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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso teve por objetivo a análise do escoamento ao redor de um 

aerofólio pelo método dos painéis. Para realizar tal feito foram realizados estudos bibliográficos 

sobre mecânica dos fluidos e implementação de programas para analisar-se escoamento 

uniforme, escoamento uniforme com fonte e sumidouro, escoamento uniforme com dipolo, e 

escoamento uniforme no cilindro sem e com circulação. Dados de pressão e velocidade ao redor 

dos corpos gerados foram obtidos através de gráficos gerados. Em seguida, um estudo detalhado 

do método dos painéis foi realizado a fim de obter as equações necessárias para a análise do 

escoamento ao redor do aerofólio. Foram implementados computacionalmente os métodos 

Source Panel Method e Hess and Smith Panel Method. Em seguida, foi criado o programa final, 

utilizando o método de Hess and Smith e uma otimização de malha. Parâmetros importantes 

para a análise de escoamento ao redor de aerofólio foram obtidos, como coeficiente de pressão 

e de sustentação. Este trabalho visa melhorias na aerodinâmica das futuras aeronaves da equipe 

Blackbird, que representa a Universidade Federal Fluminense na competição de Aerodesign, 

organizada pela SAE Brasil. 

 

Palavras-Chave: Aerofólio; Escoamento; Programa; Método dos painéis. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work of mechanical engineering course conclusion had the objective of analyzing the flow 

around an airfoil by the panel method. In order to accomplish this task, bibliographical studies 

on fluid mechanics and program implementation were carried out to analyze uniform flow, 

uniform flow with source and sink, uniform flow with dipole, and uniform flow in the cylinder 

without and with circulation. Pressure and velocity data around the generated bodies were 

obtained through graphs that were generated. Then, a detailed study of the panel method was 

carried out in order to obtain the equations necessary for the analysis of the flow around the 

airfoil. The Source Panel Method and the Hess and Smith Panel Method were implemented. 

After that, the final program was created, using the Hess and Smith method and a mesh 

optimization. Important parameters for the analysis of flow around the airfoil were obtained, as 

coefficient of pressure and of sustentation. This work aims to improve the aerodynamics of the 

future aircraft of the Blackbird team, which represents the Fluminense Federal University in 

the Aerodesign competition, organized by SAE Brazil. 

 

Key-Words: Airfoil; Flow; Program; Panel Method.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1.1 - Foto oficial da competição SAE Brasil Aerodesign 2016, na qual as equipes 

apresentam as asas de suas aeronaves, f. 14 

Figura 1.2 - Aeronave da equipe Blackbird do ano de 2016 no momento da decolagem, f. 15 

Figura 2.1 - Função potencial da velocidade para o escoamento uniforme, f. 24 

Figura 2.2 - Função corrente para o escoamento uniforme, f. 25 

Figura 2.3 - Fonte de escoamento, f. 27 

Figura 2.4 - Sumidouro de escoamento, f. 28 

Figura 2.5 - Linha de fonte, f. 29 

Figura 2.6 - Combinação de escoamento uniforme com fonte, f. 31 

Figura 2.7 – Gráfico gerado pelo software Mathematica representando a combinação de 

escoamento uniforme com fonte, f. 32 

Figura 2.8 – Funções corrente e potencial da velocidade para o caso de escoamento 

uniforme com fonte, f. 33 

Figura 2.9 – Ponto de estagnação no caso de escoamento uniforme com fonte, f. 34 

Figura 2.10 – Linha de corrente formando um corpo sólido, f. 35 

Figura 2.11 – Combinação de escoamento uniforme com sumidouro, f. 36 

Figura 2.12 – Linhas vermelhas representando a função potencial da velocidade para uma 

combinação de escoamento uniforme com sumidouro, f. 36 

Figura 2.13 – Ponto de estagnação na combinação de escoamento uniforme com sumidouro, 

f. 37 

Figura 2.14 - Combinação de escoamento uniforme com fonte e sumidouro, f. 38 

Figura 2.15 – Função corrente, em preto, e função potencial da velocidade, em vermelho, 

para o caso de escoamento uniforme com fonte e sumidouro, f. 39 

Figura 2.16 – Pontos de estagnação para o caso de escoamento uniforme com fonte e 

sumidouro, f. 39 

Figura 2.17 – Par de fonte e sumidouro, f. 40 



 

Figura 2.18 – Dipolo, f. 40 

Figura 2.19 – Linhas de corrente para um dipolo, f. 42 

Figura 2.20 - Combinação de escoamento uniforme com dipolo, f. 42 

Figura 2.21 – Função corrente, em preto, e função potencial, em vermelho, para o caso de 

escoamento ao redor de um cilindro, f. 43 

Figura 2.22 – Campo de velocidades para o escoamento ao redor de um cilindro, f. 44 

Figura 2.23 – Pontos de estagnação para o caso de escoamento ao redor de um cilindro, f. 45 

Figura 2.24 – Distribuição de pressão para o caso de escoamento ao redor de um cilindro, f. 

47 

Figura 2.25 – Escoamento de um vórtice, f. 48 

Figura 2.26 – Combinação de escoamento ao redor de um cilindro e um vórtice, f. 50 

Figura 2.27 – Função corrente, em preto, para o caso de escoamento ao redor de um cilindro 

com vórtice. Em azul, destaca-se a linha de corrente em que 𝜓 =0, f. 51 

Figura 2.28 – Campo de velocidades para o caso de escoamento ao redor de um cilindro com 

vórtice, f. 52 

Figura 2.29 – Pontos de estagnação para o caso de escoamento ao redor de um cilindro com 

vórtice, f. 53 

Figura 2.30 – Distribuição de pressão para o caso de escoamento ao redor de um cilindro 

com vórtice, f. 55 

Figura 3.1 – Distribuição de painéis retos ao longo da superfície de um aerofólio, f. 57 

Figura 3.2 – Painéis do bordo de fuga do aerofólio, f. 61 

Figura 3.3 – Distribuição de painéis ao longo da superfície de um aerofólio de acordo com o 

método de Hess and Smith, f. 62 

Figura 3.4 – Representação dos vetores unitários em cada painel, f. 63 

Figura 3.5 – Painéis do bordo de fuga do aerofólio, f. 63 

Figura 3.6 – Sistema de coordenadas local, f. 64 

Figura 3.7 – Relações entre ponto de controle i e painel j, f. 65 

Figura 4.1 – Refino do aerofólio, f. 68 

Figura 4.2 – NACA0012 sem refino de malha, f. 69 

Figura 4.3 – NACA0012 com refino de malha, f. 69 

Figura 4.4 – Interface do BlackFoil, f. 70 

Figura 4.5 – NACA0012, f. 71 

Figura 4.6 – NACA4412, f. 71 

Figura 4.7 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA0012, f. 72 



 

Figura 4.8 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA4412, f. 73 

Figura 4.9 – Campo de pressão e velocidade do perfil NACA0012, f. 74 

Figura 4.10 – Campo de pressão e velocidade do perfil NACA4412, f. 74 

Figura 4.11 – Coeficiente de sustentação do NACA0012 e NACA4412, f. 75 

Figura 4.12 – Método refinado e não refinado com o mesmo número de painéis, f. 76 

Figura 4.13 – Método refinado com 130 painéis e não refinado com 250 painéis, f. 76 

Figura 4.14 – Comparação entre modelos invíscido e viscoso, para o aerofólio NACA0012, f. 

77 

Figura 4.15 – Comparação entre modelos invíscido e viscoso, para o aerofólio NACA4412, f. 

78 

Figura 4.16 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA0012 e um 

ângulo de ataque de 0⁰, traçado por meio do método das fontes, f. 79 

Figura 4.17 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA0012 e um 

ângulo de ataque de 0⁰, traçado por meio do BlackFoil, f. 80 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 14 
1.1 MOTIVAÇÃO 14 

1.1.1 O AERODESIGN 14 
1.1.2 A EQUIPE BLACKBIRD 15 
1.1.3 IMPORTÂNCIA DO MÉTODO DOS PAINÉIS PARA A EQUIPE BLACKBIRD 16 
1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 17 

1.3 METODOLOGIA 18 

2 O ESCOAMENTO IRROTACIONAL 19 
2.1 ESCOAMENTO POTENCIAL 19 

2.2 ESCOAMENTO UNIFORME 23 

2.3 ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE E SUMIDOURO 27 

2.3.1 FONTE E SUMIDOURO 27 

2.3.2 ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE 31 
2.3.3 ESCOAMENTO UNIFORME COM SUMIDOURO 36 

2.3.4 ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE E SUMIDOURO 38 
2.3.5 ESCOAMENTO UNIFORME COM DIPOLO 41 
2.4 ESCOAMENTO EM UM CILINDRO 43 

2.5 CILINDRO COM VÓRTICE 48 

2.5.1 ESCOAMENTO EM UM VÓRTICE 48 
2.5.2 ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM VÓRTICE 50 

3 ANÁLISE ATRAVÉS DO MÉTODO DOS PAINÉIS 57 
3.1 PROPÓSITO DO MÉTODO DOS PAINÉIS 57 

3.2 SOURCE PANEL METHOD 57 

3.3 VORTEX PANEL METHOD 60 

3.4 MÉTODO DE HESS AND SMITH 62 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 69 
4.1 REFINAMENTO DE MALHA 69 

4.2 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 71 

4.3 ALGORITMO FINAL – O BLACKFOIL 73 

4.4 APLICAÇÃO DO REFINO DE MALHA 76 

4.5 MODELO VISCOSO E INVÍSCIDO 77 

4.6 MÉTODO DE HESS AND SMITH E DAS FONTES 80 



 

5 CONCLUSÃO 82 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83 

7 APÊNDICE 85 
7.1 ALGORITMO – ESCOAMENTO UNIFORME 85 

7.2 ALGORITMO - ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE 85 

7.3 ALGORITMO - ESCOAMENTO UNIFORME COM SUMIDOURO 86 

7.4 ALGORITMO - ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE E SUMIDOURO 87 

7.5 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO 88 

7.6 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM CIRCULAÇÃO A 89 

7.7 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM CIRCULAÇÃO B 90 

7.8 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM CIRCULAÇÃO C 91 

7.9 ALGORITMO – SOURCE PANEL METHOD 93 

7.10 ALGORITMO – BLACKFOIL 98 

 

 

 

 

  

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto possui como foco a aplicação do método dos painéis para avaliar o 

escoamento ao redor de um aerofólio. O objetivo final deste trabalho encontra-se na obtenção 

de um programa, implementado no software MATLAB, capaz de obter soluções para qualquer 

aerofólio.  

Ao longo deste trabalho será apresentado todo o processo para alcançar tal objetivo, 

passando por motivações, metodologia, análises realizadas, resultados e conclusões. Todos os 

códigos gerados durante o estudo se encontram no apêndice, assim como o código final. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

1.1.1 O Aerodesign 

 

O Aerodesign consiste numa competição de engenharia realizada anualmente, onde 

estudantes de diversas universidades, reunidos em equipes, possuem a missão de projetar e 

construir uma aeronave cargueira. Neste desafio, os alunos participam efetivamente de todas as 

fases de um projeto de engenharia aeronáutica, desde a concepção do avião até a construção 

deste e seu voo.  

A competição é dividida em duas partes: a competição de projeto e a competição de voo. 

A primeira consiste na avaliação dos relatórios de projeto, que são documentos elaborados por 

cada área de projeto onde se detalha as análises, as modelagens e os cálculos realizados, bem 

como os resultados e conclusões alcançadas. Tais áreas de projeto são divididas em: 

aerodinâmica, estabilidade e controle, desempenho, estruturas e ensaios estruturais, cargas e 

aeroelasticidade, projeto elétrico e plantas.  

Já na competição de voo, os aeromodelos são colocados em prática e devem realizar um 

voo seguro com no mínimo 4kg de carga útil. A pontuação aumenta com a quantidade de carga 

levantada em voo e com a eficiência estrutural da aeronave, isto é, a carga útil dividida pelo 

peso vazio da aeronave, o que motiva os estudantes a pensarem em soluções para se obter um 

avião leve, uma das grandes preocupações da indústria aeronáutica atual. Além disso, há 

pontuações bônus como as referentes à distância de pouso e tempo de retirada de carga, por 

exemplo.  
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A competição também é dividida em três categorias: micro, regular e advanced. Cada 

uma destas possui restrições diferentes, de acordo com o regulamento da competição. Tal 

regulamento é modificado anualmente para todas as categorias, a fim de incentivar os alunos a 

inovar sempre, através de desafios cada vez maiores.  

Nos Estados Unidos, a competição de Aerodesign ocorre desde 1986, organizada pela 

SAE, uma instituição que visa a disseminação de conhecimentos relacionados à mobilidade. 

No Brasil, a primeira edição da competição ocorreu em 1999, e desde então a evolução das 

equipes tem sido evidente, com a aprimoração a cada ano das técnicas de construção e com o 

uso de métodos de projeto cada vez mais sofisticados.  

 

 

Figura 1.1 - Foto oficial da competição SAE Brasil Aerodesign 2016, na qual as equipes 

apresentam as asas de suas aeronaves. 

Fonte: SAE Brasil (2016) 

 

1.1.2 A Equipe Blackbird  

 

A Blackbird é a equipe que representa a Universidade Federal Fluminense na 

competição de Aerodesign. A equipe foi fundada em 2011 e desde então participou da 

competição todos os anos. Melhor equipe do estado do Rio de Janeiro por 4 anos consecutivos, 
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a equipe Blackbird vem evoluindo ao longo do tempo, conquistando melhores posições em cada 

competição. 

Sua última colocação, na competição de 2016, foi 16o lugar, de 65 equipes na classe 

regular, categoria da qual participa.  

 

 

Figura 1.2 - Aeronave da equipe Blackbird do ano de 2016 no momento da decolagem. 

Fonte: Aeroin (2016) 

 

1.1.3 Importância do método dos painéis para a equipe Blackbird 

 

A fim de ganhar a competição, os esforços devem ser voltados para a missão de projetar 

e construir um aeromodelo capaz de levantar voo com a maior carga possível. O parâmetro mais 

contribuinte para tal feito é a força de sustentação, responsável por erguer o avião. A 

sustentação é função de vários parâmetros, dentre eles o coeficiente de sustentação do aerofólio, 

oriundo da distribuição de pressão ao redor deste.  

Na verdade, o estudo do aerofólio é o primeiro passo para a concepção de um grande 

projeto aeronáutico, buscando aquele que irá contribuir para o melhor desempenho da asa. 

Dessa forma, a análise de aerofólios é de extrema importância para a aerodinâmica da aeronave. 

O estudo do escoamento ao redor do aerofólio é, portanto, essencial para que a equipe Blackbird 

possa melhorar ainda mais sua colocação e representar a excelência da Universidade Federal 

Fluminense na competição. Com aerofólios melhores, é possível aumentar a sustentação da 

aeronave, e assim aumentar também a pontuação na competição. 
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Com o código computacional desenvolvido neste projeto, a equipe será capaz de 

importar qualquer desenho de aerofólio desejado, seja um perfil criado pela equipe ou um perfil 

já conhecido, e analisá-lo quanto a sua distribuição de pressão e velocidade, e também quanto 

ao seu gráfico de coeficiente de sustentação por ângulo de ataque. Além disso, a equipe poderá 

contar com um programa com rápido tempo de resposta e baixo custo computacional, que 

permite ser inserido no algoritmo de concepção da aeronave. Dessa forma, a análise de 

aerofólios poderá ser realizada junto à concepção da aeronave, e não de maneira separada, como 

é feito atualmente.   

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A história do desenvolvimento de estudos acerca do escoamento ao redor de aerofólios 

é longa e envolve diversos autores e obras. Tais nomes e trabalhos realizaram profundas 

contribuições para o tema, seja de forma experimental, teórica ou analítica. Algumas das obras 

mais importantes e que foram utilizadas neste projeto serão descritas a seguir. 

Até o ano de 1930 já existiam diversos estudos sobre aerofólios, porém, os aerofólios 

gerados até então não possuiam um ótimo desempenho. Portanto, a NACA (National Advisory 

Committee for Aeronautics) reuniu diversos pesquisadores da epóca para iniciar um grande 

programa de desenvolvimento de aerofólios, buscando uma família de aerofólios que 

possuissem melhor desempenho e maior facilidade de fabricação. 

