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RESUMO

      O propósito deste estudo é a simulação numérica do escoamento sobre uma 
placa plana fina inclinada. Neste complexo escoamento, a existência de transição de re-
gime laminar para turbulento, separação de camada limite, bolha de separação longa e 
recolamento, torna a predição numérica um desafio considerável. A importância da captura 
da anisotropia é profundamente examinada e quantitativamente analisada neste trabalho, 
por meio de uma série de simulações empregando a abordagem RANS, com três mode-
los: Spalart-Allmaras (SA),  SST, de duas equações diferenciais, e o modelo mais 
complexo RSM. Como o modelo  SST assume modelagem isotrópica do tensor de 
Reynolds, não consegue reproduzir algumas características importantes deste escoamen-
to específico. Para avaliar a anisotropia, o modelo RSM resolve um conjunto adicional de 
equações de transporte para o tensor de Reynolds, que fornece melhores resultados para 
as estatísticas de segunda ordem, em detrimento de um custo computacional maior e de 
dificuldades de convergencia. Simulações foram realizadas para ângulos de inclinação da 
placa plana de 2 e 4 graus, com um número de Reynolds igual a 2,13 x 105. As soluções 
foram obtidas para o escoamento bidimensional em regime permanente. Os resultados são 
comparados com dados experimentais disponíveis obtidos em túnel de vento.
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ABSTRACT

      The purpose of this study is the numerical simulation of the flow over an inclinated 
thin flat plate. In this complex flow the existence of laminar-to-turbulent transition, bound-
ary layer separation, leading edge bubble and reattachment turns the numerical predic-
tion a considerable challenge. The importance of capturing anisotropy is thoroughly exam-
ined and quantitatively accessed in this paper, through a number of simulations employing 
RANS approaches with three different models: Spalart-Allmaras model (SA), the  
SST 2-equation model, and the more complex Reynolds Stress Tensor Model (RSM). Be-
cause two equation RANS models, such as the  SST, assumes isotropic modeling 
of the Reynolds tensor, they fail to reproduce some important features of this particular flow. 
To account for the anisotropy, the RSM solves an additional set of transport equations for 
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the Reynolds stress tensor, which provides better results for second order statistics, at the 
expense of increased computational cost and convergence difficulties. Simulations were 
accomplished for inclination angles of the flat plate of 2 and 4 degrees with a Reynolds 
number of 2.13 x 105. The solutions are obtained for the two-dimensional steady state flow. 
The results are compared with available wind tunnel experimental data.

Keywords: flat plate, anisotropy, RANS.

INTRODUÇÃO

As simulações numéricas de um escoamento turbulento com a metodologia 
RANS (Equações de Médias de Reynolds) apresentam três deficiências principais. 
A primeira diz respeito ao seu regime de estado estacionário, em que toda a evo-
lução transiente é completamente suprimida da simulação e passou a ser modela-
da por equações de transporte que envolvem uma série de hipóteses heurísticas, 
que não raramente conduzem a comportamentos não físicos. O segundo ponto de 
deficiência diz respeito à sua inabilidade para capturar a repartição dos vórtices 
tridimensionais, cujo papel na evolução turbulenta é bem conhecido e importante 
demais para ser descartada. 

Na verdade, para um fluxo com uma direção homogênea no sentido esta-
tístico, como um aerofólio com uma envergadura infinita, mesmo se uma malha 
tridimensional é empregada, as simulações RANS nunca serão capazes de prever 
evoluções diferentes para cada uma das seções transversais, simplesmente por-
que é uma metodologia de estado estacionário, que lida somente com domínios 
estatísticos. Uma vez que este tipo de escoamento é estatisticamente homogêneo 
numa direção, por exemplo, a envergadura, cada seção transversal da geometria 
terá o mesmo campo resultante da modelagem RANS. 

Portanto, com os pressupostos tradicionais que relacionam o transporte de 
momento linear e outras grandezas físicas com os gradientes de todos os campos, 
nenhuma variável pode ser transportada na direção da envergadura, e nenhuma 
repartição de vórtices pode ser corretamente capturada. 

