre a tensão de corte e a taxa de deformação
são inicialmente nulos e variam na direcção do escoamento.

Perturbações Múltiplas

Resultados experimentais que envolvam perturbações combinadas são menos comuns
que aqueles que resultam de perturbações singulares, porque a resposta é altamente não-
linear, e por conseguinte muito mais dependente de parâmetros experimentais espećıficos.
Smits and Wood (1985) citam um exemplo de escoamento que experimenta os efeitos
combinados de curvatura côncava e divergência das linhas de corrente: ‘os dois efeitos
foram destabilizadores, contudo, o efeito combinado foi consideravelmente menos desta-
bilizador do que era esperado a partir de cada um dos efeitos a actuar separadamente’.
Isto demonstra a dificuldade em modelar camadas limite em não-equiĺıbrio. Todavia, per-
turbações combinadas, especialmente gradientes de pressão e curvatura, são muito comuns
em aplicações de engenharia e devem ser estudados de forma a melhorar a capacidade de
previsão destes escoamentos.

Baskaran et al. (1987) estudaram o escoamento sobre um pequeno monte. Este tra-
balho experimental é similar aos escoamentos estudados nos caṕıtulos 4 e 5 do presente
trabalho, embora a altura do monte seja consideravelmente maior e causa separação. O es-
coamento é influenciado por um gradiente desfavorável na aproximação do monte, seguido
de um gradiente de pressão favorável e finalmente um gradiente de pressão desfavorável.
A curvatura varia desde a placa plana a montante, numa pequena superf́ıcie de curvatura
côncava no ińıcio do monte seguida de uma superf́ıcie de curvatura convexa ao longo do
monte. Baskaran et al. (1987) caracterizaram a camada limite a montante do monte como
uma camada interna que cresce como uma camada limite independente sob uma camada
turbulenta de corte livre. Por comparação, do crescimento da camada limite sobre o monte
com o crescimento da camada limite sobre uma asa livre de geometria idêntica, determi-
naram que esta camada interna desenvolve as suas próprias regiões de parede e de esteira.
As duas camadas limite são semelhantes nos comprimentos de escala integral e taxa de
crescimento, embora com diferentes origens. As camadas internas surgem sempre que não
há concordância entre a tensão de corte na vizinhança da parede e a tensão de corte na
parede obtida da lei de parede. No entanto, atribúıram a formação desta camada interna
à mudança de curvatura na junção entre as partes côncava e convexa do monte nas proxi-
midades do inicio do monte, mais do que à rápida mudança no gradiente de pressão. Isto
é sugerido por duas observações: primeiro, o escoamento de Gillis and Johnston (1983),
que tinha um gradiente de pressão muito baixo, mostrou uma camada interna; segundo, as
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tensões de Reynolds na vizinhança da parede alteravam-se imediatamente com a mudança
de curvatura, enquanto que a pressão total ao longo de uma linha de corrente junto à
parede alterava-se mais a jusante.

Esta camada interna não é viśıvel nos perfis de velocidade média, mas sim através
de pontos angulosos nos perfis das tensões de Reynolds. Abaixo do ponto anguloso, as
tensões aumentam com a distância a jusante, e acima do ponto anguloso, as tensões dimi-
nuem devido à curvatura prolongada da linha de corrente. Os pontos angulosos nos perfis
propagam-se até à extremidade da camada limite à medida que o escoamento segue para
jusante.

Bandyopadhyay and Ahmed (1993) estudaram a resposta assimétrica do escoamento
entre duas paredes opostas de um canal em ‘S’, de modo a desenvolver um esquema para
redução da resistência. A parede A tem curvatura plana - côncava - convexa - plana com
gradiente de pressão longitudinal desfavorável - favorável - desfavorável, e a parede B tem
curvatura plana - convexa - côncava - plana e gradiente de pressão favorável - desfavorável
- favorável. Uma camada interna fina forma-se nas proximidades da parede em cada
mudança de curvatura. A curvatura acentuada das paredes causou desvios significativos
da lei logaŕıtmica. A tridimensionalidade do escoamento era também significativa devida
às curvas do ‘S’. As camadas internas nas proximidades da parede foram identificadas
pelos máximos locais através dos perfis do gradiente de velocidade média, que tendiam a
mover-se para a região exterior com o aumento a distância a jusante. Esta identificação de
uma camada interna no escoamento médio é diferente das camadas internas apresentadas
anteriormente, que primeiro se manifestavam através de um máximo nas tensões de corte,
e não eram evidentes nos perfis médios. Portanto, esta camada limite foi muito perturbada
do equiĺıbrio.

Tendo em conta a tridimensionalidade do escoamento, a fricção da parede A é 12%
menor que a da parede B, e a parede A tem uma recuperação mais lenta a jusante da
curvatura convexa. Foi ainda observado uma resposta lenta da camada limite à curvatura
côncava, bem como uma resposta lenta à curvatura da camada interna quando comparada
com a da camada externa.

Usando a metodologia da simulação das grandes escalas, Silva Lopes et al. (2006)
simularam a geometria descrita anteriormente, onde os aspectos referidos, associados às
mudanças de curvatura e gradiente de pressão, foram identificados.

Os fenómenos descritos são comuns a camadas limite perturbadas e a caracteŕıstica
comum é: uma região muito próxima da parede que está em equiĺıbrio com a tensão de corte
na parede, e uma camada exterior, que tem os ńıveis das tensões de corte diminúıdos quando
comparados com os da região próxima da parede. Quando a perturbação é removida, os
ńıveis das tensões de corte na camada interior são comunicados gradualmente através da
camada exterior, fazendo a camada limite regressar ao estado de equiĺıbrio.
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Estudo de Escoamentos de Interesse Prático

Muitos escoamentos de interesse prático poderiam ser apontados como escoamentos
onde os fenómenos descritos anteriormente coexistem em simultâneo. Talvez o mais rele-
vante seja o escoamento atmosférico sobre topografia complexa, pois com efeito, este é em
larga medida, um escoamento forçado pela superf́ıcie. A interacção da atmosfera com a
topografia tem muitas aplicações de caracter prático, por exemplo, o aproveitamento do
potencial eólico pode ser optimizado conhecendo a localização dos máximos da velocidade
média do vento, em função do perfil do terreno; os riscos associados a ventos topográficos
sobre estruturas e sobre a vegetação podem ser estimados; os fogos florestais podem ser
melhor controlados, etc.

O estudo de escoamentos nas proximidades de topografia complexa pode ser realizado
recorrendo a diferentes metodologias. A metodologia experimental tem tido um papel im-
portante na validação e na delineação dos limites das várias aproximações às equações de
governo. O túnel de vento, como peça do equipamento experimental, fornece um meio
efectivo de reprodução de escoamentos reais. Tradicionalmente foi encarado como alter-
nativa, com custos mais reduzidos, às medições em escala real. No desenvolvimento de
equipamentos que dependam do comportamento do escoamento, como por exemplo aviões
e automóveis, as medições em escala real como parte do processo de desenvolvimento são
economicamente insuportáveis. Esta limitação obriga o recurso à modelação teórica. Esta
pode ser emṕırica, anaĺıtica ou numérica. A modelação emṕırica é pouco dispendiosa, efi-
caz e rápida, mas requer dados para a calibração dos modelos. A modelação anaĺıtica é
também pouco dispendiosa e assenta em prinćıpios mais sólidos que a emṕırica, embora a
necessidade de aproximações a torne muitas vezes inaplicável a casos reais. A modelação
numérica permite o estudo de qualquer geometria, analisar casos reais não-lineares, con-
trolar os parâmetros do escoamento e isolar diferentes fenómenos f́ısicos. No entanto, esta
metodologia apresenta como principais desvantagens: necessidade de confirmação experi-
mental ou de modelos teóricos, necessidade de aproximações numéricas e f́ısicas por forma
a diminuir a capacidade computacional necessária.

Na elaboração desta tese recorreu-se à metodologia da modelação numérica na previsão
de escoamentos turbulentos de camada limite. Uma vez que a simulação numérica directa
das equações de Navier-Stokes está limitada a baixos números de Reynolds, em aplicações
de interesse à engenharia, a maioria das técnicas de simulação computacional faz a de-
composição das equações do escoamento num campo médio e num campo de flutuações,
aparecendo produtos envolvendo flutuações. Deste modo, passa-se a ter mais incógnitas
que equações. Este é o problema de fecho da turbulência. Para resolver esta situação, as
técnicas computacionais têm de recorrer a modelos de turbulência.
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1.2 Métodos para a Simulação Computacional

A resolução das equações de governo (a equação da continuidade e as equações de Navier-
Stokes), para escoamentos de interesse prático é normalmente tão complexa que uma
solução anaĺıtica será imposśıvel de obter, sendo necessário a procura de uma solução
computacional. As técnicas computacionais substituem as equações diferenciais parciais
que governam o escoamento por sistemas de equações algébricas, de modo que se possa
usar o computador para obter uma solução.

O método mais preciso para a simulação da turbulência é a resolução das equações de
Navier-Stokes sem recurso a médias ou outras aproximações que não sejam as resultantes
da discretização numérica, cujo erro pode ser estimado e controlado. Nestas simulações,
todos os movimentos contidos no escoamento são resolvidos. Este método é designado
por simulação numérica directa (DNS – Direct Numerical Simulation). Numa simulação
numérica directa, de modo a assegurar que todas as estruturas significantes da turbulência
sejam captadas, o domı́nio computacional deverá ser maior que o maior turbilhão. Uma
simulação válida deverá também ser capaz de resolver toda a dissipação de energia cinética.

Uma vez que o número de pontos da malha que podem ser usados numa simulação
numérica está limitado pela velocidade de processamento e memória do computador, a
simulação numérica directa é posśıvel apenas a baixos números de Reynolds. Em com-
putadores actuais, é posśıvel realizar uma simulação numérica directa de escoamentos ho-
mogéneos a números de Reynolds Reλ ≈ 1200 (Itakura et al., 2004).

A gama de escalas de comprimento e de tempo associadas às aplicações no domı́nio
da engenharia requer recursos computacionais que ainda não se encontram dispońıveis ou
então o custo associado torna a simulação incomportável. Deste modo, a utilização deste
método em escoamentos turbulentos fica restringido apenas ao estudo de alguns fenómenos,
tal como a curvatura e rotação.

Mesmo que seja posśıvel a solução exacta, os modelos são muitas vezes usados pela
necessidade de redução do custo. Neste contexto, são posśıveis três abordagens: Método
das médias de Reynolds (RaNS – Reynolds averaged Navier-Stokes) e um modelo de tur-
bulência; Método das grandes escalas da turbulência (LES – Large Eddy simulation) e um
modelo de tensões residuais; Método dos turbilhões destacados (DES – Dettached Eddy
simulation), que conjuga as duas abordagens anteriores.

Método das Médias de Reynolds

Na abordagem RaNS, o modelo k−ε de Launder and Spalding (1972) é o mais utilizado
em aplicações de engenharia. Outros modelos desta famı́lia são, por exemplo, o modelo
k− ε não-linear de Speziale (1987) e os modelos de segunda ordem de Mellor and Yamada
(1974), Launder et al. (1975) e Zeman and Jensen (1987). O uso de modelos das tensões
de Reynolds necessita de uma avaliação cuidada das constantes do modelo sempre que se
pretenda simular um escoamento diferente. Em alguns casos, os recursos computacionais
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exigidos fazem com que os modelos das tensões de Reynolds sejam pouco competitivos
quando comparados com a simulação das grandes escalas da turbulência (Pope, 2000).

Simulação das Grandes Escalas da Turbulência

A simulação das grandes escalas da turbulência é uma técnica que se situa entre o
método das médias de Reynolds e o da simulação numérica directa. Em LES, a con-
tribuição das grandes estruturas, responsáveis pela maior parte do transporte, é calculada
exactamente. Apenas o efeito das pequenas escalas da turbulência é modelado. Uma vez
que as pequenas escalas tendem a ser mais homogéneas e isotrópicas e menos afectadas
pelas condições de fronteira que as grandes escalas, espera-se que o modelo necessário
seja mais simples e que necessite de poucos ajustamentos quando aplicado a diferentes
escoamentos e quando comparado com modelos da metodologia RaNS.

A simulação das grandes escalas da turbulência tem verificado um aumento de popu-
laridade nos últimos anos. Um dos avanços mais significativos nesta técnica como um meio
viável na previsão de escoamentos turbulentos complexos surgiu com o desenvolvimento
da classe dos modelos dinâmicos de tensões residuais (Germano et al., 1991). Neste proce-
dimento, o coeficiente do modelo passa a ser função da posição e do tempo (Sagaut et al.,
1999), sendo determinado a partir do campo do escoamento resolvido.

O LES é similar ao DNS na solução obtida para as equações de Navier-Stokes, tridimen-
sional e dependente do tempo. Assim, o LES ainda requer uma malha fina. Contudo, esta
técnica pode ser usada a números de Reynolds mais elevados que o método da simulação
numérica directa, mantendo algumas das suas vantagens. De facto, se as pequenas escalas
obedecerem à dinâmica do intervalo inercial, o custo de uma simulação LES é independente
do número de Reynolds, o que não será verdade na presença de fronteiras sólidas (Piomelli,
2004).

De facto, um dos problemas das simulações das grandes escalas da turbulência em es-
coamentos complexos é a grande resolução requerida nas proximidades de paredes. As
tensões de corte de Reynolds, que estabelecem as velocidades médias, são determinadas
pelas grandes escalas turbulentas. Em LES, as tensões de submalha devem ser fornecidas
pelo modelo de submalha, mas a maioria dos modelos actuais não reproduzem correcta-
mente as tensões de corte (Jiménez and Moser, 1998). As simulações devem ser conduzidas
de modo a que o maior contributo para as tensões de corte seja dos turbilhões resolvidos,
implicando isto, que o filtro não deverá ser mais largo que uma pequena fracção fixa da
escala turbilhonar integral local. À medida que a parede se aproxima, a escala integral
diminui e também a largura do filtro. Baggett et al. (1997) estimaram que o número de
pontos requeridos para uma malha satisfaz as exigências de escala com N ∼ Re2

τ e aumenta
sem limite com o número de Reynolds. A maior parte desses pontos estão concentrados
na região próxima da parede. A resolução resultante foi durante algum tempo bloqueio
para a aplicação prática do LES (Chapman, 1979). Uma aproximação capaz de eliminar as
restrições a números de Reynolds moderados é através do uso de modelos ou leis de parede.
Nesta aproximação, para além da aplicação da condição de fronteira de não-escorregamento
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na velocidade, o efeito da parede é indirectamente imposto no LES através das tensões de
corte instantâneas. As tensões na parede são por sua vez fornecidas por um conjunto de
condições de fronteira aproximadas.

Simulação dos Turbilhões Destacados

Uma outra metodologia que tem recebido uma considerável atenção nos últimos anos,
devido ao seu sucesso na previsão de campos instáveis de velocidade e pressão em escoa-
mentos que apresentam zonas de separação, é a simulação dos turbilhões destacados (DES
– Detached Eddy Simulation). O método apresenta como caracteŕısticas positivas: bem
definido, fácil de programar e fornece naturalmente informação instável, desde que a tur-
bulência de pequena escala seja gerada a partir das instabilidades de camadas de corte
presentes em escoamentos separados. O método tem-se mostrado superior à metodologia
URaNS (Unsteady RaNS ) na solução de escoamentos sobre corpos não fuselados, con-
duzindo a uma previsão mais precisa dos espectros e das distribuições de pressão. O DES
é particularmente bem sucedido quando o ponto de separação é fixo, ou quando o escoa-
mento a montante da separação é laminar. Quando a separação turbulenta ocorre, erros na
região de RaNS tornam-se importantes. Estes são relacionados com a conhecida falha dos
modelos de turbulência RaNS na previsão de escoamentos em aceleração (especialmente
relaminarização), e com a dificuldade de previsão do ponto de transição. Os cálculos de es-
coamentos sub-cŕıticos e super-cŕıticos sobre esferas (Constantinescu et al., 2002) mostram
este ponto de forma muito convincente.

No geral, o DES funciona bem quando na região de RaNS o comprimento de mis-
tura é mais pequeno que o tamanho da malha, enquanto, na região de LES acontece o
oposto (o comprimento de mistura do escoamento é maior que o tamanho da malha), e
os turbilhões resolvidos dominam o transporte de quantidade de movimento e de energia.
Erros podem ser introduzidos se a viscosidade turbilhonar é reduzida abaixo do ńıvel de
RaNS, enquanto ao mesmo tempo a malha é insuficiente para resolver os turbilhões que
transportam energia e quantidade de movimento. Um cálculo deste tipo é, para todos os
efeitos, um RaNS instável, e incorrectamente com ńıveis baixos de viscosidade turbilhonar.
Apesar do referido, estudos de refinamento de malha são essenciais para obter um DES
preciso. Comutar de uma simulação de RaNS para uma de DES numa determinada malha
pode inicialmente degradar a qualidade da solução, uma vez que a malha de RaNS é geral-
mente muito grossa para resolver os turbilhões importantes do escoamento. São exigidos
estudos sistemáticos de refinamento de malha para assegurar uma adequada resolução das
estruturas turbulentas (Piomelli, 2004).

A metodologia DES também parece promissora em escoamentos que não são massiva-
mente separados: escoamentos com zonas de separação rasas, ou escoamentos de elevado
número de Reynolds. Em algumas aplicações, cálculos tipo DES nos quais a região de LES
penetra dentro da camada limite podem ser eficazes.

Apesar das limitações inerentes da modelação RaNS, o DES pode ser a ferramenta
dispońıvel mais precisa na previsão de escoamentos externos sobre geometrias complexas.
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Tendo demonstrado substanciais vantagens, em termos de precisão, sobre as simulações de
RaNS, a uma fracção do custo do LES com resolução da região de parede. É esperado que
os avanços na modelação, especialmente na modelação da transição, possam tornar esta
técnica mais precisa.

1.3 Condições de Fronteira

Em escoamentos limitados por paredes, a única condição de fronteira correcta, para a
superf́ıcie é a condição de não-deslizamento. Contudo, o escoamento turbulento desenvolve
muitas estruturas de pequena escala na região próxima da parede. Como a espessura da
subcamada laminar diminui com o aumento do número de Reynolds, o problema torna-
se mais cŕıtico para elevados números de Reynolds. Estas estruturas de pequena escala
ocupam um importante papel na produção de turbulência e, na determinação do coeficiente
de atrito, mas resolvê-las numa simulação directa é muito dispendioso, em consequência
do enorme número de pontos necessários nesta região.

Para aplicações práticas é necessário evitar o custo elevado de resolver a região da
parede, substituindo o escoamento próximo à parede por condições de fronteira afastadas
da fronteira sólida. Simples condições da camada limite turbulenta, tal como lei da parede,
podem ser usadas, para aliviar a exigência de malha fina. O limite do domı́nio computa-
cional é dimensionado para coincidir com a região logaŕıtmica do escoamento. A grande
desvantagem deste tratamento da fronteira é não simular a f́ısica do escoamento e, conse-
quentemente, não poder ser usado para estudo de suas estruturas e respectiva modelação.

Um dos problemas inerentes às simulações computacionais é o das condições de fron-
teira de entrada e sáıda do escoamento turbulento em direcções não homogéneas, para
simulações de grandes escalas e simulações directas (Le et al., 1997; Na and Moin, 1998;
Moin and Mahesh, 1998; Friedrich et al., 2001). Relativamente à condição de entrada é
necessário ter em consideração que a influência das condições a montante persiste para
grandes distâncias a jusante. Naturalmente, um modo de evitar isto é prescrever uma
pequena perturbação regular sobre um escoamento laminar de entrada e simular o escoa-
mento através da transição até a turbulência. Contudo, este procedimento exigirá um
comprimento do domı́nio computacional proibitivo em alguns casos.

O uso de condições turbulentas de entrada e sáıda é uma necessidade prática para escoa-
mentos tais como camada limite, onde a teoria de estabilidade linear prevê uma longa zona
de transição. Um dos procedimentos que poderia ser adoptado, para se remover o problema,
é prescrever condições de entrada experimentais. Elimina-se assim condições de entrada
não realistas, as quais frequentemente resultam em solução duvidosa. Infelizmente, esta
opção não é prática, face a grande variedade de escoamentos a serem resolvidos. Condições
de sáıda inadequadas podem gerar problemas de realimentação a montante (Friedrich et al.,
2001). Um exemplo t́ıpico deste problema é o escoamento em canal plano. As variáveis do
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escoamento, para as fronteiras, dependem do escoamento não conhecido, fora do domı́nio
computacional. Muitas vezes, na literatura trata-se o escoamento na direcção transversal
como sendo homogéneo. Por definição são estatisticamente idênticos todos os pontos do
escoamento. A mais conveniente e precisa condição de fronteira, para estes escoamentos,
é a condição periódica. A porção do escoamento dentro de um paraleleṕıpedo é simulada,
enquanto as condições de fronteira prescrevem que o estado do fluido num ponto adjacente
a qualquer uma das fronteiras é identicamente o mesmo da face oposta do paraleleṕıpedo.

1.3.1 Modelação da Camada de Parede

A presença de fronteiras sólidas afecta a f́ısica das escalas de submalha de diversos modos.
Primeiro, o crescimento das pequenas escalas é inibido pela presença da parede. Segundo,
é alterado o mecanismo de troca entre as escalas resolvidas e não-resolvidas: na região
próxima da parede as escalas de submalha podem conter significativos eventos produtores
de tensões de Reynolds e o modelo SGS deve responder por eles. Finalmente, o compri-
mento de escala das grandes estruturas que transportam energia é dependente do número
de Reynolds nas proximidades da parede. Se a camada de parede é resolvida, os eventos
importantes de produção de energia devem ser captados; uma vez que as suas dimensões
escalam com o número de Reynolds, tal como o custo de um cálculo de LES. Chapman
(1979) estimou que a resolução requerida para a camada exterior a uma camada limite
é proporcional a Re0.4, enquanto que para a camada de parede (a qual, em aplicações
aeronáuticas, apenas contribui com aproximadamente 1% para a espessura da camada li-
mite), o número de pontos requeridos aumenta pelo menos com Re1.8. Esta exigência torna
a aplicação do LES a números de Reynolds elevados (da ordem de 106− 109) praticamente
imposśıvel.

Alternativamente, condições de fronteira aproximadas ou modelos de parede podem ser
usados. Quando a malha não é fina o suficiente para resolver os turbilhões próximos da
parede, a camada de parede deve ser modelada através da especificação de uma correlação
entre a velocidade no escoamento exterior e a tensão na parede. Esta aproximação permite
que o primeiro ponto da malha esteja localizado na camada logaŕıtmica e, uma vez que os
turbilhões produtores de energia nas regiões viscosa e tampão não têm de ser resolvidos,
permite o uso de malhas mais grossas nas outras direcções: ∆x+ ' 100 − 600 e ∆z+ '
100−300. A modelação da f́ısica da camada de parede, porém, introduz empirismo adicional
nos cálculos. A suposição básica por detrás desta aproximação é que a interacção entre a
região próxima da parede modelada e a região exterior resolvida é fraca.

Em termos gerais, os modelos de parede são baseados em aproximações zonais nas
quais a camada interior e exterior são tratadas usando diferentes conjuntos de equações
e diferentes estratégias de modelação. Na camada exterior, são usadas as equações de
Navier-Stokes filtradas. Na camada interior, são posśıveis várias alternativas. Se for as-
sumido que apenas a tensão de corte de Reynolds é significativa e que se verifica a hipótese
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de comprimento de mistura de Prandtl, as equações para a camada interior podem ser
integradas analiticamente conduzindo à lei de parede logaŕıtmica (Deardorff, 1970; Schu-
mann, 1975; Piomelli et al., 1989). Com esta aproximação, as tensões na parede podem ser
calculadas em termos de velocidade no primeiro ponto interior, por exemplo, por resolução
da lei logaŕıtmica para uτ . Esta aproximação assume que a dinâmica da camada de parede
é universal e que uma lei de parede generalizada pode ser imposta.

Neste contexto, e no decorrer deste trabalho são utilizadas duas aproximações quando
se usa a metodologia da simulação das grandes escalas da turbulência. Na primeira apro-
ximação, a tensão na parede é calculada assumindo que a velocidade instantânea segue a
lei logaŕıtmica, tal como o campo médio de uma camada limite em equiĺıbrio
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com κ = 0.41 e B = 5.0. A velocidade de fricção uτ , obtida através de um processo
iterativo, é usada depois para o cálculo da tensão de corte τw = ρu2
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com A = 8.3 e B = 1/7. Esta formulação tem a vantagem de permitir a determinação da
velocidade de fricção sem processo iterativo.

Outra aproximação à modelação da camada de parede é a simulação dos turbilhões
destacados (DES – Detached Eddy Simulation). Na aproximação DES standard, discutida
na secção 2.3.3, toda a camada limite é modelada por RaNS. Nikitin et al. (2000), porém,
usaram DES como um modelo para a camada de parede no cálculo de escoamento em
canal plano, tendo a região de LES a iniciar bem dentro da camada limite, a distâncias da
parede da ordem de 0.03− 0.1 semi alturas de canal. Efectuaram cálculos com diferentes
esquemas numéricos e malhas, explorando um grande intervalo de número de Reynolds
(180 < Reτ < 80000). Os cálculos mostraram alguns resultados promissores: a turbulência
na camada exterior foi mantida, embora o escoamento na camada interior fosse suave devido
à grande viscosidade turbulenta prevista pelo modelo de Spalart-Allmaras. Os perfis de
velocidade têm o comportamento correcto na camada interior, que é governada pelo modelo
de RaNS, afinado para reproduzir os perfis linear e logaŕıtmico em escoamentos deste tipo.
À medida que o escoamento transita para a região de LES, uma camada tampão não-f́ısica
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de DES é formada na qual o gradiente de velocidade é demasiado elevado. Uma nova
região logaŕıtmica pode ser observada e em alguns casos, com declive incorrecto. Quando
a resolução na camada de LES exterior é insuficiente (∆x = ∆z = 0.1δ) o declive desta
região logaŕıtmica espúria também é incorrecto. O coeficiente de fricção foi subestimado
aproximadamente 15% na maioria dos cálculos. Este erro é devido à confusão de escalas
entre as regiões de RaNS e LES: enquanto que na região interior de RaNS o modelo de
turbulência sustenta a maioria das tensões de corte de Reynolds, na região de LES os
turbilhões resolvidos têm que fornecer a contribuição dominante. Na região de transição,
a contribuição da viscosidade turbulenta para a tensão de corte média é demasiado baixa,
enquanto os turbilhões que transportam energia ainda não foram gerados. Como resultado,
o balanço global de quantidade de movimento só pode ser assegurado por um elevado
gradiente de velocidade na região de transição.

Piomelli et al. (2003) usou um modelo de transferência inversa baseado no forçar
estocástico para minimizar a região de transição. O forçar foi executado na região ime-
diatamente abaixo da interface RaNS/LES, e introduziu flutuações que rapidamente se
desenvolveram em turbilhões que mantêm as tensões de Reynolds. Isto resultou numa
previsão melhorada do perfil de velocidade média e dos coeficientes de fricção.

Outros métodos têm sido usados, como por exemplo, uma técnica de Balaras and
Benocci (1994); Balaras et al. (1996) que consiste em resolver as equações da camada
limite na camada interior com um modelo de turbulência. Esta aproximação é baseada
na consideração de que, à medida que o número de Reynolds aumenta, uma disparidade
significante de escalas de comprimento e tempo desenvolvem-se entre a região próxima da
parede e o escoamento exterior.

O modelo de duas camadas tem sido também aplicado por Balaras et al. (1996) ao
escoamento em canal plano, num tubo de secção quadrada e num canal em rotação. O
modelo forneceu melhores resultados que os modelos baseados na lei de parede, muito
notavelmente para o escoamento em canal em rotação, no qual desvios significativos do
perfil da lei logaŕıtmica são observados e que foram bem captados pelo modelo de duas
camadas. O cálculo no escoamento no tubo de secção quadrada também forneceu boa
concordância com os valores experimentais.

1.3.2 Geração de Condições de Entrada

Escoamentos turbulentos que exibem não-homogeneidades na direcção do escoamento são
um desafio particular às aproximações usadas nas simulações numéricas devido à necessi-
dade de prescrever condições turbulentas de entrada dependentes do tempo na fronteira a
montante. Na maioria dos casos, o escoamento a jusante é muito dependente das condições
à entrada, tornando necessário especificar séries temporais realistas das flutuações turbu-
lentas que estão em equiĺıbrio com o escoamento médio. Este requisito, muitas vezes dita
que os valores na entrada devem satisfazer as equações de Navier-Stokes, que por sua vez
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implica que uma simulação computacional seja usada para as gerar. Simulações deta-
lhadas para este propósito, de criar condições de entrada, podem ser de grande custo e,
por conseguinte, certos ńıveis de aproximação são desejáveis. Neste trabalho foca-se um
método desenvolvido por Lund et al. (1996) para geração das condições de entrada para
simulações de camadas limite espacialmente em desenvolvimento. Este método é essen-
cialmente uma adaptação do método de Spalart (1988), que idealizou uma transformação
que permite o cálculo de camadas espacialmente em evolução em conjunto com condições
fronteira periódicas aplicadas na direcção do escoamento.