Um dos resultados desse programa foi o livro “Theory of Wing Sections”, de Abbot e 

Von Doenhfoff. Nesta obra se encontram diversas informações sobre aerofólios NACA 

retiradas experimentalmente, além de resultados teóricos. Formulações matemáticas foram 

geradas, além de gráficos e tabelas com dados de aerofólios como coeficientes de sustentação 

e de pressão. 

John D. Anderson Jr. foi um importante nome da engenharia aeronáutica devido ao seu 

amplo estudo na área. Publicou diversos livros e artigos, dentre eles o livro “Fundamentals of 

Aerodynamics”, largamente utilizado neste projeto.  

Nesta obra, o autor trata de conceitos básicos de mecânica dos fluidos, como explicações 

acerca de escoamentos invíscidos, incompressíveis e equações fundamentais. Em seguida, parte 

para o estudo de aerofólios e asas finitas, demonstrando importantes conceitos e formulações 

matemáticas dos escoamentos bidimensional e tridimensional, respectivamente, ao redor destes 

corpos. Além disso, são demonstrados conceitos importantes de camada limite, tanto turbular 
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quanto turbulenta. O livro também discute escoamentos compressíveis e introduz conceitos de 

CFD, Computational Fluid Dynamics. 

O livro “Low Speed Aerodynamics” é fundamental para o entendimento das complexas 

técnicas computacionais existentes para voos de aeronaves em baixas velocidades. A obra é 

mais atual que as citadas anteriormente, trazendo formulações mais modernas acerca do estudo 

de escoamento invíscido, potencial e incompressível. 

Além de explicar detalhadamente diversos conceitos de mecânica dos fluidos, o livro 

traz importantes esclarecimentos sobre método dos painéis, item essencial para este projeto. 

Detalhamentos sobre a formulação do método dos painéis, condições de contorno e resolução 

das equações do problema podem ser encontrados na obra. 

Outra referência de extrema importância para o projeto foi o livro “Applied 

Computational Aerodynamics: A Modern Engineering Aproach”, 2015, dos autores Cummings, 

Mason, Morton e McDaniel. Tal obra é referência no tópico de CFD, Computational Fluid 

Dynamics, principalmente no que diz respeito aos modelos de aerodinâmica computacional. 

O livro também apresenta conceitos relevantes referentes ao método dos painéis, além 

de exibir explicações bastantes detalhadas sobre o método. Para este projeto, a obra foi de suma 

importância por tratar especificamente sobre o método de Hess and Smith, utilizado no código 

computacional deste trabalho. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A primeira parte deste projeto seguiu uma metodologia baseada em estudos teóricos 

seguidos de implementação destes em programas computacionais. É possível enumerar a 

organização desta parte nos tópicos abaixo: 

1) Revisão bibliográfica de conceitos de mecânica dos fluidos; 

2) Estudo do escoamento potencial; 

3) Estudo do escoamento uniforme; 

4) Estudo do escoamento uniforme com fonte; 

5) Estudo do escoamento uniforme com sumidouro; 

6) Estudo do escoamento uniforme com fonte e sumidouro; 

7) Estudo de um dipolo; 

8) Estudo do escoamento uniforme no cilindro; 
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9) Estudo do escoamento uniforme no cilindro com vorticidade; 

10) Estudo do escoamento ao redor de um aerofólio por meio do método dos painéis; 

11) Confecção do algoritmo final. 

Após a finalização de cada estudo, programas computacionais foram elaborados a fim 

de gerar gráficos para visualização dos resultados, assim como retirar parâmetros importantes 

para a análise. Os resultados dos estudos iniciais foram comparados com os de referências 

bibliográficas importantes no meio de mecânica dos fluidos, para garantir a coerência deste 

projeto.  

Em seguida, o projeto seguiu uma metodologia de estudo prévio acerca do método das 

fontes e método dos vórtices, para casos com e sem sustentação respectivamente, assim como 

estudo do método Hess and Smith e implementação do algoritmo final seguindo este modelo 

com um refino de malha. A metodologia para validar as soluções encontradas foi baseada em 

comparações destas com gráficos retirados do software XFLR5. 

 

2 O ESCOAMENTO IRROTACIONAL 

 

2.1 ESCOAMENTO POTENCIAL 

 

O escoamento potencial é definido como um escoamento irrotacional e invíscido, onde 

a viscosidade é desprezada. No escopo deste projeto, foram analisados apenas escoamentos 

incompressíveis. O escoamento irrotacional é definido como aquele onde a vorticidade é nula, 

ou seja, o rotacional da velocidade deve ser nulo, como pode ser observado abaixo pela Equação 

(2.1). 

 

𝜵 ×  𝑽 = 0 (2.1) 

Onde 𝑽 é o vetor das velocidades. 

É importante ressaltar que as entidades em negrito, neste projeto, representam vetores 

para uma melhor didática. 

Considerando uma função escalar 𝜙, a Equação (2.2) pode ser obtida para qualquer 

valor de 𝜙. 

 

𝜵 ×  𝜵𝜙 = 0 (2.2) 
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Através da comparação entre as duas equações acima, pode-se observar que a 

velocidade pode ser descrita pelo gradiente da função escalar 𝜙. 

 

𝑽 =  𝜵𝜙 (2.3) 

 

A função escalar 𝜙 é conhecida como a função potencial da velocidade e acaba 

obedecendo automaticamente à condição de irrotacionalidade, demonstrada na Equação (2.1) e 

o campo de velocidade 𝑽 corresponde num campo de velocidades potencial. Diante disto, 

considerando um sistema de coordenadas cartesiano, e tendo em vista o conceito de gradiente, 

é possível verificar que: 

 

𝑢𝒊 + 𝑣𝒋 + 𝑤𝒌 =  
𝜕𝜙

𝜕𝑥
𝒊 +

𝜕𝜙

𝜕𝑦
𝒋 +

𝜕𝜙

𝜕𝑧
𝒌  (2.4) 

 

Encontra-se, portanto, as relações para as velocidades potenciais 𝑢, 𝑣 e 𝑤 no sistema de 

coordenadas cartesiano. 

 

𝑢 =
𝜕𝜙

𝜕𝑥
 (2.5) 

 

𝑣 =
𝜕𝜙

𝜕𝑦
 (2.6) 

 

𝑤 =
𝜕𝜙

𝜕𝑧
 (2.7) 

 

Verificando a condição de incompressibilidade, deve-se observar se a função potencial 

da velocidade satisfaz a equação da continuidade, onde o divergente da velocidade potencial 

tem que ser nulo, ou seja, o laplaciano da função potencial da velocidade precisa ser nulo. 

 

𝜵 . 𝑽 =  𝜵 . 𝜵𝜙 = 𝜵𝟐𝜙 =
𝜕²𝜙

𝜕𝑥²
+

𝜕²𝜙

𝜕𝑦²
+

𝜕²𝜙

𝜕𝑧²
= 0 (2.8) 

 

Assim, observa-se que a função potencial da velocidade satisfaz a equação de Laplace, 

para escoamento não viscoso, irrotacional e incompressível. 

Analogamente, para o sistema de coordenadas cilíndricas, pode-se chegar numa relação 

semelhante, como demonstrado abaixo. 
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𝑣𝑟𝒆𝒓 + 𝑣𝜃𝒆𝜽 + 𝑣𝑧𝒆𝒛 =  
𝜕𝜙

𝜕𝑟
𝒆𝒓 +

1

𝑟

𝜕𝜙

𝜕𝜃
𝒆𝜽 +

𝜕𝜙

𝜕𝑧
𝒆𝒛 (2.9) 

 

Portanto, obtém-se: 

 

𝑣𝑟 =
𝜕𝜙

𝜕𝑟
 (2.10) 

 

𝑣𝜃 =
1

𝑟

𝜕𝜙

𝜕𝜃
 (2.11) 

 

𝑣𝑧 =
𝜕𝜙

𝜕𝑧
 (2.12) 

 

Como o projeto se baseia numa análise bidimensional, pode-se aplicar o conceito de 

função corrente, definida por 𝜓, que representa as linhas de corrente do escoamento. O campo 

de velocidades pode ser descrito como: 

 

𝑢 =
𝜕𝜓

𝜕𝑦
 (2.13) 

 

𝑣 = −
𝜕𝜓

𝜕𝑥
 (2.14) 

 

Como o escoamento é irrotacional e bidimensional, sabe-se que: 

 

𝜵 ×  𝑽 = 0 (2.15) 

 

Assim: 

 

𝜵 ×  𝑽 = (
𝜕𝑢

𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) 𝒌 = (

𝜕

𝜕𝑦
(

𝜕𝜓

𝜕𝑦
) −

𝜕

𝜕𝑥
(−

𝜕𝜓

𝜕𝑥
)) 𝒌 = (

𝜕

𝜕𝑦

𝜕𝜓

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑥

𝜕𝜓

𝜕𝑥
) 𝒌 = 0 →

𝜵𝟐𝜓 = 0 (2.16) 

 

Portanto, observa-se que a função corrente 𝜓 satisfaz a equação de Laplace, para um 

escoamento irrotacional, bidimensional, invíscido e incompressível. 
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Analogamente, para um sistema de coordenadas cilíndricas, a relação das velocidades 

com a função corrente é descrita de forma semelhante, como pode ser observado abaixo. 

 

𝑣𝑟 =
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
 (2.17) 

 

𝑣𝜃 = −
𝜕𝜓

𝜕𝑟
 (2.18) 

 

Os pontos de estagnação do escoamento são aqueles onde a velocidade é nula, ou seja a 

velocidade radial 𝑣𝑟 e a tangencial 𝑣𝜃 são nulas. Diante disto, estes pontos são encontrados de 

acordo com as Equações (2.19) e (2.20). 

 

𝑣𝑟 = 0 (2.19) 

 

𝑣𝜃 = 0 (2.20) 

 

Como a função potencial de velocidade e a função corrente satisfazem a equação de 

Laplace, que é uma equação diferencial linear de segunda ordem, a soma de qualquer solução 

particular desta equação também é solução, pois Laplace é linear. Diante disto pode-se somar 

as funções para diversos escoamentos. 

 

𝜙 = ∑ 𝜙𝑖 = 𝜙1 + 𝜙2 + 𝜙3 + ⋯𝑛
𝑖=1  (2.21) 

 

𝜓 = ∑ 𝜓𝑖 = 𝜓1 + 𝜓2 + 𝜓3 + ⋯𝑛
𝑖=1  (2.22) 

 

É importante destacar que o potencial de velocidade somente pode ser definido para 

escoamentos irrotacionais e tridimensionais, já a função corrente pode ser usada tanto em 

escoamentos rotacionais quanto em irrotacionais, e é definida num escoamento bidimensional. 

Além disso, sabe-se que as linhas de corrente, geradas pela função corrente, formam um ângulo 

normal às linhas de potencial, geradas pelo potencial da velocidade. 

Por fim, uma vez expostos os conceitos de escoamento potencial, os principais exemplos 

destes foram estudados e se encontram nas seções seguintes. Estes são: o escoamento uniforme, 

escoamento uniforme com a aplicação de uma fonte, escoamento uniforme com a aplicação de 

um sumidouro, escoamento uniforme com a aplicação de uma fonte e sumidouro, escoamento 
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uniforme no cilindro e escoamento uniforme no cilindro com vórtice. A fim de ilustrar as 

funções potencial da velocidade, função corrente e pontos de estagnação, algumas figuras foram 

construídas através do software Wolfram Mathematica. 

 

2.2 ESCOAMENTO UNIFORME 

 

Considerando um escoamento uniforme com velocidade 𝑈∞ orientado positivamente na 

direção 𝑥, para o campo de velocidades têm-se: 

 

𝑢 = 𝑈∞ (2.23) 

 

𝑣 = 0 (2.24) 

 

Sabe-se que, como se trata de um escoamento irrotacional e incompressível as 

igualdades abaixo são encontradas, uma vez que o escoamento satisfaz as condições expostas 

na Equação (2.1), para irrotacionalidade, e na Equação (2.8), para a incompressibilidade. 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑥
= 𝑢 (2.25) 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑦
= 𝑣 (2.26) 

 

Portanto, 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑥
= 𝑈∞ (2.27) 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑦
= 0 (2.28) 

 

Integrando as igualdades acima com respeito a 𝑥 e 𝑦, respectivamente, é possível obter 

as equações: 

 

𝜙 = 𝑈∞𝑥 + 𝑓(𝑦) (2.29) 
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𝜙 = 𝐶 + 𝑔(𝑥) (2.30) 

 

Assim, encontra-se para a velocidade potencial: 

 

𝜙 = 𝑈∞𝑥 + 𝐶 (2.31) 

 

Onde 𝐶 é uma constante que define os valores de referência para a função potencial da 

velocidade, na qual, fazendo 𝐶 = 0, equação acima se reduz a: 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞𝑥 (2.32) 

 

Diante disto, encontra-se a função potencial da velocidade para o escoamento 

irrotacional e uniforme orientado na direção positiva de 𝑥 no sistema de coordenadas 

cartesianas, ilustrado pela Figura (2.1) em linhas vermelhas. 

 

 

Figura 2.1 - Função potencial da velocidade para o escoamento uniforme 

Fonte: Autores (2016) 

 

 Agora, considerando uma função corrente 𝜓 incompressiva, definida no item anterior, 

sabe-se que: 

 

𝜕𝜓

𝜕𝑦
= 𝑢 (2.33) 
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−
𝜕𝜓

𝜕𝑥
= 𝑣 (2.34) 

 

Portanto, 

 

𝜕𝜓

𝜕𝑦
= 𝑈∞ (2.35) 

 

−
𝜕𝜓

𝜕𝑥
= 0 (2.36) 

 

De forma análoga ao que foi feito para a função potencial da velocidade, o próximo 

passo consiste em integrar as equações acima com respeito a 𝑦 e 𝑥, respectivamente. Assim, 

pode-se obter as seguintes equações: 

 

𝜓 = 𝑈∞𝑦 + 𝑓(𝑥) (2.37) 

 

𝜓 = 𝐶 + 𝑔(𝑦) (2.38) 

 

Considerando 𝐶 = 0, chega-se em: 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞𝑦 (2.39) 

 

Diante disto, encontra-se a função corrente para o escoamento incompressível e 

uniforme orientado na direção positiva de 𝑥 no sistema de coordenadas cartesianas, conforme 

a Figura (2.2). 
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Figura 2.2 - Função corrente para o escoamento uniforme 

Fonte: Autores (2016) 

 

Considerando a transformação para o sistema coordenadas cilíndricas: 

 

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (2.40) 

 

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2.41) 

 

Encontra-se: 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (2.42) 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2.43) 

 

Para um escoamento uniforme orientado na direção 𝑥 com uma angulação 𝛼, as funções 

podem ser encontradas de uma forma análoga. Considerando agora o campo de velocidades 

abaixo, o procedimento de cálculo para encontrar as funções se repete. 

 

𝑢 = 𝑈∞ cos (𝛼) (2.44) 

 

𝑣 = 𝑈∞ sen (𝛼) (2.45) 

 

Portanto, encontra-se as funções no sistema de coordenadas cartesiano. 
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𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞(𝑥 cos(𝛼) + 𝑦 𝑠𝑒𝑛(𝛼)) (2.46) 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞(𝑦 cos(𝛼) − 𝑥 𝑠𝑒𝑛(𝛼)) (2.47) 

 

Em coordenadas cilíndricas, tendo em vista a transformação adotada acima, elas são 

reescritas como: 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞(𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) cos(𝛼) + 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑠𝑒𝑛(𝛼)) = 𝑈∞ 𝑟 cos(𝜃 − 𝛼) (2.48) 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 = 𝑈∞(𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos(𝛼) − 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑠𝑒𝑛(𝛼)) = 𝑈∞ 𝑟 sen(𝜃 − 𝛼) (2.49) 

 

2.3 ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE E SUMIDOURO 

 

2.3.1 Fonte e sumidouro 

 

Uma fonte de escoamento pode ser definida como um escoamento bidimensional e 

incompressível onde as linhas de corrente saem de uma origem radialmente, na qual a 

velocidade radial deste escoamento varia inversamente com a distância. Além disso através da 

Figura (2.3) pode-se observar que o campo de velocidades, em coordenadas cilíndricas, é 

definido por 𝑉𝑟 e 𝑉𝜃, onde 𝑉𝑟 é a velocidade radial e 𝑉𝜃 a velocidade tangencial. Neste caso, a 

velocidade tangencial é nula. 