Um terceiro ponto de deficiência inerente a vários modelos RANS está rela-
cionado à hipótese de Boussinesq, através da qual o tensor de tensão de Reynolds 
é suposto alinhado com a taxa de deformação por meio de uma viscosidade turbu-
lenta. Em fluxos bidimensionais, pode ser matematicamente demonstrado que isto 
implica em que, descontando os elementos da direção homogênea, a tensão de 
Reynolds remanescente é isotrópica. 

Esta última questão significa que estes modelos RANS, com base na hipótese 
de Boussinesq, não são esperados que façam previsões corretamente nas situa-
ções em que se envolvem escoamentos com forte anisotropia.

      A primeira e a segunda deficiência acima mencionadas, apenas podem 
ser superadas se uma formulação transiente das equações RANS for empregada, 
o que é conhecido na literatura com a sigla URANS (Unsteady Reynolds Averaged 
Navier-Stokes). No entanto, muitas vezes os níveis de dissipação fornecidos por 
esta modelagem são demasiado elevados para permitir o desenvolvimento das 
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estruturas transientes, e a modelagem URANS se reverte para a RANS tradicional, 
sendo assim convergida para uma solução de estado estacionário.

      A terceira deficiência é gerada pela classe de modelos conhecidos como 
modelos de tensões de Reynolds, na qual, em vez da hipótese de Boussinesq, 
equações de transporte para as tensões de Reynolds são usadas, que ao menos 
em princípio permitem a previsão correta da anisotropia do fluxo turbulento.

      O objetivo deste trabalho é isolar e entender as implicações de cada uma 
dessas limitações inerentes apresentadas pela metodologia RANS. Para isso, foi 
escolhido o escoamento incompressível sobre uma placa fina e plana em pequenos 
ângulos de incidência como o caso-teste, que é um cenário muito desafiador para 
a modelagem da turbulência com as suas fortes anisotropias. A malha foi escolhida 
após um estudo cuidadoso prévio de convergência de modo que ela é fina o sufi-
ciente para resolver o problema próximo às regiões de parede, com o valor máximo 
de y+ igual a 1.

      Dois diferentes níveis de modelagem RANS foram utilizados e comparados 
com dados experimentais: em primeiro lugar, o simples modelo de uma equação de 
Spalart-Allmaras(SA) e o modelo de duas equações  SST foram executados 
para compreender as limitações destes modelos mais básicos e tradicionais; em 
segundo lugar, o modelo RSM de Launder (1989) nos deu uma idéia sobre o que 
pode vir a ser alcançado antes de quebrar a barreira das simulações 2D em estado 
estacionário, para tentar uma em regime transiente mais onerosa, ou mesmo uma 
simulação em 3D.

CASO TESTE – ESCOAMENTO SOBRE UMA PLACA PLANA FINA

      O entendimento do escoamento em torno de uma placa plana fina com 
pequeno ângulo de incidência, pode ajudar no projeto de aerofólios e velas náuti-
cas, bem como em projetos de micro veículos com asas (Lian e Shyy, 2005). O es-
coamento sobre uma placa plana inclinada com um bordo de ataque afiado, como 
é visto na FIG. 1, resulta em uma longa e fina bolha, denominada de “thin aerofoil 
bubble” (Gault, 1957). 

Figura 1. Modelo simplificado de uma bolha de separação longa e fina.

      
Em ângulo de incidência zero, a corrente é laminar e anexa à superfície em 

ambos os lados, gerando sustentação zero (assumindo perfis de superficies iguais). 
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Se a placa possui um ângulo de incidência, o ponto de estagnação move-se para 
a superfície inferior. A camada limite em torno do bordo de ataque é muito fina, e 
espera-se que ela se separe imediatamente, devido à mudança de direção do fluxo. 
O ponto de separação fixo leva à hipótese de que o escoamento será insensível a uma 
mudança no número de Reynolds, enquanto a transição da camada cisalhante laminar 
para turbulenta ocorra logo após a separação. De acordo com os dados experimentais 
(Crompton, 2000) isto acontece para números de Reynolds em torno de 105.