A ideia chave desta técnica (Lund et al., 1996) é extrair o campo de velocidades de
um plano próximo da zona de sáıda e após reescalamento introduzi-lo como condição
fronteira à entrada. Uma condição de fronteira convectiva é aplicada à fronteira de sáıda.
Basicamente, é apenas necessário escalar a velocidade extráıda por forma a ser introduzida
correctamente, ou seja, existe a necessidade de criar, em cada intervalo de tempo t + ∆t,
um sistema coordenado (x, η, z), onde η é a coordenada de similaridade.

Esta técnica foi implementada no código computacional de modo a gerar condições de
entrada para as simulações computacionais apresentadas nos caṕıtulos 4 e 5. A geração da
condição de entrada é efectuada numa simulação computacional prévia em placa plana onde
a ≤ Reθ ≤ b. Sempre que posśıvel as dimensões geométricas do domı́nio e espaçamento da
malha foram iguais às da simulação sobre os obstáculos.

1.4 Objectivo

O objectivo desta tese pode ser dividido em duas partes: primeiro, a simulação do escoa-
mento em placa plana, de modo a estudar o desempenho dos modelos de submalha na
aplicação da metodologia da simulação das grandes escalas da turbulência e a consequente
selecção do modelo a ser usado na simulação dos restantes escoamentos; segundo, estu-
dar os efeitos combinados de gradiente de pressão na direcção do escoamento, curvatura
e tridimensionalidade através da simulação de escoamentos turbulentos de camada limite
sobre uma lomba.

Estes escoamentos turbulentos não exibem homogeneidade na direcção do escoamento
e necessitam que sejam prescritas condições turbulentas de entrada dependentes do tempo.
Como o escoamento a jusante é muito dependente das condições à entrada, torna-se
necessário especificar séries temporais realistas das flutuações turbulentas que estão em
equiĺıbrio com o escoamento médio. Este requisito dita que os valores na entrada devem
satisfazer as equações de Navier-Stokes, que por sua vez implica que uma simulação com-
putacional seja usada para as gerar. Um objectivo complementar: estudar a geração das
condições de entrada para simulações de camadas limite espacialmente em desenvolvimento.

Algumas das dificuldades inerentes à simulação deste tipo de escoamentos são (i) a difi-
culdade de especificação das condições de fronteira e (ii) os elevados números de Reynolds,
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que impedem uma resolução adequada do escoamento nas proximidades do solo (veja-se
por exemplo, o trabalho de Piomelli and Balaras, 2002). Outra dificuldade, embora de
carácter mais geral, surge do facto da maioria dos (iii) escoamentos reais não apresentarem
direcções homogéneas, o que tem motivado a utilização de novos modelos de submalha.

Deste modo, com este trabalho, pretende-se contribuir no âmbito das dificuldades (ii)
e (iii), ou seja, no estudo do que genericamente pode ser intitulado de modelação do
escoamento na região de parede e na utilização de modelos de submalha.

1.5 Conteúdo da Tese

A presente tese divide-se em seis caṕıtulos, incluindo este, de introdução, e o último, em
que se apresentam as conclusões principais do trabalho e algumas propostas de trabalho
futuro.

No caṕıtulo 2 são descritos os modelos matemáticos e as técnicas numéricas utilizadas,
que incluem os esquemas de discretização espacial e temporal das equações diferenciais,
os métodos de resolução e ainda os algoritmos para a resolução de sistemas de equações
algébricas lineares.

O caṕıtulo 3 apresenta a discussão de resultados obtidos no escoamento em canal plano
caracterizado por Reτ = 395. A metodologia usada foi a simulação das grandes escalas da
turbulência, que recorre aos seguintes modelos de tensões residuais: Smagorinsky, dinâmico,
dinâmico com similaridade de escala, dinâmico Lagrangeano e dinâmico Lagrangeano com
similaridade de escala. Estas simulações serviram para avaliar o desempenho de diferentes
modelos de submalha e garantir a verificação do código. Foi ainda posśıvel avaliar a
influência dos tempos de desenvolvimento do escoamento e de cálculo das médias. A partir
dos resultados obtidos pelo modelo dinâmico, foi posśıvel ajustar o valor do coeficiente de
Smagorinsky. Para comparação de resultados dispunha-se de valores obtidos por DNS de
Kim et al. (1987).

No caṕıtulo 4, abordámos o estudo de uma camada limite caracterizada por Reθ = 4030
sobre uma lomba. Usámos as metodologias da simulação das grandes escalas da turbulência
e da simulação dos turbilhões destacados. O campo de velocidades na fronteira de entrada
foi obtido através de uma simulação prévia em placa plana com o número de Reynolds, no
intervalo 3900 ≤ Reθ ≤ 4500. Para gerar a condição de entrada usou-se a técnica de Lund
et al. (1998), que resolve uma camada limite em evolução espacialmente num sistema de
coordenadas Cartesianas, e que faz uso das ideias de Spalart (1988) para criar uma condição
fronteira quasi-periódica na direcção do escoamento. Os resultados das simulações foram
comparados com os valores experimentais de Webster et al. (1996b).

Rodámos a geometria do escoamento abordado no caṕıtulo 4 e obtivemos um escoa-
mento que pode ser definido como sendo uma camada limite tridimensional turbulenta em
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desenvolvimento sobre um canal plano com uma lomba constitúıda por três arcos tangentes
e rodada de 45o. O capitulo 5 versa o estudo deste novo escoamento. A configuração da
lomba fornece a oportunidade para examinar efeitos combinados de curvatura da superf́ıcie,
gradiente de pressão longitudinal e escoamento médio cruzado. O escoamento à entrada do
domı́nio computacional é caracterizado por Reθ = 3800 e de gradiente de pressão nulo. Foi
usada a metodologia da simulação das grandes escalas com as tensões de submalha obti-
das usando o modelo dinâmico Lagrangeano e a metodologia da simulação dos turbilhões
destacados na previsão deste escoamento. O campo de velocidades na fronteira de entrada
foi obtido através de uma simulação prévia em placa plana com o número de Reynolds,
baseado na espessura da quantidade de movimento, no intervalo 3600 ≤ Reθ ≤ 4200. Os
resultados das simulações foram comparados com os valores experimentais de Webster et al.
(1996a).





Caṕıtulo 2

Modelo Matemático e Técnicas
Numéricas

Conteúdo do Caṕıtulo

Neste caṕıtulo descrevemos as técnicas utilizadas na simulação computacional
de escoamentos turbulentos incompresśıveis: simulação numérica directa (DNS),
método das médias de Reynolds (RaNS), método das grandes escalas da tur-
bulência (LES) e método dos turbilhões destacados (DES). Faz-se a exposição
do modelo de Spalart-Allmaras, para modelação das tensões de Reynolds no
método das médias de Reynolds, e os modelos de tensões residuais, utilizados no
método das grandes escalas da turbulência. Descrevemos o processo de geração
de condições de fronteira na entrada do domı́nio e os problemas associados ao
tratamento da parede. Tratamos, ainda, os métodos de discretização espacial
e temporal e as aproximações utilizadas na discretização espacial das equações.
Por último, referimos os algoritmos utilizados para obter a solução das equações
discretizadas e para resolução dos sistemas de equações lineares.

2.1 Introdução

As equações fundamentais, equação de continuidade e equações de transporte de quantidade
de movimento, são descritas na secção 2.2. Os modelos matemáticos que consideramos
durante a realização deste trabalho são descritos na secção 2.3. Estes podem comportar
simplificações das leis exactas destinadas a facilitar a resolução, sem que a validade do
resultado seja posta em causa.

As equações diferenciais são aproximadas através de um sistema de equações algébricas,
cujas incógnitas são definidas num conjunto discreto de pontos no espaço e no tempo. Exis-
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tem várias técnicas de discretização, embora no contexto deste trabalho apresentaremos
apenas a abordagem dos volumes finitos. São descritos os métodos numéricos necessários
para a elaboração deste trabalho. Em particular, nas secções 2.4 e 2.5 descrevem-se as
aproximações utilizadas para a discretização espacial e temporal. São ainda descritos
os dois algoritmos usados, no decorrer deste trabalho, para resolução das equações do
escoamento.

2.2 Equações Fundamentais

As equações fundamentais utilizadas resultam da aplicação de prinćıpios f́ısicos de con-
servação à porção de fluido contida numa certa região do espaço (volume de controlo). No
âmbito deste trabalho a discussão será limitada a escoamentos incompresśıveis de fluidos
Newtonianos.

Da aplicação do prinćıpio de conservação de massa resulta a equação da continuidade,
apresentada em notação tensorial e num referencial com velocidade constante (cf. Hoffmann
et al., 1996):

∂(ρui)

∂xi

= 0 , (2.1)

em que xi são as coordenadas do referencial Cartesiano, ui, as componentes da velocidade
e ρ, a massa volúmica do fluido.

O prinćıpio da conservação de quantidade de movimento resulta nas equações de Navier-
Stokes ou de transporte de quantidade de movimento, que no caso de um referencial com
velocidade constante e na forma conservativa são dadas por:

∂(ρui)

∂t
+

∂(ρujui)

∂xj

=
∂τij

∂xj

− ∂p

∂xi

, (2.2)

em que t é o tempo e p, a pressão. Como o fluido é Newtoniano, existe uma relação linear
entre o tensor das taxas de deformação,

Sij =
1

2

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)

e o tensor das tensões viscosas (τij), dado por

τij = 2 µSij .
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2.3 Técnicas de Previsão dos Escoamentos Turbulen-

tos

Idealmente, dentro da aproximação numérica, é posśıvel obter a solução completa de um es-
coamento turbulento resolvendo-se numericamente as equações de Navier-Stokes. Contudo,
a restrição provocada pelas exigências de resolução espacial e temporal torna a aplicação
prática da simulação directa limitada aos escoamentos com número de Reynolds menor
que 104 (Piomelli and Balaras, 2002). Estima-se que o número mı́nimo de pontos de dis-

cretização necessários para a resolução espacial do escoamento seria proporcional a Re
9/4
L

(≈ Re3
L incluindo-se a resolução temporal). Considerando o estado da arte em computação

e a previsão mais optimista para a sua expansão, aplicações DNS estarão restritas a escoa-
mentos turbulentos em regime de baixo número de Reynolds e geometria simples ainda por
muitos anos. No entanto, a simulação directa pode e tem sido utilizada para uma melhor
compreensão da turbulência e aperfeiçoamento de modelos para a sua descrição.

Quando o intervalo de escalas exceder aquele permitido pela capacidade computacional,
algumas escalas devem ser ignoradas, a fim de se obter informações referentes ao movimento
das grandes estruturas. A maioria das técnicas que tratam este problema em escoamentos
turbulentos faz a decomposição das equações do escoamento num campo médio e num
campo de flutuações. Procura-se a evolução estat́ıstica do escoamento, ao invés de resolver
o campo de escoamento instantâneo.

No âmbito deste trabalho foram usadas três técnicas: método das médias de Reynolds,
simulação das grandes da turbulência e simulação dos turbilhões destacados. Na verdade,
estas técnicas resumem-se apenas a duas, pois a simulação dos turbilhões destacados serve-
se do método das médias de Reynolds e da simulação das grandes escalas da turbulência.

As duas abordagens, motivadas pelo problema do fecho da turbulência, requerem mo-
delos de turbulência ou de submalha. Estas duas técnicas de modelação da turbulência e
suas variantes serão apresentadas resumidamente de seguida.

2.3.1 Método das Médias de Reynolds

Osborne Reynolds (1985), propôs a decomposição do movimento turbulento num valor
médio e numa variação aleatória (flutuação) em torno do valor médio no tempo, a chamada
decomposição de Reynolds:

φ = 〈φ〉+ φ′ , (2.3)

onde 〈φ〉 é o valor médio no tempo da quantidade φ e φ′ é a variação em torno do valor
médio. Ao aplicar-se a decomposição de Reynolds e realizando a seguir um procedimento de
média às equações (2.1) e (2.2), obtêm-se as chamadas equações RaNS (Reynolds Averaged
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Navier-Stokes) ou equações Navier-Stokes com média de Reynolds:

∂(ρ〈ui〉)
∂xi

= 0 , (2.4)

∂(ρ〈ui〉)
∂t

+
∂(ρ〈uj〉〈ui〉)

∂xj

= −∂〈p〉
∂xi

+
∂(〈τij〉 − ρ〈u′iu′j〉)

∂xj

. (2.5)

Este procedimento introduziu uma nova incógnita (−ρ〈u′iu′j〉), que necessita ser mode-
lada. Esta, actua como tensão sobre o movimento médio resolvido e é designada de tensor
de Reynolds:

τij = −ρ〈u′iu′j〉 . (2.6)

Em quase toda a parte do escoamento turbulento as tensões de Reynolds são muito
maiores que as taxas de transporte viscoso, com excepção da região próxima da parede.
As flutuações da velocidade e, consequentemente, as tensões turbulentas são nulas na su-
perf́ıcie sólida devido à condição de não-deslizamento imposta ao escoamento na parede. Os
turbilhões menores, na escala dissipativa, não afectam directamente os turbilhões maiores,
responsáveis pelo transporte de quantidade de movimento. As tensões turbulentas são
então aproximadamente independentes da viscosidade. Esta independência da viscosidade
simplifica a tarefa de modelar as tensões de Reynolds. Modelação, no actual contexto, signi-
fica substituir variáveis de alta ordem nas equações com média de Reynolds por funções
das variáveis dependentes, presentes nas próprias equações, conduzindo assim a um sistema
fechado de equações.

Basicamente, são duas as abordagens mais utilizadas para modelar as tensões de Rey-
nolds: conceito de viscosidade turbulenta; modelação da equação de transporte do tensor
de Reynolds.

No contexto deste trabalho, o método das médias de Reynolds surge como comple-
mento para a compreensão do método da simulação dos turbilhões destacados descrito na
secção 2.3.3. Por esta razão, apenas nos referiremos ao modelo de Spalart-Allmaras, uma
vez que este é o modelo que surge na formulação DES.

2.3.1.1 Modelo de Spalart-Allmaras

O modelo de Spalart-Allmaras (Spalart and Allmaras, 1994) é um modelo de uma equação
desenvolvido para aplicações aeronáuticas, incluindo separação de camada limite, no qual
uma única equação de transporte é resolvida para a viscosidade turbilhonar νT . O modelo
tem a forma:

DνT

Dt
= ∇ ·

(
νT

σν

∇νT

)
+ Sν , (2.7)

onde o termo fonte Sν depende das viscosidades laminar e turbilhonar, ν e νT; da vorti-
cidade média (ou taxa de rotação) Ω; do gradiente de viscosidade turbulenta |∇νT|; e da
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distância à parede mais próxima, `w.

As técnicas baseadas no conceito de viscosidade turbilhonar utilizam a proposta de
Boussinesq, a qual relaciona as contribuições da turbulência na transferência de quantidade
de movimento linear (representada por −ρ〈u′iu′j〉) com a taxa de deformação do escoamento
médio através de uma viscosidade adicional, a viscosidade turbilhonar. Esta hipótese dá
origem à variante da modelação conhecida como modelos de viscosidade turbilhonar, em
alusão ao efeito prático da turbulência em aumentar a difusão no escoamento. A viscosidade
turbilhonar não é uma propriedade do fluido e varia de forma complexa de escoamento para
escoamento e de ponto para ponto num mesmo escoamento.

2.3.2 Simulação das Grandes Escalas da Turbulência

A abordagem da simulação das grandes escalas (LES) iniciou-se com os trabalhos do me-
teorologista Smagorinsky (1963). A motivação era simular apenas as grandes escalas dos
escoamentos atmosféricos, na impossibilidade de simular todo o espectro de escalas. As
primeiras aplicações em problemas de engenharia foram realizadas por Deardorff (1970).

A simulação das grandes escalas é uma alternativa com menor esforço computacional
quando comparada com a simulação numérica directa. Nesta metodologia de simulação,
a dinâmica das estruturas das grandes escalas são calculadas, enquanto o efeito da tur-
bulência das pequenas escalas é modelado, usando os chamados modelos submalha (SGS
– Sub-grid scales). Esta metodologia beneficia do facto de a maior parte do transporte de
quantidade de movimento, energia e outros escalares ser realizado pelos grandes turbilhões.
Os menores turbilhões são pouco afectados pelas condições de fronteira do escoamento.
Estas escalas são mais isotrópicas que as maiores, estatisticamente falando, e contribuem
pouco para o transporte turbulento. Esta é a razão da viscosidade ter pequeno efeito sobre
o processo de mistura turbulento, nas regiões afastadas da parede.

Pode-se, consequentemente, esperar que um esquema numérico de simulação de grandes
escalas, onde os maiores turbilhões são resolvidos e os menores turbilhões, de escala de sub-
malha, são modelados, dê previsões semelhantes às obtidas por simulação directa. Contudo,
rigorosamente falando, a simulação de grandes escalas é uma simplificação, pois o espectro
de escalas é cortado arbitrariamente, mudando-se de resolução completa para modelação.
É como deixar parte de um turbilhão na região de submalha e parte no movimento re-
solvido. Outra dificuldade desta abordagem é que todos os turbilhões próximos da parede
são pequenos e fortemente anisotrópicos. Assim, ou o modelo de submalha é capaz de
tratar bem esta região ou a malha deve ser refinada nesta zona. Esta última opção aumen-
taria o tempo de computação e a necessidade de memória, destruindo-se a vantagem desta
metodologia sobre a simulação directa.
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2.3.2.1 Equações de Conservação Filtradas

As equações de conservação, que governam o campo de velocidade filtrado u(x, t) são
obtidas filtrando as equações (2.1) e (2.2) e admitindo que a operação de filtragem pode
comutar com a derivação. Desta forma obtemos as equações para o campo resolvido:

∂(ρui)

∂xi

= 0 , (2.8)

∂(ρui)

∂t
+

∂(ρujui)

∂xj

=
∂(τ ij + τR

ij )

∂xj

− ∂p

∂xi

. (2.9)

onde p(x, t) é o campo de pressões filtrado. Esta equação difere das equações de Navier-
Stokes porque o produto filtrado das velocidades uiuj é diferente do produto das velocidades
filtradas uiuj. A diferença é o tensor das tensões residuais definido por

τR
ij = −ρ(uiuj − uiuj) , (2.10)

e necessita ser modelado. O tensor anisotrópico das tensões residuais é definido por

τ r
ij = τR

ij −
2

3
krδij . (2.11)

onde kr = 1
2
τR
kk é a energia cinética residual.

As equações resultantes, que descrevem a evolução espaço-temporal dos maiores tur-
bilhões, contêm termos envolvendo o campo das pequenas escalas, os quais não são calcu-
lados explicitamente. Estes termos descrevem os efeitos das escalas não resolvidas sobre o
campo resolvido e são chamados de tensões de Reynolds de escala de submalha.

As equações filtradas para ui, equações (2.8) e (2.9), não são fechadas. O fecho é
conseguido modelando o tensor das tensões residuais (ou SGS) τ r

ij.

Apesar da semelhança formal aparente entre elas, note-se que, as equações filtradas
usadas em LES são muito diferentes das equações de Reynolds: os campos envolvidos —
u(x, t), p̄(x, t) e τ r

ij(x, t) — são aleatórios, tridimensionais e dependentes do tempo, mesmo
que o escoamento seja estatisticamente estacionário ou homogéneo.

2.3.2.2 Modelos de Submalha

As equações (2.8) a (2.10) descrevem o movimento das grandes estruturas turbilhonares.
Nestas equações, os termos de submalha representam a interacção entre os grandes e pe-
quenos turbilhões. De um modo geral, energia cinética é transferida dos grandes turbilhões
para os pequenos turbilhões. Há, porém, um fluxo de energia em ambas as direcções, em-
bora o fluxo ĺıquido seja usualmente na direcção das pequenas escalas. Na verdade, neste
processo interactivo, parte da energia transferida às pequenas escalas retorna aos grandes
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turbilhões. Sabe-se que, em alguns casos, o fluxo ĺıquido pode até ser na direcção das
grandes escalas (Lesieur and Metais, 1996). Consequentemente, os termos de escalas de
submalha nas equações de governo devem representar este efeito de transferência de energia
sobre as grandes escalas. Por exemplo, a inversão no sentido natural do fluxo de energia
ocorre nas regiões próximas das fronteiras sólidas, onde os pequenos turbilhões, que pro-
duzem turbulência, não são resolvidos, cabendo então ao modelo SGS considerar a menor
produção imposta pelo truncamento. Na situação mais comum, a transferência ĺıquida
de energia, para os pequenos turbilhões, funciona como uma dissipação para as grandes
estruturas. A energia ĺıquida consumida não retornará e, em consequência, o modelo de
submalha deverá ser normalmente dissipativo.

Os modelos de submalha dividem-se em quatro classes: viscosidade turbilhonar, simila-
ridade, mistos (combinam modelos de viscosidade turbilhonar e similaridade) e dinâmicos.
Sobre cada um destes modelos, inclui-se uma descrição breve no texto que se segue.

2.3.2.3 Modelos de Viscosidade Turbilhonar

A maioria dos modelos de viscosidade turbilhonar têm a forma:

τ r
ij = τR

ij −
δij

3
τR
kk = −2 νTSij , (2.12)

que relaciona as tensões residuais, τR
ij , com o tensor das taxas de deformação das grandes

escalas, Sij.

O modelo de Smagorinsky (Smagorinsky, 1963), originalmente proposto para o estudo
de escoamentos atmosféricos, é o mais utilizado em aplicações de engenharia e baseia-
se na noção de comprimento de mistura, pois considera que a viscosidade turbilhonar é
proporcional a um comprimento caracteŕıstico das escalas residuais, `S, e ao módulo das
taxas de deformação das grandes escalas, S.

O coeficiente de proporcionalidade νT(x, t) é a viscosidade turbilhonar dos movimentos
residuais. Por analogia à hipótese de comprimento de mistura (νT = `2

m(2SijSij)
1/2 = `2

mS),
a viscosidade turbilhonar é modelada como

νT = `2
SS = (CS∆)2S . (2.13)

Uma vez que a constante CS, constante de Smagorinsky, é real, o modelo é absoluta-
mente dissipativo. O comprimento de escala de Smagorinsky, `S, é proporcional à largura
do filtro ∆:

`S = CS∆ ; ∆ = (∆x ∆y ∆z)1/3 . (2.14)

Por forma a avaliar CS, a teoria permite estimar um valor admitindo que a frequência
de corte no espaço de Fourier (kc = π/∆) faz parte da zona inercial de um espectro de



26 Caṕıtulo 2. Modelo Matemático e Técnicas Numéricas

energia com a forma E(k) = CKε2/3k−5/3, em que ε é a taxa de dissipação dessa energia
(Lilly, 1967):

CS =
`S

∆
' 1

π

(
2

3CK

)3/4

= 0.18 . (2.15)

O valor apresentado para CS na expressão (2.15), foi obtido para uma constante de
Kolmogorov CK = 1.41, obtida a partir de medições na atmosfera. Na prática, o que se
verifica é que o valor de CS depende de vários factores, como a geometria do escoamento e
o número de Reynolds. Por exemplo, para simular o escoamento num canal, Piomelli et al.
(1988) usam CS = 0.065.

No modelo de Smagorinsky, a especificação `S = CS∆ (para CS constante) é justificável
para ∆ no sub-domı́nio inercial de turbulência de elevado número de Reynolds. Estas
circunstâncias não pertencem à região de parede viscosa, e esta especificação de `S conduz,
incorrectamente, a uma viscosidade residual não-nula e a tensões de corte na parede. Ao
invés, Moin and Kim (1982) usaram uma função de amortecimento de van Driest para
especificar `S como:

`S = CS∆

[
1− exp

(
y+3

A+3

)]1/2

, (2.16)

em que y+ é a distância adimensional à parede sólida e A+ é uma constante da função
de van Driest, normalmente igual a 25. Uma outra limitação deste modelo é assumir que
o campo residual e o campo resolvido estão sempre em equiĺıbrio, ao contrário do que
acontece, por exemplo, em transição para turbulência ou relaminarização.

Os modelos de viscosidade turbilhonar, para simulação de grandes escalas, têm obtido
bons resultados em escoamentos homogéneos sem deformações significativas, embora as
estat́ısticas senśıveis às pequenas escalas não sejam previstas correctamente. Em escoa-
mentos homogéneos com deformação ou corte há evidências de que o fluxo de energia pode
ser invertido. Neste caso, o fluxo ĺıquido de energia é das pequenas para as grandes escalas.
Em tal situação, o modelo não deveria dissipar energia das grandes escalas. Os modelos
de viscosidade turbilhonar, os quais dissipam energia das grandes escalas, não podem,
portanto, prever este comportamento.

A comparação da tensão de Reynolds de submalha do modelo de Smagorinsky, a partir
de dados de simulação directa, com a sua distribuição real mostra diferenças significativas
(Meneveau and Katz, 2000). Em escoamentos de transição, deve-se esperar que muita
energia esteja nas grandes escalas, isto é, as menores escalas não estão em equiĺıbrio com
as grandes escalas e o argumento de produção igual à dissipação não é válido.
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2.3.2.4 Modelos de Similaridade e Mistos

Os modelos de similaridade nasceram da constatação da fraca correlação do tensor das
tensões de submalha com o tensor das taxas de deformação das escalas resolvidas (Lesieur
and Metais, 1996). Foram Bardina et al. (1980) quem primeiro introduziu a noção de simi-
laridade, ao suporem que a interacção entre as componentes de grandes e pequenas escalas
do campo do escoamento toma lugar principalmente entre as partes de cada componente
que são mais semelhantes. Deste modo, a maior interacção acontece entre as menores es-
calas do campo de escalas resolvidas e as maiores escalas do campo de escalas de submalha.
É esta interacção que os termos de submalha, nas equações filtradas, deveriam representar
preferencialmente. Uma vez que as componentes de interacção são supostos muito mais
semelhantes, é natural que o modelo reflicta isso. Para tornar isto posśıvel, é necessário en-
contrar algum modo de definir as componentes de pequenas escala do campo resolvido ui.
Porque ui representa a componente das escalas resolvidas, Bardina et al. (1980) propõem
filtrar novamente o campo resolvido, gerando um novo campo ui, cujo conteúdo é ainda
rico nas grandes escalas.

Leonard (1974) introduziu uma decomposição para a tensão residual τR
ij em três com-

ponentes: tensões de Leonard, tensões cruzadas e tensões de Reynolds SGS. Porque cada
componente da decomposição é um invariante Galileano, a decomposição prefeŕıvel é pro-
posta por Germano (1986);

τR
ij = Lo

ij + Co
ij +Ro

ij , (2.17)

com
Lo

ij ≡ uiuj − uiuj ,

Co
ij ≡ uiu′j + u′iuj − uiu′j − u′i uj ,

Ro
ij ≡ u′iu

′
j − u′i u

′
j ,

onde Lo
ij são as tensões de Leonard, Co

ij, as tensões cruzadas e Ro
ij, as tensões de Reynolds

SGS. Em LES, u é conhecido, e consequentemente Lo
ij pode ser avaliado.

Previamente, tomou-se o modelo de Smagorinsky como um modelo para τ r
ij, a parte

desviadora de τR
ij (equação 2.12). Se, ao invés, tomarmos o modelo de Smagorinsky como

um modelo para Co
ij + Ro

ij e incluirmos as tensões de Leonard explicitamente, então o
modelo resultante é

τ r
ij =

(
Lo

ij −
1

3
Lo

kkδij

)
− 2

(
CS∆

)2 SSij . (2.18)

Lo representa o modelo de Bardina (ou semelhança de escala).

Actualmente há muitas formas diferentes de modelos de similaridade, embora as suas
caracteŕısticas básicas e tendências sejam comuns. As diferenças principais repousam sobre
o tipo e a banda do segundo filtro e como determinar o valor do coeficiente de similaridade,
Csim. O modelo original de Bardina et al. (1980) propunha que a banda do segundo filtro
fosse igual à do primeiro. Como reportado por Meneveau and Katz (2000), Liu et al. (1999)
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utilizaram o segundo filtro com uma banda duas vezes maior (2∆) que a do filtro original,
enquanto Akhavan et al. (2000) usaram (4/3)∆. Outra diferença é se o traço do tensor é
subtráıdo ou não. Já o valor de Csim, quando tomado constante, tem sido na maioria dos
casos igual a 1.