 

 

Figura 2.3 - Fonte de escoamento 
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Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

É importante ressaltar que como se trata de um sistema de coordenadas cilíndricas, a 

direção 𝑧 se encontra perpendicular ao plano da página. Além disso, é possível notar que a fonte 

de escoamento é incompressível pois satisfaz a condição de incompressibilidade para qualquer 

ponto exceto a origem, onde o valor da Equação (2.8) se torna infinito, e irrotacional para 

qualquer ponto, uma vez que satisfaz a condição de irrotacionalidade descrita pela Equação 

(2.1). 

O escoamento sumidouro é o escoamento oposto ao da fonte. Ele pode ser definido 

como um escoamento bidimensional e incompressível onde as linhas de corrente entram numa 

origem radialmente, na qual a velocidade radial varia inversamente com a distância, assim como 

a fonte de escoamento. Assim, o escoamento sumidouro é basicamente o negativo de uma fonte 

de escoamento. Além disso através da Figura (2.4) observa-se que o campo de velocidades é 

semelhante ao descrito para a fonte de escoamento, porém a velocidade radial, neste caso, é 

negativa. 

 

 

Figura 2.4 - Sumidouro de escoamento 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

Através das definições acima, como a velocidade radial é inversamente proporcional à 

distância radial 𝑟, a velocidade tangencial é nula e o escoamento é fisicamente possível, já que 

é incompressível, obtém-se o campo de velocidades em coordenadas cilíndricas através das 

Equações (2.50) e (2.51). 
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𝑉𝑟 =
𝐶

𝑟
 (2.50) 

 

𝑉𝜃 = 0 (2.51) 

 

Onde 𝐶 é uma constante que define o volume do escoamento na fonte, caso for positivo, 

ou sumidouro, caso for negativo. Além disso, o comprimento 𝑙 na direção 𝑧 perpendicular à 

página de acordo com a Figura (2.5), numa descrição tridimensional, representa a linha de 

fontes ou sumidouros. Numa descrição bidimensional, esta linha se resume a um ponto e o 

escoamento é o mesmo para qualquer plano perpendicular ao eixo 𝑧. A vazão mássica 

atravessando a superfície deste cilindro com raio 𝑟 e comprimento 𝑙 pode ser definida pela 

Equação (2.52). 

 

 

Figura 2.5 - Linha de fonte  

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

�̇� = ∫ 𝜌𝑟𝑙𝑉𝑟𝑑𝜃
2𝜋

0
= 𝜌𝑟𝑙𝑉𝑟 ∫ 𝑑𝜃

2𝜋

0
= 2𝜋𝜌𝑟𝑙𝑉𝑟 (2.52) 

 

A vazão volumétrica por segundo pode ser definida de acordo com a Equação (2.53) 

abaixo. 

 

�̇� =
�̇�

𝜌
= 2𝜋𝑟𝑙𝑉𝑟 (2.53) 
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Portanto a taxa de vazão volumétrica por unidade de comprimento pode ser obtida 

através da Equação (2.54), encontrando o valor da velocidade radial 𝑉𝑟, descrita na Equação 

(2.55). 

 

Λ =
�̇�

𝑙
= 2𝜋𝑟𝑉𝑟 (2.54) 

 

𝑉𝑟 =
Λ

2𝜋𝑟
 (2.55) 

 

Assim, comparando as Equações (2.50) e (2.55), percebe-se que a constante recebe o 

valor descrito na Equação (2.56) abaixo, onde Λ representa, fisicamente, a taxa de vazão 

volumétrica na fonte, se o valor for positivo, ou no sumidouro, se o valor for negativo. 

 

𝐶 =
Λ

2𝜋
  (2.56) 

 

O potencial da velocidade de uma fonte pode ser obtida de acordo com a Equação (2.57) 

e (2.58), através de (2.10), (2.11), (2.55) e (2.51). 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑟
= 𝑉𝑟 =

Λ

2𝜋𝑟
 (2.57) 

 

1

𝑟

𝜕𝜙

𝜕𝜃
= 𝑉𝜃 = 0 (2.58) 

 

Integrando as Equações (2.57) e (2.58) com respeito a 𝑟 e 𝜃, respectivamente, encontra-

se a função potencial da velocidade para uma fonte de escoamento bidimensional.  

 

𝜙 =
Λ

2𝜋
ln 𝑟 + 𝑓(𝜃) (2.59) 

 

𝜙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝑓(𝑟) (2.60) 

 

𝜙𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 =
Λ

2𝜋
ln 𝑟 (2.61) 
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Além disso, através das Equações (2.62) e (2.63) pode-se encontrar a função corrente 

do problema, onde a velocidade radial foi definida pela Equação (2.55) e a tangencial é nula, 

de acordo com a Equação (2.51). 

 

1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
= 𝑉𝑟 =

Λ

2𝜋𝑟
 (2.62) 

 

−
𝜕𝜓

𝜕𝑟
= 𝑉𝜃 = 0 (2.63) 

 

 Integrando as Equações (2.62) e (2.63) com respeito às variáveis 𝜃 e 𝑟, 

respectivamente, encontra-se a função corrente para uma fonte de escoamento bidimensional, 

de acordo com a Equação (2.66) abaixo, tendo em vista que o valor da constante é nulo na 

Equação (2.65). 

 

𝜓 =
Λ

2𝜋
𝜃 + 𝑓(𝑟) (2.64) 

 

𝜓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝑓(𝜃) (2.65) 

 

𝜓𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 =
Λ

2𝜋
𝜃 (2.66) 

 

É importante ressaltar que, como dito anteriormente, o valor da taxa de vazão 

volumétrica Λ nas funções encontradas, se positivo representa uma fonte de escoamento e se 

negativo um sumidouro. Portanto, para representar um sumidouro basta adicionar um sinal 

negativo nas funções potencial da velocidade e corrente, de acordo com as Equações (2.67) e 

(2.68) abaixo. 

 

𝜙𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = −
Λ

2𝜋
ln 𝑟 (2.67) 

 

𝜓𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = −
Λ

2𝜋
𝜃 (2.68) 

 

2.3.2 Escoamento uniforme com fonte 
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Através de uma fonte de escoamento de intensidade Λ localizada na origem e um 

escoamento uniforme orientado da esquerda para direita, a superposição destes escoamentos 

pode ser representado pela Figura (2.6) .  

 

Figura 2.6 - Combinação de escoamento uniforme com fonte 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

Além disso, tendo em vista a Equação (2.43) da função corrente em coordenadas polares 

de um escoamento uniforme com velocidade 𝑈∞ e a Equação (2.66) da função corrente, também 

em coordenadas polares, de uma fonte de escoamento com intensidade Λ, obtidos nas seções 

anteriores, pode-se obter a função corrente para o escoamento uniforme com uma fonte através 

da Equação (2.69). 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = 𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜓𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 (2.69) 

 

É importante ressaltar que, tendo em vista a propriedade descrita pela Equação (2.69), 

como as Equações (2.43) e (2.66) são soluções da equação de Laplace, a soma destas equações 

também representam uma solução. Portanto encontra-se a Equação (2.70) da função corrente 

do escoamento uniforme com fonte, representado pela Figura (2.7). 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) +
Λ

2𝜋
𝜃 (2.70) 
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Figura 2.7 – Gráfico gerado pelo software Mathematica representando a combinação de 

escoamento uniforme com fonte. 

Fonte: Autores (2016) 

 

De forma análoga, através da Equação (2.71) pode-se encontrar a função potencial da 

velocidade para o escoamento uniforme com uma fonte. 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = 𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜙𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 (2.71) 

 

Tendo em vista as Equações (2.42) e (2.61), encontra-se a Equação (2.72). 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = 𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) +
Λ

2𝜋
ln 𝑟 (2.72) 

 

A Figura (2.8) ilustra a função corrente e potencial da velocidade, representada pelas 

linhas vermelhas, para o escoamento uniforme com uma fonte.  
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Figura 2.8 – Funções corrente e potencial da velocidade para o caso de escoamento 

uniforme com fonte. 

Fonte: Autores (2016) 

 

Além disso, através das Equações (2.17) e (2.18), sabe-se que a diferenciação da função 

corrente do escoamento uniforme com uma fonte, obtida pela Equação (2.70), resulta o campo 

de velocidades do problema, descrito pelas equações abaixo. 

 

𝑉𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 =
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
= 𝑈∞ cos(𝜃) +

Λ

2𝜋𝑟
 (2.73) 

 

𝑉𝜃 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = −
𝜕𝜓

𝜕𝑟
= −𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2.74) 

 

Através das equações acima é possível observar que o campo de velocidades encontrado 

consiste na soma de dois campos de velocidade. Trata-se de um resultado consistente pela 

natureza linear da equação de Laplace. 

Por fim, os pontos de estagnação podem ser obtidos através das Equações (2.75) e 

(2.76). 

 

𝑈∞ cos(𝜃) +
Λ

2𝜋𝑟
= 0 (2.75) 

 

𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 0 (2.76) 
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Resolvendo para 𝑟 e 𝜃, verifica-se que um ponto de estagnação existe localizado de 

acordo com a Equação (2.77). A Figura (2.9) mostra a posição deste ponto, representado em 

vermelho. 

 

(𝑟, 𝜃)𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = (
Λ

2𝜋𝑈∞
, 𝜋) (2.77) 

 

 

Figura 2.9 – Ponto de estagnação no caso de escoamento uniforme com fonte. 

Fonte: Autores (2016) 

 

Substituindo o ponto de estagnação encontrado na Equação (2.77), obtém-se a Equação 

(2.78) abaixo que representa a função corrente que passa por este ponto.  

 

𝜓𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 = 𝑈∞
Λ

2𝜋𝑈∞
 𝑠𝑒𝑛(𝜋) +

Λ

2𝜋
𝜋 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.78) 

 

Portando encontra-se a Equação (2.79). 

 

𝜓𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 =
Λ

2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.79) 

 

 É importante ressaltar que no ponto de estagnação a linha de corrente se divide, 

separando o escoamento livre do escoamento proveniente da fonte, de acordo com a linha em 

azul da Figura (2.9). Como se trata de um escoamento invíscido, onde a velocidade na superfície 

do corpo imerso no fluido é tangente à ele, esta linha de corrente pode ser interpretada como 

sendo um corpo sólido, como ilustra a Figura (2.10) abaixo. 
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Figura 2.10 – Linha de corrente formando um corpo sólido. 

Fonte: Autores (2016) 

 

2.3.3 Escoamento uniforme com sumidouro 

 

O escoamento uniforme com sumidouro pode ser obtido de uma forma semelhante a 

que foi descrita no item 2.3.2. Como as Equações (2.43) e (2.68) satisfazem a equação de 

Laplace, a Equação (2.80) da função corrente, que consiste na soma destas equações, também 

é uma solução. A função potencial é obtida através do mesmo raciocínio, de acordo com a 

Equação (2.81). 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜓𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 (2.80) 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜙𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 (2.81) 

 

Além disso, como visto no item 2.3.1 deste capítulo, a função corrente de um sumidouro 

pode ser encontrada inserindo um sinal negativo na equação da função corrente que descreve 

uma fonte de escoamento. Portanto, a Equação (2.82) define a função corrente para o 

escoamento uniforme com sumidouro, ilustrada pela Figura (2.11). É importante ressaltar que 

a linha em azul corresponde à linha de corrente 𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 0. 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) −
Λ

2𝜋
𝜃 (2.82) 
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Figura 2.11 – Combinação de escoamento uniforme com sumidouro. 

Fonte: Autores (2016) 

 

Através das Equações (2.42) e (2.67) pode-se encontrar a Equação (2.83) da função 

potencial da velocidade para o escoamento uniforme com sumidouro, representada por linhas 

vermelhas na Figura (2.12). 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) −
Λ

2𝜋
ln 𝑟 (2.83) 

 

 

Figura 2.12 – Linhas vermelhas representando a função potencial da velocidade para 

uma combinação de escoamento uniforme com sumidouro. 

Fonte: Autores (2016) 

 

O campo de velocidades do escoamento uniforme com sumidouro se encontra descrito 

através das Equações (2.84) e (2.85). 
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𝑉𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 =
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
= 𝑈∞ cos(𝜃) −

Λ

2𝜋𝑟
 (2.84) 

 

𝑉𝜃 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = −
𝜕𝜓

𝜕𝑟
= −𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2.85) 

 

Igualando as Equações (2.84) e (2.85) a zero para se encontrar os pontos de estagnação, 

encontra-se um ponto de estagnação cuja a localização está ilustrada na Figura (2.13) em 

vermelho. 

 

(𝑟, 𝜃)𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = (
Λ

2𝜋𝑈∞
, 0)  (2.86) 

 

 

Figura 2.13 – Ponto de estagnação na combinação de escoamento uniforme com 

sumidouro. 

Fonte: Autores (2016) 

 

2.3.4 Escoamento uniforme com fonte e sumidouro 

 

Considerando uma fonte e sumidouro em um escoamento uniforme com uma distância 

𝑏 e – 𝑏 da origem, respectivamente, pode-se encontrar o escoamento representado pela Figura 

(2.14). 
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Figura 2.14 - Combinação de escoamento uniforme com fonte e sumidouro. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

Sabe-se que as funções correntes de cada escoamento podem ser somadas, assim como 

as funções potenciais da velocidade, obtendo a função corrente e potencial para o escoamento 

uniforme com fonte e sumidouro, descritas pelas Equações (2.87) e (2.88). 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜓𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 + 𝜓𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 (2.87) 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜙𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 + 𝜙𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 (2.88) 

 

Substituindo as Equações (2.43), (2.66) e (2.68) em (2.87), encontra-se a Equação (2.89) 

para a função corrente. 

 

𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) +
Λ

2𝜋
(𝜃1 − 𝜃2) (2.89) 

 

De forma semelhante, obtém-se a Equação (2.90) para o potencial da velocidade, 

substituindo as Equações (2.42), (2.61) e (2.67) em (2.88). 

 

𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓+𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒+𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) +
Λ

2𝜋
(𝑟1 − 𝑟2) (2.90) 

 

A Figura (2.15) ilustra a função corrente, representada pelas linhas pretas, e potencial 

da velocidade, pelas linhas vermelhas, do escoamento uniforme com uma fonte e sumidouro. 
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Figura 2.15 – Função corrente, em preto, e função potencial da velocidade, em vermelho, 

para o caso de escoamento uniforme com fonte e sumidouro. 

Fonte: Autores (2016) 

 

Os pontos de estagnação podem ser encontrados através da Equação (2.91), tendo em 

vista a Equação (2.89) da função corrente do escoamento uniforme com uma fonte e um 

sumidouro. 

 

𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) +
Λ

2𝜋
(𝜃1 − 𝜃2) = 0 (2.91) 

 

Estes pontos estão localizados em vermelho de acordo com a Figura (2.16) abaixo. 

 

 

Figura 2.16 – Pontos de estagnação para o caso de escoamento uniforme com fonte e 

sumidouro. 

Fonte: Autores (2016) 
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2.3.5 Escoamento uniforme com dipolo 

 

O dipolo consiste numa singularidade gerada pela aplicação de uma fonte e sumidouro. 

Sabe-se que a função de corrente para uma fonte e sumidouro pode ser encontrada através da 

soma das funções que representam cada um. Além disso, tendo em vista uma fonte com 

intensidade Λ e um sumidouro com uma intensidade igual, porém oposta, −Λ, separados por 

uma distância 𝑙 de acordo com a Figura (2.17), obtém-se a Equação (2.92) abaixo. 

 

𝜓𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒+𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑢𝑟𝑜 =
Λ

2𝜋
𝜃1 −

Λ

2𝜋
𝜃2 = −

Λ

2𝜋
Δ𝜃 (2.92) 

 

Figura 2.17 – Par de fonte e sumidouro. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

Fazendo a distância 𝑙 se aproximar a zero, conforme a Figura (2.18), encontra-se a 

Equação (2.93) que representa o dipolo. É importante ressaltar que quando  𝑙 → 0 a magnitude 

das intensidades da fonte e sumidouro aumentam de tal forma que produto 𝑙Λ permanece 

constante.  

 

 

Figura 2.18 – Dipolo. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 
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𝜓𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 = lim
𝑙→0

𝑘=𝑙Λ=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

(−
Λ

2𝜋
𝑑𝜃) (2.93) 

 

Através da Figura (2.18), encontra-se a Equação (2.96) para o ângulo 𝜃 infinitesimal. 

