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A anil.isc de c:scoamcnros sdlre perfis acrodinàmicos é objeto de estudo de divcnos lr.lb:llhCIS dc\1do a sua

&landc impondnci.:l :llualmc:me em que se desc:j:a Cld:l \'CZ m:ais cnc:un:ar distãnci.:l.s. O objetivo do prcscn1e lr.llxilho é o
esludo de métodos numéricos p:ua a soluçao das equações de Euler c a comparação dos rcsullados assun ob!Jdos rom a
soluçao pwa o cscoamen10 poleDà3.l sobn: a 11\CSINI gcometri.:l (Cislro et ai .. 19981. Par.! a pressjo uulia·sc uma
~do

tipo l'llisson obtida da co11Sa\'11ção de qiWllidade de movimento.

As cquaçOes que regem o csooamcn1o sem simplitic:açOcs ~ as equações de Navier-SJolccs. que podem ser
escritas p:ua cs.::oamc:ntos incomprcsslvcis (Aris. 1962Jcomo
u, + (u · V)u + Vp • uV'u - f • O
Em cscoamenlOS sem lllrilD. em que os efeitos da viscosidade possam ser dcsprez.:ldos pode·SC SJmplifi= as
cquaç&$ acima eliminando os t.c:nnos que dc:pcadcm da viscosidade v. obceodiHe as cquaçX~es de Euler (Hughcs ct ai.
1979J. Neste tipo de escoamento Mo c.'<ÍSICm tensões de cisalhamauo c as tensões nonnais corrcspondem as pn:ssõcs.
que é isotrópica. Esw ~ podem ser =ritas como

u, +(u·V)u+Vp - f • O

que deve ser J"C$$ivida jUJilaiDCIIIC com a cquaçAo da c:ontinuidade V . " =O. Deve-se aiDda obter a equação para a
~ pois os gr.JCiCDics de velocidade ~ obtidos au:avés de gr.ldicntcs de prcss3o. Desta forma. us:ando a cq~
da c:onscrv~ ela IJWilidade de mavimeolo c a CQ\IIIÇi\o da c:ontinuicble obtemos a cquaçio pan a pn:ss;lo (Henshaw,
19941
V'p+Vu ·u, +Vv·u, +V,.·u, - V·f -o
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Neste lr.llxilho wilizamos o métodos de Run!11C"Kuua para
a n:soluçAo numérica das cquaçOc:s de Euler c de Gauss·
• Scidcl (Piêlcbet ct al 1984I pora a equação de l'llissoo "'c
dc5c:revc a pessão. Também foram I'C.'lli.z.lcbs algumas
si~ pora o caso do csooamcnto poU:I10313 fim de
oblcr~ uma vis\o global do escoamento sem attiiO. Nesta
figun podemos observar as linhas de corrcn1c do
cscoamco10 obtidas para uma malha de 32><20 células c
sua c:ocRncia com o 1111p1 de velocidades. JStcinberg et ai.
19931
Cooduo6a

Como o llllbalho esú c:ro descm'Oivimenco os n:sullados obtidos até o momento são parciais. O map3 de
velocidades obtido al.é o moma110 utilizaodo.sc as cquaç&s de Euler c a cquaç4o de l'llissoo para a pn:ssao mOSlr.l·sc
baswuc próJÜmo do anleriol'1DC111e calculado ulil'z.ando-sc a hipótese do escoamento potencial. mostr.lndo algumas
diferenças na n:p próxima ao c:orpo, c:omo era esperado.
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