      A bolha fina e alongada criada sobre uma placa com ponta afiada é, conse-
quentemente, caracterizada por uma separação do fluxo no bordo de ataque com 
um consequente recolamento na superfície superior em um ponto que se move 
gradualmente a jusante com o aumento da incidência. Se o ângulo de incidência é 
suficientemente pequeno (geralmente menor do que 5 graus), o escoamento reco-
la. Como mostrado na FIG. 1, há uma linha divisória que demarca a bolha a partir 
do fluxo exterior e que se junta à superfície no ponto de recolamento. Para ângulos 
superiores a 5 graus, não há mais ponto de recolamento, e a bolha aumenta na 
sequência a jusante do bordo de fuga (Newman e Tse, 1992).

      Posteriormente à separação, a falta de uma parede de amortecimento vis-
coso faz com que a camada cisalhante sofra uma transição rápida para regime tur- rápida para regime tur-regime tur-
bulento muito perto do bordo de ataque. A camada cisalhante turbulenta engrossa 
rapidamente e tem uma taxa de mistura alta, depois ela recola mais a jusante, onde 
ocorre a bifurcação desta. Uma ramificação segue de volta ao bordo de ataque 
para alimentar a camada de cisalhamento. O refluxo resultante reduz a pressão na 
superfície e, por sua vez contribui para dobrar a camada cisalhante de volta para o 
ponto de recolamento. Se a corda é suficientemente longa para permitir o recola-
mento, a outra ramificação é conduzida a jusante, na forma de uma camada limite 
turbulenta anexa à placa que atinge o bordo de fuga.     

      Do ponto de vista acadêmico, essa configuração de fluxo oferece um 
caso-teste interessante e desafiador, onde vários aspectos de modelagem da tur-
bulência e esquemas numéricos podem ser examinados. Devido à sua grande va-
riedade de importantes fenômenos turbulentos, especialmente as suas estruturas 
fortemente anisotrópicas, vários modelos de turbulência tradicionais falham em 
prever até mesmo as mais simples estatísticas de velocidade de primeira ordem, 
coeficientes de pressão, e características críticas como o comprimento de recola-
mento. Em alguns aspectos, pode ser considerada a versão externa do clássico 
caso-teste do escoamento interno sobre um degrau. (Choi e Moin, 1994). De fato, 
ambos os casos-teste apresentam um ponto muito bem definido de separação, 
determinado por uma aresta afiada na geometria de onde uma corrente de vórtices 
são dispersados, uma estrutura principal de recirculação, e não raramente sepa-
rações adicionais e recolamentos são observados no campo de velocidade médio, 
sob a forma de bolhas de recirculação secundárias. No entanto, o nível da anisotro-
pia da turbulência que pode ser obtido no fluxo em torno de uma placa plana não é 
alcançável por uma simples configuração de escoamento interno sobre um degrau. 
Adicionado ao maior domínio computacional, o que requer vários compromissos 
na concepção da malha para obter uma representação correta das estruturas de 
diferentes tamanhos, enquanto mantém o custo computacional viável, esta versão 
externa do escoamento interno sobre um degrau pode ser considerada muito mais 
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difícil, e uma importante ferramenta para validar e desenvolver melhores modelos 
de turbulência.