 

𝑎 = 𝑙 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2.94) 

 

𝑏 = 𝑟 − 𝑙 cos (𝜃) (2.95) 

 

𝑑𝜃 =
𝑎

𝑏
=

𝑙 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑟−𝑙 cos (𝜃)
 (2.96) 

 

Substituindo a Equação (2.96) na Equação (2.93), obtém-se a Equação (2.97). 

 

𝜓𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 = lim
𝑙→0

𝑘=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

(−
Λ

2𝜋

𝑙 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑟−𝑙 cos (𝜃)
) (2.97) 

 

Substituindo 𝑘 = 𝑙Λ na Equação (2.97), a Equação (2.98) pode ser obtida. 

 

𝜓𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 = lim
𝑙→0

𝑘=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

(−
𝑘

2𝜋

𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑟−𝑙 cos (𝜃)
) (2.98) 

 

Portanto encontra-se a Equação (2.99) para a função corrente e a Equação (2.100) para 

a função potencial da velocidade do dipolo. A Figura (2.19) ilustra as linhas de corrente de um 

dipolo. 

 

𝜓𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 = −
𝑘

2𝜋

𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑟
 (2.99) 

 

𝜙𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 =
𝑘

2𝜋

𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑟
 (2.100) 
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Figura 2.19 – Linhas de corrente para um dipolo. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

O estudo destes escoamentos é importante visto que são amplamente utilizados para 

descrever o escoamento ao redor de geometrias definidas, como aerofólios. Para isto o método 

dos painéis, que é o foco desta dissertação, consegue, através destes escoamentos, definir a 

geometria que se deseja analisar. 

 

2.4 ESCOAMENTO EM UM CILINDRO 

 

O escoamento em um cilindro pode ser obtido através da combinação de um escoamento 

uniforme, visto na Seção 2.2, e um dipolo, visto na Seção 2.3.5, conforme a Figura (2.20). 

Trata-se de um problema clássico de aerodinâmica. 

 

 

Figura 2.20 - Combinação de escoamento uniforme com dipolo. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 
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Sabe-se que as funções corrente e potencial da velocidade do escoamento uniforme e do 

dipolo podem ser somadas, de acordo com a Equação (2.101) e (2.102), para encontrar a função 

corrente e potencial da velocidade que descreve o escoamento no cilindro. 

 

𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜓𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜓𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 (2.101) 

 

𝜙𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜙𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 + 𝜙𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 (2.102) 

 

Substituindo as Equações (2.43) e (2.99) na Equação (2.101), obtém-se a função 

corrente do escoamento no cilindro. De forma semelhante, substituindo as Equações (2.42) e 

(2.100) na Equação (2.102), obtém-se a função potencial da velocidade. A Figura (2.21) ilustra 

estas funções, onde as linhas pretas representam a função corrente, e as vermelhas a função 

potencial. Vale ressaltar que a linha azul corresponde a linha de corrente 𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 0. 

 

𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) −
𝑘

2𝜋

𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑟
= 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 −

𝑘

2𝜋𝑈∞𝑟²
)  (2.103) 

 

𝜙𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) +
𝑘

2𝜋

𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑟
= 𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 +

𝑘

2𝜋𝑈∞𝑟²
)  (2.104) 

 

 

Figura 2.21 – Função corrente, em preto, e função potencial, em vermelho, para o 

caso de escoamento ao redor de um cilindro.  

Fonte: Autores (2016) 
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 Através da Equação (2.105), que representa o raio 𝑅 do cilindro, substituindo na 

Equação (2.103), encontra-se a Equação (2.106). 

 

𝑅2 =
𝑘

2𝜋𝑈∞
 (2.105) 

 

𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 −
𝑅²

𝑟²
) (2.106) 

 

 Diferenciando a Equação (2.106) acima tendo em vista as Equações (2.17) e (2.18), 

pode-se obter o campo de velocidades do problema ilustrado pela Figura (2.22). 

 

𝑉𝑟 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
=

1

𝑟
𝑈∞𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −

𝑅²

𝑟²
) = 𝑈∞ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −

𝑅²

𝑟²
) (2.107) 

 

𝑉𝜃 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = −
𝜕𝜓

𝜕𝑟
= − [𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

2 𝑅2

𝑟3 + 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 −
𝑅2

𝑟2)] =

−𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 +
𝑅2

𝑟2) (2.108) 

 

Figura 2.22 – Campo de velocidades para o escoamento ao redor de um cilindro. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

 Os pontos de estagnação podem ser encontrados igualando o campo de velocidades a 

zero de acordo com as Equações (2.109) e (2.110). 

 

𝑈∞ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −
𝑅²

𝑟²
) = 0 (2.109) 
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𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 +
𝑅2

𝑟2) = 0 (2.110) 

 

Resolvendo o sistema acima para 𝑟 e 𝜃, verifica-se que existem dois pontos de 

estagnação conforme descrito nas Equações (2.111) e (2.112) abaixo. A Figura (2.23) mostra a 

localização destes pontos em vermelho. 

 

(𝑟, 𝜃)𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 1 = (𝑅, 𝜋) (2.111) 

 

(𝑟, 𝜃)𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2 = (𝑅, 0) (2.112) 

 

 

Figura 2.23 – Pontos de estagnação para o caso de escoamento ao redor de um cilindro. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

 Para se encontrar a distribuição de pressão no cilindro, deve-se primeiramente ter 

conhecimento da distribuição da velocidade na superfície deste, ou seja, em 𝑟 = 𝑅. As 

velocidades radial 𝑉𝑟 e tangencial 𝑉𝜃  podem ser encontradas tendo em vista as Equações (2.113) 

e (2.114). 

 

𝑉𝑟 = 𝑈∞ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −
𝑅²

𝑅²
) = 0 (2.113) 

 

𝑉𝜃 = −𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 +
𝑅2

𝑅2) = −2 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2.114) 
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 Sabe-se que o coeficiente de pressão pode ser dado de acordo com a Equação (2.115) abaixo. 

 

𝐶𝑝 = 1 − (
𝑉

𝑈∞
)

2

 (2.115) 

 

 Substituindo a distribuição das velocidades obtidas nas Equações (2.113) e (2.114) na 

Equação (2.115), encontra-se a Equação (2.116) do coeficiente de pressão para o cilindro 

imerso em um escoamento uniforme. 

 

𝐶𝑝 = 1 − (
−2 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑈∞
)

2

= 1 − 4 𝑠𝑒𝑛²(𝜃) (2.116) 

 

 Através da equação de Bernoulli, representada pela Equação (2.117), pode-se, finalmente, 

encontrar a distribuição de pressão no cilindro. 

 

1

2
𝜌∞𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 + 𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
1

2
𝜌∞𝑈∞

2 + 𝑃∞ (2.117) 

 

 Onde através da Equação (2.118) pode-se encontrar o módulo da velocidade na superfície 

do cilindro. 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = √𝑉𝑟
2 + 𝑉𝜃² = √(−2 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃))² (2.118) 

 

 Portanto a pressão no cilindro é dada pela Equação (2.119). 

 

𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑃∞ +
1

2
𝜌∞(𝑈∞

2 − 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) (2.119) 

 

 Substituindo a Equação (2.118) em (2.119), encontra-se a Equação (2.120) abaixo. 

 

𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑃∞ +
1

2
𝜌∞ (𝑈∞

2 − (−2 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃))
2

) (2.120) 

  

 Pode-se notar que a pressão no cilindro é função do coeficiente de pressão segundo a 

Equação (2.121). 
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𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑃∞ +
1

2
𝜌∞𝑈∞

2 (1 − 4 𝑠𝑒𝑛2(𝜃)) = 𝑃∞ +
1

2
𝜌∞𝑈∞

2 𝐶𝑝 (2.121) 

 

 A Figura (2.24) ilustra a distribuição de pressão do escoamento uniforme com um cilindro. 

 

 

 

Figura 2.24 – Distribuição de pressão para o caso de escoamento ao redor de um 

cilindro.  

Fonte: Autores (2016) 

 

   

2.5 CILINDRO COM VÓRTICE 

 

2.5.1 Escoamento em um vórtice 

 

A Figura (2.25) representa um escoamento onde as linhas de corrente são círculos 

concêntricos centrados na origem e a velocidade é constante em cada linha de corrente, porém 

variando de uma linha de corrente para outra inversamente com a distância até a origem. Este 

escoamento em questão é o escoamento de um vórtice. 

 



49 

 

 

Figura 2.25 – Escoamento de um vórtice. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

 

O campo de velocidades, de acordo com a definição do escoamento em um vórtice, 

assume a forma representada pelas Equações (2.122) e (2.123) abaixo. 

 

𝑉𝑟 = 0 (2.122) 

 

𝑉𝜃 =
𝐶

𝑟
 (2.123) 

 

Onde 𝐶 consiste em uma constante. Além disso pode-se verificar que o escoamento é 

incompressível para qualquer ponto, através da Equação (2.8), e é irrotacional, exceto para 

origem, de acordo com a Equação (2.1). 

O valor da constante pode ser encontrado de acordo com a Equação (2.123), através da 

circulação ao redor de uma linha de corrente circular arbitrária. 

 

Γ = − ∮ 𝑽. 𝒅𝒔 = −𝑉𝜃 (2𝜋𝑟)  (2.124) 

 

Desta forma encontra-se, através da Equação (2.124), a velocidade tangencial 𝑉𝜃.  

 

𝑉𝜃 = −
Γ

2𝜋𝑟
  (2.125) 

 

Portanto o valor da constante é representado pela Equação (2.126), onde Γ representa a 

intensidade do vórtice. 
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𝐶 = −
Γ

2𝜋
  (2.126) 

 

É possível notar que quando a intensidade do vórtice é positiva, a velocidade tangencial 

é negativa. Quando negativa, a velocidade tangencial se torna positiva. Portanto conclui-se que 

o vórtice cuja intensidade é positiva rotaciona na direção horária, como ilustrado na Figura 

(2.25). 

A função potencial da velocidade para o vórtice pode ser encontrada tendo em vista as 

Equações (2.10) e (2.11), tendo em base que a velocidade radial 𝑉𝑟 é nula e a tangencial 𝑉𝜃 é 

dada pela Equação (2.128). 

 

𝜕𝜙

𝜕𝑟
= 𝑉𝑟 = 0 (2.127) 

 

1

𝑟

𝜕𝜙

𝜕𝜃
= 𝑉𝜃 = −

Γ

2𝜋𝑟
 (2.128) 

 

Integrando as Equações (2.127) e (2.128), encontra-se a função potencial da velocidade 

para o vórtice, representado pela Equação (2.129). 

 

𝜙𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 = −
Γ

2𝜋
𝜃 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.129) 

 

A função corrente para o vórtice pode ser obtida através das Equações (2.130) e (2.131). 

 

1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
= 𝑉𝑟 = 0 (2.130) 

 

−
𝜕𝜓

𝜕𝑟
= 𝑉𝜃 = −

Γ

2𝜋𝑟
 (2.131) 

 

Portanto encontra-se a Equação (2.132) para a função corrente de um vórtice. 

  

𝜓𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 =
Γ

2𝜋
ln 𝑟 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.132) 

 

2.5.2 Escoamento em um cilindro com vórtice 
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Sabe-se que a função corrente para o escoamento em um cilindro com vórtice pode ser 

encontrada através da soma das Equações (2.103) e (2.132). Estas equações representam a 

função corrente do escoamento em um cilindro e do vórtice, respectivamente, obtendo a 

Equação (2.133) abaixo. A Figura (2.26) ilustra este escoamento. 

 

𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 = 𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝜓𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 (2.133) 

 

 

Figura 2.26 – Combinação de escoamento ao redor de um cilindro e um vórtice.  

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

 

Como o valor da constante é arbitrário, o seu valor pode ser representado pela Equação 

(2.134) abaixo. Onde 𝑅 é o raio do cilindro. 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = −
Γ

2𝜋
ln 𝑅 (2.134) 

 

Substituindo a Equação (2.134) em (2.132), encontra-se a Equação (2.135) para a 

função corrente do vórtice. 

 

𝜓𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 =
Γ

2𝜋
ln 𝑟 −

Γ

2𝜋
ln 𝑅 =

Γ

2𝜋
ln

𝑟

𝑅
 (2.135) 

 

Portanto a função corrente do escoamento em um cilindro com vórtice é encontrada 

substituindo as Equações (2.103) e (2.135) na Equação (2.133), obtendo a Equação (2.136). A 

Figura (2.27) ilustra a função corrente através das linhas pretas. A linha em azul corresponde à 

linha de corrente 𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 = 0. 
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𝜓𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 = 𝑈∞𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 −
𝑅²

𝑟²
) +

Γ

2𝜋
ln

𝑟

𝑅
 (2.136) 

 

Figura 2.27 – Função corrente, em preto, para o caso de escoamento ao redor de um 

cilindro com vórtice. Em azul, destaca-se a linha de corrente em que 𝝍 =0. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

O campo de velocidades deste escoamento, ilustrado pela Figura (2.28), é representado 

pelas Equações (2.137) e (2.138) abaixo. Este campo pode ser encontrado diferenciando a 

Equação (2.136), tendo em vista as Equações (2.17) e (2.18).  

 

𝑉𝑟 =
1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝜃
= 𝑈∞ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −

𝑅²

𝑟²
) (2.137) 

 

𝑉𝜃 = −
𝜕𝜓

𝜕𝑟
= −𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 +

𝑅2

𝑟2
) −

Γ

2𝜋𝑟
 (2.138) 
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Figura 2.28 – Campo de velocidades para o caso de escoamento ao redor de um cilindro 

com vórtice. 

Fonte: Autores (2016) 

 

Através das equações encontradas para o campo de velocidades, é possível observar que 

este campo pode ser encontrado apenas somando o campo de velocidades do escoamento em 

um cilindro com o escoamento em um vórtice. 

Os pontos de estagnação são encontrados de acordo com as Equações (2.139) e (2.140), 

igualando o campo de velocidades a zero. 

 

𝑈∞ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −
𝑅²

𝑟²
) = 0 (2.139) 

 

−𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 +
𝑅2

𝑟2
) −

Γ

2𝜋𝑟
= 0 (2.140) 

 

Através da Equação (2.139), percebe-se que 𝑟 = 𝑅 é uma solução. Assim, substituindo 

na Equação (2.140), encontra-se o ângulo 𝜃𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 para os pontos de estagnação, 

descrito pela Equação (2.141). 

 

𝜃𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 = 𝑠𝑖𝑛−1 (−
Γ

4𝜋𝑈∞𝑅
) (2.141) 

 

Onde a parcela do 𝑠𝑖𝑛−1 pode resultar um valor menor, igual ou maior do que um, 

conforme as Equações (2.142), (2.143) e (2.144), respectivamente. 
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Γ

4𝜋𝑈∞𝑅
< 1 (2.142) 

 

Γ

4𝜋𝑈∞𝑅
= 1 (2.143) 

 

Γ

4𝜋𝑈∞𝑅
> 1 (2.144) 

 

Portanto a intensidade do vórtice pode assumir os valores das Equações (2.145), (2.146) 

e (2.147). 

 

Γ < 4𝜋𝑈∞𝑅 (2.145) 

 

Γ = 4𝜋𝑈∞𝑅 (2.146) 

 

Γ > 4𝜋𝑈∞𝑅 (2.147) 

 

Se Γ for menor do que o produto 4𝜋𝑈∞𝑅, encontram-se dois pontos de estagnação na 

superfície do cilindro. Sendo um deles no terceiro quadrante e outro no quarto quadrante. Já se 

Γ for igual ao produto, encontra-se apenas um ponto de estagnação localizado em (𝑅, − 𝜋 2⁄ ). 

Por fim se a intensidade do vórtice for maior que a produto 4𝜋𝑈∞𝑅, encontram-se dois pontos 

de estagnação, sendo um deles no interior do cilindro, que pode ser desprezado, já que se 

encontra fora do domínio de interesse, e outro no exterior do cilindro em 𝑟 > 𝑅, conforme 

ilustrado na Figura (2.29) abaixo. 

 

 

Figura 2.29 – Pontos de estagnação para o caso de escoamento ao redor de um cilindro 

com vórtice.  

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 
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O valor da posição 𝑟 para o caso descrito pela Equação (2.147), onde Γ é maior que o 

produto 4𝜋𝑈∞𝑅, pode ser obtido de acordo com a Equação (2.140),  tendo em vista que 𝑟 = 𝑅 

não é mais uma solução para a Equação (2.139). Portanto, resolvendo esta equação para 𝜃, 

encontra-se que 𝜃 = 𝜋 2⁄  e 𝜃 = − 𝜋 2⁄  satisfazem a equação. Substituindo 𝜃 = − 𝜋 2⁄  na 

Equação (2.140), e resolvendo para 𝑟 obtém-se a Equação (2.148). 