O teste a priori do modelo de Bardina et al. (1980) tem sido realizado com filtros
Gaussianos ou ‘box ’, mostrando alta correlação (Meneveau and Katz, 2000). O modelo de
similaridade também tem sido capaz de representar a transferência de energia das peque-
nas para as grandes escalas. Contudo, quando implementado em simulações numéricas,
o modelo de similaridade tem-se mostrado ser insuficientemente dissipativo, isto é, não
dissipando energia suficiente e, consequentemente, levando a resultados imprecisos.

A análise dos dados experimentais e da simulação directa dos campos de escoamentos
turbulentos tem mostrado que não há forte correlação entre o tensor das tensões de sub-
malha e o tensor das taxas de deformação da escala de malha (Lesieur and Metais, 1996;
Piomelli, 1999). A falta de correlação entre os dois tensores levou à busca de novos modelos
de submalha.

Os modelos mistos (a equação (2.18) representa um modelo misto) surgiram para tentar
combinar as capacidades de previsão dos modelos de similaridade (melhores correlações
entre as quantidades reais e as modeladas) com as caracteŕısticas de dissipação dos modelos
de viscosidade turbilhonar (Bardina et al., 1980; Zang et al., 1993). Estes modelos são
obtidos adicionando uma expressão de viscosidade turbilhonar aos modelos de similaridade.
A principal vantagem é a capacidade de previsão da transferência de energia do campo
residual para o resolvido, proporcionando resultados idênticos ou melhores que os obtidos
com o modelo de Smagorinsky (Pope, 2000).

2.3.2.5 Modelação Dinâmica

A determinação dos coeficientes dos modelos de submalha, baseada no conceito de vis-
cosidade turbilhonar, conduz a limitações na previsão de escoamentos em transição e nas
proximidades de paredes. A fim de ultrapassar esta limitação, Germano et al. (1991) pro-
puseram um método de cálculo dos parâmetros dos modelos baseados na solução, isto é,
no campo de velocidades, função da posição e do tempo. Esta proposta na verdade não é
um modelo, mas um procedimento de avaliar os coeficientes de um modelo base, a partir
das menores escalas do campo resolvido. O modelo de Smagorinsky tem sido largamente
usado como modelo base.

Supõe-se que o comportamento das menores escalas resolvidas apresenta similaridade
com o comportamento das escalas de submalha (Silvestrini, 2000). O conceito fundamental
do procedimento dinâmico é o uso de dois filtros com dimensões caracteŕısticas diferentes: o
primeiro filtro – filtro de malha – é o utilizado na simulação das grandes escalas; o segundo
filtro – filtro de teste – tem uma largura maior que a largura do filtro original, tipicamente
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∆̃ = 2∆. O procedimento utiliza informações das escalas resolvidas não contidas no filtro
de teste, para modelar a transferência de energia entre as escalas resolvidas e as escalas
não resolvidas. Assumindo que as tensões de submalha obtidas com o filtro original e com
o filtro de teste são similares e podem ser modeladas, usando a mesma forma funcional,
e supondo ainda que os parâmetros a determinar são aproximadamente independentes da
largura do filtro, expressões expĺıcitas para os coeficientes são conseguidas (Germano et al.,
1991; Härtel and Kleiser, 1998). Os parâmetros, a serem determinados, são agora funções
dependentes tanto do tempo como da posição espacial que se devem anular nas regiões de
escoamento laminar e proximidade de fronteiras sólidas. Obtendo-se, consequentemente,
um melhor comportamento assintótico. Simular o efeito de transferência inversa de ener-
gia cinética turbulenta das escalas de submalha para as escalas resolvidas (backscattter),
fenómeno que aparece nas regiões de camada limite, por exemplo, era uma possibilidade
que se esperava alcançar com esta técnica (Germano et al., 1991).

Este modelo apresenta algumas inconsistências matemáticas, que originam uma varia-
ção excessiva do parâmetro do modelo base (no caso, a constante de Smagorinsky) com
a posição e o tempo. De modo a solucionar este problema, foram propostas algumas
variantes. A mais divulgada é a variante de Lilly (1992).

Tendo em conta as operações de filtragem, a decomposição da velocidade u = u + u′ é

u = ũ︸︷︷︸
A

+
(
u− ũ

)

︸ ︷︷ ︸
B

+ u′︸︷︷︸
C

, (2.19)

onde os termos A, B e C representam escalas maiores que ∆̃, escalas entre ∆ e ∆̃, e escalas
menores que ∆. As pequenas escalas resolvidas u− ũ podem ser determinadas a partir de
u e são conceptualmente importantes em vários modelos, incluindo o modelo dinâmico.

A tensão residual baseada na dupla operação de filtragem é definida por:

Tij ≡ ũiuj − ũiũj . (2.20)

Uma identidade devida a Germano (1992) é obtida aplicando o filtro de teste à equação
para τR

ij e subtraindo o resultado à equação (2.20),

Lij ≡ Tij − τ̃R
ij ≡ ũiuj − ũiũj . (2.21)

A importância desta identidade é que Lij – tensor das tensões resolvidas – é conhecido em
termos de u, enquanto que Tij e τR

ij não o são.

O lado direito da equação (2.21) está na forma de uma tensão residual (relativamente ao
filtro de teste) baseada na velocidade de malha filtrada. Consequentemente, com respeito
ao filtro de teste, Lij, pode ser interpretada livremente como a contribuição para a tensão
residual das grandes escalas não resolvidas.
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O modelo de Smagorinsky (equações 2.12 e 2.13) pode ser escrito para a parte desviadora
de τR

ij :

τ r
ij ≡ τR

ij −
1

3
τR
kkδij = −2cS∆

2S Sij . (2.22)

O coeficiente foi redefinido como cS (em lugar de C2
S) de modo a permitir a possibilidade

de valores negativos, correspondendo à transferência inversa. A mesma equação do modelo

escrita, agora, para a largura do filtro ∆̃ é

T d
ij ≡ Tij − 1

3
Tkkδij = −2cS∆̃

2

S̃ S̃ij , (2.23)

onde S̃ij e S̃ são a taxa de deformação e a taxa de deformação caracteŕıstica, respectiva-
mente (baseadas em ũ). Tomando cS como sendo uniforme e definindo

Mij ≡ 2∆̃
2
S Sij − 2∆̃

2

S̃ S̃ij . (2.24)

As equações (2.22) e (2.23) conduzem a

LS
ij ≡ T d

ij − τ r
ij = cSMij (2.25)

que é o modelo de Smagorinsky para a parte desviadora de Lij (equação 2.21)

Ld
ij ≡ Lij − 1

3
Lkkδij . (2.26)

Em LES, tanto Mij como Ld
ij (que são funções de x e t) são conhecidos em termos

de u (x, t). Esta informação pode ser usada para determinar o valor do coeficiente de
Smagorinsky cS para o qual o modelo LS

ij fornece a melhor aproximação a Ld
ij. É claro que

o único coeficiente cS não pode ser escolhido de modo a conjugar as cinco componentes
independentes de LS

ij e Ld
ij. Contudo, como mostrado por Lilly (1992), o erro quadrático

médio é minimizado pela especificação,

cS =
MijLij

MklMkl

. (2.27)

É de notar que desde que Mij seja desviador, MijLij é igual a MijLd
ij.

Dentro da derivação esboçada para cS, esta foi assumida como sendo uma constante
que permitia ser obtida da operação de filtragem τ r

ij. Obviamente, isto é incompat́ıvel com
o propósito intencional do procedimento de determinar cS como uma quantidade local que
pode variar no tempo e no espaço. Modos para remover esta inconsistência são assunto de
pesquisa (Ghosal et al., 1995).

Dada a baixa correlação entre a tensão e a taxa de deformação observada em testes a
priori, não é surpreendente que os valores de cS obtidos da equação (2.27) exibam grandes
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flutuações, incluindo valores negativos. Como consequência, cálculos de LES que usam
a equação (2.27) tendem a ser instáveis. Para superar este problema, nos seus cálculos
de escoamento turbulento totalmente desenvolvido em canais, Germano et al. (1991) e
Piomelli (1993) calcularam a média do numerador e do denominador na equação (2.27). O
coeficiente de Smagorinsky é obtido por,

cS =
〈MijLij〉
〈MklMkl〉 , (2.28)

onde 〈.〉 indica uma média nas direcções homogéneas. Com esta implementação, o modelo
dinâmico conduz a bons resultados para regimes de transição e completamente turbulentos
de escoamentos em canais, desde que a malha seja suficientemente fina para solucionar junto
da parede as escalas que contêm energia. Assim a necessidade de funções de amortecimento
ou outros tratamentos especiais próximo da parede são evitados. Em parte, o sucesso do
modelo pode ser atribúıdo ao facto de que é correctamente produzido cS=0 para o fluxo de
corte laminar, e que, perto da parede, a tensão de corte residual

〈
τR
12

〉
varia correctamente

com o cubo da distância à parede.

Devido à arbitrariedade e dificuldade na especificação do volume (especialmente pró-
ximo das paredes), e porque a avaliação de uma média de volume em cada ponto da
malha incorre num custo computacional, Meneveau et al. (1996) desenvolvem um modelo
dinâmico Lagrangeano, no qual são formadas médias ponderadas recuadas no tempo, ao
longo de trajectórias de part́ıculas de fluido (baseado no campo de velocidades filtrado).

De acordo com este modelo, o coeficiente de Smagorinsky é dado como,

cS =
ILM

IMM

, (2.29)

em que ILMe IMM representam as médias 〈MijLij〉 e 〈MijMij〉.
O modelo dinâmico Lagrangeano foi aplicado inicialmente para escoamentos completa-

mente turbulentos e de transição em canais, com similar sucesso ao obtido com o modelo
dinâmico original.

2.3.3 Simulação dos Turbilhões Destacados

A simulação dos turbilhões destacados (DES) é uma metodologia que foi inicialmente
proposta por Spalart et al. (1997). Esta metodologia é baseada na consideração que, em
aplicações aeronáuticas, os requisitos de resolução têm um custo elevado com a utilização do
LES, quando se pretende executar cálculos em aeronaves completas a números de Reynolds
de voo. A metodologia baseia-se na observação de que os modelos de turbulência clássicos
tendem a prever bem camadas de corte finas sem separação (TSL – Thin Shear Layers),
uma categoria de escoamentos para os quais as constantes do modelo são usualmente
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cuidadosamente calibradas. Porém, tendem a ser menos precisos em regiões de escoamento
separado, especialmente quando provocado por obstáculos tais como trens de aterragem
ou flaps. Nestas regiões será benéfico usar LES para captar a libertação de vórtices, os
pequenos turbilhões gerados pelas instabilidades de Kelvin-Helmholtz em escoamentos de
corte livres e pelas oscilações que resultam da libertação (Piomelli, 2004).

O DES é um método h́ıbrido no qual as camadas limite são resolvidas usando a apro-
ximação RaNS, enquanto que a região de esteira é resolvida usando LES. A comutação
entre as duas metodologias é conseguida pela mudança do modelo desde o RaNS clássico
para um modelo cuja escala de comprimento seja o tamanho da malha. Isto permite ao
modelo conduzir a um escoamento tipo RaNS nas regiões de escoamento não-separado,
mas ainda pode captar com precisão a dinâmica dos turbilhões destacados nas regiões de
escoamento separado. É o modelo RaNS que controla a previsão de separação das camadas
limite não-separadas. Erros de modelação nesta área podem afectar a região de separação
do escoamento. Além disso, o mecanismo de forte instabilidade que existe em camadas de
corte com separação é esperado que resulte numa rápida geração de pequenas escalas, que
são responsáveis pelas oscilações do escoamento.

No âmbito deste trabalho, a metodologia DES é usada como modelo de parede, tal
como é sugerido por Nikitin et al. (2000). Os aspectos ligados à modelação da região da
parede serão discutidos na secção 1.3.1.

A formulação original do DES é baseada no modelo de turbulência de Spalart and All-
maras (1994) (secção 2.3.1.1), um modelo de viscosidade turbilhonar no qual a viscosidade
turbulenta é obtida resolvendo a equação de transporte para uma variável adicional ν̃:

Dν̃

Dt
= cb1S̃ν̃ − cw1fw

[
ν̃

d̃

]2

+
1

σ

{∇ · [(ν + ν̃)∇ν̃] + cb2(∇ν̃2)
}

, (2.30)

na qual o primeiro membro da equação contém os termos flutuantes e advectivos, o primeiro
grupo do lado direito da equação é o termo de produção, o segundo é um termo de des-
truição e o último é um termo de difusão. As outras quantidades na equação (2.30) são
dadas por:

S̃ = |S|+ ν̃

κ2d̃2
fv2, fv1 =

χ3

χ2 + c3
v1

, fv2 = 1− χ

1 + χfv1

, νT = ν̃fv1 ,

χ ≡ ν̃

ν
, fw = g

[
1 + c6

w3

g6 + c6
w3

]1/6

, g = r + cw2(r
6 − r), r ≡ ν̃

S̃κ2d̃2
.

onde |S| é a magnitude da vorticidade, d̃ é a menor entre as escalas de comprimento. As
constantes do modelo, dadas na tabela 2.1, reproduzem soluções anaĺıticas conhecidas
(Spalart and Allmaras, 1994). O uso de ν̃ em vez da viscosidade turbilhonar é motivado
pelo facto de, ao contrário de νT, a nova variável ter um comportamento linear próximo da
parede, proporcionando uma resolução numérica mais fácil, colocando os mesmos requisitos
que as equações de quantidade de movimento.
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cb1 σ cb2 κ cw1 cw2 cw3 cv1

0.1355 2/3 0.622 0.41 cb1/κ
2 + (1 + cb2)/σ 0.3 2.0 7.1

Tabela 2.1: Constantes da formulação DES.

O comprimento de escala d̃ tem um papel crucial. A escala de comprimento RaNS,
dRaNS, é tomada como sendo a distância à parede. Longe da parede, porém, o modelo de-
veria reflectir a dinâmica da escala de submalha, e os termos dominantes na equação (2.30)

deveriam ser a produção e a destruição. O equiĺıbrio entre estes termos conduz a ν̃ ∝ S̃d̃2

que resulta num modelo tipo Smagorinsky se d̃ ∝ ∆ na região de LES. Baseados nesta
consideração, o comprimento de escala de LES é

dLES = CDES∆ , (2.31)

onde a nova constante CDES foi fixada em 0.65 baseada em simulações de decaimento de
turbulência isotrópica), e d̃ é dado por:

d̃ = min(dRaNS, dLES) . (2.32)

De acordo com Spalart et al. (1997), o uso do modelo de Spalart-Allmaras é conveniente,
uma vez que se requer um modelo que conduza a uma formulação tipo Smagorinsky em
equiĺıbrio se o comprimento de escala for dado pela expressão (2.31). Outros modelos
podem não ter esta caracteŕıstica. Prevê uma transição suave entre as regiões de LES
e de RaNS, cuja localização é definida pela densidade de malha. Isto torna posśıvel ao
utilizador ajustar a solução para incluir fenómenos mais complexos, pelo refinamento da
malha (dirigindo a solução para LES) em regiões de interesse. É também de notar que se
a malha for suficiente para resolver os turbilhões que não separam, o DES irá resultar num
LES standard (ver Nikitin et al., 2000). Mais refinamento de malha resulta num DES que
no limite se transformará num DNS. Isto contrasta com a metodologia RaNS, uma vez que
o limite, à medida que a malha é refinada, ainda é uma solução RaNS.

2.4 Métodos para Discretização no Espaço

No presente trabalho, usámos a técnica dos volumes finitos em malhas não-desfasadas, não-
ortogonais. O domı́nio de integração é dividido num número finito de volumes de controlo
cont́ıguos. O método dos volumes finitos usa a equação de transporte na sua forma integral
(2.34), sendo aproximada em cada volume de controlo, resultando numa equação algébrica
por cada volume de controlo.

A aplicação do método dos volumes finitos tem dois requisitos principais: primeiro, os
integrais sobre a superf́ıcie e volume de um volume de controlo necessitam de ser avaliados
por uma aproximação numérica estável, que use o valor da grandeza a integrar numa ou
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mais posições dentro do domı́nio de integração; segundo, como os valores da variável são
calculados apenas nos centros dos volumes de controlo, valores em outras localizações,
necessários para a avaliação dos integrais, têm que ser obtidos por interpolação.

A figura 2.1 mostra uma malha bidimensional assim gerada, destacando um volume de
controlo t́ıpico. ∆x, ∆y e ∆z são as respectivas dimensões do volume de controlo, que
podem ser constantes ou não em cada direcção. As distâncias entre os pontos nodais,
colocados ao centro dos volumes de controlo, são representadas em cada direcção por δxe e
δxw, δyn e δys e δzt e δzb.

(a) (b)

Figura 2.1: (a) Esquema bidimensional da malha para aplicação da discretização espacial
por volumes finitos. (b) Volume de controlo bidimensional t́ıpico e notação usada para
designar as suas faces e os volumes de controlo vizinhos.

2.4.1 Equação de Transporte Genérica

De modo a descrever as técnicas de discretização, a equação de transporte para a quantida-
de genérica φ é considerada. Todas as equações de conservação têm a forma desta equação;
através da substituição apropriada para φ, da difusividade Γ e de um termo fonte genérico
qφ,

∂(ρφ)

∂t
+∇ · (ρφv) = ∇ · (Γφ∇φ) + qφ . (2.33)

Em que os operadores diferenciais divergência e gradiente, dependem do sistema de coor-
denadas usado. Tomando como ponto de partida a equação de conservação na sua forma
integral:

∂

∂t

∫

V

ρφ dV +

∫

S

ρφv · n dS =

∫

S

Γφ∇φ · n dS +

∫

S

qφ dV , (2.34)
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onde V é um volume de controlo limitado por uma superf́ıcie fechada S, v é o vector
velocidade do fluido e n é o vector unitário normal à superf́ıcie S.

Todos os integrais foram discretizados através da regra do ponto médio, que permite
substituir um integral pelo produto entre um valor médio e uma área ou um volume, caso
se trate de um integral de superf́ıcie (equação 2.35) ou de um volúmico (equação 2.36),

fk =

∫

Sk

f · n dS ≈ (f · n)kSk =
∑

i

f i
kS

i
k , (2.35)

onde Si
k é a área da projecção da face k da célula em coordenadas cartesianas, xi =constante

(i.e., a componente cartesiana de ordem i do vector superf́ıcie Sn), e f i
k é a componente

Cartesiana de ordem i do vector f no centro da face da célula.

∫

V

qφ dV ≈ (qφ)P ∆V , (2.36)

onde (qφ)P é colocado para o valor do termo fonte espećıfico no centro do volume de
controlo, isto é, no nó computacional P . Assim sendo, é posśıvel aproximar o valor médio
pelo valor no centro da superf́ıcie ou do volume. Admitindo que estes são conhecidos, o
integral é aproximado com uma precisão de segunda ordem.

A discretização do termo transiente será abordada na secção 2.5. O primeiro termo a
requerer a nossa atenção é o que representa o transporte convectivo:

∫

S

ρφv · n dS =
∑

l

∫

Sl

ρφv · n dS =
∑

l

F c
l , l = e, w, n, s, . . .

F c
l representa o fluxo convectivo de φ em cada uma das faces do volume de controlo. A

t́ıtulo de exemplo, explicitaremos o fluxo na face ‘e’, sendo os das outras faces obtidos de
modo idêntico:

F c
e =

∫

Se

ρφv · n dS = φ

∫

Se

ρv · n dS ≈ ṁeφe , (2.37)

em que

ṁe =

∫

Se

ρv · n dS . (2.38)

De modo a calcular o fluxo difusivo através da face de uma célula, usando a aproximação
do ponto médio, é necessário o gradiente de φ no centro da face da célula:

∫

S

Γφ∇φ · n dS =
∑

l

∫

Sl

Γφ∇φ · n dS =
∑

l

F d
l , l = e, w, n, s, . . .
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F d
l representa o fluxo difusivo de φ nas faces do volume de controlo. Novamente, explici-

tando apenas o fluxo na face ‘e’,

F d
e =

∫

Se

Γφ∇φ · n dS ≈ (Γφ∇φ · n)eSe = Γφ,e

∑
i

(
∂φ

∂xi

)

e

Si
e . (2.39)

O termo de produção/destruição (Qφ)P , que é um integral volúmico, vem dado, de
acordo com as aproximações já referidas pela equação (2.36).

As aproximações usadas, tanto em malhas Cartesianas como em malhas não-ortogonais,
são as mesmas que em Silva Lopes (2000).

2.4.2 Equações de Continuidade e de Navier-Stokes

A velocidade é uma grandeza vectorial, por via do que as suas equações de transporte
apresentam algumas diferenças em relação à equação de transporte genérica. Comecemos
por considerar a formulação integral da equação da continuidade (2.1):

∫

S

ρv · n dS = 0 . (2.40)

A sua discretização traduz-se num balanço dos fluxos mássicos que entram e saem do
volume de controlo:

∫

S

ρv · n dS =
∑

l

∫

Sl

ρv · n dS =
∑

l

ṁl , l = e, w, n, s, . . . (2.41)

Consideremos agora a formulação integral da equação (2.2):

∂

∂t

∫

V

ρui dV +

∫

S

ρuiv · n dS =

∫

S

τijij · n dS −
∫

S

pii · n dS . (2.42)

A discretização que apresentamos a seguir, para esta equação, foi também usada nas
equações (2.5) e (2.9), adicionando à viscosidade molecular a viscosidade turbilhonar ou
a viscosidade residual. O termo que representa o transporte convectivo é idêntico ao da
equação de transporte genérica

F c
i,e =

∫

Se

ρuiv · n dS ≈ ṁeui,e . (2.43)

Para obter uma aproximação para ui,e utilizámos as aproximações descritas em Silva Lopes
(2000) para a equação de transporte genérica, quer em coordenadas Cartesianas, quer em
coordenadas não-ortogonais.
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O tratamento dos termos que representam o transporte difusivo,

F d
i,e =

∫

Se

τijij · n dS , (2.44)

e o gradiente de pressão,

Qp
i = −

∫

S

pii · n dS , (2.45)

é diferente consoante a malha seja Cartesiana ou não-ortogonal.

O cálculo do caudal mássico será discutido na secção 2.6.

2.5 Métodos para Integração no Tempo

A integração no tempo pode ser melhor entendida, escrevendo a equação de conservação
(equação 2.34), na forma seguinte :

∂φ

∂t
= F , (2.46)

onde φ e F são funções do tempo. O significado destas duas quantidades é óbvio da equação
(2.34). Num dado tempo inicial, a solução deve ser conhecida, isto é φ(t0) = φ0. No tempo
t0 + ∆t, a solução é encontrada por integração. Esta solução servirá de condição inicial
para a integração no próximo intervalo de tempo e assim sucessivamente. Geralmente,
para avançar a solução do tempo tn para o tempo tn+1 = tn + ∆t, num dado ponto do
espaço, podemos escrever:

tn+∆t∫

tn

∂φ

∂t
dt = φ(tn + ∆t)− φ(tn) =

tn+∆t∫

tn

F (t, φ(t)) dt . (2.47)

Doravante, φn+1 e F n+1, representam os valores de φ e F no passo de tempo tn+1, assumindo
que F também depende de φ.

Da equação (2.47), constata-se que o lado esquerdo é fácil de avaliar, mas o integral do
lado direito requer uma aproximação. Muitas aproximações são posśıveis, tanto expĺıcitas
como impĺıcitas. Dos esquemas impĺıcitos existentes (Mathews, 1992), usamos o método
de Euler impĺıcito,

φn+1 = φn + F n+1∆t . (2.48)

e o método de Crank-Nicholson,

φn+1 = φn +
1

2
(F n + F n+1)∆t . (2.49)
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As definições dos esquemas expĺıcitos usados no âmbito deste trabalho são as seguintes:

Esquema de Adams-Bashfort

φn+1 = φn +
∆t

2
(3F n − F n−1) . (2.50)

Esquema de Runge-Kutta (4,3)

φ∗
n+ 19

36
= φn +

19

36
∆t F n ; f ∗ = F ∗

n+ 19
36
− 205

243
F n ;

φ∗
n+ 3

4
= φ∗

n+ 19
36

+
27

19
∆t f ∗ ; f ∗∗ = F ∗

n+ 3
4
− 243

38
f ∗ ;

φ∗∗
n+ 3

4
= φ∗

n+ 3
4

+
2

9
∆t f ∗∗ ; f ∗∗∗ = F ∗∗

n+ 3
4
− 2

9
f ∗∗ ;

φn+1 = φ∗∗
n+ 3

4
+

1

4
∆t f ∗∗∗ .

(2.51)

2.6 Solução Numérica do Sistema Algébrico

Os métodos numéricos para resolução de sistemas de equações fundamentais (equações
de continuidade e de transporte de quantidade de movimento), em escoamentos incom-
presśıveis, são na sua maioria métodos segregados. Aqui as várias equações algébricas são
resolvidas separadamente, introduzindo desacoplamento entre as várias incógnitas, e uma
das maiores dificuldades consiste em garantir o acoplamento pressão-velocidade, devido à
inexistência de um termo relativo ao campo de pressão na equação de continuidade. Estes
métodos utilizam uma equação de Poisson para a pressão (ou correcção de pressão) que é
obtida por manipulação da equação de continuidade e quantidade de movimento. Neste
trabalho usámos um método segregado que é um algoritmo semi-impĺıcito, tipo passo frac-
cionado.

A classe de métodos segregados aplicáveis a escoamentos incompresśıveis são os Frac-
tional Step Methods (Kim and Moin, 1985), que podem ser usados nas formulações expĺıcita
e impĺıcita. Esta abordagem despreza o gradiente de pressão no primeiro passo de previsão
do campo de velocidade (predictor step) e não lida directamente com o campo de pressão,
mas sim com uma quantidade que obedece a uma equação de Poisson (pseudo-pressure).
Os Fractional Step Methods são mais um conceito que propriamente um método de cálculo,
possuindo as vantagens e desvantagens dos métodos expĺıcitos e impĺıcitos, dependendo da
escolha da técnica utilizada para a solução das equações fundamentais.

O sistema de equações que permite determinar a correcção de pressão p′ obtém-se
obrigando os fluxos mássicos a satisfazer a equação da continuidade discretizada (2.40).

No cálculo dos fluxos mássicos nas faces dos volumes de controlo usámos o esquema
de interpolação sugerido por Rhie and Chow (1983). Este esquema permite evitar as difi-
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culdades de acoplamento pressão/velocidade e as oscilações da pressão que podem ocorrer
quando se usam malhas não-desfasadas (Patankar, 1980; Miller and Schmidt, 1988).

O resultado do processo de discretização é um sistema de equações algébricas lineares
e tem de ser resolvido.

No caso do algoritmo semi-impĺıcito, o único sistema de equações que é necessário
resolver é o que resulta da equação de correcção de pressão. Este sistema de equações é
linear e a matriz de coeficientes não varia com o tempo, o que favorece a utilização de um
método não-estacionário. No entanto, como a variação da pressão entre intervalos de tempo
não é muito grande, os métodos estacionários também podem ser competitivos, se forem
capazes de resolver o sistema efectuando poucas iterações. Para este caso, foi escolhido o
método SIP (Strongly Implicit Procedure).





Caṕıtulo 3

Simulação do Escoamento em Canal
Plano: Comparação de Modelos de
Submalha

Conteúdo do Caṕıtulo

Neste caṕıtulo apresentamos resultados de simulações das grandes escalas da
turbulência (LES) do escoamento turbulento em canal plano, comparados com
resultados da simulação numérica directa (DNS) de Kim et al. (1987). O escoa-
mento é caracterizado por um número de Reynolds baseado na velocidade de
fricção Reτ = 395. As simulações das grandes escalas da turbulência comparam
o desempenho dos modelos de submalha de Smagorinsky, dinâmico, dinâmico
com similaridade de escala, dinâmico Lagrangeano e dinâmico Lagrangeano
com similaridade de escala. Foi a simulação que usa o modelo de Smagorinsky
que apresentou piores resultados na previsão do perfil de velocidade média. De
um modo geral, são as simulações que usam o modelo de similaridade de escala
que apresentam melhor concordância com os valores DNS. As tensões normais
nas direcções vertical e transversal foram subestimadas por todos os modelos
(défices de 40% e 20%, respectivamente para vv e ww, para o valor máximo do
perfil DNS). Os resultados mostram que o valor da viscosidade mais elevado
na proximidade da parede é obtido com o modelo de Smagorinsky. A variação
da dissipação mostrou que o modelo de Smagorinsky é o modelo mais dissipa-
tivo. Após a obtenção dos resultados com o modelo dinâmico, realizou-se uma
nova simulação com o modelo de Smagorinsky, tendo-se ajustado a constante
do modelo (de CS = 0.1 para CS = 0.064). Esta simulação com o modelo de
Smagorinsky produziu melhores resultados em todas as grandezas analisadas,
quando comparada com a simulação inicial e verificou-se uma redução de apro-
ximadamente 50% na dissipação.
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3.1 Introdução

O escoamento turbulento totalmente desenvolvido em canal plano é a geometria ideal para
simulação de turbulência limitada por paredes. Desde que o escoamento esteja totalmente
desenvolvido, ele é homogéneo na direcção longitudinal. Assim, condições periódicas são
usadas nesta direcção, evitando as dificuldades associadas com as condições de fronteira
na entrada e sáıda e à simulação de uma camada limite em desenvolvimento. Por estas
razões, escoamentos desenvolvidos em canais planos têm sido muito usados em simulações,
tanto em LES (e.g. Moin and Kim, 1982; Piomelli, 1993) como em DNS (e.g. Kim et al.,
1987; Mansour et al., 1996).