      Este escoamento complexo em torno de uma placa plana com um peque-
no ângulo de incidência foi experimentalmente investigado por Crompton (2000). 
Estatísticas detalhadas de velocidade e da turbulência foram medidas em túnel de 
vento para a bolha longa com o uso de Anemometria à laser Doppler (LDV) para 
ângulos de inclinação da placa plana variando de 1 a 5 graus com um número de 
Reynolds relativo à corda de 2,13 x 105. Seguindo o trabalho de Crompton, estudos 
numéricos baseados na metodologia RANS com os modelos   e SST foram 
desenvolvidos por Collie (2008). Devido à inabilidade dos modelos RANS de cap-
turar a forte anisotropia deste tipo de escoamento, Sampaio et al. (2006) empregou 
a metodologia LES (“Large-Eddy Simulation”) para a mesma placa plana em análi-
se, com um ângulo de incidência de 1 grau, visando uma melhor compreensão da 
física envolvida. Apesar de melhores aproximações com os dados experimentais 
obtidos, uma necessidade de um estudo cuidadoso de malha foi identificada.

MODELO MATEMÁTICO

A abordagem RANS é baseada na decomposição da velocidade em u=u+u’ 
onde u é o vetor velocidade média e u’ o vetor de flutuação da velocidade. As 
equações RANS da continuidade e momento linear, para o estado estacionário e 
escoamento incompressível são dadas por

onde r  é a densidade, u=m/r  é a viscosidade cinemática, m  é a viscosidade 
molecular, e p é a pressão. A Equação 1 tem a mesma forma da equação de Navier-
-Stokes, mas agora esta tem um termo adicional, o termo tensão de Reynolds 
, que representa a influência das flutuações no escoamento médio. Com o objetivo 
de fechar a Equação 1, as tensões turbulentas de Reynolds podem ser modeladas 
com base na hipótese de Boussinesq, onde as tensões turbulentas são obtidas 
através de uma analogia com a lei de Stokes, que considera que, a tensão é pro-
porcional à taxa de deformação. Os modelos de turbulência selecionados para se-
rem investigados neste presente trabalho são descritos a seguir.

Modelo de Spalart-Allmaras

Desenvolvido por Spalart e Allmaras (1992), este é um modelo relativamen-
te simples que resolve uma equação diferencial de transporte para a viscosidade 
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turbulenta e, por conseguinte, requer um menor esforço computacional. O modelo 
de Spalart-Allmaras (SA) foi projetado especificamente para aplicações aeroespa-
ciais que envolvem escoamentos delimitados por paredes e gradientes adversos 
de pressão. A equação diferencial é obtida usando o empiricismo, os argumentos 
de análise dimensional, e uma dependência selecionada sobre a viscosidade mo-
lecular. Para este modelo o termo de tensão de Reynolds é modelado sem o último 
termo da Equação 2.

A viscosidade turbulenta é definida como

onde  fu1  é a função de amortecimento viscoso usada para tratar mais 
adequadamente a camada amortecedora e a subcamada viscosa, expressa por

A equação de transporte para a variável de trabalho é dada por (Deck et 
al, 2002)

Modelo SST κ-w

      O modelo SST κ-w (Shear-Stress Transport κ-w ), (Menter, 1994) foi pro-
posto para simulações de escoamentos aeronáuticos com fortes gradientes ad-
versos de pressão e separação de camada limite, através de uma combinação 
dos modelos κ-e e κ-w. Para escoamentos com camada limite, o modelo κ-w é 
superior ao modelo κ-e na solução da região viscosa próxima à parede, e tem sido 
aplicada com sucesso em problemas envolvendo gradientes adversos de pressão. 
No entanto, o modelo κ-w  requer uma condição de contorno não nula para w para 
correntes livres não turbulentas, e o calculado fluxo é muito sensível ao valor es-
pecificado (Menter, 1994). Também foi demonstrado (Cazalbou et al , 1993) que o 
modelo κ-e não sofre essa deficiência. Portanto, o modelo SST κ-w combina a for-
mulação robusta e precisa do modelo κ-w perto de paredes com a independência 
da corrente livre do modelo κ-e  fora da camada limite. Para fazer isso, o modelo κ-ε 
é escrito em termos de taxa de dissipação específica, w. Em seguida, o modelo κ-ω 
padrão e o modelo κ-e  transformado são multiplicados por uma função de mistura 
e ambos os modelos são somados. Esta função de mistura F1 é zero (levando ao 
modelo κ-w padrão) na parte interna da camada limite turbulenta e definido como 
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um valor de unidade (correspondendo ao modelo κ-e padrão) na borda externa da 
camada.