 

𝑟𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜+𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 =
Γ

4𝜋𝑈∞
± √(

Γ

4𝜋𝑈∞
) − 𝑅² (2.148) 

 

A distribuição da velocidade na superfície do cilindro pode ser encontrada tendo em 

vista as Equações (2.149) e (2.150), para se encontrar a distribuição de pressão no cilindro com 

vórtice. 

 

𝑉𝑟 = 𝑈∞ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) (1 −
𝑅²

𝑅²
) = 0 (2.149) 

 

𝑉𝜃 = −𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (1 +
𝑅2

𝑅2) −
Γ

2𝜋𝑅
= −2 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) −

Γ

2𝜋𝑅
 (2.150) 

 

Assim encontra-se a Equação (2.151) para a velocidade na superfície do cilindro. 

 

𝑉 = 𝑉𝜃 = −2 𝑈∞ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) −
Γ

2𝜋𝑅
 (2.151) 

 

Como visto no item 2.4 deste capítulo, o coeficiente de pressão pode ser encontrado 

através da Equação (2.152). 

 

𝐶𝑝 = 1 − (
𝑉

𝑈∞
)

2

 (2.152) 

 

Substituindo a Equação (2.151) na Equação (2.152), encontra-se o coeficiente de 

pressão para o escoamento em um cilindro com vórtice. 

 

𝐶𝑝 = 1 − (−2 𝑠𝑒𝑛(𝜃) −
Γ

2𝜋𝑅𝑈∞
)

2

 (2.153) 
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Simplificando a Equação (2.153), obtém-se a Equação (2.154) abaixo. 

 

𝐶𝑝 = 1 − [4 𝑠𝑒𝑛2(𝜃) +
2 Γ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝜋𝑅𝑈∞
+ (

Γ

2𝜋𝑅𝑈∞
)

2

] (2.154) 

 

Além disso, como visto anteriormente no item 2.4, a distribuição de pressão é função 

do coeficiente de pressão conforme a Equação (2.155). 

 

𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑃∞ +
1

2
𝜌∞𝑈∞

2 𝐶𝑝 (2.155) 

 

Portanto encontra-se a Equação (2.156) para a distribuição de pressão do escoamento 

em um cilindro com vórtice ilustrada na Figura (2.30). 

 

𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑃∞ +
1

2
𝜌∞𝑈∞

2 {1 − [4 𝑠𝑒𝑛2(𝜃) +
2 Γ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝜋𝑅𝑈∞
+ (

Γ

2𝜋𝑅𝑈∞
)

2

]} (2.156) 

 

 

Figura 2.30 – Distribuição de pressão para o caso de escoamento ao redor de um cilindro 

com vórtice.  

Fonte: Autores (2016) 

 

 

A análise da distribuição de pressão é importante para se ter conhecimento da 

sustentação gerada neste tipo de escoamento. 
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3 ANÁLISE ATRAVÉS DO MÉTODO DOS PAINÉIS 

 

3.1 PROPÓSITO DO MÉTODO DOS PAINÉIS 

 

Na seção anterior, combinações de fluxos uniformes, fontes e sumidouros resultaram 

em corpos de formato bastante específico para serem analisados. Esse método portanto, apesar 

de ser de extrema importância para a compreensão acerca do escoamento ao redor de corpos, 

não possui muita utilidade em meios práticos. 

O método dos painéis permite estudar o escoamento de maneira oposta. O usuário 

especifica primeiramente a geometria do corpo, e o método traz como resultado o fluxo ao redor 

deste. Desse modo, é possível tratar de geometrias mais realistas, pois o método é capaz de 

analisar corpos arbitrários. 

O método consiste em discretizar o corpo utilizando uma série de painéis retos, onde 

singularidades serão aplicadas, como fontes e sumidouros. Combinando isto a um escoamento 

uniforme faz com que a superfície do corpo se torne uma linha de corrente do fluxo, e a solução 

será dada pela intensidade das singularidades aplicadas.  

 

3.2 SOURCE PANEL METHOD 

 

O source panel method, método das fontes, é uma técnica para analisar corpos sem 

sustentação, ou seja, onde não há circulação. Como explicado no seção 2.3, as linhas de fonte 

possuem intensidade Λ, que representa a taxa de fluxo de volume por unidade de profundidade. 

Para o método das fontes é importante o conceito da chamada source sheet, isto é, folha de 

fontes. Trata-se de uma conjunto de linhas de fonte, alinhadas lado a lado. Sendo 𝑠 a distância 

ao longo de tal folha, sob vista lateral,  denota-se λ=λ(s) como a intensidade da fonte por 

unidade de comprimento, ou seja, taxa de fluxo de volume por unidade de profundidade e de 

comprimento. Sendo assim, 𝜆𝑑𝑠 irá denotar a intensidade de uma porção infinitesimal da folha 

de fontes, podendo ser cosiderada a intensidade de uma fonte da folha.  

Esta fonte induz um pontencial 𝑑Φ nos pontos localizados no fluxo ao redor do corpo, 

como mostra a Equação (3.1), onde 𝑟 representa a distância de um ponto em relação a ds: 

 

𝑑Φ =
𝜆𝑑𝑠

2𝜋
ln 𝑟 (3.1) 
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Integrando, chega-se a Equação (3.2), que representa o potencial de velocidade 

completo num ponto no fluxo ao redor do corpo, induzido por toda a folha de fontes.  

 

Φ(x, y) = ∫
𝜆𝑑𝑠

2𝜋
ln 𝑟

𝑏

𝑎
 (3.2) 

 

A Figura (3.1) abaixo mostra um aerofólio, onde a folha de fontes foi aproximada por 

uma série de painéis retos. A intensidade 𝜆 é constante em cada painel, porém possui um valor 

diferente para cada painel. Como dito na seção 3.1, o objetivo do método dos paineis é encontrar 

a intensidade de cada painel, ou seja, se há n paineis, λ1, λ2, λ3 ... λn. O ponto médio de cada 

painel é chamado de ponto de controle, e a condição de contorno do problema impõe que neles 

a componente normal da velocidade é nula.  

 

 

Figura 3.1 – Distribuição de painéis retos ao longo da superfície de um aerofólio. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

Seja P um ponto localizado no fluxo ao redor do corpo, a uma distância 𝑟𝑝𝑗 do j-ésimo 

painel. O potencial de velocidade induzido neste ponto devido ao j-ésimo painel pode ser 

descrito pela Equação (3.3), e, consequentemente, o potencial induzido por todos os paineis é 

calculado através da soma de ΔΦj. A equação (3.4) representa a distância 𝑟𝑝𝑗. 

 

ΔΦ(x, y) =
𝜆𝑗

2𝜋
∫ ln 𝑟𝑝𝑗𝑑𝑠𝑗 (3.3) 

 

𝑟𝑝𝑗 = √(𝑥 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦 − 𝑦𝑗)
2
 (3.4) 
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Ao se considerar P localizado no ponto de controle do i-ésimo painel, é possível 

encontrar a equação que descreve a contribuição de todos os paineis no potencial induzido no 

ponto de controle do i-ésimo painel.  

 

Φ(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = ∑
𝜆𝑗

2𝜋
∫ ln 𝑟𝑖𝑗𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1  (3.5) 

 

𝑟𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)
2
 (3.6) 

 

Como dito anteriormente, a condição de contorno afirma que a componente normal da 

velocidade nos pontos de controle deve ser nula. Isto significa que a soma da componente 

normal da velocidade induzida pelos painéis com a componente normal da velocidade do fluxo 

uniforme deve ser nula, conforme a Equação (3.7). 

 

𝑉𝑛 + 𝑉∞,𝑛 = 0 (3.7) 

 

A componente normal da velocidade induzida pelos painéis pode ser descrita segundo 

a Equação (3.8), onde é 𝑛𝑖  o vetor unitário normal.  

 

𝑉𝑛 =
𝜕

𝜕𝑛𝑖
[Φ(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)] (3.8) 

 

Ao realizar-se o cálculo desta derivada, 𝑟𝑖𝑗 aparece no denominador. No entanto, quando 

i=j, 𝑟𝑖𝑗 = 0, tornando este ponto um ponto singular. Segundo (ANDERSON,2001), a 

contribuição da derivativa neste ponto é 
𝜆𝑖

2
. Desse modo, a Equação (3.8) torna-se a Equação 

(3.9). 

 

𝑉𝑛 =
𝜆𝑖

2
+ ∑

𝜆𝑗

2𝜋
∫

𝜕

𝜕𝑛𝑖
(ln 𝑟𝑖𝑗)𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖  (3.9) 

 

De acordo com a Figura 3.1, a direção do fluxo uniforme possui um ângulo β𝑖 com o 

vetor normalno i-ésimo painel. Portanto, a componente normal da velocidade do fluxo uniforme 

será de acorco com a Equação (3.10). 



60 

 

 

𝑉∞,𝑛 = 𝑉∞𝑐𝑜𝑠β𝑖 (3.10) 

 

Somando-se as Equações (3.9) e (3.10) de forma a obedecer a condição de contorno, 

obtem-se a Equação (3.11), que define o método dos painéis. A partir dela, é possível 

estabelecer um sistema linear com n equações de forma a encontrar as soluções para λ1, λ2, λ3 

... λn.  

 

𝜆𝑖

2
+ ∑

𝜆𝑗

2𝜋
∫

𝜕

𝜕𝑛𝑖
(ln 𝑟𝑖𝑗)𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖 + 𝑉∞𝑐𝑜𝑠β𝑖 = 0 (3.11) 

 

A velocidade tangencial total pode ser obtida através da soma da componente da 

velocidade do fluxo uniforme tangencial à superfície com a componente tangencial da 

velocidade induzida no ponto de controle por todos os painéis. Estas componentes podem ser 

calculadas segundo as Equações (3.12) e (3.13), resultando na Equação (3.14), onde s é a 

distância ao longo da superfície do corpo.  

 

𝑉∞,𝑠 = 𝑉∞𝑐𝑜𝑠β𝑖 (3.12) 

 

𝑉𝑠 =
𝜕Φ

𝜕𝑠
= ∑

𝜆𝑗

2𝜋
∫

𝜕

𝜕𝑠
(ln 𝑟𝑖𝑗)𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1   (3.13) 

 

𝑉𝑖 = 𝑉∞𝑐𝑜𝑠β𝑖 +  ∑
𝜆𝑗

2𝜋
∫

𝜕

𝜕𝑠
(ln 𝑟𝑖𝑗)𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1  (3.14) 

 

3.3 VORTEX PANEL METHOD 

 

O método dos vórtices, ao contrário do método das fontes discutido anteriormente, pode 

ser utilizado para casos em que há sustentação, já que os vórtices possuem circulação. A ideia 

deste método é envolver o aerofólio com uma vortex sheet, isto é, uma folha de vórtices, e seu 

objetivo está focado em encontrar a intensidade (representada por 𝛾) dos vortex panels dessa 

folha. Assim como no método das fontes, tal intensidade é constante no painel porém varia por 

painel. Além disso, o ponto de controle é o ponto médio de cada painel e nele a componente 

normal da velocidade é zero, condição de contorno aplicada neste ponto.  

Seja P um ponto localizado no fluxo ao redor do corpo, a uma distância 𝑟𝑝𝑗 do j-ésimo 

painel. O potencial de velocidade induzido neste ponto devido ao j-ésimo painel pode ser 
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descrito pela Equação (3.15). O termo 𝜃𝑝𝑗  representa o ângulo entre o raio 𝑟𝑝𝑗 e o eixo x, e se 

encontra descrito na equação (3.16) 

 

ΔΦ𝑗 = −
1

2𝜋
∫ 𝜃𝑝𝑗𝛾𝑗𝑑𝑠𝑗 (3.15) 

𝜃𝑝𝑗 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑦−𝑦𝑗

𝑥−𝑥𝑗
 (3.16) 

 

O potencial de velocidade induzido no ponto P devido a todos os painéis é representado 

pelo somatório da Equação (3.15) em todos os painéis. 

 

Φ(P) = − ∑
𝛾𝑗

2𝜋
∫ 𝜃𝑝𝑗𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1  (3.17) 

 

Sendo P o ponto de controle no i-ésimo painel, com coordenadas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), as Equações 

(3.16) e (3.17) se tornam as Equações (3.18) e (3.19), respectivamente. 

 

𝜃𝑖𝑗 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑦𝑖−𝑦𝑗

𝑥𝑖−𝑥𝑗
 (3.18) 

Φ(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = − ∑
𝛾𝑗

2𝜋
∫ 𝜃𝑖𝑗𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1  (3.19) 

 

A condição de contorno utilizada indica que a soma da componente normal da 

velocidade do fluxo uniforme com a componente normal da velocidade induzida no ponto de 

controle deve ser zero, como indica a Equação (3.20). A Equação (3.10) demonstrou 𝑉∞,𝑛, e 

Equação (3.21) demonstra 𝑉𝑛. 

 

𝑉𝑛 + 𝑉∞,𝑛 = 0 (3.20) 

𝑉𝑛 =
𝜕

𝜕𝑛𝑖
[Φ(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)] = − ∑

𝛾𝑗

2𝜋
∫

𝜕𝜃𝑖𝑗

𝜕𝑛𝑖
𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1  (3.21) 

 

Substituindo as equações para 𝑉𝑛 e 𝑉∞,𝑛 na condição de contorno, obtem-se a Equação 

(3.22). 

 

𝑉∞𝑐𝑜𝑠β𝑖 − ∑
𝛾𝑗

2𝜋
∫

𝜕𝜃𝑖𝑗

𝜕𝑛𝑖
𝑑𝑠𝑗

𝑛
𝑗=1 = 0 (3.22) 
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A partir da  Equação (3.22) é possível encontrar os valores de 𝛾 de cada painel, 

aplicando-a em cada ponto de controle, e assim solucionar o problema. No entanto, ao contrário 

do método das fontes, como o método dos vórtices é utilizado para casos em que há sustentação, 

deve-se satisfazer a condição de Kutta.  

A condição de Kutta foi observada pela primeira vez por M. Wilhelm Kutta, em 1902. 

Ela afirma que em um aerofólio com um certo ângulo de ataque o fluxo deixa as partes de cima 

e de baixo do aerofólio de forma suave no bordo de fuga. No ponto final do bordo de fuga tem-

se que 𝛾=0 e portanto, assumindo painéis bastante pequenos no bordo de fuga, como mostra a 

Figura (3.2) tem-se que 𝛾𝑖 = −𝛾𝑖−1.  

 

 

Figura 3.2 – Painéis do bordo de fuga do aerofólio. 

Fonte: ANDERSON, John David (2001) 

 

Isso mostra que mais uma equação deve ser inserida ao sistema, de forma que ele 

satisfaça a condição de Kutta. Contudo, adicionar uma equação significa tornar o sistema 

sobredeterminado. Para solucionar o sistema, deve-se ignorar um ponto de controle, de modo a 

trabalhar com n-1 pontos de controle e assim resolver um sistema com n equações e n 

incognitas.  

A velocidade tangencial pode ser obtida diretamente a partir de 𝛾, pois considera-se que 

a velocidade dentro do corpo, e portanto na sua superfície também, é igual a zero, sendo a 

velocidade fora do corpo igual a 𝛾. Desse modo, tem-se que as velocidades tangenciais à 

superfície do aerofólio possuem valor igual a 𝛾. 

 

3.4 MÉTODO DE HESS AND SMITH 

 

O método dos painéis de Hess and Smith utiliza em sua formulação a distribuição de 

fontes e circulação para descrever o escoamento potencial ao redor de um aerofólio. Ao 
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contrário do método discutido anteriormente, este pode ser utilizado para superfícies que geram 

sustentação seja pela geometria ou pela aplicação de um ângulo de ataque.  

Considerando o aerofólio ilustrado na Figura (3.3) abaixo, sua superfície é dividida em 

painéis enumerados partindo do bordo de fuga do intradorso até o bordo de fuga do extradorso.  

 

 

Figura 3.3 – Distribuição de painéis ao longo da superfície de um aerofólio de acordo 

com o método de Hess and Smith. 