O escoamento em canal plano tem também sido usado como um caso de teste para os
modelos de submalha. Sarghini et al. (1999) compararam vários modelos de viscosidade
turbilhonar e mistos e mostraram que o modelo dinâmico Lagrangeano de viscosidade
turbilhonar e os modelos dinâmicos mistos são os mais eficientes em termos de precisão e
custo.

Apesar da aparente simplicidade, o canal plano não é um escoamento fácil para se obter
resultados computacionais precisos. A caracteŕıstica principal para se obter resultados de
LES precisos num escoamento em canal plano (e em outros escoamentos limitados por
paredes), é a resolução fina na região da parede. A presença de fronteiras sólidas afecta a
f́ısica das escalas de submalha de diversas formas. Primeiro, o crescimento das pequenas
escalas é impedido pela presença da parede. Segundo, os mecanismos de transferência
entre as escalas resolvidas e não-resolvidas é alterado; finalmente, na região próxima da
parede, as escalas de submalha podem conter significativos eventos produtores de tensões
de Reynolds, e o modelo de submalha tem de ser capaz de os calcular. Na presença de
fronteiras sólidas, duas hipóteses de tratamento são posśıveis: camada de parede resolvida
ou modelada. Neste caṕıtulo optamos por resolver a camada de parede.

Em simulações em que a região próxima da parede é resolvida, os fenómenos descritos
anteriormente são normalmente inclúıdos diminúıdo o comprimento de escala na viscosi-
dade turbilhonar, através da adição de funções de amortecimento tipo van Driest. Um
progresso substancial foi conseguido através da introdução do modelo dinâmico de vis-
cosidade turbilhonar (Germano et al., 1991), que assegura o correcto comportamento das
tensões de submalha, nas proximidades da parede, sem necessidade de ajustamentos ou
funções de amortecimento. Isto resulta numa dissipação de submalha reduzida na região
próxima da parede, quando comparada com a obtida pelo modelo de Smagorinsky, e numa
previsão mais correcta da f́ısica da turbulência (Piomelli, 2004).

Numa simulação deve-se ter em conta que, à medida que se aproxima a parede, a escala
de submalha tem de ser diminúıda de modo a corresponder à função de comprimento de
mistura de Prandtl. Porque a maior parte da energia é gerada na região próxima da
parede, a função que liga os comprimentos de mistura de Smagorinsky e de Prandtl, tem
um papel chave em qualquer simulação. Isto, porque uma função incorrecta na região de
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parede e região de tampão vai resultar em amortecimento ou em demasiados movimentos
das grandes escalas ou na produção de quantidades excessivas de movimentos das escalas
de submalha. Também se deve ter em conta que é requerida uma boa resolução vertical
na região de parede de modo a captar as caracteŕısticas do escoamento turbulento.

O sucesso da metodologia LES é afectado pelo desempenho do modelo de submalha,
em particular na região próxima de paredes, i.e., que energia cinética das grandes escalas
resolvidas é dissipada pelo modelo de submalha. Neste contexto, o objectivo do estudo
desenvolvido neste caṕıtulo é a comparação de resultados de simulações das grandes es-
calas da turbulência (LES) do escoamento turbulento em canal plano com resultados da
simulação numérica directa (DNS) de Kim et al. (1987). O escoamento é caracterizado
por um número de Reynolds baseado na velocidade de fricção Reτ = 395. As simulações
das grandes escalas da turbulência comparam o desempenho dos modelos de submalha
de Smagorinsky, dinâmico, dinâmico com similaridade de escala, dinâmico Lagrangeano
e dinâmico Lagrangeano com similaridade de escala. Além da comparação das carac-
teŕısticas dos diferentes modelos de submalha, é ainda realizada uma comparação entre
duas simulações que usam o modelo dinâmico Lagrangeano com diferentes tempos de de-
senvolvimento e cálculo de médias.

A qualidade dos resultados obtidos inicialmente com o modelo de Smagorinsky foi
inferior à dos outros modelos. No entanto, um ajuste da constante, efectuado com base
nos resultados do modelo dinâmico, permitiu melhorar consideravelmente os resultados.

3.2 Métodos

Como os modelos matemáticos e os métodos numéricos já foram descritos em detalhe no
caṕıtulo 2, referiremos aqui apenas os usados nas simulações descritas neste caṕıtulo.

3.2.1 Modelos Matemáticos

As equações diferenciais do modelo matemático do método das grandes escalas da tur-
bulência (LES) são a equação da continuidade (2.8) e de transporte de quantidade de movi-
mento, (2.9). Os modelos de tensões residuais utilizados foram: o modelo de Smagorinsky,
definido na secção 2.3.2.3, o modelo dinâmico e o modelo dinâmico Lagrangeano, descritos
na secção 2.3.2.5; o modelo dinâmico com similaridade de escala e o modelo Lagrangeano
com similaridade de escala, definido na secção 2.3.2.4. Para a integração das equações,
servimo-nos do método do passo fraccionado (fractional step) de Kim and Moin (1985).
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3.2.2 Métodos Numéricos

Em todas as simulações empregámos as diferenças finitas centrais no cálculo dos fluxos
convectivos e difusivos. Na discretização temporal foi aplicado o método de Runge-Kutta
(4,3), descrito na secção 2.5. Na resolução do sistema de equações, servimo-nos do algoritmo
SIP (secção 2.6).

3.2.3 Domı́nio de Cálculo

A geometria estudada diz respeito ao escoamento turbulento em canal plano caracterizado
por Reτ = 395. O domı́nio considerado para todas as simulações era igual e tinha dimensões
2π na direcção longitudinal, 2 na direcção vertical e π na direcção transversal.

Para facilitar referências doravante feitas às simulações, inclúımos a tabela 3.1, na qual
definimos abreviaturas para cada uma delas, em função do modelo de submalha e do tempo
de simulação.

Simulação Modelo de Submalha Tempo de simulação (h/uτ )
LES1 Smagorinsky (CS = 0.1) 12.0
LES2 Dinâmico 12.0
LES3 Dinâmico e Similaridade 12.0
LES4 Dinâmico Lagrangeano 12.0
LES5 Dinâmico Lagrangeano 40.0
LES6 Dinâmico Lagrangeano e Similaridade 12.0
LES7 Smagorinsky com CS ajustado (CS = 0.064) 12.0

Tabela 3.1: Caracteŕısticas das simulações realizadas. Modelo de submalha e tempo de
simulação. h é a semi-altura do domı́nio computacional e uτ é a velocidade de fricção.

As simulações LES4 e LES5 apenas diferem no tempo de desenvolvimento do escoa-
mento e no tempo de cálculo das médias. As simulações LES1 e LES7 usam o modelo de
Smagorinsky, respectivamente com CS = 0.1 e CS = 0.064, ajustado a partir dos resultados
das simulações que fazem uso do procedimento dinâmico.

As malhas utilizadas, 48 × 96 × 64 nós, foram iguais em todas as simulações. Nas
direcções longitudinal e transversal a malha tem um espaçamento uniforme e na direcção
vertical a distribuição da malha seguiu uma função baseada na tangente hiperbólica. O
passo de integração temporal foi ∆t = 1 × 10−3. O tempo de desenvolvimento do es-
coamento foi de h/uτ = 6, com excepção da simulação LES5 com o modelo dinâmico
lagrangeano que foi de h/uτ = 20. Para o cálculo das médias usou-se um tempo igual a
h/uτ = 6, com excepção na simulação LES5, onde o tempo foi de h/uτ = 20.
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3.2.4 Condições de Fronteira

Nas direcções do escoamento e transversal foram usadas condições de fronteira periódicas.

Em relação à pressão, nas superf́ıcies superior e inferior pressupôs-se que era nula a sua
variação na direcção normal (∂p/∂n = 0).

Na fronteira de entrada do domı́nio, foi usado um campo de velocidades que segue a lei
logaŕıtmica com k = 0.4 e B = 5.0 para um número de Reynolds Reτ = 395.

A região de parede foi resolvida por todas as simulações.

3.3 Resultados e Análise

Os valores obtidos pelas simulações são comparados com resultados da simulação numérica
directa de Kim et al. (1987). Foram analisados os perfis de velocidade média e tensões de
Reynolds. Também é apresentado um estudo das caracteŕısticas dos modelos de submalha:
coeficiente do modelo, viscosidade e dissipação.

Como é uso no estudo do escoamento em canal plano, todos os dados apresentados
foram adimensionalizados usando a semi-altura do canal (h), a massa volúmica (ρ) e a
velocidade de fricção uτ . Assim, as quantidades adimensionalizadas vêm dadas por:

t =
etuτ

h
, x = ex

h
, y = ey

h
, z = ez

h
,

u = eu
uτ

, v = ev
uτ

, w = ew
uτ

, p = ep
1
2
ρu2

τ
.

3.3.1 Velocidade Média

Os perfis obtidos pelas simulações LES reproduziram bem os valores da simulação DNS na
região linear, 3.1. Na zona logaŕıtmica, y+ > 20, de um modo geral, todos os perfis sob-
reavaliam os valores DNS, embora o andamento dos perfis seja muito semelhante em todas
as simulações. As previsões obtidas pelas simulações que usam o modelo de Smagorinsky
são as que apresentem pior concordância, embora LES7, com o coeficiente do modelo ajus-
tado, apresente uma maior proximidade dos valores DNS. Este ajuste do coeficiente baixou
o erro máximo de 17%, em LES1, para 11%. As simulações LES3 e LES6 são as simulações
que melhor captam o perfil DNS com valores de velocidade máxima e número de Reynolds
muito próximos aos obtidos na simulação DNS.

Relativamente às duas simulações que usam o modelo dinâmico Lagrangeano, LES4 e
LES5, constata-se que o maior tempo de simulação em LES5 não se traduziu numa melhor
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concordância com os valores DNS.
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Figura 3.1: Velocidade média u normalizada com a velocidade de fricção uτ . A coordenada
vertical expressa em unidades de parede. Lei logaŕıtmica correspondente ao perfil DNS.

Simulação u+
max Reτ da simulação Cf

DNS 19.96 395.0 ——–
LES1 21.89 350.9 4.18× 10−3

LES2 20.37 374.8 4.82× 10−3

LES3 19.71 385.9 5.15× 10−3

LES4 20.39 375.8 4.81× 10−3

LES5 20.26 376.7 4.87× 10−3

LES6 19.44 391.4 5.29× 10−3

LES7 21.13 362.0 4.48× 10−3

Tabela 3.2: Variáveis médias do escoamento: Velocidade máxima do perfil médio, número
de Reynolds real da simulação e coeficiente de fricção

As simulações que usam os modelos dinâmico (LES2) e dinâmico Lagrangeano (LES4
e LES5) têm ao longo de todo o perfil um comportamento muito semelhante, tornando-se
dif́ıcil a sua distinção. A comparação de algumas variáveis médias do escoamento (tabela
3.2) mostrou que as simulações que usam o modelo de Smagorinsky, o modelo dinâmico e
o modelo dinâmico Lagrangeano, sobrestimaram a velocidade média máxima, significando
isto um ńıvel de turbulência e também uma velocidade elevada na zona logaŕıtmica, tal
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como observado na figura 3.1. Como consequência directa temos os coeficientes de fricção
médios, Cf = τw/(1/2ρu2

∞), a variar desde o valor inferior para a simulação que usa o
modelo de Smagorinsky até ao valor superior que se verifica para a simulação que usa
o modelo de dinâmico Lagrangeano e similaridade. A sobrestimativa verificada para a
velocidade máxima foi também reportada nos trabalhos de Germano et al. (1991) e Sarghini
et al. (1999). Em ambos os trabalhos foi considerado que uma resolução inadequada na
região da parede resulta num valor baixo da tensão na parede, reflectindo-se num valor
elevado na intercepção da região logaŕıtmica.

Pela avaliação dos valores médios, representados na tabela 3.2, pode dizer-se que as
simulações LES1 e LES6 foram as simulações que pior e melhor reproduziram os valores
DNS para a velocidade no centro do canal. Deve ser salientado o bom comportamento de
LES3 e a melhoria muito significativa obtida através do ajuste da constante do modelo,
em LES7.

3.3.2 Componentes do Tensor de Reynolds

As tensões de Reynolds na direcção do escoamento uu são representadas na figura 3.2.
Todas as simulações sobreavaliam o máximo do perfil, com excepção da simulação LES6
com o modelo dinâmico Lagrangeano e similaridade de escala. Na zona compreendida
entre o máximo e y < 0.25, a simulação LES1 apresenta o perfil que mais sobreavalia a
tensão de Reynolds uu, verificando-se uma melhoria significativa em LES7. No entanto,
LES1 sobreavalia o máximo em 11% e LES7 em 23%. Após esta zona, as simulações
LES1 e LES7 concordam bem com os valores DNS. São os valores obtidos pelo modelo
de similaridade que, de um modo geral, apresentam melhor concordância com os valores
DNS, apresentando um valor máximo no perfil inferior aos obtidos pelos modelos dinâmico
e dinâmico lagrangeano. As simulações LES3 e LES6 sobreavaliam o máximo em 10% e
5%, respectivamente. As simulações que usam o modelo dinâmico e dinâmico Lagrangeano
sobreavaliam o máximo do perfil em valores que rondam os 26%.

Todas as simulações concordam bem na zona y < 0.05, isto é, na região próxima da
parede. Esta zona corresponde ainda à camada limite do escoamento. Após o máximo
do perfil, y ≈ 0.05, as simulações LES3 e LES6 apresentam uma boa concordância até
y < 0.25. Após este valor, as restantes simulações apresentam melhor concordância. LES3
e LES6 apresentam um maior desfazamento dos valores DNS, embora os perfis tendam a
convergir para eles. Também no trabalho de Sarghini et al. (1999), todas as simulações
sobrestimaram os valores DNS, onde também os modelos mistos forneceram previsões mais
próximas dos valores experimentais ao longo de todo o perfil. Idênticos resultados foram
obtidos nos trabalhos de Germano et al. (1991); Cottet and Vasilyev (1998).

Os perfis da tensão de Reynolds vv são representados na figura 3.3, onde se constata
uma concordância fraca de todas as simulações com os valores DNS. Nenhuma simulação
consegue prever o máximo e são as simulações que usam o modelo de similaridade de
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Figura 3.3: Tensão de Reynolds vv.
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escala (LES3 e LES6) que apresentam a pior previsão deste valor. Para y > 0.25, tal
como já acontecera com uu são as simulações com o modelo de Smagorinsky e com o
modelo dinâmico que apresentam as melhores previsões. Em termos qualitativos, todas
as simulações conseguem reproduzir correctamente o perfil DNS, embora com um défice
de 40% (avaliado para o valor máximo do perfil DNS). Estes resultados podem ser a
manifestação da resolução insuficiente da malha na direcção vertical. À medida que o
escoamento se aproxima da semi-altura do canal (y = 1), também se constata que os
resultados das simulações tendem a convergir para o mesmo valor, em torno de 0.3. É
viśıvel a melhoria, de aproximadamente 20%, dos resultados de LES7 quando comparados
com LES1.

Tal como aconteceu para a tensão vv, também para a tensão ww, na figura 3.4, as
previsões obtidas das simulações LES subavaliam os valores DNS. Os perfis têm um com-
portamento semelhante ao descrito para a tensão vv. A simulação LES1, que usa o modelo
de Smagorinsky, bem como, as simulações que usam o modelo dinâmico, conseguem uma
melhor aproximação na zona y > 0.25. As simulações que usam o modelo de similaridade
de escala são as que apresentam a pior concordância (défice de 40% para o valor máximo
do perfil DNS) e as simulações que usam o modelo dinâmico Lagrangeano são as que apre-
sentam, em termos qualitativos, uma melhor reprodução do perfil DNS. Também em ww,
à medida que o escoamento se aproxima da semi-altura do canal (y = 1), é verificada a
convergência dos resultados das simulações para o mesmo valor, em torno de 0.3. Mais uma
vez, se verifica os melhores resultados obtidos por LES7, na zona y < 0.35, relativamente
a LES1.

Em trabalhos anteriores (Germano et al., 1991; Cottet and Vasilyev, 1998; Sarghini
et al., 1999), foi dada pouca relevância às tensões vv e ww. No entanto, no trabalho de
Germano et al. (1991) são mostradas subestimativas nos resultados obtidos para vv e ww.
É também mostrada a tendência de convergência, dos resultados de LES, para os valores
DNS nas proximidades da semi-altura do canal.

As tensões de corte uv + τij obtidas pelas simulações LES mostram na figura 3.5,
de um modo geral, uma boa concordância com os valores DNS. O pior desempenho é o
verificado pelas simulações LES3 e LES6, que usam o modelo de similaridade e apresentam
um défice de aproximadamente 20%, avaliado para o valor máximo do perfil DNS. As
previsões destas simulações após y > 0.5 convergem para os valores DNS. Este défice, já
seria de esperar tendo em conta o desempenho do modelo de similaridade na previsão de
vv. A simulação LES1 não consegue reproduzir o máximo do perfil ao contrário de LES7,
que juntamente com as simulações que usam o modelo dinâmico e o modelo dinâmico
Lagrangeano reproduzem correctamente o máximo com uma diferença que ronda o valor
de 1%. As restantes simulações, que usam o modelo dinâmico e dinâmico Lagrangeano,
reproduzem o valor máximo do perfil e acompanham relativamente bem o perfil DNS. É
nesta grandeza que o modelo dinâmico se evidencia, reproduzindo correctamente o máximo
do perfil. A simulação LES4 sobreavalia o perfil DNS na zona 0.2 < y < 0.5 em cerca de
7%. Esta situação não é verificada em LES5, embora esta simulação só difere de LES4 nos
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tempos de desenvolvimento do escoamento e de cálculo das médias. Em Sarghini et al.
(1999) e para o máximo do perfil, o modelo dinâmico misto produziu uma subestimativa
comparável à obtida no presente trabalho por LES3 e LES6. No entanto, consideraram que
o modelo reproduziu bem os valores DNS. A mesma conclusão foi obtida em Germano et al.
(1991), que atribúıram as discrepâncias ao facto de que pequenas diferenças na previsão do
ińıcio da transição podem resultar em diferenças significativas nos campos instantâneos.

3.3.3 Caracteŕısticas dos Modelos de Submalha

Na figura 3.6 são apresentados os valores do coeficiente do modelo de submalha, resul-
tante de cada simulação LES, incluindo os valores fixos de LES1 e LES7 com excepção da
vizinhança da fronteira sólida. O coeficiente de LES1 é muito superior ao das restantes
simulações, motivo para a realização de uma simulação com o modelo de Smagorinsky com
a constante do modelo ajustada, baseada nos valores obtidos pelas restantes simulações.
As simulações que usam o modelo dinâmico Lagrangeano (LES4 e LES5) têm os valores
praticamente coincidentes, pois entre elas apenas o tempo de simulação é diferente. Os
valores máximos resultantes destas simulações são os mais elevados e verificam-se na zona
80 < y+ < 220. As simulações que usam o modelo dinâmico com similaridade de escala têm
os valores bastante próximos até y+ < 120. A partir de y+ > 120 o coeficiente da simulação
LES3, que usa o modelo dinâmico com similaridade de escala, tende para os valores da
simulação LES2, que usa o modelo dinâmico. Na zona próxima da parede y+ < 80, com
excepção das simulações LES1 e LES7, as restantes simulações têm os seus valores muito
próximos.

Pela comparação dos valores obtidos na simulação LES1 com os obtidos nas restantes
simulações, pode afirmar-se que os maus resultados apresentados, ficam a dever-se a um
valor excessivamente elevado da constante de Smagorinsky.

O andamento da viscosidade (figura 3.7) para as diferentes simulações tem um com-
portamento semelhante ao verificado para C (figura 3.6). Este comportamento apenas é
diferente nas simulações LES1 e LES7, que usam o modelo de Smagorinsky. A distância
da parede onde ocorre o máximo para a viscosidade é praticamente coincidente em todas
as simulações, com excepção para as simulações que usam o modelo de Smagorinsky, que
produzem um máximo a uma distância da parede menor. No entanto, o valor máximo
reproduzido por LES7 (aproximadamente 0.6) é muito próximo do obtido pelas simulações
que usam o modelo dinâmico Lagrangeano (aproximadamente 0.5). Na figura 3.7 são
ainda observados diferentes declives junto da parede: o modelo de Smagorinsky produz um
declive correcto ν ∼ y+3, os restantes modelos produzem um declive ν ∼ y+2.

Nos modelos mistos podem ser identificadas duas contribuições para a dissipação de
submalha (ε = −τijSij), uma devido à parte da viscosidade turbilhonar do modelo e outra
devida à parte de similaridade de escala. A variação da dissipação de submalha – parte
da viscosidade turbilhonar – (figura 3.8) é muito semelhante em todas as simulações, com
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excepção feita para a simulações que usam o modelo de Smagorinsky (LES1 e LES7), que
apresenta um valor de dissipação elevado na proximidade da parede. Esta é uma das
deficiências do modelo. Salienta-se que com o ajustamento da constante do modelo em
LES7, reduziu-se a dissipação de submalha – parte da viscosidade turbilhonar – em 47%,
sem se atingir os valores reduzidos obtidos com as variantes do modelo dinâmico. As simu-
lações que usam o modelo de similaridade de escala (LES3 e LES6) são as que apresentam
a menor dissipação da parte de viscosidade turbilhonar. Nestas simulações, dá-se o apa-
recimento da contribuição da parte de similaridade de escala, provocando uma diminuição
da parcela relativa à viscosidade turbilhonar. Por comparação dos resultados obtidos em
LES3 e LES6 (simulações que usam o modelo de similaridade de escala), constata-se que
a dissipação da parte de similaridade de escala é praticamente coincidente.
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Figura 3.8: Variação da dissipação da parte de viscosidade turbilhonar em função da
distância à parede.

A diminuição da dissipação da parte de viscosidade turbilhonar verificada quando se usa
o modelo de similaridade com o modelo dinâmico (LES3) ou modelo dinâmico Lagrangeano
(LES6) é também verificada quando se analisam as constantes dos modelos. É ainda
de salientar que as simulações que usam o modelo de similaridade de escala produzem
previsões muito próximas (velocidade média e tensões de Reynolds) e com andamentos dos
perfis muito semelhantes. As previsões obtidas pelas simulações que usam o modelo de
similaridade de escala apresentam ainda, para a velocidade média, tensões de Reynolds,
coeficiente do modelo e viscosidade, os valores mais baixos quando comparadas com as
restantes simulações.
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Os resultados obtidos neste trabalho, para a dissipação de submalha – parte da viscosi-
dade turbilhonar, são idênticos aos obtidos por (Sarghini et al., 1999), que obtiveram para
o modelo de Smagorinsky a dissipação mais elevada e para os restantes modelos previsões
idênticas. Também quando comparados os resultados das previsões de LES3 e LES6 com os
resultados de (Sarghini et al., 1999), constata-se que a dissipação da parte de similaridade
de escala é praticamente coincidente.

3.4 Conclusões

Foram realizadas simulações do escoamento turbulento em canal plano, caracterizado por
Reτ = 395, usando o método da simulação das grandes escalas da turbulência, cujos re-
sultados foram comparados com valores de uma simulação numérica directa de Kim et al.
(1987). As simulações usaram a mesma malha e diferentes modelos de submalha. Foram
usados os modelos de Smagorinsky, dinâmico, dinâmico com similaridade, dinâmico La-
grangeano e dinâmico Lagrangeano com similaridade.

De um modo geral, todas as simulações estimaram correctamente o perfil de velocidade
média na zona linear. No entanto, todas as simulações sobreestimam os valores DNS na
zona logaritmica. É nesta zona que a simulação que usa o modelo de Smagorinsky se
evidencia, apresentando uma diferença de 17% relativamente aos valores DNS.

Sobre qual o valor apropriado da constante do modelo de Smagorinsky, existe muita
literatura e dúvidas também (Deardorff, 1970; Piomelli, 2004). Partindo do prinćıpio que
seria posśıvel obter melhores resultados com o modelo de Smagorinsky, recorreu-se aos
resultados das simulações que usam a classe dos modelos dinâmicos, para se obter um
valor mais apropriado para a constante. Desta feita, simulou-se de novo o escoamento
com o modelo de Smagorinsky, obtendo-se melhores resultados em todas as grandezas
analisadas.

Com o modelo dinâmico Lagrangeano fizeram-se duas simulações, com tempo de si-
mulação diferente, concluindo-se que o menor tempo de simulação usado é o suficiente
para obter convergência das estat́ısticas. Os perfis da velocidade média e das tensões de
Reynolds são praticamente coincidentes nas duas simulações.

São as simulações que usam o modelo dinâmico e dinâmico Lagrangeano com simi-
laridade (LES3 e LES6) que fornecem uma melhor aproximação ao perfil de velocidade
média, seguida, de muito próximo, pelas simulações que usam apenas o modelo dinâmico
Lagrangeano.

Na previsão da tensão uu, o máximo é bem previsto apenas pela simulação que usa
o modelo dinâmico Lagrangeano e similaridade de escala, as restantes simulações sobres-
timaram este valor. A simulações que usam o modelo dinâmico e dinâmico Lagrangeano
sobrestimaram-no em cerca de 26%. O perfil na zona y < 0.05 (na proximidade da parede)
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é bem captado por todas as simulações, com excepção da simulação que usa o modelo de
Smagorinsky. Na zona y > 0.05, de um modo geral, as simulações têm um comportamento
idêntico, convergindo para os valores DNS.

As previsões para as tensões vv e ww concordam mal com os valores DNS. No caso
na tensão vv, há uma proximidade aos valores DNS na zona y > 0.4 e para a tensão ww
nas zonas y < 0.1 e y > 0.4. Existe uma tendência, mostrada por todas as simulações,
de convergência para os valores DNS, na proximidade do centro do canal. Nestas tensões
observa-se com clareza a melhoria obtida pelo ajustamento na constante do modelo de
Smagorinsky.

A tensão de corte uv apresenta, de um modo geral, uma boa concordância com os
valores DNS. As simulações que apresentam piores previsões são as que usam o modelo de
similaridade, pois não conseguem prever correctamente o valor máximo do perfil, embora
na zona y > 0.5 reproduzam correctamente o perfil DNS. A simulação que usa o modelo
dinâmico reproduziu de forma correcta os valores DNS.

Excluindo as simulações que usam o modelo de Smagorinsky, são as simulações que
usam o modelo dinâmico Lagrangeano que apresentam o valor máximo para o coeficiente
do modelo de submalha nas proximidades de y+ = 100. Ao longo de todo o perfil há
uma grande proximidade do coeficiente de todas as simulações. As simulações que usam
o modelo dinâmico com similaridade de escala têm os valores bastante próximos até y+ <
120. A partir de y+ > 120, o coeficiente da simulação que usa o modelo dinâmico com
similaridade de escala tende para os valores da simulação que usa o modelo dinâmico.

As simulações reproduziram a viscosidade através de um andamento muito semelhante
ao do coeficiente do modelo de submalha. A localização onde ocorre o máximo para a
viscosidade é muito semelhante para todas as simulações, com excepção para as simulações
que usam o modelo de Smagorinsky que prevêem o máximo a uma distância da parede
menor. O valor máximo da viscosidade previsto pelas simulações existe no intervalo 0.38 <
ν < 1.45. Se não incluirmos as simulações que usam o modelo de Smagorinsky, este
intervalo reduz-se a 0.38 < ν < 0.50. Os resultados das simulações para a dissipação
de submalha mostram uma variação muito semelhante, com excepção para as simulações
que usam o modelo de Smagorinsky, evidenciando a caracteŕıstica dissipativa do modelo.
Salienta-se que com o ajustamento da constante do modelo de Smagorinsky, reduziu-se a
dissipação de submalha em 47%.

Para finalizar, a resolução e o coeficiente de Smagorinsky condicionaram os resultados
apresentados. A utilização do modelo dinâmico Lagrangeano com similaridade de escala é
a que fornece as previsões mais concordantes com os valores da simulação DNS.

A melhoria significativa que se obteve, através do ajuste da constante do modelo de
Smagorinsky, só foi posśıvel porque se tinham obtido resultados de simulações que fazem
uso do procedimento dinâmico; de outra forma o ajustamento seria imposśıvel.