      A viscosidade turbulenta é formulada da seguinte maneira:

onde  é o módulo do tensor taxa de deformação médio  , e F2 
é a função de mistura para a viscosidade turbulenta no modelo SST κ-w, d é a dis-
tância à parede. A energia cinética turbulenta κ  e a taxa de dissipação específica ω 
do modelo SST κ-w (Menter, 1994) podem ser determinados pela solução de suas 
equações de conservação, onde o conjunto de constantes de fechamento f   para o 
modelo SST κ-ω são calculados usando uma função de mistura entre as constantes 
φ1 do modelo κ-ω  padrão e φ2 do modelo κ-ε , sendo: f =F1 φ1 +(1 - F1) φ2.

Modelo RSM
Abandonando a hipótese de viscosidade turbulenta isotrópica, o modelo RSM 

soluciona as equações RANS resolvendo equações de transporte para as tensões 
de Reynolds, juntamente com uma equação para a taxa de dissipação. Isto signifi-
ca que cinco equações de transporte adicionais são necessárias numa simulação 
2D. A equação de transporte da tensão de Reynolds pode ser derivada da equação 
de Navier-Stokes.

 
onde Pij é a produção de tensão, yij  é a deformação pela pressão, que precisa de 
modelagem e ε é a dissipação, obtida pela solução da sua equação de conservação, 
como o tradicional  modelo κ-ε.

RESULTADOS

A placa plana fina proposta por Crompton (2000) foi modelada com a geome-
tria descrita na FIG. 2. A placa tem um comprimento da corda c de 160 mm e uma 
envergadura de 800 mm dando uma proporção de 5, que é suficiente para fornecer 
escoamento nominalmente bidimensional.

O comprimento de recolamento foi encontrado por Crompton (2000) como 
sendo independente de Re maior que 105, onde Re é definido como Re= U

¥
 c /υ, 

onde U
¥
é a velocidade de corrente livre, e c o comprimento da corda. A investigação 

em túnel de vento foi conduzida com Re = 2,13 ´ 105 e esse número de Reynolds é 
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usado para comparar os experimentos com os modelos de turbulência. Ângulos de 
ataque, a = 1 à 5 graus, estão disponíveis nos dados experimentais em intervalos 
de 1 grau. Na inclinação de 5 graus, o fluxo é separado na maioria do comprimento 
da placa. As medições de LDV para a velocidade média e algumas quantidades 
turbulentas sobre a placa estão disponíveis no estudo de Crompton (2000). 

      A Figura 3 mostra o domínio computacional utilizado nas simulações, que 
foi definido com base no trabalho de Collie (2008). Na entrada, as componentes 
cartesianas da velocidade são definidas de acordo com o ângulo de ataque e a 
intensidade de turbulência da corrente livre é definida como

é igual à 0,05�, medida no túnel de vento (Crompton, 2000). Pressão cons- igual à 0,05�, medida no túnel de vento (Crompton, 2000). Pressão cons-
tante igual a da corrente livre  p¥  foi ajustada na saída.

Figura 2. Dimensões da placa plana fina.

A malha foi criada com 1,5 ´ 105 células, um número ligeiramente maior de 
pontos do que o empregado por Collie (2008), com base em um estudo de conver-Collie (2008), com base em um estudo de conver-
gência de malha executado por ele.

Figura 3. Detalhes do domínio.

A distância do primeiro nó acima da placa foi concebida como 6,25 x 10-5 c 
(c é o comprimento da corda) para garantir  y+=(ts/ρ)0.5 y/υ  em torno de 1, que é o 
valor indicado para ambos modelos RANS, onde ts é a tensão de cisalhamento na 
parede.      