Fonte: CUMMINGS, R.M.; MORTON, S.A.; MASON, W.H.; MCDANIEL, D.R. (2015) 

 

Este método se baseia na aplicação de fontes e circulação na superfície em questão, onde 

o potencial da velocidade pode ser calculado de acordo com a Equação (3.23). Os parâmetros 

𝑞(𝑠) e 𝛾(𝑠) representam as fontes e a circulação, respectivamente. 

 

 𝜙 = 𝑉∞(𝑥 cos 𝛼 + 𝑦 sen 𝛼) + ∑ ∫ [
𝑞(𝑠)

2𝜋
ln 𝑟 −

𝛾(𝑠)

2𝜋
𝜃] 𝑑𝑠𝑁

𝑗=1  (3.23) 

 

O objetivo do método proposto por Hess and Smith é justamente encontrar os valores 

de 𝑞(𝑠) para cada painel e o 𝛾(𝑠) para o aerofólio. Estes parâmetros podem ser encontrados 

satisfazendo a condição de escoamento tangente em cada ponto de controle de cada painel. 

Além disso a condição de Kutta deve também ser satisfeita. As coordenadas do ponto de 

controle podem ser encontradas de acordo com as Equações (3.24) e (3.25). 

 

 �̅�𝑖 =
𝑥𝑖+𝑥𝑖+1

2
 (3.24) 

 

 �̅�𝑖 =
𝑦𝑖+𝑦𝑖+1

2
 (3.25) 

 

A condição de contorno assumindo um escoamento tangente em cada painel pode ser 

aplicada de acordo com a Equação (3.26).  

 

 𝑽. �̂�𝒊 = 0 (3.26) 
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Onde 𝑽 é o vetor das velocidades e �̂�𝒊 o vetor normal de cada painel. O vetor normal 

pode ser encontrado através da Equação (3.27), onde o ângulo 𝜃𝑖 representa a orientação de 

cada painel, de acordo com a Figura (3.4). 

 

 �̂�𝒊 = −𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 �̂� + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝒋̂ (3.27) 

 

 

Figura 3.4 – Representação dos vetores unitários em cada painel. 

Fonte: CUMMINGS, R.M.; MORTON, S.A.; MASON, W.H.; MCDANIEL, D.R. (2015) 

 

Portanto, encontra-se a Equação (3.28) para a condição de contorno descrita. 

 

 −𝑢𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 + 𝑣𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 = 0 (3.28) 

 

A condição de Kutta, por sua vez, deve ser satisfeita no bordo de fuga do aerofólio. A 

pressão do extradorso e intradorso deve ser igual nesta região. Esta condição pode ser satisfeita 

simplesmente igualando as componentes tangenciais da velocidade de acordo com a Equação 

(3.29). A Figura (3.5) abaixo ilustra o procedimento descrito. Deve-se ressaltar que os painéis 

do extradorso e intradorso devem ser de mesmo tamanho para se obter uma boa aproximação 

(CUMMINGS,2015). 

 

 𝑽. 𝒕�̂� = −𝑽. 𝒕�̂� (3.29) 

 

 

Figura 3.5 – Painéis do bordo de fuga do aerofólio. 

Fonte: CUMMINGS, R.M.; MORTON, S.A.; MASON, W.H.; MCDANIEL, D.R. (2015) 

 

Onde o vetor unitário �̂�𝒊 pode ser encontrado através da Equação (3.30). 
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 �̂�𝒊 = 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 �̂� − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝒋 ̂ (3.30) 

 

Desta forma pode-se encontrar a Equação (3.31) que descreve a condição de Kutta do 

problema. 

 

 𝑢1𝑐𝑜𝑠𝜃1 + 𝑣1𝑠𝑒𝑛𝜃1 = −𝑢𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃𝑁 + 𝑣𝑁𝑠𝑒𝑛𝜃𝑁 (3.31) 

 

Uma vez conhecendo as condições de contorno do método de Hess and Smith, o 

próximo passo seria determinar os componentes da velocidade. O campo de velocidades para 

qualquer ponto 𝑖, tendo em vista a distribuição de fontes e de circulação, pode ser encontrado 

de acordo com as Equações (3.32) e (3.33). Os parâmetros 𝑢𝑠𝑖𝑗, 𝑣𝑠𝑖𝑗, 𝑢𝑣𝑖𝑗 e 𝑣𝑣𝑖𝑗 são os 

coeficientes de influência do problema e serão analisados posteriormente. 

 

 𝑢𝑖 = 𝑉∞ cos 𝛼 + ∑ 𝑞𝑗𝑢𝑠𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 + 𝛾 ∑ 𝑢𝑣𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1  (3.32) 

 

 𝑣𝑖 = 𝑉∞ sen 𝛼 + ∑ 𝑞𝑗𝑣𝑠𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 + 𝛾 ∑ 𝑣𝑣𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1  (3.33) 

 

Para encontrar estes coeficientes de influência, o sistema de coordenadas local (𝑥∗, 𝑦∗) 

deve ser adotado. Este sistema se encontra alinhado com cada painel 𝑗 e se conecta com o 

sistema global (𝑥, 𝑦) de acordo com a Figura (3.6). Considerando, primeiramente, as 

distribuições de fontes, os coeficientes de influência 𝑢𝑠𝑖𝑗
∗ e 𝑣𝑠𝑖𝑗

∗ podem ser calculados de 

acordo com as Equações (3.34) e (3.35). 

 

 

Figura 3.6 – Sistema de coordenadas local. 

Fonte: CUMMINGS, R.M.; MORTON, S.A.; MASON, W.H.; MCDANIEL, D.R. (2015) 

 

 𝑢𝑠𝑖𝑗
∗ = −

1

2𝜋
ln (

𝑟𝑖,𝑗+1

𝑟𝑖,𝑗
) (3.34) 
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 𝑣𝑠𝑖𝑗
∗ =

𝛽𝑖,𝑗

2𝜋
 (3.35) 

 

Onde os parâmetros 𝑟𝑖,𝑗+1, 𝑟𝑖,𝑗 e 𝛽𝑖,𝑗 podem ser encontrados de acordo com a Figura 

(3.7). É importante ressaltar que 𝛽𝑖,𝑗 deve ser igual a π quando 𝑖 for igual a 𝑗. 

 

Figura 3.7 – Relações entre o ponto de controle 𝒊 e painel 𝒋. 

Fonte: CUMMINGS, R.M.; MORTON, S.A.; MASON, W.H.; MCDANIEL, D.R. (2015) 

 

Os coeficientes de influência tendo em vista as distribuições de vórtices, ou seja, 𝑢𝑣𝑖𝑗
∗ 

e 𝑣𝑣𝑖𝑗
∗, podem ser calculados segundo as Equações (3.36) e (3.37) abaixo. 

 

 𝑢𝑣𝑖𝑗
∗ =

𝛽𝑖,𝑗

2𝜋
 (3.36) 

 

 𝑣𝑣𝑖𝑗
∗ =

1

2𝜋
ln (

𝑟𝑖,𝑗+1

𝑟𝑖,𝑗
) (3.37) 

 

Substituindo as Equações (3.32) e (3.33) na condição de contorno descrita na Equação 

(3.26) a Equação (3.38) pode ser encontrada. 

 

 𝑉∞(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 sen 𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 cos 𝛼) + ∑ (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑣𝑠𝑖𝑗 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑢𝑠𝑖𝑗)𝑞𝑗
𝑁
𝑗=1 +

[𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 ∑ 𝑣𝑣𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 ∑ 𝑢𝑣𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1 ]𝛾 = 0 (3.38) 

 

Diante da Equação (3.38) encontrada é possível observar que o problema se resume na 

obtenção de um sistema de equações cuja a forma se encontra descrita na Equação (3.39). 

 

 ∑ 𝐴𝑖,𝑗
𝑁
𝑗=1 𝑞𝑗 + 𝐴𝑖,𝑁+1𝛾 = 𝑏𝑖          𝑖 = 1, … , 𝑁 (3.39) 
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Passando a Equação (3.38) para o sistema de coordenadas local e substituindo os 

coeficientes de influência pelas Equações (3.34), (3.35), (3.36) e (3.37), obtém-se as equações 

correspondentes para cada parâmetro do sistema de equações, ou seja, 𝐴𝑖,𝑗, 𝐴𝑖,𝑁+1 e 𝑏𝑖. 

 

 𝐴𝑖,𝑗 =
1

2𝜋
𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟𝑖,𝑗+1

𝑟𝑖,𝑗
) +

1

2𝜋
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗)𝛽𝑖,𝑗 (3.40) 

 

 𝐴𝑖,𝑁+1 =
1

2𝜋
∑ [𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟𝑖,𝑗+1

𝑟𝑖,𝑗
) − 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗)𝛽𝑖,𝑗]𝑁

𝑗=1  (3.41) 

 

 𝑏𝑖 = 𝑉∞𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 − 𝛼) (3.42) 

 

Pode-se observar que o sistema em questão está incompleto. Para completar o sistema 

de 𝑁 + 1 equações é preciso utilizar a condição de contorno de Kutta descrita na Equação 

(3.31). De uma forma semelhante ao que foi realizado anteriormente, substituindo as Equações 

(3.32) e (3.33), agora avaliadas nos painéis 𝑖 = 1 e 𝑖 = 𝑁, na Equação (3.26), pode se encontrar 

a Equação (3.43). 

 

 (𝑉∞ cos 𝛼 + ∑ 𝑞𝑗𝑢𝑠1𝑗
𝑁
𝑗=1 + 𝛾 ∑ 𝑢𝑣1𝑗

𝑁
𝑗=1 )𝑐𝑜𝑠𝜃1 + (𝑉∞ sen 𝛼 + ∑ 𝑞𝑗𝑣𝑠1𝑗

𝑁
𝑗=1 +

𝛾 ∑ 𝑣𝑣1𝑗
𝑁
𝑗=1 )𝑠𝑒𝑛𝜃1 + (𝑉∞ cos 𝛼 + ∑ 𝑞𝑗𝑢𝑠𝑁𝑗

𝑁
𝑗=1 + 𝛾 ∑ 𝑢𝑣𝑁𝑗

𝑁
𝑗=1 )𝑐𝑜𝑠𝜃𝑁 + (𝑉∞ sen 𝛼 +

∑ 𝑞𝑗𝑣𝑠𝑁𝑗
𝑁
𝑗=1 + 𝛾 ∑ 𝑣𝑣𝑁𝑗

𝑁
𝑗=1 )𝑠𝑒𝑛𝜃𝑁 = 0 (3.43) 

 

É possível observar que a Equação (3.43) pode ser reescrita tendo em vista a forma 

representada pela Equação (3.39). Passando para o sistema de coordenadas local e substituindo 

os coeficientes de influência pelos seus respectivos valores presentes nas Equações (3.34), 

(3.35), (3.36) e (3.37), os parâmetros 𝐴𝑁+1,𝑗, 𝐴𝑁+1,𝑁+1 e 𝑏𝑁+1 da Equação (3.44) podem ser 

encontrados. 

 

 ∑ 𝐴𝑁+1,𝑗
𝑁
𝑗=1 𝑞𝑗 + 𝐴𝑁+1,𝑁+1𝛾 = 𝑏𝑁+1 (3.44) 

 

 𝐴𝑁+1,𝑗 =
1

2𝜋
[𝑠𝑒𝑛(𝜃1 − 𝜃𝑗)𝛽1,𝑗 + 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑁 − 𝜃𝑗)𝛽𝑁,𝑗 − 𝑐𝑜𝑠(𝜃1 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟1,𝑗+1

𝑟1,𝑗
) −

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑁 − 𝜃𝑗) ln (
𝑟𝑁,𝑗+1

𝑟𝑁,𝑗
)] (3.45) 
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 𝐴𝑁+1,𝑁+1 =
1

2𝜋
∑ [𝑠𝑒𝑛(𝜃1 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟1,𝑗+1

𝑟1,𝑗
) + 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑁 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟𝑁,𝑗+1

𝑟𝑁,𝑗
) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃1 −𝑁

𝑗=1

𝜃𝑗)𝛽1,𝑗 + 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑁 − 𝜃𝑗)𝛽𝑁,𝑗] (3.46) 

 

 𝑏𝑁+1 = −𝑉∞𝑐𝑜𝑠(𝜃1 − 𝛼) − 𝑉∞𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑁 − 𝛼) (3.47) 

 

Para encontrar os valores de 𝑞 para cada painel e 𝛾 para o aerofólio basta resolver o 

sistema de equações de 𝑁 + 1 variáveis. Estes parâmetros serão utilizados para se obter o 

campo de velocidades no aerofólio e, consequentemente, o campo de pressão. Como o 

escoamento é tangencial em cada ponto de controle, de acordo com a primeira condição de 

contorno implementada, a velocidade em cada ponto de controle pode ser descrita de acordo 

com a Equação (3.48). 

  

 𝑢𝑡𝑖 = 𝑢𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑣𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 (3.48) 

 

Substituindo as Equações (3.32) e (3.33) na Equação (3.48), mudando o sistema de 

coordenadas de global para local e substituindo os valores dos coeficientes de influência pelas 

Equações (3.34), (3.35), (3.36) e (3.37) pode-se encontrar a Equação (3.49) que descreve a 

velocidade tangencial no ponto de controle de cada painel.  

 

 𝑢𝑡𝑖 = 𝑉∞𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 − 𝛼) + ∑
𝑞𝑖

2𝜋
[𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗)𝛽𝑖,𝑗 − 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟𝑖,𝑗+1

𝑟𝑖,𝑗
)]𝑁

𝑗=1 +

𝛾

2𝜋
∑ [𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗) ln (

𝑟𝑖,𝑗+1

𝑟𝑖,𝑗
) + 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 − 𝜃𝑗)𝛽𝑖,𝑗]𝑁

𝑗=1  (3.49) 

 

Finalmente, o campo de pressão superficial pode ser encontrado de acordo com a 

Equação (3.50) abaixo. 

 

 𝑐𝑝𝑖 = 1 − (
𝑢𝑡𝑖

𝑉∞
)

2

 (3.50) 

 

 O algoritmo que foi desenvolvido se encontra no Apêndice 9.10 e seu output está 

descrito na Seção 6. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 REFINAMENTO DE MALHA 

 

Os métodos abordados nesta dissertação não possuem nenhuma subrrotina de refino de 

malha em sua estrutura. Para se obter uma melhor solução, sabe-se que estes métodos 

necessitam de um número maior de painéis e, consequentemente, o custo computacional se 

torna elevado. Diante disto foi proposto o estudo de um método de maior ordem que poderia 

melhorar a solução com um número menor de pontos. Porém, segundo (PEREIRA,2005), os 

métodos de segunda ordem não apresentam resultados muito diferentes daqueles obtidos tendo 

em vista os métodos de fonte constante. Como o método dos painéis prioriza a simplicidade e 

rapidez com que o usuário possa obter as soluções de campo de velocidades e pressão, um 

método dos painéis de primeira ordem pode ser adequado.  

 

 

Figura 4.1 – Refino do aerofólio. 

Fonte: KATZ, Joseph (2001) 

 

Desta forma, foi introduzido nos métodos abordados um modelo de refino de malha 

utilizando o círculo trigonométrico, de acordo com a Figura (4.1). A coordenada 𝑥 dos pontos 

dos painéis foram obtidos através da Equação (4.1), onde 𝛽 representa um incremento de ângulo 

e 𝑐 o comprimento da corda do aerofólio, que nesta dissertação foi definido como 1. Este 

processo induz uma concentração de pontos no bordo de fuga e ataque, onde a geometria se 

torna crítica. 

 

 𝑥 =
𝑐

2
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽)  (4.1) 
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Figura 4.2 – NACA0012 sem refino de malha. 

Fonte: Autores (2017) 

 

 

Figura 4.3 – NACA0012 com refino de malha. 

Fonte: Autores (2017) 

 

De acordo com a Figura (4.2), pode-se observar que quando os pontos são espaçados 

por tamanhos iguais em relação ao eixo 𝑥, a geometria do aerofólio fica grosseira. Ao se aplicar 

o refino em questão, percebe-se que a geometria se mantém preservada, como ilustrado na 

Figura (4.3). Portanto, para um mesmo número de pontos de controle, a malha não uniforme 

consegue obter uma solução melhor do que a malha uniforme com o mesmo custo 

computacional, uma vez que este está subordinado ao número de pontos de controle utilizado. 
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4.2 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

É importante ressaltar que os dados que serão utilizados para critério de validação de 

dados, como o campo de pressão, provém exclusivamente do software XFLR5 v6.09.05, muito 

utilizado pela Equipe Blackbird da Universidade Federal Fluminense. Este software utiliza o 

XFoil para a análise de aerofólios (DRELA,1989). O algoritmo desenvolvido nesta dissertação, 

por sua vez denominado de BlackFoil, em homenagem a equipe BlackBird Aerodesign, utiliza 

o método de Hess and Smith para obter o campo de pressão de um escoamento invíscido e o 

refino de malha descrito na Seção 4.1. Utilizando o MATLAB em sua estrutura, foi também 

desenvolvida uma plataforma amigável para o usuário, a fim de facilitar a obtenção dos 

resultados. Esta plataforma se encontra ilustrada na Figura (4.4). 