Caṕıtulo 4

Escoamento Sobre Uma Lomba
Bidimensional

Conteúdo do Caṕıtulo

Simulou-se o escoamento de uma camada limite, com número de Reynolds
baseado na espessura de quantidade de movimento Re ≈ 4030, sobre uma
lomba bidimensional usando a metodologia da simulação das grandes escalas da
turbulência (LES) e um sistema de coordenadas curviĺıneas não-ortogonais. O
escoamento experimenta um forte gradiente de pressão desfavorável a jusante
do topo da lomba, onde ocorre o fenómeno de separação intermitente, mas
sem separação do escoamento médio. O modelo usa condições de fronteira
aproximadas para modelar a região de parede e tensões de sub-malha modeladas
com recurso ao modelo dinâmico Lagrangeano. Foram testadas duas condições
de parede, onde as previsões de LES para o escoamento médio mostraram
diferenças pouco significativas. No entanto, apresentam grande sensibilidade
à discretização espacial. Os resultados confirmam a existência de camadas
internas, bem como o rápido retorno ao equiĺıbrio nas proximidades do fim
da lomba, de acordo com medições experimentais anteriores. No entanto, o
LES é incapaz de reproduzir o perfil de Cf no topo da lomba que, segundo
os autores do trabalho experimental, se deve à relaminarização. Os resultados
da simulação das grandes escalas da turbulência estão em boa concordância
com os valores experimentais da velocidade longitudinal e tensões de Reynolds.
A metodologia da simulação dos turbilhões destacados (DES) foi usada, na
expectativa de melhor captar o efeito da relaminarização, embora tal não tenha
acontecido.
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4.1 Introdução

Os efeitos de perturbações simples em camadas limite bidimensionais turbulentas tem
sido objecto de inúmeros estudos (por exemplo, Webster et al., 1996b; Wu and Squires,
1998b; Silva Lopes et al., 2006). Existe actualmente uma boa compreensão dos efeitos da
curvatura da superf́ıcie na direcção longitudinal, do gradiente de pressão na direcção do
escoamento e rugosidade da superf́ıcie quando actuam de forma independente. A maioria
dos escoamentos de engenharia envolvem combinações e mudanças abruptas destas per-
turbações. Infelizmente, não há evidência que a resposta da camada limite a uma série de
perturbações seja uma simples sobreposição das respostas às perturbações independentes
(e.g. Smits and Wood, 1985). A resposta de camadas limite a múltiplas perturbações ex-
ternas complica a modelação destes escoamentos em não-equiĺıbrio. Esta situação é bem
definida por Bandyopadhyay and Ahmed (1993): ‘A modelação é conduzida com dificul-
dade porque o comportamento retardante, dos grandes turbilhões na presença simultânea e
aplicação repetida de curvatura, gradiente de pressão e compressibilidade, é desconhecido’.
Normalmente, quando há uma mudança súbita nas configuração do escoamento, tal como
uma mudança no gradiente de pressão ou na curvatura da superf́ıcie, a camada limite
responde formando uma camada interna que cresce a partir da parede.

Embora o efeito de uma mudança na curvatura da superf́ıcie seja razoavelmente bem
conhecido (Gillis and Johnston, 1983; Moser and Moin, 1987; Barlow and Johnston, 1988),
os estudos mostraram que não existe apenas a distinção entre os efeitos de curvatura
côncava e convexa, mas também uma distinção entre os efeitos dentro de cada categoria
(côncava e convexa) dependendo da intensidade da perturbação. Semelhante à curvatura,
os efeitos de uma mudança no gradiente de pressão longitudinal, foram avaliados em diver-
sos trabalhos (e.g. Tsuji and Morikawa, 1976). Nestes trabalhos, foi mostrado que a camada
limite exibe diferentes respostas dependendo da intensidade do gradiente de pressão.

Relevantes para o presente trabalho, são os estudos de Baskaran et al. (1987) e Webster
et al. (1996b). Baskaran et al. (1987) analisaram o escoamento sobre um monte formado
por três arcos tangenciais (concavo–convexo–concavo). As medições realizadas na região
de superf́ıcie convexa, ao longo de um plano transversal onde ocorria a separação do es-
coamento, evidenciaram pontos angulosos nos perfis das tensões turbulentas. Estes pontos
angulosos na forma do perfil foram atribúıdas à formação de camadas internas causadas
pela transição de curvatura côncava para convexa. As propriedades da camada limite
turbulenta sobre uma lomba foram medidas por Webster et al. (1996b). Neste trabalho,
a camada limite não separa a jusante do topo do obstáculo como em Baskaran et al.
(1987). Webster et al. (1996b) atribúıram ao gradiente de pressão longitudinal uma maior
influência pela resposta da camada limite do que à curvatura. Foi também evidenciada
a formação de camadas internas e a sua relação com as mudanças de curvatura. Bandy-
opadhyay and Ahmed (1993) estudaram a resposta da camada limite em duas situações
distintas de transição de curvatura da superf́ıcie: côncava–convexa e convexa–côncava. Em
ambos os casos, a camada limite respondeu à mudança de curvatura com a formação de
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camadas internas.

Há vários aspectos importantes que surgem da análise de escoamentos de camada li-
mite fortemente distorcidas em não-equiĺıbrio. Um destes aspectos e importante para este
trabalho é a geração de camadas internas, causadas pelas descontinuidades na curvatura
da superf́ıcie, como proposto por Baskaran et al. (1987). O trabalho de Webster et al.
(1996b) mostra claramente pontos angulosos (função cont́ınua com derivada descontinua)
nos perfis da tensão de Reynolds na direcção longitudinal a jusante do topo da lomba,
justificando a geração de uma camada interna. Deve ser notado que nas proximidades do
fim da lomba, as medições de Webster et al. (1996b) não mostram pontos angulosos nos
perfis das tensões de Reynolds nas direcções normal à parede e transversal. Deste modo,
um dos objectivos deste trabalho é clarificar a existência das camadas internas que surgem
das descontinuidades de curvatura da superf́ıcie.

Subsequente à iniciação das camadas internas é o seu desenvolvimento a jusante. Ba-
seado numa discussão em Baskaran et al. (1987) e Webster et al. (1996b), espera-se que
a camada interna gerada na proximidade do ińıcio do obstáculo se desenvolva continua-
mente a jusante até à separação ou proximidade do fim do obstáculo, onde ocorre outra
descontinuidade na curvatura da superf́ıcie. Porque a camada limite sobre as superf́ıcies a
montante e a jusante do topo do obstáculo está sujeita a gradientes de pressão de sinais
opostos, isto pode sugerir que o gradiente de pressão desfavorável a jusante do topo da
lomba tem um efeito pequeno na turbulência próxima da parede, que é inconsistente com
as medições em escoamentos de gradiente de pressão desfavorável. Assim sendo, é também
importante clarificar a evolução da camada interna ao longo da geometria.

Em adição aos aspectos directamente ligados à existência, causa e evolução de camadas
internas, dois aspectos pouco usuais surgem das experiências de Webster et al. (1996b):
primeiro, ao contrário das experiências de Gillis and Johnston (1983), a camada limite
sobre a placa plana a jusante da lomba exibe um rápido retorno ao equiĺıbrio. A taxa de
recuperação tem implicações no uso da curvatura como um meio de controlo do desenvolvi-
mento da camada limite (e.g. Bandyopadhyay and Ahmed, 1993). Segundo, o escoamento
nas proximidades do fim da lomba está na iminência de separação.

Do mesmo modo que o desvio do equiĺıbrio causado por mudanças no gradiente de
pressão longitudinal e curvatura da superf́ıcie, também o retorno ao equiĺıbrio de uma
camada limite após o desaparecimento das perturbações é motivo de estudo. Bandyopad-
hyay and Ahmed (1993) encontraram que o coeficiente de fricção, numa camada limite em
recuperação após mudanças de curvatura côncava–convexa, é baixo e propuseram que a
redução da fricção pode ser melhor conseguida usando a curvatura. Estas medições foram
semelhantes às efectuadas por Gillis and Johnston (1983), que mostraram uma recuperação
do coeficiente de fricção lenta quando a camada limite é influenciada por uma curvatura
convexa prolongada.

O escoamento estudado por Webster et al. (1996b) foi simulado através das metodolo-
gias da simulação das grandes escalas da turbulência (LES) e médias de Reynolds (RaNS)
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por Wu and Squires (1998b,a), respectivamente para Reθ = 4030 e Reθ = 1500. Em
Silva Lopes et al. (2006) foi usada a metodologia das grandes escalas da turbulência na
simulação do escoamento num canal em ‘S’. Este escoamento, tal como o de Webster et al.
(1996b), está sujeito a mudanças no gradiente de pressão longitudinal e na curvatura da
superf́ıcie, tendo sido feita uma avaliação da influência quer do tipo de curvatura (côncava
ou convexa), quer da transição entre elas.

O objectivo do presente estudo é a aplicação de duas metodologias, simulação das
grandes escalas da turbulência (LES) e simulação dos turbilhões destacados (DES), a um
escoamento de camada limite turbulenta ao longo de uma placa plana, sobre a qual existe
uma pequena lomba cuja curvatura não é suficiente para provocar a separação do escoa-
mento médio. A lomba é formada por uma superf́ıcie longa convexa e por duas regiões
côncavas que se encontram antes e depois da superf́ıcie convexa. Ao longo da lomba, a
camada limite passa por três mudanças de sinal do gradiente de pressão na direcção do
escoamento e quatro mudanças de sinal na curvatura da superf́ıcie. Esta configuração foi
considerada uma vez que as propriedades da camada limite foram reportadas por Webster
et al. (1996b) e fornecem um meio de avaliação dos resultados da simulação.

Assim sendo, pretende-se resolver aspectos importantes na resposta da camada limite
a múltiplas mudanças do gradiente de pressão e curvatura na direcção do escoamento, isto
é, a existência, causa e desenvolvimento de camadas internas, o mecanismo de retorno ao
equiĺıbrio e caracteŕısticas de um escoamento na eminencia de separação. A investigação
numérica é também motivada pelos resultados experimentais de Webster et al. (1996b),
que são limitados a uma determinada região do escoamento. Deste modo, os resultados
das simulações podem ser usados para fornecer a imagem completa da evolução da camada
limite e também facilitar a análise detalhada do escoamento. Com a utilização da simulação
dos turbilhões destacados esperava-se obter alguma resposta ao efeito caracterizado pelos
autores do trabalho experimental como sendo relaminarização. No entanto, a metodologia
não respondeu nesse sentido. Os resultados de DES serviram ainda como um outro meio
de comparação com os valores experimentais.

O escoamento sobre a lomba permite a observação da distorção da camada limite por
combinação de perturbações do gradiente de pressão na direcção do escoamento e da cur-
vatura da superf́ıcie. O escoamento de camada limite sobre uma lomba pertence a uma
classe única de escoamentos, nos quais existe a possibilidade de uma separação intermitente,
sem que ocorra separação no escoamento médio. Uma vez que em LES as equações depen-
dentes do tempo são resolvidas, é então posśıvel examinar com detalhe as caracteŕısticas
do escoamento na região de forte gradiente de pressão desfavorável nas proximidades da
parede e comparar as propriedades estat́ısticas com medições existentes de escoamentos
onde existe separação instantânea.

Os resultados das simulações numéricas e medições experimentais a baixos números
de Reynolds mostram que a camada limite forma duas camadas internas, correspondendo
às mudanças abruptas no gradiente de pressão e na curvatura da superf́ıcie próximas do
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ińıcio e fim da lomba, dentro das quais a geração de atrito e dissipação de energia cinética
turbulenta são aproximadamente iguais e comparáveis com o que se passa noutras zonas
do escoamento. Os pontos angulosos viśıveis nos perfis das tensões turbulentas provam a
existência destas camadas internas.

As propriedades da camada limite mostram uma forte sáıda do equiĺıbrio na zona
inicial da lomba e os perfis são significativamente diferentes dos obtidos na parte final. Um
aspecto interessante do escoamento na zona plana é que tanto as quantidades turbulentas
e de velocidade média exibem um retorno relativamente rápido ao equiĺıbrio.

4.2 Métodos

Como os modelos matemáticos e os métodos numéricos já foram descritos em pormenor
no caṕıtulo 2, referiremos aqui apenas os que usámos para a realização das simulações
descritas neste caṕıtulo.

4.2.1 Modelos Matemáticos

O método das grandes escalas da turbulência é constitúıdo pelas equações diferenciais
da continuidade e de transporte de quantidade de movimento, equações (2.8) e (2.9). O
modelo de tensões residuais utilizado foi o modelo dinâmico Lagrangeano, descrito na
secção 2.3.2.5. O método dos turbilhões destacados é descrito na secção 2.3.3.

4.2.2 Métodos Numéricos

A metodologia numérica usada para resolver as equações de continuidade e de quantidade
de movimento (2.8) e (2.9) foi o método de passo fraccionado (fractional step) generalizado
de Kim and Moin (1985).

No método das grandes escalas da turbulência, tal como na simulação dos turbilhões
destacados, empregamos as diferenças finitas centrais de segunda ordem de precisão no
cálculo dos fluxos convectivos e difusivos. A discretização temporal foi realizada com o
método de Runge-Kutta (4,3). No método das grandes escalas da turbulência, o esquema de
discretização para a pressão utilizado foi o método de Euler impĺıcito de primeira ordem. Na
resolução do sistema de equações, servimo-nos do algoritmo SIP. No método dos turbilhões
destacados, a discretização temporal foi realizada com os métodos de Adams-Bashford de
segunda ordem e Crank-Nicholson para os termos difusivos normais à parede.
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4.2.3 Domı́nio de Cálculo

O escoamento estudado foi uma camada limite sobre uma lomba, de acordo com o tra-
balho experimental de Webster et al. (1996b). A geometria é constitúıda por duas su-
perf́ıcies côncavas intercaladas por uma outra convexa (figura 4.1). A configuração parti-
cular mostrada na figura 4.1 é considerada uma vez que as propriedades da camada limite
são conhecidas, fornecendo meios para a avaliação dos resultados da simulação computa-
cional.

A relação da espessura da camada limite inicial com a altura da lomba (δ/h) é de 1.5,
e a relação da espessura da camada limite com o raio da curvatura convexa (δ/R) é 0.06.
A espessura da camada limite à entrada do domı́nio é relacionada com o comprimento da
lomba Lc, δref = 0.1Lc.

A largura do domı́nio computacional é Lc/5 e a altura é 2Lc/3. Um eixo longitudinal
normalizado x′ = x/Lc = (x− x0)/Lc, é também utilizado, onde x0 corresponde ao ińıcio
da lomba (figura 4.1). A localização do zero para o eixo dos yy é deslocado por forma a
corresponder à localização da superf́ıcie.
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Figura 4.1: Geometria da superf́ıcie da lomba e eixo longitudinal normalizado x/Lc.

A malha computacional tem espaçamento uniforme nas direcções transversal e longi-
tudinal, na direcção vertical garantiram-se as condições de y+

min ≥ 25 com pelo menos
20 nós dentro da camada limite (Piomelli and Balaras, 2002). A distribuição da malha
na direcção vertical seguiu uma função baseada na tangente hiperbólica. Na tabela 4.1
incluem-se mais caracteŕısticas das malhas computacionais e os valores recomendados por
Piomelli and Balaras (2002).

Na simulação DES usou-se y+
min = 1 e uma malha com 300× 130× 30 respectivamente

nas direcções longitudinal, vertical e transversal.
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LES1 e LES2 LES3 Piomelli and Balaras (2002)
∆x+ 180 90 100-600
y+

min > 25 > 25 < 50
∆z+ 70 70 100-300

Nx ×Ny ×Nz 180× 54× 33 360× 73× 33 -

Tabela 4.1: Resolução em termos de unidades de parede nas simulações LES. Nx, Ny e Nz

são, respectivamente, o número de nós nas direcções longitudinal, vertical e transversal.

4.2.4 Condições de Fronteira

Uma camada limite de gradiente de pressão nulo com um número de Reynolds baseado
na espessura da quantidade de movimento Reθ = 4030 é introduzida a uma distância
igual a 1/3 do comprimento da lomba a montante desta. O campo de velocidades na
fronteira de entrada foi obtido através de uma simulação prévia em placa plana com o
número de Reynolds, baseado na espessura da quantidade de movimento, no intervalo
3900 ≤ Reθ ≤ 4500. O método usado foi desenvolvido por Lund et al. (1998) e é baseado
na análise de escala múltipla de Spalart (Spalart, 1988). O método de Lund et al. (1998)
resolve uma camada limite em evolução espacialmente num sistema de coordenadas Carte-
sianas, mas faz uso das ideias de Spalart (1988) para criar uma condição fronteira quase-
periódica na direcção do escoamento. As dimensões e resolução são iguais às utilizadas na
simulação sobre a lomba. Após se ter atingido um regime estatisticamente estacionário,
as três componentes da velocidade no plano onde Reθ = 4030, de acordo com o escoa-
mento experimental (Webster et al., 1996b), foram armazenadas ao longo de um peŕıodo
de 600δref/uref . Posteriormente foram introduzidas no domı́nio de cálculo da simulação
do escoamento sobre a lomba.

Em LES1 e LES3, a tensão na parede (0 ≤ y+
ref ≤ 25) foi calculada assumindo que a

velocidade instantânea segue a lei logaŕıtmica, e em LES2, usou-se uma formulação baseada
na lei de potência. Ambas as formulações foram descritas na secção 1.3.1.

Na simulação DES toda a região de parede foi resolvida de acordo com a metodologia
descrita na secção 2.3.3.

No topo do domı́nio computacional foram aplicadas as condições de escorregamento
livre (∂u/∂y = 0, v = 0 e ∂w/∂y = 0). Na secção de sáıda foi usada a condição con-
vectiva ∂φ/∂t + c ∂φ/∂x = 0, em que c é a velocidade média e φ representa qualquer das
variáveis, excepto a pressão (u, v, w, ν̃). Na direcção transversal foram aplicadas condições
periódicas.

Usando o perfil de entrada como condição inicial, o escoamento desenvolveu durante
550δref/uref e as estat́ısticas foram obtidas em igual peŕıodo de tempo. As comparações
feitas com as medições experimentais de Webster et al. (1996b) são levadas a cabo no
sistema Cartesiano (x, y, z) ao longo de planos verticais transversos. O ı́ndice w é reservado
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para valores na superf́ıcie e o ı́ndice ref refere quantidades medidas na secção de entrada.

4.3 Resultados e Discussão

Nesta secção são comparados os coeficientes integrais de fricção e pressão e, a seguir, ana-
lisamos os perfis de velocidade média e tensões de Reynolds. Também são apresentados
resultados por forma a avaliar o fenómeno de relaminarização. Na tabela 4.2 são apresen-
tados parâmetros integrais relevantes no escoamento.

x′ u∞(ms−1) δ∗(mm) θ(mm) H Reθ

¨ −0.33 16.6 5.09 3.67 1.39 4030
♦ 0.50 19.2 2.93 2.46 1.19 3070
¥ 0.67 18.8 3.24 2.60 1.25 3170
¤ 0.83 17.8 4.72 3.35 1.41 3930
• 0.92 17.5 8.09 4.96 1.63 5650
◦ 1.00 17.0 9.00 5.51 1.63 6130
N 1.17 16.7 7.30 5.04 1.45 5510
M 1.33 16.8 6.32 4.49 1.41 4960
H 1.50 16.9 6.13 4.42 1.39 4940
O 1.67 16.9 6.12 4.44 1.38 4890

Tabela 4.2: Parâmetros integrais em várias localizações. Onde x′ é a coordenada no eixo
normalizado x′ = (x−x0)/Lc, u∞ é a velocidade fora da camada limite, δ∗ é a espessura da
quantidade de deslocamento, θ é a espessura da quantidade de movimento, H é o factor de
forma e Reθ é o número de Reynolds baseado na espessura de quantidade de movimento.

Na apresentação dos resultados, os perfis de velocidade, tensões de Reynolds e restantes
grandezas são adimensionalizados pela velocidade no exterior da camada limite. Esta ve-
locidade representa a velocidade máxima em cada plano vertical do domı́nio computacional.
A coordenada vertical é adimensionalizada pela espessura de quantidade de movimento.

A incerteza das medições experimentais para as componentes da velocidade média foi
de 3% do valor local da velocidade u, para as componentes normais das tensões de Reynolds
foi de 5% do valor local de uu e para as componentes de corte das tensões de Reynolds foi
de 10% do valor local de uv.
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4.3.1 Coeficientes de Pressão e Fricção

A geometria do escoamento faz variar o gradiente de pressão. O escoamento encontra
um gradiente de pressão desfavorável moderado à medida que se aproxima da lomba. O
escoamento acelera num forte gradiente de pressão favorável a montante do topo da lomba
para depois desacelerar num forte gradiente de pressão desfavorável na zona compreendida
entre o topo da lomba e o fim desta. A jusante da lomba, o escoamento encontra um
gradiente de pressão quase nulo.

O coeficiente de pressão, Cpw = 2(pw − pw,ref )/ρu2
ref , figura 4.2a, foi relativamente

bem previsto por todas as simulações, embora a metodologia DES tenha apresentado um
mı́nimo superior em 6% quando comparado com o valor mı́nimo experimental. A jusante
da lomba todas as simulações sobrestimaram os valores experimentais. As previsões para
o coeficiente de pressão mostram que o gradiente de pressão na direcção do escoamento
passa por mudanças de sinal nas proximidades do ińıcio e do fim da lomba, onde também a
curvatura da geometria muda de sinal. A combinação entre as perturbações no gradiente de
pressão e a curvatura da superf́ıcie é um aspecto comum a camadas limite sobre geometrias
deste tipo, com consequências no desenvolvimento posterior da camada limite, a jusante de
obstáculos (Webster et al., 1996b). As previsões de Cpw concordam bem a jusante do ińıcio
da lomba (x/Lc > 0). A ligeira sobre-estimativa nas proximidades de x/Lc = 0 e x/Lc = 1
ocorre, pelo menos em parte, devido ao facto do escoamento nas proximidades da parede
não ser resolvido. Também pode ter contribúıdo para esta sobre-estimativa o facto de a
pressão usada para o cálculo de Cpw ser a obtida no primeiro nó próximo da parede e não
na parede. De acordo com Wu and Squires (1998b), uma correcção para a variação normal
à parede poderia melhorar os resultados, especialmente na região de gradiente de pressão
desfavorável no ińıcio da lomba. Este resultado deficiente pode ainda estar relacionado
com a menor resolução usada na medição experimental de Cpw. Para posições próximas
da sáıda do domı́nio a discrepância entre valores aumenta, verificando-se, na fronteira de
sáıda Cpw = −0.068 para a medição experimental e Cpw = −0.045 para a previsão de

LES. É de salientar que o Cpw obtido por via computacional é pouco senśıvel às condições
particulares de cada simulação (lei de parede e resolução da malha).

Em relação aos resultados da simulação DES, a concordância a montante do ińıcio
lomba é boa e a partir deste ponto os valores diferem pouco ao longo de toda a extensão da
lomba. A maior diferença, de 6%, verifica-se para o topo da lomba. A jusante do topo da
lomba verifica-se novamente uma boa concordância com os valores experimentais, chegando
a superar as previsões obtidas pelas simulações LES nas proximidades do fim da lomba e
a jusante deste ponto. Tal como em LES, nas proximidades de x/Lc = 0 verifica-se uma
sobre-estimativa.

O coeficiente de fricção, Cf = 2u2
τ/ρu2

ref , figura 4.2b, a montante da lomba diminui
devido ao moderado gradiente de pressão desfavorável. Na lomba, a distribuição do coe-
ficiente de fricção segue o gradiente de pressão: aumenta rapidamente com o gradiente de
pressão favorável e diminui com o gradiente de pressão desfavorável. O fenómeno que ocorre
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Figura 4.2: Parâmetros integrais Cpw e Cfx.

no topo da lomba, sugere que o rápido aumento do coeficiente de fricção é interrompido
quando a relaminarização suprime as flutuações turbulentas. À medida que o escoamento
se aproxima do fim da lomba, o coeficiente de fricção diminui rapidamente. O escoamento
médio não apresenta, nesta zona, recirculação. A jusante da lomba, o coeficiente de fricção
aumenta gradualmente perante um moderado gradiente de pressão favorável e ao retorno
ao equiĺıbrio. Da observação da figura 4.2b, verifica-se que o coeficiente de fricção atinge
o máximo antes do coeficiente de pressão atingir o mı́nimo.

O coeficiente de fricção obtido usando a condição de fronteira baseada na lei logaŕıtmica
(LES1) ou na lei de potência (LES2) tem uma concordância com as medições experimen-
tais inferior a LES3, que usa a lei logaŕıtmica mas uma malha mais fina nas direcções
longitudinal e vertical (figura 4.2b). Tal como em Wu and Squires (1998b), o fenómeno
(achatamento do perfil) que ocorre no topo da lomba, e que os autores do trabalho expe-
rimental sugerem tratar-se de relaminarização, não é captado. A associação dos efeitos da
curvatura convexa da superf́ıcie (diminuição da turbulência) e da forte aceleração do campo
médio na região sobre a lomba podem contribuir para a relaminarização do escoamento. É
certo que se a aceleração for suficientemente forte, a turbulência não poderá ser mantida.
As regiões com inversão do sentido da curvatura da geometria e, em particular, regiões com
curvatura côncava, são proṕıcias ao fenómeno inverso. Sobre o aspecto da relaminarização
falar-se-á mais adiante.

Em LES3, o coeficiente de fricção é bem previsto para x/Lc < 0, ao longo de toda
a região a montante da lomba. Na região de recuperação, a jusante da lomba, o modelo
de tratamento da parede fornece uma recuperação mais lenta que a medida experimental-
mente. Em LES1 e LES2 é bem reproduzida a recuperação apresentando posteriormente
uma sobre-estimativa, enquanto que as previsões de LES3 estabilizam num patamar coe-
rente com os valores experimentais. Este aspecto relacionado com a recuperação do escoa-
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mento, após o desaparecimento das perturbações, é também reproduzido nos resultados de
Wu and Squires (1998b) e são uma ilustração dos problemas inerentes aos modelos de trata-
mento da parede, baseados no equiĺıbrio, quando aplicados a camadas limite fortemente
distorcidas e, por esta razão, não serão de esperar melhores resultados. Estes resultados,
de acordo com Piomelli and Balaras (2002), reforçam a necessidade de modelos mais pre-
cisos para tratamento das regiões próximas da parede capazes de considerar, pelo menos,
o efeito do gradiente de pressão.

A figura 4.2b mostra curvas semelhantes, embora sejam diferentes no valor médio,
quando comparamos as previsões das simulações LES. A simulação LES3, que usa a lei
logaŕıtmica e a malha mais fina é a que melhor reproduz o Cf . Em relação às simulações
LES1 e LES2 que usam a mesma malha mas diferentes leis de parede, o comportamento
é distinto, podendo-se afirmar que LES1, que usa a lei logaŕıtmica, se aproxima mais dos
resultados experimentais. Com base no referido, Cf é um parâmetro senśıvel às condições
de cada simulação, ao contrário de Cpw. Por este motivo, o andamento de Cf pode ser
utilizado para avaliar o desempenho do modelo numérico. Salienta-se que qualquer uma
das simulações prevê de uma forma satisfatória os mı́nimos de Cf , não se passando o mesmo
em relação aos máximos de Cpw.

Um aspecto importante a reter é que a qualidade dos resultados de Cf melhorou com
o aumento da resolução espacial de LES1 para LES3. LES1 e LES3 diferem apenas na
resolução espacial (ver tabela 4.1), respectivamente com o total de 320760 e 867240 nós.

Os valores obtidos pela simulação DES para o coeficiente de fricção mostram uma
previsão que subestima os valores experimentais. É de facto uma das caracteŕısticas da
metodologia. No entanto, em termos qualitativos a previsão DES é semelhante às obtidas
pelas previsões LES. A subestimativa, que se verifica ao longo do domı́nio, tem o efeito de
fornecer as melhores previsões para o topo da lomba.

4.3.2 Velocidade Média

Para comparação dos perfis de velocidade média e componentes do tensor de Reynolds
com os valores experimentais de Webster et al. (1996b) utilizámos as posições descritas na
tabela 4.2. No entanto são quatro as posições ao longo do escoamento de maior destaque:
x/Lc = −0.33, na fronteira de entrada; x/Lc = 0.50 e x/Lc = 1.00, no topo e no fim da
lomba, e x/Lc = 1.50 na superf́ıcie plana depois da lomba.