      O campo de escoamento foi determinado com o programa Fluent para os 
três modelos de turbulência utilizados. Este código é baseado no Método de Volu-
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mes Finitos. O esquema QUICK (Leonard, 1979) foi empregado em todos os casos, 
para discretizar as equações de governo.  O acoplamento velocidade-pressão foi 
tratado pelo algoritmo SIMPLE. O sistema de equações algébricas foi resolvido 
com o método Multgrid (Hutchinson and Raithby, 1986). O problema foi considera-
do convergido quando os resíduos máximos de todas as equações foram menores 
que 10-6. 

Comprimento de recolamento  

A Tabela 1 apresenta  os  comprimentos  de  recolamento (XR)  para  a placa 
plana para os ângulos de incidência de  2o e 4o, obtidos com os modelos de turbu-
lência RANS.

Tabela 1: Comprimentos de recolamento normalizados (XR /c) e respectivos erros.

XR / c (θ =2o) Erro(%) XR / c (θ =4o) Erro(%)

Experimental Crompton (2000) 0,275 - 0,726 -

SA 0,286 4,0 � 0,716 1,4�

SST 0,295 7,3 � 0,738 1,6�

RSM 0,303 10,2� 0,758 4,4�

    
A precisão das previsões dos comprimentos de recolamento para este es-

coamento é fortemente dependente da capacidade do modelo de turbulência em 
representar a complexa estrutura do escoamento descrito; entretanto o refinamento 
da malha também exerce um papel fundamental neste desempenho.

Perfis de velocidade média
Os perfis de velocidade média obtidos com os modelos de Spalart-Allmaras,       

SST κ-ω  e RSM para os ângulos de incidência θ = 2o e 4o são comparados com os 
dados experimentais de Crompton (2000) em quatro estações na Figura 4, Figura 
5 e na Figura 6, respectivamente. Somente a estação quatro (Figura 5(d)) com θ = 
2o localiza-se fora da bolha principal.

Figura 4. Perfis de velocidade para ângulo de incidência θ = 2 o.
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Figura 5. Perfis de velocidade para ângulo de incidência θ = 2 o.

 

 

Figura 6. Perfis de velocidade para ângulo de incidência θ = 4 o.

      Os perfis de velocidade, nas três estações iniciais ( x/c = 0,031 ; 0,125 ; 
0,250 ) da Figura  4 e da Figura 5, que estão dentro da bolha, mostram que os da-
dos experimentais tem um perfil mais laminar em comparação com os modelos de 
turbulência RANS, onde estes modelos experimentam um aumento acentuado na 
velocidade sobre a região próxima à parede. Para simular o processo de relamina-
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rização um modelo de transição adequado é necessário, o que não é provido pelos 
modelos RANS investigados, consequentemente, estes modelos predizem maiores 
gradientes de velocidade nesta região de parede.

A Figura 7 mostra as linhas de corrente correspondentes às previsões do 
modelo SST. Pode ser verificado que o modelo SST foi capaz de prever a bolha de 
recirculação secundária, que foi observada experimentalmente.

Figura 7. Linhas de corrente para o modelo SST - θ = 4 o.

Distribuição de pressão
A distribuição de pressão é analisada através do coeficiente de pressão defi-

nido como 

onde p é a pressão estática, p¥ e U¥ são a pressão e a velocidade da corrente livre.     
A Figura 8 e a Figura 9 apresentam a variação do coeficiente de pressão ao 

longo da placa para θ = 2o e 4o. Novamente os modelos SA, SST e RSM são com-
parados com os dados experimentais. 

Figura 8. Coeficientes de pressão para ângulo de incidência θ = 2 o.
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Figura 9. Coeficientes de pressão para ângulo de incidência θ = 4 o.

      Estes resultados confirmam a discussão da seção anterior, i.e., os modelos 
de turbulência previram maiores valores de velocidade próximo à parede. Por isso, 
conforme esperado, as distribuições de pressão apresentaram menores valores do 
que os dados experimentais.