 

 

Figura 4.4 – Interface do BlackFoil 

Fonte: Autores (2017), 

 

Os dados foram gerados tendo em vista um número de Reynolds equivalente a 100000, 

densidade 𝜌 de 1,225 𝑘𝑔/𝑚³ e viscosidade cinemática 𝑣 de 1,5 . 10−5 𝑚2/𝑠. Além disso, um 

aerofólio simétrico, representado pelo NACA0012, e outro assimétrico, representado pelo 

NACA4412, foram utilizados na análise em ângulos de ataque equivalentes a 0°, 5° e 8°, 

escolhidos arbitrariamente. Estes aerofólios estão ilustrados nas Figuras (4.5) e (4.6). É 

importante observar que o algoritmo consegue obter a solução de qualquer aerofólio em 

qualquer ângulo de ataque. Porém deve-se destacar que como o algoritmo gera dados de um 
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escoamento invíscido, grandes ângulos de ataque tanto positivos quanto negativos geram 

soluções errôneas, como será descrito posteriormente. 

 

 

Figura 4.5 – NACA0012. 

Fonte: Disponível em: < http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n0012-il> Acesso 

em 16/03/2017 

 

 

Figura 4.6 – NACA4412. 

Fonte: Disponível em: < http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n4412-il> Acesso 

em 16/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n0012-il
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n4412-il
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4.3 ALGORITMO FINAL – O BLACKFOIL 

 

O BlackFoil, desenvolvido nesta dissertação, consegue gerar gráficos de coeficiente de 

pressão tendo em vista um escoamento invíscido. Além disso, para critérios qualitativos, ele 

também gera figuras do campo de pressão e velocidade. Como descrito anteriormente, o 

BlackFoil consegue analisar aerofólios simétricos e arqueados. As Figuras (4.7) e (4.8) mostram 

o coeficiente de pressão do NACA0012 e NACA4412, respectivamente, para diferentes ângulos 

de ataque. Os quadrados e círculos representam a curva gerada pelo BlackFoil, enquanto a linha 

sólida representa a curva retirada do XFLR5 invíscido. 

 

 

 

Figura 4.7 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA0012. 

Fonte: Autores (2017) 
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Figura 4.8 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA4412. 

Fonte: Autores (2017) 

 

É possível verificar que as curvas de coeficiente de pressão geradas pelo BlackFoil estão 

próximas das curvas encontradas pelo software XFLR5 invíscido. Para o NACA0012 a curva 

encontrada praticamente coincidiu com a curva de referência. Já para o perfil arqueado, ou seja, 

para o NACA4412, algumas regiões do aerofólio apresentaram uma pequena diferença em 

comparação com os dados de referência.  

Os campos de pressão e velocidade do perfil NACA0012 para um ângulo de ataque 

equivalente a 0°, estão representados na Figura (4.9). Já os campos do NACA4412 encontram-

se ilustrados na Figura (4.10), no mesmo ângulo de ataque. 
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Figura 4.9 – Campo de pressão e velocidade do perfil NACA0012. 

Fonte: Autores (2017) 

 

 

Figura 4.10 – Campo de pressão e velocidade do perfil NACA4412. 

Fonte: Autores (2017) 

 

Como pode-se observar, os campos de pressão de ambos aerofólios apresentam 

pequenos erros no bordo de ataque e bordo de fuga. Isto ocorre uma vez que estas regiões são 

caracterizadas por serem regiões críticas de um aerofólio. Além disso, sabe-se que em um 

ângulo de ataque nulo, um perfil simétrico deve ter sustentação nula. De acordo com a Figura 

(4.9), o campo de pressão gerado é igual em intensidade no extradorso e intradorso. Isto acaba 

provocando uma situação onde a sustentação é nula, conforme esperado e ilustrado na Figura 

(4.11). Já para o perfil assimétrico, o campo de pressão é diferente em intensidade no extradorso 

e intradorso. Isto gera um diferencial de pressão, o que provoca uma sustentação positiva, 

conforme mostrado na Figura (4.11). Isto também é esperado de acordo com a geometria 

arqueada, típica de um aerofólio assimétrico. 
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Figura 4.11 – Coeficiente de sustentação do NACA0012 e NACA4412. 

Fonte: Autores (2017) 

 

Pode-se afirmar que os coeficientes de sustentação (Cl) estão corretos para um 

escoamento invíscido, já que foi comprovado anteriormente a solução do coeficiente de pressão. 

Como o Cl é a integral do coeficiente de pressão no aerofólio, conclui-se que as curvas presentes 

na Figura (4.11) são verídicas. É importante ressaltar que o comportamento linear destas curvas 

foi gerado pela implementação do escoamento invíscido no código. Além disso, o intervalo de 

ângulo de ataque foi definido de -5° a 5° devido ao fato da simulação não corresponder a 

resultados do software XFLR5, pois a análise de Cl deste software introduz uma simulação de 

viscosidade, ou seja, ele não gera dados de Cl invíscido. 

 

4.4 APLICAÇÃO DO REFINO DE MALHA 

 

O refino de malha implementado de acordo com a Seção 4.1 desta dissertação 

proporciona uma melhor definição da geometria no bordo de ataque e bordo de fuga do 

aerofólio. A Figura (4.12) ilustra, para o aerofólio NACA4412 em 0° de ângulo de ataque, o 

coeficiente de pressão de uma malha sem refino, representada pela curva em azul, e com refino, 

representada pela curva em vermelho. Pode-se observar que para um mesmo número de painéis 

e, consequentemente o mesmo custo computacional, a malha refinada proporciona uma melhor 

solução, uma vez que se aproximou mais da curva de referência, obtida pelo XFLR5. É 

importante ressaltar que este comportamento se repete para qualquer aerofólio, seja este 

simétrico ou assimétrico, e para qualquer ângulo de ataque.  
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Figura 4.12 – Método refinado e não refinado com o mesmo número de painéis. 

Fonte: Autores (2017) 

 

Além disso, a Figura (4.13) mostra o comportamento de uma solução não refinada com 

um número maior de painéis. É possível visualizar que a curva refinada com 130 painéis ainda 

gera uma solução melhor do que a curva sem refino algum e com 250 painéis. Conclui-se, 

portanto, que o BlackFoil consegue gerar boas soluções com um baixo custo computacional, 

uma vez que necessita de menos painéis para se chegar numa solução equivalente de um método 

sem refino.  

 

 

 

Figura 4.13 – Método refinado com 130 painéis e não refinado com 250 painéis. 

Fonte: Autores (2017) 

 

4.5 MODELO VISCOSO E INVÍSCIDO 

 

Neste projeto foi apenas estudado o caso de um fluido invíscido, isto é, desconsiderou-

se a viscosidade do ar. Para pequenos ângulos de ataque e baixas velocidades, os resultados 
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destes casos são bastante semelhantes. No entanto, ao aumentar o ângulo de ataque, o fluxo de 

ar começa a se separar no extradorso do aerofólio, devido aos efeitos de viscosidade. Essa 

separação pode ser observada nos gráficos de coeficiente de pressão como um pequeno 

acréscimo neste coeficiente no ponto da corda em que isto ocorre.  

 

Figura 4.14 – Comparação entre modelos invíscido e viscoso, para o aerofólio 

NACA0012. 

Fonte: Autores (2017) 

 

Analisando os gráficos acima, do perfil simétrico NACA 0012 nos ângulos analisados, 

é possível estabelecer uma comparação entre os dados gerados pelo algoritmo deste projeto e 

os dados retirados do XFLR5 no modo viscoso. De modo geral, percebe-se que há uma pequena 

variação na curva, típica de um escoamento viscoso, demonstrando o lugar da corda em que há 

a separação, o que não ocorre na curva invíscida. 

No primeiro gráfico observa-se que há uma descontinuidade da curva em relação à curva 

invíscida gerada pelo programa deste projeto, ou seja, há separação perto do bordo de fuga do 
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aerofólio. Conforme o ângulo de ataque é aumentado, o ponto de separação desloca-se para a 

esquerda, aproximando-se do bordo de ataque do aerofólio. 

Apesar da curva gerada pelo programa não demonstrar o ponto de separação, é visível 

que em todo o resto da curva os resultados estão compatíveis com os resultados de um 

escoamento viscoso, seja em 0⁰ ou 5⁰. Já em 8⁰ se inicia um pequeno distanciamento entre as 

curvas de escoamento viscoso e invíscido. Conclui-se, portanto, que para baixos ângulos no 

caso de um aerofólio simétrico, o código possui uma fragilidade no ponto em que há separação, 

porém é crível em todos os outros pontos. Com o acréscimo do ângulo de ataque, o código passa 

a perder a semelhança com os resultados para um escoamento viscoso, como esperado. 

 

 

 

Figura 4.15 – Comparação entre modelos invíscido e viscoso, para o aerofólio 

NACA4412. 

Fonte: Autores (2017) 

 

Realizando uma análise para um aerofólio assimétrico, o NACA 4412, os resultados 

foram diferentes. Em 0⁰ a separação também ocorre perto do bordo de fuga, porém mais longe 
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deste que no caso anterior (aerofólio simétrico). Além disso, o ponto de separação também se 

move para a esquerda com o acréscimo de ângulo de ataque, contudo, tal deslocamento é menor. 

Em 8⁰ por exemplo, a separação ocorre aproximadamente no meio do aerofólio, enquanto no 

aerofólio simétrico ocorre mais perto do bordo de ataque.  

Comparando as curvas do escoamento viscoso com o invíscido é possível perceber que 

o formato destas é semelhante. No entanto, os pontos de coeficiente de pressão por x/c gerados 

pelo código deste projeto não concordam totalmente com a curva retirada do XFLR5, pois estão 

situados um pouco acima desta última no caso do extradorso e um pouco abaixo no caso do 

intradorso. Desse modo, conclui-se que para um aerofólio assimétrico o programa deste projeto 

opera apenas para um escoamento invíscido.   

 

4.6 MÉTODO DE HESS AND SMITH E DAS FONTES 

 

Conforme discutido anteriormente, o Source Panel Method é utilizado em casos onde 

não há sustentação, enquanto o BlackFoil além de também ser utilizado nesses casos, se 

enquadra em casos onde há sustentação. Por esse motivo, foi realizada uma comparação entre 

os gráficos gerados pelos dois métodos, tomando como base o aerofólio NACA 0012. Este 

perfil foi escolhido por ser simétrico e, portanto, a uma angulação de 0⁰ não há sustentação. A 

Figura (4.16) demonstra os pontos gerados pelo Source Panel Method e a curva gerada pelo 

software XFLR5, enquanto a Figura (4.17) demonstra os pontos gerados pelo BlackFoil e a 

curva gerada pelo software XFLR5. 

 

Figura 4.16 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA0012 a 

um ângulo de ataque de 0⁰, traçado por meio do método das fontes. 

Fonte: Autores (2017) 
 



81 

 

 

Figura 4.17 – Coeficiente de pressão pela porcentagem da corda do perfil NACA0012 a 

um ângulo de ataque de 0⁰, traçado por meio do BlackFoil. 

Fonte: Autores (2017) 

 

Primeiramente, analisando o gráfico do coeficiente de pressão por x/c referente ao 

Source Panel Method, percebe-se que este está bastante compatível com a curva retirada do 

software XFLR5. É possível observar que as curvas estão bastante próximas, além do erro estar 

pequeno. Comprova-se então, assim, a validade do algoritmo gerado para o Source Panel 

Method.  

Validados os algoritmos do Source Panel Method e do BlackFoil, parte-se para a 

comparação entre os gráficos gerados por estes métodos. As curvas estão bastante semelhantes 

ao longo de quase todo o aerofólio, a não ser no bordo de fuga deste, onde há uma ligeira 

diferença. A razão para tal diferença encontra-se no fato de que o Hess and Smith Panel Method, 

método utilizado pelo BlackFoil, faz uso da condição de Kutta, promovendo uma forma mais 

real para o que ocorre com o escoamento no final do aerofólio, enquanto no Source Panel 

Method esta condição não é avaliada. A curva do BlackFoil está em melhor conformidade com 

a curva do resultado esperado, enquanto a curva do Source Panel Method não acompanha 

totalmente esta ao se aproximar do bordo de fuga. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação focou-se em aplicar o método dos painéis para avaliar o 

escoamento em aerofólios com geometria definida. Através de algoritmos que utilizam o 

método, este trabalho possui como objetivo principal auxiliar os integrantes da Equipe 

Blackbird do Laboratório de Aerodesign da Universidade Federal Fluminense, uma vez que a 

análise de aerofólios consiste numa parte importante do projeto da equipe. 

Para alcançar esta meta, primeiramente foi necessário um estudo aprofundado dos 

conceitos de mecânica dos fluidos. Nesta etapa, estudo de diversos tipos de escoamento foram 

realizados, sempre seguidos de implementações computacionais para melhor aprofundamento 

nos assuntos. O método dos painéis foi então estudado, começando pelo Source Panel Method, 

Vortex Panel Method e por fim o Hess and Smith Panel Method, que possibilitou a criação do 

algoritmo final deste projeto, junto à um refino de malha baseado no círculo trigonométrico. 

Os resultados encontrados foram validados e são satisfatórios pois concordam com o 

esperado, segundo o XFLR5, software amplamente utilizado em competições de Aerodesign. 

Isto demonstra a credibilidade do algoritmo final obtido, garantindo sua aptidão para projetos 

aerodinâmicos e a conclusão com sucesso do objetivo desta dissertação. 

É importante ressaltar que a análise bidimensional feita neste projeto pode ser estendida 

para uma tridimensional. Há diversas maneiras de aplicar as técnicas de método dos painéis em 

um corpo tridimensional, sempre com a ideia de cobri-lo com painéis que possuem uma 

distribuição de singularidades. A resolução do problema também se procede de forma parecida, 

através da solução de um sistema de equações lineares oriundas de cálculos da velocidade 

induzida nos pontos de controle e da aplicação de condições de contorno. 