Em LES1 e LES2, os perfis de velocidade média u na entrada, x/Lc = −0.33, (figura 4.3)
mostram que a simulação prévia em placa plana, usada para gerar a condição de entrada
produziu um perfil de u que excede os valores experimentais na zona 0 < y/θ < 3. Este
resultado é devido a uma velocidade de fricção muito elevada (consequência de aplicar a lei
logaŕıtmica instantaneamente) e uma malha com pouca resolução nas direcções vertical e
longitudinal. Este efeito está patente também nas outras posições, embora o afastamento
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das previsões de LES relativamente aos resultados experimentais seja menor nas posições
a jusante do topo da lomba. Esta situação indica que na região resolvida por LES, isto é,
y+

ref > 25, a simulação não manifesta de forma precisa os efeitos provocados pela parede.
Desta forma pode-se concluir que a velocidade média longe da parede é relativamente in-
senśıvel à prescrição de tensões de corte na parede obtidas a partir da condição de fronteira
aproximada, não obstante do que se passa na região da parede. No que diz respeito à simu-
lação LES3, onde se usou uma malha mais fina e condições iguais a LES1, a concordância
é quase perfeita, com excepção das posições x/Lc = 0.5 e x/Lc = 0.67. Nestas posições o
andamento do perfil é bem captado, mas a posição onde ocorre o máximo de velocidade
fora da camada limite não é bem reproduzido, provocando, desta forma, o afastamento evi-
denciado pela figura 4.3. Deve ainda ser referido que, de acordo com Piomelli and Balaras
(2002), a resolução na direcção transversal é importante e não devia ter sido desprezada,
pois, esta é a direcção homogénea do escoamento e, como tal, é sobre ela que são calculadas
as médias do escoamento.
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Figura 4.3: Velocidade média u. Os śımbolos correspondem aos resultados experimentais;
LES1 (·····); LES2 (- - -); LES3 (—); DES (- · -). Perfis deslocados de 1 unidade para melhor
compreensão.

Trabalhos anteriores em escoamentos semelhantes mostram que a camada limite na
camada externa de uma pequena região de equiĺıbrio (normalmente uma ou duas espessuras
de quantidade de movimento) é conduzida pelo escoamento irrotacional exterior (Britter
et al., 1981). O escoamento irrotacional exterior é influenciado pelo gradiente de pressão na
direcção do escoamento e curvatura, que por sua vez são determinados pela configuração
do escoamento. A suposição da interacção fraca entre as camadas interior e exterior é
aproximadamente válida no presente escoamento sobre uma lomba. Por isso não surpreende
que o escoamento exterior resolvido por LES não seja muito senśıvel a detalhes da região
interior (y/θ < 8.3), tal como mostra a figura 4.3.

Na simulação DES a previsão para u é semelhante à obtida pela simulação LES3. De
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facto a condição de entrada está em excelente concordância com os valores experimentais.
Verifica-se de igual forma, para x/Lc = 0.5 e x/Lc = 0.67, um afastamento do perfil na
zona exterior à camada limite. A partir de x/Lc = 0.83 e para a região y/θ < 1 verifica-
se um défice de velocidade média, provocado pela existência da camada interna e da já
referida recirculação incipiente que ocorrem nas imediações do fim da lomba. Observa-se
ainda que a partir de x/Lc = 1.33 o défice tende a desaparecer, uma vez que os efeitos da
existência da lomba começam a ser menos significativos e o escoamento tende a recuperar.

4.3.3 Componentes do Tensor de Reynolds

As previsões para uu/u2
∞ (figura 4.4), na secção de entrada, excedem os valores experi-

mentais, consequência da resolução da malha utilizada em LES1 e LES2. Em locais mais
afastados da parede a concordância entre resultados numéricos e resultados experimen-
tais é quase perfeita. Fora da camada limite as previsões de LES concordam bem com os
andamentos dos perfis experimentais. Nas posições a jusante do topo da lomba os perfis
evidenciam a existência do desenvolvimento de camadas internas. A mudança de curvatura
da superf́ıcie côncava para convexa nas proximidades do ińıcio da lomba provoca o apareci-
mento de uma camada interna, como mostrado pelos pontos angulosos existentes nos perfis
das tensões turbulentas. A camada interna cresce rapidamente longe da parede a jusante
do topo da lomba devido ao gradiente de pressão desfavorável. O efeito da curvatura da
superf́ıcie convexa foi considerado pequeno, uma vez que o comportamento é geralmente
explicado pelos efeitos do gradiente de pressão longitudinal. Uma segunda camada in-
terna é provocada pela mudança de curvatura na superf́ıcie, de convexa para côncava, na
proximidade do fim da lomba.

No topo da lomba, o perfil da tensão uu tem um ponto anguloso, aproximadamente em
y/θ = 1 indicando a existência de uma camada interna provocada pela descontinuidade
da curvatura da superf́ıcie em x/Lc = 0.08. Abaixo do ponto anguloso, a tensão normal
é superior ao valor de referência a montante, enquanto que é inferior na camada externa
devido ao gradiente de pressão favorável. Nos perfis a jusante do topo da lomba, o ponto
anguloso e o máximo local afastam-se da parede, indicando que a camada interna cresce
afastada da parede num gradiente de pressão desfavorável. Em x/Lc = 1.0, a camada
interna cresceu até aproximadamente y/θ = 3. Também a espessura de quantidade de
movimento cresceu significativamente.

O escoamento encontra a segunda descontinuidade na curvatura da superf́ıcie em
x/Lc = 0.92, que provoca o aparecimento de uma segunda camada interna. A primeira
evidência disto é em x/Lc = 1.17 onde dois máximos no perfil de uu são observados. O
máximo inferior é devido à nova camada interna e o máximo superior é o remanescente
da camada interna a montante. À medida que o escoamento evolui para jusante, na zona
plana, a nova camada interna cresce enquanto o máximo superior diminui tendendo a de-
saparecer. O perfil resultante em x/Lc = 1.67 é muito semelhante ao perfil de referência a



70 Caṕıtulo 4. Escoamento Sobre Uma Lomba Bidimensional

montante, embora com valores ligeiramente superiores.

Em números de Reynolds moderados onde o escoamento próximo da parede é resolvido
em vez de modelado, o efeito do modelo de sub-malha é menos significativo (Wu and
Squires, 1998b). Isto é consistente com a necessidade de uma resolução mais fina nos
cálculos que resolvem as estruturas próximas da parede em vez de limitar a contribuição dos
movimentos não-resolvidos. Um aspecto interessante e também mostrado pela figura 4.4
é a grande sensibilidade das flutuações turbulentas no escoamento exterior resolvido por
LES às previsões das leis de parede. Em LES3 as previsões concordam quase na perfeição.
Os máximos são bem previstos, havendo um afastamento dos resultados experimentais nas
duas posições a montante do fim da lomba à medida que o escoamento desacelera. Após o
topo da lomba a concordância verifica-se ao longo de todo o perfil.

Os resultados de DES para uu/u2
∞ mostram uma boa concordância fora da camada

limite, y/θ > 8. Quando o escoamento se encontra na zona de recuperação (após ter
passado a lomba), o retorno ao equiĺıbrio não é tão bem captado como nas simulações de
LES. Dentro da camada limite e a jusante do fim da lomba, as previsões são de inferior
qualidade quando comparadas às de LES, podendo isto ser provocado por uma resolução
insuficiente na direcção longitudinal.

Nas posições x/Lc < 1.00 a concordância da previsão DES verifica-se a partir de y/θ > 1
e as previsões LES1 e LES2 têm a sua total concordância com os resultados experimentais
a partir de y/θ > 2.5. A montante de x/Lc = 0.83 as previsões DES conseguem mesmo
superar as previsões obtidas pela simulação LES3, nas proximidades da parede. Na posição
x/Lc = 1.00 a concordância DES é comparável com a concordância das simulações LES.
A partir de x/Lc = 1.17 (zona de recuperação do escoamento), as previsões de LES a-
presentam melhor concordância que as previsões de DES. A partir da zona de transição
RaNS/LES, que ocorre em aproximadamente y/θ = 1.0, os resultados DES e LES são
praticamente coincidentes, pois nessa zona o DES é regido pela formulação LES. Abaixo
de y/θ = 1.0, zona regida pela formulação RaNS, o DES apresenta pior concordância,
principalmente na zona de influência das camadas internas. É na previsão dos máximos
verificados nos perfis, influenciados pelas camadas internas, que o DES apresenta maior
discrepância com os valores experimentais (inferior a 35% a jusante do fim da lomba).

Os resultados obtidos em LES2, para o momento de segunda ordem na direcção normal
à parede vv/u2

∞ (figura 4.4) mostram que os resultados obtidos a partir da simulação
prévia em placa plana, usada para gerar a condição de entrada estão numa concordância
razoável na zona y/θ > 3 com os resultados experimentais, apresentando um máximo que
excede em 20% os valores de Webster et al. (1996b) na região y/θ < 3. Apesar da previsão
sobrestimada, os resultados são t́ıpicos em LES de escoamentos limitados por paredes.
Também se observa que o andamento do perfil é captado e o máximo acontece para a mesma
posição de y/θ. De um modo geral, os perfis de LES concordam bem com os experimentais.
Em LES3, os valores apresentados à entrada do domı́nio concordam bem com os resultados
experimentais, mostrando que as flutuações, obtidas a partir da simulação prévia em placa
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Figura 4.4: Tensões de Reynolds uu, vv e ww. Os śımbolos correspondem aos resultados
experimentais; LES1 (· · · · ·); LES2 (- - -); LES3 (—); DES (- · -). Perfis deslocados de 1
unidade para melhor compreensão.
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plana, foram bem geradas. Para as restantes posições a concordância é boa, apresentando,
mais uma vez, discrepâncias nas duas posições a montante do fim da lomba, tal como já
tinha sido verificado para uu/u2

∞.

Nas previsões de DES observa-se um comportamento semelhante ao verificado em
uu/u2

∞, uma boa concordância fora da camada limite e dentro desta tende a melhorar
à medida que o escoamento acelera e desacelera para que na zona de recuperação tenha
uma concordância inferior quando comparada às das simulações LES.

As previsões obtidas para ww/u2
∞ mostram um comportamento consistente com aquilo

que se referiu para uu/u2
∞ e vv/u2

∞. Uma boa concordância em todas as simulações na
região exterior à camada limite. Nas proximidades da parede as previsões DES têm de um
modo geral qualidade inferior às obtidas por LES, pois na zona RaNS, as tensões normais
são desconhecidas. Não havendo grande diferença nas previsões das diferentes simulações
LES, estas apresentam, junto à parede, erros que podem atingir os 30%. No entanto,
devido à falta de resolução nas medições experimentais junto à parede (de acordo com
Webster et al., 1996b), estes erros poderão ser bastantes inferiores, uma vez que as maiores
discrepâncias verificam-se nos dois primeiros nós. A partir de y/θ = 1 o erro tende a
diminuir e as previsões convergem para os valores experimentais.
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Figura 4.5: Tensão de Reynolds −uv. Os śımbolos correspondem aos resultados experi-
mentais; LES1 (·····); LES2 (- - -); LES3 (—); DES (- · -). Perfis deslocados de 1 unidade
para melhor compreensão.

Para LES1 e LES2 e pelo que já foi referido anteriormente para as tensões uu, vv e ww,
na posição x/Lc = −1/3 não seria de prever a concordância com os valores experimentais,
dos perfis da tensão de corte −uv/u2

∞ (figura 4.5). Mais uma vez se verifica que a partir
de uma região afastada da parede a concordância entre os nossos resultados e os valores
experimentais tende a aparecer. De um modo geral os máximos são bem previstos para as
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restantes posições, bem como o desenvolvimento de camadas internas, evidenciado pelos
pontos angulosos que ocorrem nos perfis a jusante do fim da lomba. No topo da lomba, as
simulações captaram bem a redução da tensão de corte devida à curvatura convexa e ao
gradiente de pressão favorável. De um modo geral as previsões LES concordam bem com os
resultados experimentais. É nas duas posições a jusante do fim da lomba que se verificam as
maiores discrepâncias, avaliadas em cerca de 30%, relativamente aos máximos dos perfis,
no entanto isto não deixa de ser consistente com o observado para as tensões uu/u2

∞ e
vv/u2

∞. Esta situação também está patente em LES3, que como já seria de esperar, existe
uma boa concordância à entrada do domı́nio, tal como se verifica na figura 4.5. Para as
restantes posições a concordância é razoável. A análise do escoamento mostra que a causa
das camadas internas é o aumento da fricção na parede que ocorre nas proximidades do
ińıcio e fim da lomba e que modifica a produção de uu e uv nas proximidades da parede.
Isto explica os fenómenos associados às camadas internas que surgem das mudanças de
curvatura e são relatados no trabalho experimental de Webster et al. (1996b).

As previsões de DES para −uv/u2
∞, têm um comportamento, de um modo geral, su-

perior ao das simulações LES, apresentando uma concordância quase perfeita em todas as
posições e ao longo de todo o perfil, com excepção da posição x/Lc = 1, correspondente
ao fim da lomba, sendo isto consistente com o valor do Cf verificado para esta posição.
Na maioria das posições a previsão obtida por DES é comparável à obtida pela simulação
LES3.

As diferenças verificadas entre os resultados de LES e as medições experimentais nas
estat́ısticas de segunda ordem são moderadas quando comparadas com a discrepância ve-
rificada no Coeficiente de fricção (Cf ), evidenciada na figura 4.2b. Isto indica que o LES
tem um bom comportamento na zona de escoamento potencial. Esta observação é também
referida no trabalho de Wu and Squires (1998b).

O efeito da lomba nas caracteŕısticas do escoamento médio e turbulência é explicado
através de argumentos de gradiente de pressão na direcção do escoamento, de acordo com
o trabalho de Tsuji and Morikawa (1976). Uma vez que os efeitos reportados por Gillis and
Johnston (1983) não são evidenciados (diminuição rápida das tensões de corte turbulen-
tas e turbulência praticamente anisotrópica, na camada externa da região do escoamento
onde a curvatura da superf́ıcie é convexa), o efeito da curvatura convexa é pequeno. As-
sim sendo, as previsões das simulações numéricas foram surpreendentes, uma vez que o
parâmetro de curvatura é elevado, δ/R = 0.06. Isto aparece também em contraste com
o trabalho de Baskaran et al. (1987), que comunicou que a camada externa respondia à
curvatura convexa (diminuição gradual das tensões turbulentas na região exterior devido à
curvatura prolongada). Esta diferença no comportamento é devida às diferenças verificadas
na geometria do escoamento (a lomba provoca menor curvatura do escoamento devido à
menor altura e menor comprimento da região convexa). A lomba era bastante maior com
respeito à espessura de camada limite (δ/h = 0.25 em Baskaran et al. (1987) e 1.5 no
presente trabalho) e o ângulo efectivo da região convexa em Baskaran et al. (1987) era
aproximadamente 70o, enquanto que o ângulo efectivo no presente escoamento é de 30o.
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Na região 1 < y/θ < 4, a montante do topo da lomba, as tensões turbulentas foram
substancialmente reduzidas devido ao gradiente de pressão favorável na direcção do escoa-
mento. Este gradiente de pressão tem ainda efeito no estreitamento da camada limite ao
longo de todo o escoamento. À medida que o escoamento se desenvolve a jusante do topo
da lomba, a camada limite e as camadas internas crescem rapidamente devido ao gradiente
de pressão desfavorável. As tensões turbulentas parecem aumentar a jusante do topo da
lomba, sendo isto devido à camada interna ter o seu desenvolvimento afastado da parede.
Os máximos nos perfis das tensões turbulentas evoluem afastados da parede de forma mais
rápida que a espessura de quantidade de movimento, atingindo a altura de y/θ = 3 nas
proximidades do fim da lomba.

4.3.4 Separação e Relaminarização

As camadas limite turbulentas estão sujeitas a gradientes de pressão favoráveis em muitas
aplicações de engenharia. Apesar da importância deste tipo de escoamentos, o ńıvel de
compreensão é inferior quando comparado com as camadas limite de gradiente de pressão
nulo, principalmente devido à dificuldade em determinar leis de escala universais similares
às que existem para o caso de gradiente de pressão nulo.

O escoamento em análise pode ser resumido a uma camada limite que cresce rapida-
mente a jusante de um obstáculo sem ocorrência de separação. No entanto, em termos
instantâneos, e nas imediações do fim da lomba, onde existe um gradiente de pressão des-
favorável, foram detectados focos de recirculação incipiente. Na figura 4.6 mostra-se uma
dessas zonas de recirculação incipiente e que tem o foco em x/Lc = 0.94. Esta zona aparece
após a localização da segunda descontinuidade da geometria x/Lc = 0.92, onde é provo-
cada a segunda camada interna. Desta forma justifica-se o défice de velocidade média que
é verificado nos perfis a jusante de x/Lc = 0.83. Apesar de pequena, esta região onde se
verifica separação intermitente, tem um efeito significativo, uma vez que vai atrasar o re-
torno do escoamento ao equiĺıbrio (Silva Lopes et al., 2006), justificando o comportamento
do coeficiente de fricção na imediação do fim da lomba.

Como resultado da aceleração do escoamento livre, a camada limite torna-se mais fina,
o factor de forma, H = δ∗/θ, aumenta de forma significativa e o coeficiente de fricção
começa por aumentar mas, quando o escoamento relaminariza, decresce. Numa zona de
recirculação as estruturas tornam-se mais isotrópicas e com poucas flutuações.

O fenómeno de relaminarização é apontado no trabalho experimental como responsável
pela forma do perfil do coeficiente de fricção no topo da lomba. A observação de campos
instantâneos não mostrou o fenómeno de relaminarização em nenhuma das simulações.
Assim sendo, decidiu-se analisar alguns parâmetros para verificar a possibilidade da sua
ocorrência. O parâmetro mais simples que pode ser usado é constitúıdo pelo número
de Reynolds baseado na espessura de quantidade de movimento, pois este parâmetro,
não contabiliza nenhum efeito do gradiente de pressão. Spalart (1986) mostrou que um
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Figura 4.6: Recirculação incipiente a jusante do topo da lomba.

escoamento relaminariza quando o número de Reynolds Reθ se aproxima de 330. Com base
neste critério, conclui-se que o presente escoamento não pode relaminarizar, uma vez que
o valor mı́nimo encontrado, do número de Reynolds, ronda o valor de 2300. A figura 4.7
mostra os valores de Reθ obtidos pela simulação DES.
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Figura 4.7: Número de Reynolds baseado na espessura de quantidade de movimento, Reθ.

É reconhecido que se a aceleração é suficientemente forte, a turbulência não pode ser
mantida. Numa camada limite auto-semelhante em aceleração, o fenómeno de relamina-
rização surge se o parâmetro de aceleração K, baseado nas variáveis do escoamento livre
(Sreenivasan, 1982),

K =
ν

u2∞

du∞
dx

(4.1)

exceder o valor de 3× 10−6 por peŕıodos de tempo significativos (ou comprimentos).
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Pelo cálculo do parâmetro de aceleração K no presente escoamento, obtiveram-se os
resultados ilustrados na figura 4.8,
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Figura 4.8: Parâmetro de aceleração K.

Os valores obtidos nas duas simulações utilizadas para avaliar o parâmetro K mostram
claramente que a relaminarização não é posśıvel. A simulação LES3 apresenta um máximo
igual 5.2× 10−7, inferior a 3× 10−6, limite para que a relaminarização surja.

Um outro parâmetro de aceleração, introduzido por Patel (1965), é dado por

∆p = − ν

ρu3
τ

dp

dx
. (4.2)

Este parâmetro, ao contrário do apresentado na equação (4.1), tem em conta a in-
formação da região interior da camada limite. Patel (1965) estabeleceu que o escoamento
tende a relaminarizar se ∆p > 0.018. Pelo cálculo do parâmetro ∆p no presente escoa-
mento, encontraram-se os valores apresentados na figura 4.9 para a simulação LES3. A
montante do topo da lomba o parâmetro ∆p atinge um máximo que ronda o valor de 0.020,
que excede o valor de 0.018, estabelecido por Patel (1965) para que se inicie a relamina-
rização. No entanto, apesar da proximidade de valores, a aceleração necessária para que
ocorra relaminarização, não parece manter-se durante um peŕıodo de tempo suficiente (ou
comprimento). De qualquer modo, este valor elevado está relacionado com a velocidade
de fricção reduzida na zona de separação intermitente e não com um gradiente de pressão
significativo.

Outros parâmetros poderiam ser usados (Sreenivasan, 1982; Piomelli et al., 2000), em-
bora seja o parâmetro K, descrito pela equação (4.1), aquele que reúne mais consenso.

Desta verificação conclui-se que o fenómeno de relaminarização do escoamento não é
confirmado por qualquer das simulações.
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Figura 4.9: Parâmetro de aceleração ∆p.

4.4 Conclusões

Neste caṕıtulo apresentam-se resultados da simulação das grandes escalas da turbulência
(LES) e da simulação dos turbilhões destacados (DES) do escoamento sobre uma lomba
bidimensional. As conclusões principais da análise dos resultados da simulação do escoa-
mento a baixos números de Reynolds são apresentadas a seguir.

Os dois modelos de tratamento de parede utilizados (lei de potência e lei logaŕıtmica),
produziram resultados semelhantes, levando-nos a concluir que uma lei de parede em par-
ticular, das que estão actualmente dispońıveis, possa ter pouca influência nos resultados.
É de salientar que as leis de parede utilizadas diferem essencialmente na forma de obtenção
da velocidade de fricção; a lei logaŕıtmica recorre a um processo iterativo.

Os resultados de LES reproduzem sem dificuldade os valores de Cpw. Este parâmetro
comportou-se de forma indiferente às caracteŕısticas de cada simulação, não sendo aparente-
mente afectado por um modelo particular de tratamento de parede, nem pela resolução
espacial. Ao contrário, o Cf mostrou-se senśıvel à resolução espacial, apresentando valores
em concordância com os valores experimentais somente na malha com maior resolução. O
coeficiente de fricção mostrou-se pouco senśıvel à utilização de diferentes leis de parede.

A tendência dos valores de Cf que ocorre no topo da lomba, atribúıda ao fenómeno
de relaminarização nos resultados experimentais, não é captada por nenhum dos modelos
utilizados. A análise de parâmetros de aceleração nas simulações LES mostram que a
relaminarização é pouco provável neste escoamento. Esta ideia é ainda reforçada quando
se determinam os referidos parâmetros na simulação DES.

Os resultados de DES reproduzem os valores de Cpw de uma forma razoável, com
excepção da zona correspondente ao topo da lomba. Já no que diz respeito ao Cf , a
simulação DES apresenta valores muito inferiores aos experimentais (cerca de 47% na zona
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de recuperação), mas este resultado já seria de esperar, uma vez que é caracteŕıstica da
metodologia subestimar o coeficiente de fricção. Este método, tal como já tinha acontecido
com o LES, mostrou-se incapaz de reproduzir a forma do perfil que ocorre no topo da lomba
nos resultados experimentais.

As propriedades da camada limite mostram um forte desvio do equiĺıbrio na zona inicial
da lomba e os perfis são diferentes dos obtidos na parte final da lomba. Na zona plana,
após a lomba, a velocidade longitudinal média e as quantidades turbulentas (uu, vv e uv),
exibem uma concordância quase perfeita com os valores experimentais.

Os resultados da simulação das grandes escalas da turbulência, usando o modelo di-
nâmico Lagrangeano de viscosidade turbilhonar, reproduziram de forma razoável os perfis
médios de velocidade longitudinal e tensões de Reynolds. Os perfis de velocidade média,
quando se usam malhas mais grosseiras (320760 nós), apesar de captarem bem o andamento
dos perfis experimentais, apresentam discrepâncias em regiões próximas da parede. Quando
se usam malhas mais finas (867240 nós), a concordância com os valores experimentais
verifica-se ao longo de todo o perfil.

Os resultados de DES para os perfis de velocidade média concordam bem, de uma
maneira geral, com os resultados experimentais; no entanto, nas imediações do fim da
lomba e na posterior zona de recuperação do escoamento, os resultados apresentam um
défice de velocidade na região próxima da parede (cerca de 50% em x/Lc = 0.92). Este
défice tende a diminuir à medida que o escoamento se afasta do fim da lomba.

Na região de recuperação do escoamento ou ‘retorno ao equiĺıbrio’, a jusante da lomba,
as medições experimentais são bem previstas. O desenvolvimento de uma camada interna,
com origem na região do final da lomba está bem patente nos resultados de LES, repro-
duzindo de forma correcta este fenómeno, já evidenciado no trabalho experimental. A
manifestação da camada interna é melhor observada através dos pontos angulosos nos per-
fis de uu a jusante de x/Lc = 1.00. Estes, afastam-se da parede e diminuem de magnitude
à medida que o escoamento se afasta do final da lomba.

Nas tensões normais, as previsões de DES concordam bem com os valores experimen-
tais na zona regida pela formulação LES. Na proximidade da parede, zona regida pela
formulação RaNS, os resultados são de uma maneira geral inferiores aos apresentados nas
simulações LES a jusante do fim da lomba. Na tensão de corte, o DES tem um desempenho
que se pode considerar superior ao LES, concordando quase na totalidade do escoamento
com os valores experimentais.

Os aspectos identificados neste trabalho são uma ilustração dos problemas inerentes
aos modelos de tratamento da parede baseados no equiĺıbrio, quando aplicados a camadas
limite fortemente distorcidas e, por esta razão, não serão de esperar melhores resultados.
Estes resultados, apesar de reproduzirem de forma satisfatória o escoamento, reforçam a
necessidade de modelos mais precisos para tratamento das regiões próximas da parede,
capazes de considerar, pelo menos, o efeito do gradiente de pressão.
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Conteúdo do Caṕıtulo

Neste caṕıtulo, usámos as metodologias da simulação das grandes escalas da
turbulência e da simulação dos turbilhões destacados na previsão de uma ca-
mada limite tridimensional turbulenta em desenvolvimento sobre um canal
plano com uma lomba constitúıda por três arcos tangentes e rodada de 45o. O
escoamento a montante da lomba é caracterizado por um número de Reynolds
Reθ ≈ 3800 e gradiente de pressão nulo. A camada limite é influenciada por
sinais alternados do gradiente de pressão na direcção do escoamento, pela cur-
vatura da superf́ıcie e pelo escoamento cruzado médio, resultando num escoa-
mento de camada limite complexo que cresce rapidamente no lado posterior da
lomba. O escoamento é estatisticamente homogéneo ao longo da coordenada
paralela ao eixo da lomba e está sujeito a perturbações combinadas da curvatura
da superf́ıcie, do gradiente de pressão nas direcções do escoamento e transversal.
Na metodologia da simulação das grandes escalas da turbulência, as tensões de
submalha foram obtidas usando o modelo dinâmico Lagrangeano. Os perfis do
escoamento médio desviam-se significativamente do comportamento t́ıpico da
lei logaŕıtmica, mas não há separação. A evolução das componentes do tensor
de Reynolds é explicada pelo crescimento de duas camadas internas provocadas
pelas descontinuidades na curvatura da superf́ıcie nas proximidades do inicio e
fim da lomba. As previsões dos coeficientes de pressão e fricção são idênticas
com as duas metodologias utilizadas. Os resultados das simulações estão em
boa concordância com os valores experimentais da velocidade longitudinal e
transversal. Relativamente às tensões de Reynolds, as simulações LES con-
seguem prever de forma superior os valores experimentais quando comparadas
com a simulação DES, embora, a jusante do topo da lomba, as previsões DES
tendam a superar as previsões LES.
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5.1 Introdução

Uma camada limite turbulenta tridimensional é uma camada limite de corte agarrada à
parede na qual a direcção do escoamento médio varia com a distância desde a parede e
ambas as componentes de vorticidade paralelas à parede são significativas. O resultado é
um complexo campo de taxas de deformação que combina as componentes ∂u/∂y e ∂w/∂y,
ambas variando com a distância à parede. Isto é contrastado com camadas limite turbu-
lentas bidimensionais, nas quais a velocidade em todas as distâncias da parede é paralela
ao escoamento inv́ıscido livre e apenas a vorticidade média transversal é significativa. As
camadas limite turbulentas tridimensionais são norma em aplicações navais e aeroespaciais,
enquanto que camadas limite turbulentas bidimensionais são raras, excepto em estruturas
de investigação cuidadosamente constrúıdas.

Camadas limite turbulentas espacialmente em desenvolvimento são importantes numa
variada gama de aplicações, por exemplo em torno de véıculos; são normalmente geradas
devido a uma variação longitudinal da geometria. Um gradiente de pressão transversal
desenvolve-se desviando o escoamento, com a velocidade cruzada aumentando desde zero na
orla da camada limite até um máximo, tornando para zero na parede de modo a satisfazer
a condição de não escorregamento. A mudança de direcção do vector velocidade é medida
pelo ângulo entre a tensão na parede e a direcção do escoamento na corrente livre. Em
alguns casos este ângulo mudará de sinal com a evolução a jusante, e.g. Johnston and
Flack (1996); Webster et al. (1996a). Em adição, outros trabalhos experimentais mostram
que na camada exterior o vector formado pela tensão turbulenta paralela à parede não tem
a mesma direcção que a taxa de deformação média e há uma redução na relação tensão-
intensidade quando comparada com camadas limite bidimensionais, e.g. Bradshaw and
Pontikos (1985); Anderson and Eaton (1989).