Estatísticas de segunda ordem
A turbulência é conhecida por exercer uma influência significativa sobre o de-

senvolvimento do fluxo à jusante, principalmente quando a separação é iminente. 
Embora não seja o caso neste estudo particular porque a placa é plana, em futuras 
simulações podemos estar interessados na simulação de aerofólios curvos que 
podem ser propensos à estolagem. Neste caso, a previsão correta das flutuações 
turbulentas é de suma importância e por esse motivo, também apresentamos os 
principais resultados do componente . 

      A Figura 10 e a Figura 11 apresentam o componente  para as mesmas 
quatro estações localizadas acima da placa. É nítido que ambos modelos SST e 
RSM foram satisfatoriamente precisos, e pode-se dizer que o comportamento ge-
ral, a magnitude dos picos e outros aspectos foram razoavelmente bem previstos. 

      O modelo de Spalart-Allmaras (SA) usa uma função de amortecimento vis-
coso para melhor representar a camada de amortecimento e a subcamada viscosa, 
mas isso resulta em uma maior redução na taxa de mistura e consequentemente 
menores níveis de turbulência dentro da bolha, que são visíveis em todas as esta-
ções de medição, para os dois casos mostrados na Figura 10 e na Figura 11.
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Figura 10. Estatísticas de segunda ordem para ângulo de incidência θ = 2 o.
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Figura 11. Estatísticas de segunda ordem para ângulo de incidência θ = 4 o.

      A Figura.12 e a Figura 13 mostram os contornos dos componentes u’u’ e 
v’v’ do  tensor de Reynolds obtidos para θ = 2o com os modelos SST e RSM, res-
pectivamente. Pode-se verificar nos contornos abaixo, que o modelo SST é mais 
isotrópico, em uma comparação com as tensões normais, do que o modelo RSM. 
Conforme observado anteriormente, o modelo SST prevê valores inferiores para as 
tensões normais do que o modelo RSM.

Figura 12. Contornos para os componentes u’u’ e v’v’ do tensor de Reynolds (modelo SST - θ = 2 o).

Figura 13. Contornos para os componentes u’u’ e v’v’ do tensor de Reynolds (modelo RSM - θ = 2 o).

CONCLUSÃO

Neste presente trabalho, os modelos de turbulência de Spalart-Allmaras 
(1992), SST (Menter, 1994) e RSM (Launder, 1989) foram aplicados para deter-
minar o escoamento incompressível sobre uma placa plana com bordo de ataque 
afiado, em pequenos ângulos de inclinação, e os resultados foram comparados 
com os dados experimentais de Crompton (2000).

Os perfis de velocidade média apresentaram uma concordância razoável com 
os resultados experimentais, entretanto os detalhes da bolha de recirculação foram 
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subestimados em tamanho e superestimados em magnitude.
Nenhum modelo RANS mostrou uma clara vantagem sobre o outro, sendo 

a única exceção o modelo RSM, no caso específico das estatísticas de segunda 
ordem, onde o modelo gerou melhores resultados. Isso não é por acaso, já que a 
idéia original era tentar prever e acompanhar as evoluções do tensor. Dito isto, não 
é claro que os custos adicionais envolvidos nas simulações RSM, e considerando 
as dificuldades para chegar a uma solução convergida, compensam no final do 
processo. Na verdade, a qualidade das previsões das estatísticas de segunda or-
dem não se traduzem diretamente para os aumentos das quantidades de interesse 
prático de engenharia, como as estatísticas de primeira ordem, comprimentos de 
recolamento, número de Strouhal, etc.

Em termos globais, entre os modelos RANS e considerando os compromissos 
de custo-precisão, os resultados do modelo SST foram melhores. Nenhuma vanta-
gem significativa e clara é trazida pelo uso de modelos mais caros computacional-
mente, a menos que se esteja realmente interessado em estatísticas de segunda 
ordem. 

A dificuldade para capturar a taxa de mistura da camada de cisalhamento 
separada, incentivou a investigação do problema com modelos mais elaborados, 
como LES e DNS.
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