Estudos recentes revelaram algumas caracteŕısticas das camadas limite tridimensionais
(ver trabalho de Johnston and Flack, 1996). Primeiro, o vector da tensão paralela à parede
não é alinhado com o vector da taxa de deformação (i.e. o vector formado por u′v′ e v′w′

não coincide com o vector formado por ∂u/∂y e ∂w/∂y). A maioria dos estudos mostram
que o vector da tensão de corte abranda o vector da taxa de deformação, embora alguns
autores tenham observado a situação oposta, parecendo ser uma função da geometria do
escoamento. Este desalinhamento impede os modelos de viscosidade turbilhonar escalar
de prever correctamente as camadas limite turbulentas tridimensionais. Segundo, e mais
importante, a habilidade da turbulência misturar quantidades escalares e quantidade de
movimento pela camada limite é reduzida pela tridimensionalidade do escoamento médio.

Além das experiências, simulações numéricas directas (DNS) foram usadas para estudar
camadas limite tridimensionais. Apesar da restrição, associada aos custos computacionais,
no estudo de escoamentos canónicos a baixos números de Reynolds, tornando-se dif́ıcil a
aplicação a camadas limite turbulentas tridimensionais espacialmente em desenvolvimento,
o DNS é aplicado como uma ferramenta útil por forma a explorar a f́ısica inerente desses
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escoamentos. Moin et al. (1990); Sendstad and Moin (1992); Coleman et al. (1996a,b);
Piomelli et al. (1995) aplicaram forças de corte transversais ou tensões transversais a es-
coamentos em canal totalmente desenvolvidos. Consistente com as experiências, as si-
mulações mostraram a redução nas tensões de Reynolds de corte, bem como na energia
cinética turbulenta com o aumento das deformações transversais. As direcções do vector
das tensões de corte de Reynolds e do vector gradiente de velocidade média eram também
diferentes, com a tensão a atrasar a taxa de deformação média como observado nos traba-
lhos experimentais. Coleman et al. (1996b) considerou que o escoamento era mais senśıvel
a deformações resultantes do gradiente de pressão longitudinal que as associadas ao desvio
do escoamento médio. Estas e outras caracteŕısticas desafiam os modelos turbulentos e a
previsão precisa de camadas limite turbulentas tridimensionais espacialmente em desen-
volvimento continua dif́ıcil e continua a ser um dos principais desafios na aplicação da
mecânica dos fluidos computacional a escoamentos complexos. Como discutido em John-
ston and Flack (1996); Bradshaw et al. (1996), um problema associado à avaliação de
técnicas de previsão de camadas limite tridimensionais é a relativa falta de comparações
entre simulação e experiência.

As simulações numéricas directas de Spalart (1988); Coleman et al. (1990); Sendstad
and Moin (1992) mostraram reduções na tensão de corte e na energia cinética turbulenta
quando a tridimensionalidade é imposta. Este aspecto é verificado em todas as camadas
limite na aproximação de obstáculos. Os resultados das simulações DNS mostraram que
essas reduções eram devidas ao escoamento médio dirigido na direcção transversal que
quebra a estrutura do escoamento médio alinhada com a direcção longitudinal. Torna-se
claro a partir de experiências e de simulações numéricas que os mecanismos responsáveis
pela produção de tensão de corte no interior da camada limite são modificados de alguma
forma e tornam-se menos efectivos pela tridimensionalidade.

Os resultados de Baskaran et al. (1990) são de particular relevância para o corrente es-
tudo, uma vez que os efeitos combinados de tridimensionalidade e curvatura da parede
foram avaliados. Conclúıram que os efeitos tridimensionais importantes permaneciam
essencialmente inalterados pela curvatura convexa longitudinal moderada. Outra expe-
riência relevante foi levada a acabo por Özcan (1988) que avaliou o escoamento sobre uma
lomba rodada de 45o montada num cilindro. O escoamento era ao longo do comprimento
do cilindro de modo que a camada limite desenvolvia-se antes de encontrar a lomba. A
relação da espessura da camada limite com a altura da lomba (δ/h) variou de 0.4 a 0.9
e a relação da espessura da camada limite com o raio da curvatura convexa (δ/R) variou
desde 0.01 a 0.03. Os resultados apresentados eram muito limitados, mas não mostraram
reduções significativas nas tensões de corte e energia cinética turbulenta como em outros
trabalhos experimentais (Anderson and Eaton, 1989) e numéricos (Spalart, 1988; Sendstad
and Moin, 1992), em camadas limite turbulentas tridimensionais .

O objectivo primário do estudo desenvolvido neste caṕıtulo é a comparação com valores
experimentais de previsões fornecidas pelas metodologias da simulação das grandes escalas
da turbulência e da simulação dos turbilhões destacados de uma camada limite turbulenta
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tridimensional complexa espacialmente em desenvolvimento. Além dos aspectos f́ısicos
obtidos pela aplicação de LES, um aspecto de estudo é examinar o comportamento do
modelo na resposta a perturbações combinadas do gradiente de pressão e curvatura na
direcção do escoamento. Na modelação dinâmica, a viscosidade turbilhonar de submalha
(SGS) é calculada usando o campo resolvido em vez de ser fornecida com antecedência como
entrada (contribuição). Esta caracteŕıstica permite ao modelo responder a mudanças na
turbulência causadas por perturbações externas. LES e modelos SGS dinâmicos têm sido
aplicados com sucesso na previsão de uma grande variedade de escoamentos, e.g. Germano
et al. (1991); Piomelli (1993); Meneveau et al. (1996). Considerando que o foco da maioria
desses estudos são escoamentos bidimensionais, aplicações recentes de Wu and Squires
(1997) a uma camada limite turbulenta tridimensional geometricamente simples indicaram
a viabilidade do LES e modelação dinâmica na previsão de camadas limite turbulentas
tridimensionais espacialmente em desenvolvimento e complexas.

O escoamento em estudo pode ser definido como sendo uma camada limite tridimen-
sional turbulenta em desenvolvimento sobre um canal plano com uma lomba constitúıda
por três arcos tangentes e rodada de 45o. A configuração da lomba fornece a oportunidade
para examinar efeitos combinados de curvatura da superf́ıcie, gradiente de pressão lon-
gitudinal e escoamento médio cruzado. A camada limite passa por sinais alternados da
curvatura da superf́ıcie: uma pequena região côncava, uma região convexa longa e outra
pequena região côncava, seguida de placa plana.

A camada limite influenciada pelo gradiente de pressão, curvatura da superf́ıcie e es-
coamento cruzado, resulta num escoamento complexo, que cresce rapidamente a jusante
do topo da lomba. Os perfis do escoamento médio desviam-se significativamente da lei
logaŕıtmica, embora o escoamento não separe. No entanto, existe a possibilidade de uma
separação intermitente. A evolução das componentes do tensor de Reynolds é explicada
pelo crescimento de duas camadas internas, que surgem como resposta às mudanças abrup-
tas no gradiente de pressão e na curvatura da superf́ıcie, próximas do ińıcio e fim da lomba.
Os pontos de inflexão viśıveis nos perfis das tensões turbulentas, a jusante do topo da lomba,
provam a existência de camadas internas.

A camada limite turbulenta tridimensional sobre uma lomba é um dos escoamentos
apropriados para aplicação de técnicas como o LES e o DES, porque tem condições a
montante bem definidas e é um caso exigente, isto é, a resposta da camada limite é complexa
devido à repetida aplicação/relaxação do gradiente de pressão na direcção longitudinal,
gradiente de pressão na direcção transversal e curvatura da superf́ıcie.

A configuração estudada foi considerada uma vez que as propriedades da camada limite
foram reportadas por Webster et al. (1996a) e fornecem um meio de avaliação dos resultados
da simulação. A investigação numérica é também motivada pelo facto de os resultados
experimentais serem limitados a uma determinada região do escoamento. Deste modo, os
resultados de LES e DES podem ser usados para fornecer a imagem completa da evolução
da camada limite e facilitar a análise detalhada do escoamento.
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5.2 Métodos

Nesta secção descrevem-se os modelos e técnicas numéricas utilizadas na aplicação de duas
metodologias, simulação das grandes escalas da turbulência e simulação dos turbilhões
destacados, na previsão de camadas limite turbulentas tridimensionais complexas espacial-
mente em desenvolvimento. O domı́nio de cálculo e malhas utilizadas na aplicação das
metodologias serão também discutidos.

Tendo já sido referidos em pormenor os modelos matemáticos e os métodos numéricos
no caṕıtulo 2, referiremos aqui apenas os detalhes particulares às simulações realizadas e
descritas neste caṕıtulo.

5.2.1 Modelos Matemáticos

Como já foi referido são duas as metodologias usadas para obtenção de previsões e posterior
comparação com resultados experimentais: simulação das grandes escalas da turbulência
e simulação dos turbilhões destacados. A metodologia LES é constitúıda pelas equações
diferenciais da continuidade e de transporte de quantidade de movimento, respectivamente
(2.8) e (2.9). O modelo de tensões residuais utilizado foi o modelo dinâmico Lagrangeano,
definido na secção 2.3.2.5. A metodologia da simulação dos turbilhões destacados é definida
na secção 2.3.3.

5.2.2 Métodos Numéricos

A técnica numérica usada para resolver as equações de continuidade e de quantidade de
movimento é a mesma que a utilizada no caṕıtulo 4. Os detalhes numéricos de cada
simulação são também os mesmos que os usados no caṕıtulo 4.

5.2.3 Domı́nio de Cálculo

O interesse particular deste estudo é a previsão do escoamento sobre uma lomba que faz
um ângulo de 45o com a camada limite bidimensional a montante (figura 5.1). A lomba é
formada por três arcos tangentes (figura 5.2). Uma camada limite canónica, de gradiente
de pressão quase nulo com um número de Reynolds baseado na espessura de quantidade de
movimento Reθ = 3800 é introduzida à entrada do domı́nio. Uma fenda de sucção paralela
ao eixo transversal da lomba é usada no trabalho experimental por forma a manter a
direcção estatisticamente homogénea, e que simplifica o cálculo do escoamento.

A origem da coordenada longitudinal (x) está localizada no inicio da curvatura (figu-
ra 5.2). A relação comprimento/altura da lomba e Lc/h = 15.2. A altura do domı́nio é
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2/3Lc, medidos a partir da parte plana da geometria (y = 0). O comprimento das partes
planas a montante e a jusante da lomba são 1/2Lc e 2/3Lc, respectivamente.

Figura 5.1: Vista superior do domı́nio computacional. α é o ângulo de rotação

A relação da espessura da camada limite inicial com a altura da lomba (δ/h) é de 1.5,
e a relação da espessura da camada limite com o raio da curvatura convexa (δ/R) é 0.06.
Um segundo eixo longitudinal normalizado x′ = (x − x0)/Lc é também usado, onde o x0

corresponde ao inicio da lomba e Lc é o comprimento da lomba. A localização do zero para
o eixo dos yy é deslocado por forma a a corresponder à localização da superf́ıcie.

Figura 5.2: Geometria da superf́ıcie da lomba e eixo normalizado x/Lc. A espessura da
camada limite à entrada do domı́nio é δref = 0.1Lc. A largura do domı́nio é Lc/5 e a
altura é 2Lc/3.

A malha computacional tem espaçamento uniforme nas direcções transversal e longi-
tudinal; na direcção vertical, com y+

min ≥ 25 garantiram-se pelo menos 20 nós dentro da
camada limite (Piomelli and Balaras, 2002). A distribuição da malha segue uma função
baseada na tangente hiperbólica. Na tabela 5.1 incluem-se mais caracteŕısticas das malhas
computacionais e os valores recomendados por Piomelli and Balaras (2002).

Na simulação DES usou-se y+
min = 1 e uma malha com 470× 130× 47 nós, respectiva-

mente nas direcções longitudinal, vertical e transversal.
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LES1 LES2 LES3 Piomelli and
Balaras (2002)

∆x+ 60 60 85 100-600
y+

min > 25 > 25 > 25 < 50
∆z+ 60 60 60 100-300

Nx ×Ny ×Nz 470× 52× 47 470× 82× 47 330× 52× 47 -

Tabela 5.1: Resolução em termos de unidades de parede. Nx, Ny e Nz são respectivamente
o número de nós nas direcções longitudinal, vertical e transversal.

5.2.4 Condições de Fronteira

Além dos perfis de velocidade média e tensões de Reynolds, o trabalho de Webster et al.
(1996a) fornece ainda algumas caracteŕısticas da camada limite à entrada do domı́nio: o
número de Reynolds é Reθ = 3800 e é conhecida a relação δref/Lc = 0.1.

O campo de velocidades na fronteira de entrada foi obtido através de uma simulação
prévia em placa plana com o número de Reynolds no intervalo 3600 ≤ Reθ ≤ 4200. O
método utilizado foi o mesmo do caṕıtulo 4. As dimensões e resolução são iguais às uti-
lizadas na simulação sobre a lomba. Após se ter atingido um regime estatisticamente
estacionário, as três componentes da velocidade no plano onde Reθ = 3800, de acordo com
o escoamento experimental (Webster et al., 1996a), foram armazenadas ao longo de um
peŕıodo de tempo 300δref/uref . Posteriormente foram introduzidas no domı́nio de cálculo
da simulação do escoamento sobre a lomba.

Nas simulações LES, a região junto à parede (0 ≤ y+
ref ≤ 25) foi modelada usando

condições de fronteira aproximadas similares às usadas por Schumann (1975), assumindo
que a velocidade instantânea segue a lei logaŕıtmica, tal como o campo médio de uma
camada limite em equiĺıbrio. A velocidade de fricção uτ , obtida através de um processo
iterativo, foi usada depois no cálculo da tensão de corte τw = ρu2

τ . Isto é válido na suposição
de que existe uma fraca interacção entre a camada modelada próxima da parede e a região
resolvida exterior e despreza o efeito do gradiente de pressão. Pelos resultados obtidos no
caṕıtulo 4, no que diz respeito à insensibilidade das previsões de LES às duas alternativas
testadas e também descrita em estudos anteriores em escoamentos similares (Piomelli and
Balaras, 2002; Wu and Squires, 1998b,a), levou a que não se realizassem simulações com
outra condição de parede (lei de potência) para o presente caso de estudo.

Na simulação DES toda a região de parede foi resolvida de acordo com a metodologia
descrita na secção 2.3.3.

No topo do domı́nio computacional foram aplicadas as condições de fronteira ∂u/∂y = 0,
v = 0 e ∂w/∂y = 0. No plano de sáıda foi usada a condição de fronteira convectiva
∂φ/∂t+ c ∂φ/∂x = 0, em que c é a velocidade média e φ representa qualquer das variáveis,
excepto a pressão (u, v, w, ν̃). Na direcção do eixo da lomba foram aplicadas condições
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periódicas.

Usando o perfil de entrada em t = 0 como condição inicial, o escoamento desenvolveu
durante 600δref/uref e as estat́ısticas foram obtidas em igual peŕıodo de tempo. As com-
parações feitas com as medições experimentais de Webster et al. (1996a) são levadas a cabo
no sistema Cartesiano (x1, y, z1) ao longo de planos verticais transversos (figura 5.1). O
ı́ndice w é reservado para valores na superf́ıcie e o ı́ndice ref refere quantidades medidas
na secção de entrada.

5.3 Resultados e Discussão

Nesta secção são apresentados os resultados do estudo do escoamento. Em primeiro lugar,
comparamos os valores dos parâmetros integrais e, a seguir, os perfis de velocidade média
e das tensões de Reynolds. Na tabela 5.2 são apresentados parâmetros integrais relevantes
no escoamentos.

x′ u∞(ms−1) δ∗(mm) θ(mm) H Reθ

¨ −0.50 17.7 4.63 3.36 1.39 3810
♦ 0.50 19.6 3.06 2.53 1.21 3140
¥ 0.67 19.4 3.39 2.66 1.28 3280
¤ 0.83 18.8 5.24 3.60 1.45 4370
• 0.92 18.4 8.05 4.82 1.67 5590
◦ 1.00 18.3 8.65 5.53 1.62 6140
N 1.17 18.2 7.07 4.89 1.44 5610
M 1.33 18.3 6.16 4.41 1.40 5230
H 1.50 18.3 5.88 4.27 1.38 5000
O 1.67 18.3 5.82 4.25 1.37 4950

Tabela 5.2: Parâmetros integrais em várias localizações. x′ é a coordenada no eixo nor-
malizado x′ = (x − x0)/Lc, u∞ é a velocidade fora da camada limite, δ∗ é a espessura da
quantidade de deslocamento, θ é a espessura da quantidade de movimento, H é o factor de
forma e Reθ é o número de Reynolds baseado na espessura de quantidade de movimento.

Na apresentação dos resultados, os perfis de velocidade, tensões de Reynolds e restantes
grandezas são adimensionalizados pela velocidade no exterior da camada limite. Esta ve-
locidade representa a velocidade máxima em cada plano vertical do domı́nio computacional.
A coordenada vertical é adimensionalizada pela espessura de quantidade de movimento.

A incerteza das medições experimentais é a mesma que a descrita no caṕıtulo 4.
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5.3.1 Coeficientes de Pressão e Fricção

O escoamento está sujeito a sinais alternados do gradiente de pressão transversal: primeiro
moderadamente adverso, depois fortemente favorável, fortemente adverso e finalmente
moderadamente favorável. No gradiente de pressão fortemente adverso a jusante da lomba,
a camada limite cresce rapidamente mas o escoamento médio não separa. O escoamento
relaxa rapidamente para a direcção da corrente livre a jusante da lomba.

O coeficiente de pressão Cpw = 2(pw − pw,ref )/ρu2
ref é comparado com os valores ex-

perimentais de Webster et al. (1996a) na figura 5.3a. A figura mostra que o gradiente
de pressão na direcção do escoamento, dCpw/ds, passa por mudanças nas proximidades
do inicio e fim da lomba, onde a curvatura também muda de sinal. Como o escoamento
é mantido homogéneo ao longo da coordenada paralela ao eixo da lomba, o gradiente
de pressão transversal ∂Cpw/∂z pode ser inferido a partir do valor longitudinal, isto é,
∂Cpw/∂z = −∂Cpw/∂x tan α. Tanto o gradiente de pressão longitudinal como transversal
passam por três mudanças de sinal sobre a superf́ıcie da lomba.

Em cima da lomba, o gradiente de pressão na direcção longitudinal é fortemente fa-
vorável seguido de fortemente desfavorável. A jusante da lomba o gradiente de pressão é
moderadamente favorável. A pressão, no caso estudado no caṕıtulo 4, mostrou a mesma
natureza em termos qualitativos, embora as variações fossem maiores. A diferença é devida
a dois efeitos. Primeiro, no presente caso a lomba oferece menos bloqueio ao escoamento
numa determinada secção cruzada e, como consequência, causa menos aceleração e sub-
sequente desaceleração no escoamento livre. Segundo, o desvio do escoamento nas proxi-
midades da parede, no presente caso, aumenta o raio de curvatura das linhas de corrente,
reduzindo as variações na pressão induzidas pela curvatura.

As previsões obtidas para o Cpw mostram que esta grandeza foi insenśıvel à técnica
numérica, bem como às diferentes malhas usadas nas simulações LES, uma vez que os
resultados das diferentes simulações são coincidentes. Apesar de a jusante do inicio da
lomba as previsões se afastarem de uma forma significativa dos valores experimentais, o
andamento do perfil é bem captado. Nas proximidades do fim da lomba as previsões
tendem a melhorar para logo a seguir fornecerem valores sobrestimados. Esta tendência
foi também verificada em Wu and Squires (1998a). O maior erro, avaliado em cerca de
45%, é verificado para o topo da lomba. Isto pode ocorrer devido ao escoamento próximo
da parede ser fortemente desviado da direcção longitudinal (figura 5.4), o que se torna
mais verdade quando se observam os resultados para a lomba bidimensional (caṕıtulo 4),
onde este fenómeno não está patente. A forte rotação do escoamento pode interagir com
a aceleração/desacelaração transversal, resultando num Cpw diferente quando comparado
com os valores experimentais. Este resultado poderia ser justificado pelo facto da pressão
usada para a determinação do Cpw ser a do primeiro nó próximo da parede, e não a da
parede, conduzindo a que um y+

min inferior poderia resultar numa melhor concordância com
os valores experimentais. No entanto, a simulação DES vem contrariar esta ideia, uma vez
que os resultados de LES e DES praticamente coincidem. De acordo com Wu and Squires
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Figura 5.3: Parâmetros integrais Cpw, Cfx e Cfz.

(1998a), poderiam realizar-se correcções para a variação normal à parede, especialmente
em regiões de forte gradiente de pressão adverso, tal como ocorre no fim da lomba.

A diferença principal entre este escoamento e o estudado no caṕıtulo 4, é o menor
gradiente de pressão no presente estudo, que resulta numa diminuição do Cf no topo da
lomba.

No presente estudo, o Cpw tem o ponto de inflexão a ocorrer mais cedo que na lomba
bidimensional. Isto significa que a diminuição do gradiente de pressão adverso vai ocorrer
também mais cedo. No ińıcio da lomba há menos tridimensionalidade e o Cpw mostra quase
o mesmo comportamento que o Cpw da lomba bidimensional. O escoamento cruzado tem
um efeito forte no Cf nas proximidades do fim da lomba e que é evidente por comparação



5.3. Resultados e Discussão 89

com o caso estudado no caṕıtulo 4.

Camada limite
turbulenta
bidimensional

Figura 5.4: Vista em perspectiva das linhas de corrente no plano y/θref = 0.45.

O coeficiente de fricção na direcção x, Cfx, normalmente corresponde ao gradiente de
pressão na direcção do escoamento, atingindo valores elevados nas regiões de gradiente de
pressão favorável e caindo rapidamente nas regiões de gradiente de pressão desfavorável.
Apesar da acentuada diminuição do coeficiente de fricção a jusante da lomba, o escoamento
médio não separa. Comparando com o caso estudado no caṕıtulo 4, o perfil do coeficiente
de fricção, no topo da lomba, não apresenta qualquer achatamento, que para os autores do
trabalho experimental era a manifestação do fenómeno de relaminarização. Isto indica que
o gradiente de pressão na direcção longitudinal mais moderado, verificado no presente caso,
não se aproxima do necessário para provocar o fenómeno de relaminarização. Isto pode ser
comprovado pela análise à figura 5.5, que apresenta a variação do parâmetro de aceleração
K para as simulações LES2 e DES. Na figura facilmente se constata que o máximo a mon-
tante do topo da lomba é muito inferior a 3× 10−6, indicando a impossibilidade de ocorrer
relaminarização. A variação do parâmetro de aceleração K é praticamente coincidente
para as duas simulações avaliadas e outro resultado não seria de esperar, tendo em conta
a proximidade do coeficiente de fricção.

Os resultados das simulações e valores experimentais do coeficiente de fricção longitu-
dinal (Cfx), são mostrados na figura 5.3b. As previsões de LES têm um comportamento

bastante semelhante. É a partir do fim da lomba que as diferentes simulações LES apre-
sentam algumas diferenças. A simulação LES3 (menor resolução longitudinal), apresenta
um mı́nimo para x/Lc = 1 inferior (cerca de 9%) em relação às restantes simulações LES,
sendo novamente comparável na zona de recuperação, apresentando no fim desta valores
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Figura 5.5: Parâmetro de aceleração K.

mais próximos aos experimentais. Todas as previsões na zona de desaceleração do escoa-
mento apresentam uma discrepância relativamente aos valores experimentais, no entanto
pode-se dizer que todas prevêem bem os valores mı́nimos e máximos. Com as metodolo-
gias utilizadas no presente trabalho foram obtidas previsões em melhor concordância para
Cfx que em Wu and Squires (1998a). É de salientar que em Wu and Squires (1998a) as
melhores previsões foram obtidas com a metodologia RaNS e que a tendência das previsões
subestimarem os valores experimentais na zona de recuperação é também viśıvel, qualquer
que seja a metodologia utilizada.

Já a previsão obtida por DES apresenta a montante do inicio da lomba um melhor
comportamento quando comparado com as previsões LES. O máximo que ocorre no topo
da lomba é razoavelmente captado. Na zona de recuperação apresenta uma tendência mais
favorável que as observadas das simulações LES, embora afastada em cerca de 9% dos
valores experimentais. Em LES, na zona de recuperação, há um máximo enquanto que os
valores experimentais aumentam sempre.

Tal como no caso estudado no caṕıtulo 4, verifica-se que o coeficiente de fricção atinge
o máximo antes do coeficiente de pressão atingir o mı́nimo. No presente caso o máximo do
coeficiente de fricção é atingido mais cedo que no caso bidimensional.

A jusante do topo da lomba, o efeito da tridimensionalidade no Cpw e no Cf é evidente
nas proximidades do fim da lomba. O escoamento segue uma trajectória com maior raio
de curvatura que no caso estudado no caṕıtulo 4. Isto reduz o gradiente de pressão adverso
induzido pela curvatura da superf́ıcie nas proximidades do fim da lomba.

O gradiente de pressão transversal alternado desvia o escoamento próximo da parede,
resultando em duas mudanças de sinal em Cfz (figura 5.3c). Ao longo da placa plana
a montante da lomba, part́ıculas de fluido são deflectidas na direcção positiva do eixo
dos zz. Este desvio positivo é revertido ao longo da superf́ıcie da lomba, a montante
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do topo desta através de um gradiente de pressão transversal positivo, como é evidente
nos valores negativos em Cfz, próximo do topo da lomba. Nas proximidades do fim da
lomba, part́ıculas de fluido são fortemente desviadas na direcção positiva do eixo dos zz.
É de salientar que, nesta região muito próxima da parede, tan[w/us] = tan[Cfz/Cfx] > 1,
indicando que as linhas de corrente próximas da parede são desviadas mais do que 45o,
consequência da condição de parede.

Pela figura 5.3c, constata-se que nem os máximos nem os mı́nimos de Cfz são bem cap-
tados, tal como acontece em Wu and Squires (1998a). No entanto em termos qualitativos
o perfil é bem reproduzido, bem como, a localização onde ocorrem as mudanças de sinal.
O perfil de Cfz a jusante do fim da lomba converge para os valores experimentais, pois o
escoamento transversal tende a desaparecer (Cfz = 0). Esta situação não é verificada em
Wu and Squires (1998a). As previsões LES não diferem de forma significativa umas das
outras, mostrando que a malha considerada mais grossa seria suficiente para simular este
escoamento. Relativamente às previsões de DES, estas evidenciam uma melhor tendência
para captar os valores máximos de Cfz, bem como uma melhor concordância na zona
0 < x/Lc < 0.2, quando comparada com as previsões LES.

5.3.2 Velocidade Média

Os perfis de velocidade u e w obtidos pelas simulações numéricas são comparados com os
valores experimentais de Webster et al. (1996a) na figura 5.6 e 5.7, respectivamente. A
primeira secção de comparação de resultados (x′ = x/Lc = −1/2), corresponde à secção
de entrada do domı́nio computacional. Estes valores reflectem o resultado da simulação
prévia em placa plana para obtenção da condição de entrada. O perfil de u na fronteira de
entrada está em boa concordância com os valores experimentais indicando que a obtenção
do sinal de entrada em placa plana foi bem conseguida. Constata-se que para u as pre-
visões de LES são praticamente coincidentes, vindo a reforçar a ideia de que a malha mais
grossa seria suficiente para simular este escoamento (embora, seja nas regiões em que o
escoamento acelera que a resolução é cŕıtica), mostrando ainda que o escoamento médio
é bem resolvido. De um modo geral pode-se afirmar que as previsões de LES estão em
boa concordância com os valores experimentais, embora na posição x/Lc = 0.92 exista um
afastamento das previsões, avaliado em cerca de 30%, em relação aos valores experimen-
tais, este ocorre na zona interior à camada limite. As previsões de DES reproduzem bem
os valores experimentais, superando em algumas posições (x/Lc = 0.5), as previsões de
LES. Tal como já tinha acontecido para Cpw, em Wu and Squires (1998a), as previsões
mais próximas dos valores experimentais são conseguidas com a metodologia RaNS e as
previsões obtidas por LES e para x/Lc = 1 subestimam os valores experimentais em cerca
de 35%.

No que diz respeito a w verifica-se uma razoável concordância das previsões com os
valores experimentais, sendo de salientar que as previsões de LES e DES são praticamente
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Figura 5.6: Velocidade média u. Os śımbolos correspondem aos resultados experimentais;
LES1 (—); LES2 (- - -); LES3 (- · -); DES (·····). Perfis deslocados de 1 unidade para melhor
compreensão.

coincidentes. A causa de algumas discrepâncias verificadas poderá ser o uso de condições
fronteira aproximadas no LES porque o valor de pico de w é determinado pela combinação
dos efeitos da condição de não-escorregamento e do gradiente de pressão transversal. O
sinal muda na velocidade média w com a distância longitudinal, sendo consistente com o
ângulo de desvio do escoamento médio. Será também importante notar que ao longo da
superf́ıcie da lomba existem duas regiões onde w muda de sinal ao longo da coordenada
normal à parede (uma a montante a outra a jusante do topo da lomba (x/Lc = 0.83). Isto
ocorre porque o escoamento próximo da parede é mais influenciado a rodar pelo gradiente
de pressão transversal do que pelo escoamento exterior.

A componente w da velocidade média é fortemente negativa sobre a lomba, de acordo
com o perfil do coeficiente de fricção. Depois do escoamento ter passado o topo da lomba,
o gradiente de pressão na direcção longitudinal muda para desfavorável e o gradiente de
pressão na direcção transversal muda de sinal. Após algum retardamento, a componente w
da velocidade média responde a este gradiente de pressão na direcção transversal, mudando
também de sinal.

A figura 5.8 mostra os perfis do ângulo do escoamento médio definido como γu =
arctan(w/u). A incerteza das medições experimentais do ângulo foi de ± 3o nas proximi-
dades da parede e de ± 1o no escoamento livre.

Como seria de esperar, os perfis do ângulo do escoamento médio mostram que o fluido
com baixa quantidade de movimento, próximo da parede responde primeiro ao gradiente
de pressão transversal. Considerando a incerteza das medições, podemos afirmar que os
resultados estão em concordância com os valores experimentais, uma vez que captam os
sinais do ângulo, bem como, as tendências de aumento e diminuição do ângulo junto à
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Figura 5.7: Velocidade média w. Os śımbolos correspondem aos resultados experimentais;
LES1 (—); LES2 (- - -); LES3 (- · -); DES (· · · · ·). Perfis deslocados de 2 unidades para
melhor compreensão.

parede. No entanto, na proximidade da parede, as previsões são pouco razoáveis, apre-
sentando diferenças superiores a 50%. Estas diferenças aumentam a jusante do topo da
lomba. γu apresenta menor erro nas proximidades da parede quando Cfz produz o mı́nimo
ou o máximo correspondente ao fim da lomba. O sinal do ângulo do escoamento médio
segue o sinal de Cfz. É em x/Lc = 0.67 que o perfil do ângulo do escoamento médio
apresenta melhor concordância junto à parede, onde também o valor das simulações para
Cfz coincide com o valor experimental.

x/Lc=0.50 0.67 0.83 0.92 1.00 1.17 1.33
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Figura 5.8: Ângulo do escoamento médio, γu. Os śımbolos correspondem aos valores expe-
rimentais e as linhas à simulação LES2. Perfis deslocados de 15o para melhor compreensão.
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A mudança do sentido do escoamento transversal médio pode ser observada na figura 5.8.
Nas proximidades da parede, a jusante de x/Lc = 0.67, o ângulo torna-se positivo. A partir
de x/Lc = 0.92, todo o escoamento médio apresenta um ângulo positivo e a crescer nas
proximidades da parede. A jusante de x/Lc = 1.0, após o fim da lomba, o escoamento
tende a regressar ao equiĺıbrio, pelo que se verifica uma diminuição do ângulo.

5.3.3 Componentes do Tensor de Reynolds

As tensões normais uu/u2
∞, vv/u2

∞ e ww/u2
∞ são representadas na figura 5.9. Verifica-se

pela análise à figura, que para uu/u2
∞, de um modo geral a concordância entre previsões e

valores experimentais só é conseguida a partir de y/θ > 1.0, embora a partir de x/Lc = 1.0
a concordância ao longo de todo o perfil seja bastante boa. Na fronteira de entrada as
previsões das simulações não diferem muito, reproduzindo de forma correcta o valor de
pico, apresentam valores superiores, em cerca de 50%, para a tensão na zona y/θ < 2. Nas
posições x/Lc = 0.5 e x/Lc = 0.67 os valores de pico estão subestimados. Nas restantes
posições os valores de pico são de uma maneira geral bem captados. As previsões fornecidas
pela metodologia DES têm uma concordância total nas posições a jusante de x/Lc = 0.67.

O perfil de uu em x/Lc = 0.5 tem uma súbita mudança de declive em aproximadamente
y/θ = 1. Este ponto anguloso no perfil é provocado pela camada interna que teve origem
na descontinuidade da curvatura em x/Lc = 0.08. Fora da camada interna, a tensão
normal é inferior à do perfil de referência a montante, devido ao gradiente de pressão
favorável. Este máximo decai a jusante da lomba, embora o seu efeito ainda esteja patente
no último perfil, x/Lc = 1.5. Uma segunda camada interna é provocada pela segunda
descontinuidade da curvatura em x/Lc = 0.92. O efeito da segunda camada interna é
observado em x/Lc = 1.17, onde o perfil tem dois pontos angulosos, sendo o inferior devido
a esta camada interna. A evolução de uu descrita para o presente caso é qualitativamente
similar à observada no caso do caṕıtulo 4, incluindo a rápida recuperação do escoamento
a um comportamento t́ıpico de placa plana.

As tensões normais vv/u2
∞ e ww/u2

∞ seguem uma evolução idêntica à descrita para
uu/u2

∞. A primeira camada interna cresce a partir da parede a jusante da lomba, bem
como os perfis recuperam para uma forma t́ıpica de escoamento bidimensional em placa
plana. No que diz respeito à tensão vv/u2

∞ (figura 5.9) a concordância entre previsões
e valores experimentais verifica-se para y/θ > 1.5, tal como para uu e à medida que o
escoamento se afasta da lomba existe uma aproximação entre previsões e valores experi-
mentais, consequência do uso de uma condição de parede baseada no equiĺıbrio. De um
modo geral os valores de pico são bem reproduzidos, no entanto devido à falta de reso-
lução das medições experimentais, pouco se pode adiantar sobre o que se passa junto à
parede. As previsões DES têm uma boa concordância, captando bem os andamentos dos
perfis experimentais. Nas posições a jusante de x/Lc = 0.83 e para y/θ < 2, as previsões
afastam-se dos valores experimentais, verificando-se um afastamento de aproximadamente
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Figura 5.9: Tensões de Reynolds uu, vv e ww. Os śımbolos correspondem aos resultados
experimentais; LES1 (—); LES2 (- - -); LES3 (- · -); DES (· · · · ·). Perfis deslocados de 1
unidade para melhor compreensão.
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80% e 40%, respectivamente em x/Lc = 0.92 e x/Lc = 1.0 para y/θ = 1. A jusante de
x/Lc = 1.17, ou seja onde o escoamento está já suficientemente afastado da lomba, as
previsões tendem a aproximar-se dos valores experimentais e em x/Lc a previsão DES é
equiparável às previsões LES. A primeira camada interna é claramente observada, através
dos pontos angulosos, a jusante do topo da lomba. Segundo Webster et al. (1996a), os
resultados experimentais não captam a segunda camada interna, devido à pouca resolução
junto da parede.

As previsões para a tensão ww/u2
∞ (figura 5.9) têm um comportamento algo semelhan-

te às outras tensões normais. As simulações LES destacam-se pela melhor previsão dos
máximos dos perfis. A manifestação da segunda camada interna está bem patente nos
perfis LES a jusante de x/Lc = 0.92, evidenciada pelos pontos angulosos. LES3 e LES1
têm uma previsão coincidente ao longo de todo o domı́nio, embora LES1 tenha uma maior
resolução na direcção longitudinal, significando isto que a resolução longitudinal usada em
LES3, seria suficiente para este escoamento. Já a simulação LES2, com maior resolução na
direcção vertical, apresenta melhor concordância que LES1 e LES3. A simulação DES, que
apresenta uma boa reprodução dos valores experimentais, tem na região de desaceleração
do escoamento (0.83 < x/Lc < 1.17) e na proximidade da parede (y/θ < 2), um grande
afastamento. Este falta de concordância, para esta zona de escoamento, tinha já sido vista
no caso da lomba bidimensional.

Na figura 5.10 são comparadas as previsões das simulações numéricas com os valores
experimentais de Webster et al. (1996a) das tensões de corte −uv/u2

∞, −uw/u2
∞ e vw/u2

∞.
No que diz respeito a −uv verifica-se que os máximos são bem reproduzidos, bem como
os andamentos dos perfis. Nas posições x/Lc = 0.83 e x/Lc = 0.92 ocorrem discrepâncias
ligeiras junto à parede. No caso do DES, além das posições referidas, é ainda verificada uma
discrepância na posição x/Lc = 1.0, avaliada em 25%. Nas restantes posições não ocorrem
diferenças significativas entre as previsões das diferentes simulações. Mais uma vez, à
medida que o escoamento se afasta da perturbação ocorre uma maior aproximação entre
previsões e valores experimentais. A tensão −uv tem um comportamento qualitativamente
idêntico aos das tensões normais, onde a manifestação da primeira camada interna é viśıvel
nos perfis a jusante de x/Lc = 0.5. A figura mostra uma maior aproximação de LES1 e
LES2 aos valores experimentais, na região próxima da parede e na região de desaceleração
do escoamento, sendo isto consistente com a maior resolução usada, quando comparada
com a resolução de LES3. De um modo geral, no topo da lomba, as simulações LES e DES
prevêem correctamente a redução da tensão de corte provocada pela curvatura convexa
e gradiente de pressão favorável. A jusante do topo da lomba, na região de gradiente
de pressão desfavorável há um aumento significativo, na proximidade da parede (o mesmo
acontece para−uw e vw). Na região plana, após o desaparecimento dos efeitos da curvatura
e gradientes de pressão, o máximo do perfil em x/Lc = 1 cai rapidamente.

Os valores do perfil de referência da tensão −uw são baixos, mas não são nulos, indi-
cando que o fraco escoamento cruzado tem um efeito muito moderado. Na tensão −uw/u2

∞
(figura 5.10), as previsões de LES captam bem os andamentos dos perfis, bem como os
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Figura 5.10: Tensões de Reynolds −uv, −uw e vw. Os śımbolos correspondem aos resul-
tados experimentais; LES1 (—); LES2 (- - -); LES3 (- · -); DES (·····). Perfis deslocados de
1 unidade para melhor compreensão.
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máximos e de um modo geral as previsões estão numa concordância bastante boa com os
valores experimentais. Na posição correspondente à entrada, o perfil é consistente com o
perfil obtido, nesta posição, para w. As previsões DES reproduzem os valores experimen-
tais de forma semelhante ao LES, embora a jusante do fim da lomba os valores estejam
ligeiramente sobrestimados junto à parede (cerca de 4%). Na posição x/Lc = 1.5 o DES
mostra já uma recuperação.

À entrada do domı́nio, de acordo com os valores experimentais, a tensão vw apresenta
valores baixos mas não nulos, indicando que o fraco desvio observado nos perfis do es-
coamento médio afectam pouco as tensões de corte. O escoamento transversal muda de
direcção a jusante do topo da lomba e a tensão vw responde mudando de sinal. As mu-
danças nas tensões de corte nas proximidades da parede podem ser explicadas através do
termo de produção, vv∂w/∂y. A montante do topo da lomba vv é positivo e ∂w/∂y é
negativo nas proximidades da parede, produzindo uma tensão vw negativa. A jusante do
topo da lomba ∂w/∂y torna-se positivo e elevado nas proximidades da parede, produzindo
uma tensão vw positiva e elevada. A região de tensão de corte negativa move-se para o
limite da camada limite e decresce. À medida que o escoamento cruzado decresce a jusante
da lomba, vw diminui devido à rápida redução do termo de produção.

Os resultados para a tensão vw/u2
∞ (figura 5.10), vêm comprovar o que já se referiu nas

restantes tensões de corte. Comportamento à entrada consistente com o perfil de w, uma
boa reprodução dos máximos por parte do LES ao longo de todo o escoamento. A previsão
DES não reproduz correctamente o máximo das posições x/Lc = 0.83, x/Lc = 0.92 e
x/Lc = 1.0, sendo isto consistente com as restantes tensões de corte. De um modo geral,
para posições afastadas da parede e à medida que o escoamento chega ao fim da lomba, a
concordância é perfeita.

Os termos de produção importantes na equação de transporte das tensões turbulentas
são vw∂u/∂y e uv∂w/∂y. Ambos os termos mudam de sinal de montante para jusante do
topo da lomba. Contudo, uw permanece negativo, indicando que a importância relativa
dos dois termos trocou. O mı́nimo local verificado no intervalo 1 < y/θ < 3 a jusante
do topo da lomba é o resultado de dois termos de produção que trocaram a sua relativa
contribuição. O máximo local exterior é o remanescente da produção devida a uv∂w/∂y a
jusante do topo da lomba e o máximo interior é devido ao termo vw∂u/∂y.

A montante do topo da lomba, o escoamento cruzado roda na direcção −z, que aumenta
o raio de curvatura convexo do escoamento nas proximidades da parede. A aceleração do
escoamento previne maiores ângulos de desvio, contudo, os perfis das tensões de Reynolds
no topo da lomba parecem bastante semelhantes aos do caso estudado no caṕıtulo 4.

A semelhança das magnitudes das tensões de Reynolds entre o presente caso e o estu-
dado no caṕıtulo 4 é bastante surpreendente, considerando que o caso bidimensional tem
um maior gradiente de pressão adverso e quase separa no final da lomba. Apesar das
grandes diferenças no Cf , a turbulência é bastante semelhante no final da lomba.
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As semelhanças nas tensões de Reynolds entre o presente caso e o caso estudado no
caṕıtulo 4, sugerem que a activação das escalas inactivas nas proximidades do fim da lomba
é uma caracteŕıstica de ambos escoamentos.

5.4 Conclusões

Foram obtidas previsões de uma camada limite tridimensional espacialmente em desen-
volvimento sobre uma lomba rodada de 45o usando as metodologias da simulação das
grandes escalas da turbulência e da simulação dos turbilhões destacados. O escoamento a
montante da lomba era caracterizado por um número de Reynolds baseado na espessura de
quantidade de movimento aproximadamente igual a 3800 e de gradiente de pressão nulo.

O sinal de entrada, obtido em simulação prévia em placa plana, é bem reproduzido
para o número de Reynolds do escoamento.

A reprodução das diferentes grandezas não melhorou de forma viśıvel com o refinamento
da malha, mostrando que a malha mais grossa seria suficiente para resolver o escoamento
quando se usa a simulação das grandes escalas da turbulência.

Este escoamento tem um comportamento qualitativo semelhante ao do caso estudado
no caṕıtulo 4. O gradiente de pressão na direcção do escoamento é atenuado relativamente
ao caso do caṕıtulo 4, porque a lomba rodada de 45o cria menos bloqueio ao escoamento e o
raio de curvatura das linhas de corrente nas proximidades da parede é maior. A variação do
coeficiente de fricção segue o gradiente de pressão na direcção longitudinal e é similarmente
atenuado relativamente ao caso bidimensional.

A montante do topo da lomba, o escoamento cruzado parece ter pouca influência e
as diferenças entre o presente caso e o caso bidimensional são justificadas pela diferença
no gradiente de pressão. A jusante do topo da lomba, o efeito principal do escoamento
cruzado é o de reduzir o gradiente de pressão adverso nas proximidades do fim da lomba
e quase eliminar o efeito da curvatura côncava no Cf . Ambos os fenómenos são devidos à
trajectória mais longa que o fluido tem de percorrer, nas proximidades da parede, que reduz
os efeitos de curvatura da trajectória. Há um efeito pouco directo do escoamento cruzado
na turbulência do escoamento, excepto talvez na região interna, nas proximidades do fim
da lomba. Isto de certo modo comprova que a mistura vertical devida à energia cinética
turbulenta não foi significativamente influenciada pela adição do escoamento cruzado médio
a este já complexo escoamento.

Os resultados das simulações reproduzem o perfil de Cp, embora o valor mı́nimo do
perfil não seja correctamente captado. Este parâmetro comportou-se de forma indiferente
às caracteŕısticas de cada simulação, não sendo aparentemente afectado pela metodologia
utilizada. O Cfx mostrou-se pouco senśıvel à resolução espacial, bem como à metodologia
utilizada. A forma do perfil de Cfx no topo da lomba, atribúıda ao fenómeno de relami-
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narização nos resultados experimentais, não é captada por nenhum dos modelos utilizados.
Em termos qualitativos o perfil de Cfz é bem reproduzido, bem como, a localização onde
ocorrem as mudanças de sinal. A análise do parâmetro de aceleração K mostrou que o
fenómeno relaminarização é pouco provável de surgir neste escoamento. Esta ideia é ainda
reforçada quando se determinam os referidos parâmetros na simulação DES. A variação
deste parâmetro forneceu valores coincidentes para LES e DES, consistente com o obtido
para o coeficiente de fricção.

Nas componentes da velocidade não se observou vantagens entre o uso do LES e do
DES. A previsão de u é bastante coincidente com os valores experimentais. Em w são
bem previstas as mudanças de sinal, embora haja um afastamento generalizado dos va-
lores experimentais. As variações do ângulo do escoamento médio foram igualmente bem
captadas.

As tensões turbulentas variam muito em cima e a jusante da lomba devido ao cresci-
mento das camadas internas e à presença do gradiente de pressão longitudinal.

Nas tensões normais vv/u2
∞ e ww/u2

∞, o LES consegue reproduzir melhor o que se
passa nas proximidades da parede, pois em DES, na zona RaNS, a energia cinética é
desconhecida. Embora as diferenças entre as previsões de DES e LES sejam tão grandes
como as verificadas no caso estudado no caṕıtulo 4, fora da camada limite as previsões
DES, como seria de esperar, coincidem com as previsões LES.

Os perfis das tensões de Reynolds evidenciam a existência das duas camadas internas,
embora o efeito da primeira seja mais evidente. As semelhanças nas tensões de Reynolds
entre o presente caso e o caso estudado no caṕıtulo 4, sugerem que a activação das escalas
inactivas nas proximidades do fim da lomba é uma caracteŕıstica de ambos escoamentos.

A jusante do fim da lomba, tanto o presente caso como o estudado no caṕıtulo 4, apre-
sentam recuperações à mesma taxa. A tridimensionalidade tem um papel pouco activo na
placa plana a jusante da lomba, uma vez que o escoamento cruzado atenua-se rapidamente.

Nas tensões de corte o LES tem, na maioria das posições, um melhor comportamento
que o DES. A metodologia DES apresenta discrepâncias significativas apenas nas posições
próximas do fim da lomba e nas proximidades da parede. A jusante do fim da lomba, o
DES consegue mesmo igualar as previsões LES. No caso da tensão vw e a jusante do fim
da lomba, as previsões DES superam as de LES.

De um modo geral, pode-se afirmar que o escoamento é bem previsto, embora ne-
nhuma das duas metodologias utilizadas se destaque na previsão deste escoamento. As
duas reproduziram todas as grandezas analisadas com valores muito próximos. Isto está
bem patente nos perfis de velocidade média e coeficientes integrais. Apesar do problema
associado ao desconhecimento da energia cinética na zona RaNS, surpreendentemente, o
DES previu correctamente a região próxima da parede na maioria das situações analisadas,
o que encoraja a utilização deste método em escoamentos complexos.



Caṕıtulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

6.1 Conclusões

Neste trabalho efectuaram-se simulações de três escoamentos usando o método da simu-
lação das grandes escalas da turbulência (LES) e o método da simulação dos turbilhões
destacados (DES). Numa primeira fase (caṕıtulo 3) foram comparados vários modelos de
tensões residuais na simulação de um escoamento em canal plano, a fim de seleccionar
o mais adequado para posterior utilização (caṕıtulos 4 e 5). Foram testados os modelos
de Smagorinsky, dinâmico e dinâmico Lagrangeano, tendo sido os dois últimos utilizados
também na variante que inclui as tensões do modelo de similaridade de escala.

Os resultados das simulações revelaram vários aspectos importantes, dos quais se desta-
cam os seguintes: (i) a introdução do modelo de similaridade de escala conduziu a melhores
previsões dos valores DNS, especialmente nas tensões de Reynolds; (ii) utilizando os re-
sultados obtidos com os modelos dinâmicos foi posśıvel ajustar a constante do modelo
de Smagorinsky e melhorar consideravelmente os seus resultados. Salienta-se que na ve-
locidade média se diminui a diferença para os valores de DNS de 17% para 11% (valores
correspondentes aos máximos dos perfis), com o ajuste na constante do modelo. O máximo
da tensão normal uu foi sobrestimado por todas as simulações, com excepção para a que
usou o modelo dinâmico Lagrangeano e similaridade de escala: aproximadamente 11% com
o modelo de Smagorinsky, 23% com o modelo de Smagorinsky com CS ajustado e 26% com
o modelo dinâmico e dinâmico Lagrangeano. No entanto, o perfil da tensão normal uu
abaixo do valor máximo (junto da parede) foi bem captado por todas as simulações, com
excepção da simulação que usou o modelo de Smagorinsky. As restantes tensões normais de
Reynolds foram subestimadas por todos os modelos (aproximadamente 40% no máximo do
perfil). A tensão de corte foi, de um modo geral, bem reproduzida por todos os modelos. O
modelo de Smagorinsky previu uma dissipação maior que os modelos dinâmicos, tal como
já tinha sido observado em trabalhos anteriores, que, no entanto, se reduziu em quase para
metade com o ajuste da constante. Deste modo, o modelo de submalha seleccionado para
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o trabalho subsequente foi o modelo dinâmico Lagrangeano. O modelo de similaridade
de escala, apesar de ter produzido melhores resultados, não introduziu alterações muito
significativas, não compensando o esforço computacional adicional.

Simulámos também dois escoamentos de camada limite sobre uma lomba, num primeiro
caso orientada perpendicularmente em relação ao escoamento incidente (caṕıtulo 4) e,
posteriormente, fazendo um ângulo de 45o (caṕıtulo 5), o que introduziu uma caracteŕıstica
tridimensional. Para a simulação destes escoamentos foram usadas as metodologias da
simulação das grandes escalas da turbulência com o modelo dinâmico Lagrangeano e da
simulação dos turbilhões destacados. As simulações com o método das grandes escalas
da turbulência utilizaram duas malhas, com 180 × 54 × 33 e 360 × 73 × 33 nós, e duas
formulações das leis de parede: lei logaŕıtmica e lei de potência. Apenas com a malha
mais fina se conseguiu uma boa reprodução dos resultados experimentais, enquanto que as
diferenças entre as duas formulações das leis de parede não foram significativas. No caso
estudado no caṕıtulo 4, verificou-se que o coeficiente de pressão foi bem previsto, mesmo
com a utilização da malha mais grossa, enquanto que a malha mais fina foi necessária para
prever correctamente o coeficiente de fricção. Já no caso estudado no caṕıtulo 5, tanto o
Cp como o Cfx se mostraram pouco senśıveis à resolução espacial, bem como à metodologia
empregue. O escoamento cruzado, existente sobre a lomba orientada a 45o, não causou
grandes diferenças no escoamento a montante do topo relativamente ao caso bidimensional;
aliás, as principais diferenças entre os dois casos deveram-se, essencialmente, aos diferentes
gradientes de pressão (refira-se que o caudal é também diferente). O efeito principal do
escoamento cruzado foi o de reduzir o gradiente de pressão adverso nas proximidades do
fim da lomba e quase eliminar o efeito da curvatura côncava no Cf .

As simulações com o método dos turbilhões destacados previram valores do coeficiente
de fricção bastante inferiores aos medidos (cerca de 47%), resultado que não surpreen-
deu, uma vez que é uma das deficiências deste método quando utilizado como modelo de
parede para o método das grandes escalas da turbulência. A metodologia DES foi uti-
lizada porque se pensou que, como considera melhor os efeitos do gradiente de pressão e
da curvatura, poderia reproduzir melhor o achatamento verificado no perfil de Cf no topo
da lomba, atribúıdo no trabalho experimental à relaminarização da camada limite, o que
não aconteceu. Contudo, a utilização de parâmetros que medem a aceleração da camada
limite mostrou que a relaminarização dificilmente pode surgir nestes escoamentos, pelo que
supomos que a causa do achatamento será diversa.

De um modo geral, os valores experimentais da velocidade média e das tensões de
Reynolds foram bem reproduzidos pelas simulações LES, embora a simulação que usa a
malha mais fina tenha produzido resultados em melhor concordância nas proximidades da
parede. Também a simulação DES reproduziu bem os valores experimentais, no entanto, as
previsões apresentaram boa concordância na zona LES, enquanto que nas proximidades da
parede, zona RaNS, os resultados foram de uma maneira geral inferiores aos apresentados
nas simulações LES. As tensões turbulentas variaram fortemente na lomba e a jusante
desta, devido ao crescimento das camadas internas e ao gradiente de pressão longitudinal.
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Em ambos os casos, os perfis das tensões de Reynolds evidenciaram a existência das duas
camadas internas, embora o efeito da primeira tenha sido mais evidente. As semelhanças
nas tensões de Reynolds entre os dois casos sugeriram que a activação das escalas inactivas
nas proximidades do fim da lomba é uma caracteŕıstica dos dois escoamentos estudados
nos caṕıtulos 4 e 5. A jusante do fim da lomba, ambos os escoamentos apresentaram
recuperações à mesma taxa. A tridimensionalidade teve um papel pouco activo na placa
plana a jusante da lomba, uma vez que o escoamento cruzado atenuou-se rapidamente. As
simulações no caso estudado no caṕıtulo 5 previram correctamente as variações do ângulo
do escoamento médio. O LES apresentou, na maioria das posições, uma melhor reprodução
das tensões de corte, embora o DES tenha reproduzido de uma forma bastante boa estas
tensões, com excepção das posições próximas do fim da lomba. Em particular, a jusante do
fim da lomba e para a tensão vw, o DES apresentou melhor concordância com os valores
experimentais.

Com os dois escoamentos de camada limite estudados (caṕıtulos 4 e 5) foi posśıvel
confrontar o desempenho dos métodos das grandes escalas da turbulência e turbilhões
destacados. Os dois métodos previram aspectos importantes dos escoamentos, como por
exemplo a formação de camadas internas. No entanto, o LES apresenta, de um modo geral,
melhores previsões do escoamento médio, sugerindo que o DES, apesar de fornecer previsões
em boa concordância com os resultados experimentais, não trouxe vantagens em termos
de resultados, para um esforço computacional superior. O estudo destes escoamentos
clarificou outros aspectos importantes relativamente ao desempenho do DES, ainda não
observados em outros trabalhos, como por exemplo, a activação das escalas no fim da
lomba e a recuperação na zona plana a jusante do fim da lomba. Com o DES foi posśıvel
obter resultados em concordância com os valores experimentais na região de escoamento
exterior, no que respeita ao escoamento interior verificaram-se diferenças que podem atingir
os 80% na vizinhança do fim da lomba.

Por fim, pode afirmar-se que os métodos das grandes escalas da turbulência e dos
turbilhões destacados foram capazes de prever correctamente os escoamentos de camada
limite com curvatura e gradiente de pressão. Os testes efectuados são relevantes para a
futura aplicação a escoamentos atmosféricos sobre topografia complexa, nomeadamente
naqueles com interesse para a produção de energia eólica.

6.2 Trabalho Futuro

No desenvolvimento do trabalho apresentado, pretende-se dar continuidade à aplicação
das metodologias da simulação das grandes escalas da turbulência e da simulação dos
turbilhões destacados na previsão de escoamentos atmosféricos sobre topografia complexa,
nomeadamente na previsão de escoamentos relevantes para a produção de energia eólica.
Neste sentido, as perspectivas de trabalho futuro podem ser divididas em duas áreas:
aplicações e modelação f́ısica.
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Relativamente à área da modelação f́ısica, são três os aspectos que nos parecem mais
importantes para trabalho futuro: a geração de condições de entrada, a modelação dos
escoamentos junto de paredes sólidas e a transição RaNS/LES na metodologia DES.

Ao longo deste trabalho utilizou-se a técnica de Lund et al. (1998) para gerar a condição
de entrada, que tem a desvantagem de necessitar de uma simulação prévia apenas para
gerar a condição de entrada. Com vista a reduzir os recursos computacionais utilizados,
propomos a utilização de métodos como o proposto por Keating et al. (2004), que não
necessita de qualquer simulação prévia para gerar condições de entrada.

Os resultados obtidos com o método dos turbilhões destacados incentivam a sua uti-
lização em escoamentos complexos, uma vez que efeitos como gradientes de pressão e cur-
vatura são melhor considerados do que quando são utilizadas leis de parede baseadas no
equiĺıbrio. No entanto, a geração de turbulência realista na zona de transição RaNS/LES
mantém-se um desafio e a utilização de métodos como o proposto por Keating and Pi-
omelli (2006) parece ser um caminho a seguir, para forçar o aparecimento de turbilhões
mais pequenos e diminuir a importância da zona RaNS, onde as flutuações de velocidade
são amortecidas, no fornecimento de condições de fronteira para a zona LES.

Finalmente, modificar o código de modo a ser posśıvel considerar o transporte de um
escales, como a temperatura ou a concentração de espécies, é também um desafio ambicioso,
que possibilitaria a sua utilização em estudos de dispersão de poluentes ou fogos florestais.
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