A complexidade da análise, no entanto, é muito maior. Conseguir com que o algoritmo 

enxergue precisamente o formato do corpo desejado e encontrar a melhor distribuição de 

painéis ao redor do corpo são apenas alguns dos desafios deste modelo computacional. Portanto, 

este tipo de análise pode constituir uma continuação desta dissertação, podendo ser tema para 

um outro trabalho de conclusão de curso. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 ALGORITMO – ESCOAMENTO UNIFORME 
 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20;  

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2];  

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]]*r[x,y]; 

[x_,y_]:=U*Cos[[x,y]]*r[x,y]; 

 

a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Black}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 

 

Show[a,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

 

7.2 ALGORITMO - ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20;  

Raio =10; 

A=U*Raio^2; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]+/2]*r[x,y]+A*([x,y]+/2)/(2*); 

[x_,y_]:=U*Cos[[x,y]+/2]*r[x,y]+A*Log[r[x,y]]/(2*); 
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a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},PlotPoints200,ClippingStyle 

Automatic,ContourShadingNone,Contours100Table[i,{i,-40,40,1}], 

ContourStyle {Black}]; 

b=ContourPlot[[x,y]1000,{x,-40,40},{y,-40,40},PlotPoints50, 

ClippingStyleAutomatic,ContourShadingNone,Contours100 Table[i,{i,-40, 

40,1}],ContourStyle {Blue}]; 

 

c=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours100 

Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 

 

Show[a,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[c,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,c,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

 

7.3 ALGORITMO - ESCOAMENTO UNIFORME COM SUMIDOURO 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20;  

Raio =10; 

A=U*Raio^2; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]+/2]*r[x,y]-A*([x,y]+/2)/(2*); 

[x_,y_]:=U*Cos[[x,y]+/2]*r[x,y]-A*Log[r[x,y]]/(2*); 

 

a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},PlotPoints200, ClippingStyle 

Automatic,ContourShadingNone,Contours 100Table[i,{i,-40,40,1}], 

ContourStyle{Black}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y]0,{x,-40,40},{y,-40,40},PlotPoints50,ClippingStyle 

Automatic,ContourShadingNone,Contours100Table[i,{i,-40,40,1}], 

ContourStyle {Blue}]; 

 

c=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 

 

Show[a,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 
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Show[c,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,c,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

 

7.4 ALGORITMO - ESCOAMENTO UNIFORME COM FONTE E SUMIDOURO 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20;  

Raio =10; 

A=U*Raio^2; 

dist=40; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]+/2]*r[x,y]-A*([x,y+dist/2])/(2*)+A*([x,y-

dist/2])/(2*); 

[x_,y_]:=U*Cos[[x,y]+/2]*r[x,y]-A*Log[r[x,y+dist/2]]/(2*)+A*Log[r[x,y-

dist/2]]/(2*); 

 

a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},PlotPoints50, ClippingStyle 

Automatic,ContourShadingNone,Contours100Table[i,{i,-40,40,1}] , 

ContourStyle {Black}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y]0,{x,-40,40},{y,-40,40},PlotPoints50, ClippingStyle 

Automatic,ContourShadingNone,Contours100Table[i,{i,-40,40,1}] , 

ContourStyle{Blue}]; 

 

c=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShading None, Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 

 

Show[a,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[c,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,c,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 
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7.5 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20;  

Raio =20; 

P=103*10^5; 

=1.225; 

=0; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]-]*(r[x,y]-(Raio^2)/r[x,y]); 

[x_,y_]:=-U*Cos[[x,y]-]*(r[x,y]+(Raio^2)/r[x,y]); 

 

Vr[x_,y_]:=U*(1-(Raio^2)/r[x,y]^2)*Cos[[x,y]-]; 

V[x_,y_]:=-U*(1+(Raio^2)/r[x,y]^2)*Sin[[x,y]-]; 

Veq[x_,y_]:=Sqrt[Vr[x,y]^2 +  V[x,y]^2]; 

 

P[x_,y_]:=P+0.5**(V^2 - Veq[x,y]^2); 

 

a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle {Black}]; 

 

a1=ContourPlot[[x,y]0,{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShading None,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle {Blue}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone, Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}], ContourStyle {Red}]; 

 

c=DensityPlot[Veq[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

d=DensityPlot[P[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

e=Graphics[{Black,Circle[{0,0},Raio]}]; 

 

f=Graphics[{White,Disk[{0,0},Raio]}]; 
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Show[a,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,a1,b,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[c,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[d,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

 

7.6 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM CIRCULAÇÃO A 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20; 

Raio =20; 

T=0.5*4**V*Raio; 

P=103*10^5; 

=1.225; 

=0; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]-]*(r[x,y]-

(Raio^2)/r[x,y])+T*Log[r[x,y]/Raio]/(2*Pi); 

[x_,y_]:=-U*Cos[[x,y]-]*(r[x,y]+(Raio^2)/r[x,y])+T*[x,y]/(2*Pi); 

 

Vr[x_,y_]:=U*(1-(Raio^2)/r[x,y]^2)*Cos[[x,y]-]; 

V[x_,y_]:=-U*(1+(Raio^2)/r[x,y]^2)*Sin[[x,y]-]-T/(2**r[x,y]); 

Veq[x_,y_]:=Sqrt[Vr[x,y]^2 +  V[x,y]^2]; 

 

P[x_,y_]:=P+0.5**(U^2 - Veq[x,y]^2); 

 

a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShading None,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Black}]; 

 

a1=ContourPlot[[x,y]0,{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Blue}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 
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c=DensityPlot[Veq[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

d=DensityPlot[P[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

e=Graphics[{Gray,Circle[{0,0},Raio]}]; 

 

f=Graphics[{White,Disk[{0,0},Raio]}]; 

 

Show[a,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,b,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[c,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[d,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

 

7.7 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM CIRCULAÇÃO B 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20; 

Raio =20; 

T=1*4**V*Raio; 

P=103*10^5; 

=1.225; 

=0; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]-]*(r[x,y]-

(Raio^2)/r[x,y])+T*Log[r[x,y]/Raio]/(2*Pi); 

[x_,y_]:=-U*Cos[[x,y]-]*(r[x,y]+(Raio^2)/r[x,y])+T*[x,y]/(2*Pi); 

 

Vr[x_,y_]:=U*(1-(Raio^2)/r[x,y]^2)*Cos[[x,y]-]; 

V[x_,y_]:=-U*(1+(Raio^2)/r[x,y]^2)*Sin[[x,y]-]-T/(2**r[x,y]); 

Veq[x_,y_]:=Sqrt[Vr[x,y]^2 +  V[x,y]^2]; 

 

P[x_,y_]:=P+0.5**(U^2 - Veq[x,y]^2); 
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a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Black}]; 

 

a1=ContourPlot[[x,y]0,{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Blue}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 

 

c=DensityPlot[Veq[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

d=DensityPlot[P[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

e=Graphics[{Gray,Circle[{0,0},Raio]}]; 

 

f=Graphics[{White,Disk[{0,0},Raio]}]; 

 

Show[a,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,b,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[c,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[d,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

 

7.8 ALGORITMO - ESCOAMENTO EM UM CILINDRO COM CIRCULAÇÃO C 

 

Desenvolvido em: Wolfram Mathematica 

 

U=20; 

Raio =20; 

T=1.05*4**V*Raio; 

P=103*10^5; 

=1.225; 

=0; 

 

r[x_,y_]:=Sqrt[x^2+y^2]; 

[x_,y_]:=If[x>0,ArcTan[y/x],Pi+ArcTan[y/x]]; 

 

[x_,y_]:=U*Sin[[x,y]-]*(r[x,y]-

(Raio^2)/r[x,y])+T*Log[r[x,y]/Raio]/(2*Pi); 
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[x_,y_]:=-U*Cos[[x,y]-]*(r[x,y]+(Raio^2)/r[x,y])+T*[x,y]/(2*Pi); 

 

Vr[x_,y_]:=U*(1-(Raio^2)/r[x,y]^2)*Cos[[x,y]-]; 

V[x_,y_]:=-U*(1+(Raio^2)/r[x,y]^2)*Sin[[x,y]-]-T/(2**r[x,y]); 

Veq[x_,y_]:=Sqrt[Vr[x,y]^2 +  V[x,y]^2]; 

 

P[x_,y_]:=P+0.5**(U^2 - Veq[x,y]^2); 

 

a=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone , Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Black}]; 

 

a1=ContourPlot[[x,y]0,{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Blue}]; 

 

b=ContourPlot[[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ContourShadingNone,Contours 

100Table[i,{i,-40,40,1}],ContourStyle{Red}]; 

 

c=DensityPlot[Veq[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

d=DensityPlot[P[x,y],{x,-40,40},{y,-40,40},ColorFunctionColorData 

["Rainbow"]]; 

 

e=Graphics[{Gray,Circle[{0,0},Raio]}]; 

 

f=Graphics[{White,Disk[{0,0},Raio]}]; 

 

Show[a,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[a,b,a1,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[c,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 

Show[d,a,e,f,PlotRange{{-40,40},{-40,40}}] 
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7.9 ALGORITMO – SOURCE PANEL METHOD 

 

Desenvolvido em: MATLAB 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%                                                                         % 

%                          SOURCE PANEL METHOD                            % 

%           JOAO CARLOS ANDRADE DE DEUS FILHO E LUISA JORGE SOUZA         % 

%                                                                         % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

clc 

clear all 

close all 

  

alpha=0; % Ângulo de ataque 

paineisnew = 130; % Número de painéis 

Re = 100000; % Número de Reynolds 

v = 1.5*10^-5; % Viscosidade cinemática 

Vinf=Re*v; % Velocidade uniforme 

  

% Nome do aerofólio: 

nome = 'NACA0012'; 

  

% Endereço do .dat do aerofólio: 

perfil=load('C:\Users\Joao\Documents\UFF\TCC UFF\AEROFÓLIOS\NACA0012.dat'); 

  

% Refino de malha: 

db = 2*pi/paineisnew; 

b=0; 

  

xqextradorso(1) = 1; 

xqintradorso(1) = 0; 

for p = 2 : 1 : paineisnew/2+1;    

    b = b + db; 

    xqextradorso(p) = 1 - (0.5 - cos(b)*0.5); 

    xqintradorso(p) = 0.5 - cos(b)*0.5; 

end 

 



94 

 
xqextradorso(end) = 0; 

xqintradorso(end) = 1; 

  

[m,n] = size(perfil); 

paineis = m - 1; 

  

for i = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    lower(i,:) = perfil(i,:); 

    upper(i,:) = perfil(paineis/2+i,:); 

end 

  

vqextradorso = interp1(lower(:,1),lower(:,2),xqextradorso,'pchip'); 

vqintradorso = interp1(upper(:,1),upper(:,2),xqintradorso,'pchip'); 

  

perfilx = abs(union(-xqextradorso,xqintradorso,'stable')); 

  

[m,n] = size(vqextradorso); 

  

for i = 1:1:n 

     

    perfily(1,i) = vqextradorso(1,i); 

    perfily(1,n+i-1) = vqintradorso(1,i); 

     

end 

  

clear lower 

clear upper 

  

aerofolio(:,1)=perfilx; 

aerofolio(:,2)=perfily; 

  

[m,n] = size(aerofolio); 

paineis = m - 1; 

  

for k = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    lower(k,:) = aerofolio(k,:); 

    upper(k,:) = aerofolio(paineis/2+k,:); 

end 
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[m,n] = size(lower); 

  

extradorsoi = lower; 

intradorsoi = upper; 

  

for k = 1 : 1 : m;  

    lower(k,:) = extradorsoi(m-k+1,:); 

    upper(k,:) = intradorsoi(m-k+1,:);  

end 

  

% Pontos do aerofólio: 

for k = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    xp(k) = lower(k,1); 

    xp(k+paineis/2) = upper(k,1); 

    yp(k) = lower(k,2); 

    yp(k+paineis/2) = upper(k,2); 

end 

  

% Pontos de controle: 

for k = 1 : 1 : paineis; 

    xc(k) = (xp(k)+xp(k+1))/2; 

    yc(k) = (yp(k)+yp(k+1))/2; 

end 

  

% Ângulos phi e beta: 

for k = 1 : 1 : paineis; 

phi(k) = atan2((yp(k+1)-yp(k)),(xp(k+1)-xp(k))); 

beta(k) = atan2((yp(k+1)-yp(k)),(xp(k+1)-xp(k)))+pi/2; 

end 

  

for k=1:1:paineis; 

    beta(k)=beta(k)-alpha*pi/180; 

end 

  

% Método das fontes: 

for i = 1 : 1 : paineis; 

    for j = 1 : 1 : paineis; 

        if i == j 

            



96 

 
            I(i,j) = pi; 

            IS(i,j) = 0; 

             

        else 

             

            A(i,j) = -(xc(i)-xp(j))*cos(phi(j))-(yc(i)-yp(j))*sin(phi(j)); 

            B(i,j) = (xc(i)-xp(j))^2 + (yc(i)-yp(j))^2; 

            C(i,j) = sin(phi(i)-phi(j)); 

            D(i,j) = (yc(i)-yp(j))*cos(phi(i))-(xc(i)-xp(j))*sin(phi(i)); 

            S(j) = sqrt((xp(j+1)-xp(j))^2 + (yp(j+1)-yp(j))^2); 

            E(i,j) = sqrt(B(i,j)-A(i,j)^2); 

            I(i,j) = real(0.5*C(i,j)*log((2*A(i,j)*S(j)+B(i,j)+S(j)^2)/ ... 

                B(i,j))+((D(i,j)-A(i,j)*C(i,j))/E(i,j))*(atan((S(j)+ ... 

                A(i,j))/E(i,j))-atan(A(i,j)/E(i,j)))); 

            IS(i,j) = real(((D(i,j)-A(i,j)*C(i,j))/(2*E(i,j)))*log((2* ... 

                A(i,j)*S(j)+B(i,j)+S(j)^2)/B(i,j))-C(i,j)*(atan((S(j)+ ... 

                A(i,j))/E(i,j))-atan(A(i,j)/E(i,j)))); 

             

            BI(i) = -Vinf*cos(beta(i))*2*pi; 

  

        end 

    end 

end 

  

% Condições de contorno: 

I(paineis/2+1,:)=0; 

BI(1,paineis/2+1)=0; 

I(paineis/2+1,paineis/2+1)=-1; 

I(paineis/2+1,paineis/2)=1; 

  

% Resultado do método: 

Lambda = linsolve(I,BI'); 

  

% Velocidade tangencial em cada painel: 

for i = 1:1:paineis; 

    Vt(i) = Vinf*sin(beta(i))+(Lambda'*IS(i,:)')./(2*pi); 

end 

  

% Coeficiente de pressão: 
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for i = 1 : 1 : paineis; 

    Cp(i) = 1.0-(Vt(i)/Vinf)^2; 

end 

  

% Pontos de controle: 

for i=1:1:paineis 

    pcontrole(i,1) = xc(i); 

    pcontrole(i,2) = yc(i); 

end 

  

% Pontos de controle do intradorso e extradorso: 

for k = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    pclower(k,:) = pcontrole(k,:); 

    pcupper(k,:) = pcontrole(paineis/2+k-1,:); 

end 

  

% Coeficiente de pressão do intradorso e extradorso: 

for k = 1:1:paineis/2+1; 

    Cplower(k) = Cp(k); 

    Cpupper(k) = Cp(k+paineis/2-1); 

end 

  

% Figura do aerofólio com o refino de malha: 

figure(1) 

plot(upper(:,1),upper(:,2),'b.-'),hold on 

plot(lower(:,1),lower(:,2),'r.-') 

plot(upper(1,1),upper(1,2),'g.','MarkerSize',20) 

plot(lower(1,1),lower(1,2),'c.','MarkerSize',20) 

plot(xc,yc,'black.') 

xlabel('x','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

ylabel('y','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

set(gca,'FontSize',12) 

set(gcf,'Color',[1,1,1]) 

title('Aerofolio','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

h=legend('upper','lower','LE','TE','Pontos de controle'); 

set(h, 'Box', 'on') 

set(h,'Location','NorthWest','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

axis 'equal' 

axis([-0.02 1.02 -0.2 0.2])  

  



98 

 
% Gráfico do coeficiente de pressão: 

figure(2),hold on 

set(gcf,'Position',[388,   242,   660,   540]) 

plot(pcupper(:,1),Cpupper','ks') 

plot(pclower(:,1),Cplower','ko') 

plot([0,1],[0,0],'black--') 

xlabel('x/c','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

ylabel('Cp','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

set(gca,'FontSize',12) 

set(gcf,'Color',[1,1,1]) 

title(sprintf('%s CP AoA = %d°',nome,alpha),'FontName','Times New 

Roman','FontSize',16) 

h=legend('Extradorso','Intradorso'); 

set(h, 'Box', 'on') 

set(h,'Location','NorthEast','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

grid on 

grid minor 

axis ij 

 

7.10 ALGORITMO – BLACKFOIL 

 

Desenvolvido em: MATLAB 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%                                                                         % 

%                                BLACKFOIL                                % 

%           JOAO CARLOS ANDRADE DE DEUS FILHO E LUISA JORGE SOUZA         % 

%                                                                         % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

function varargout = BlackFoil(varargin) 

%BLACKFOIL MATLAB code file for BlackFoil.fig 

%      BLACKFOIL, by itself, creates a new BLACKFOIL or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = BLACKFOIL returns the handle to a new BLACKFOIL or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      BLACKFOIL('Property','Value',...) creates a new BLACKFOIL using the 
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%      given property value pairs. Unrecognized properties are passed via 

%      varargin to BlackFoil_OpeningFcn.  This calling syntax produces a 

%      warning when there is an existing singleton*. 

% 

%      BLACKFOIL('CALLBACK') and BLACKFOIL('CALLBACK',hObject,...) call the 

%      local function named CALLBACK in BLACKFOIL.M with the given input 

%      arguments. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help BlackFoil 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 05-Jul-2017 03:15:13 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @BlackFoil_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @BlackFoil_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [], ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% --- Executes just before BlackFoil is made visible. 

function BlackFoil_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 
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% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   unrecognized PropertyName/PropertyValue pairs from the 

%            command line (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for BlackFoil 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes BlackFoil wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = BlackFoil_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o número de Reynolds: 

function Reynolds_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Reynolds (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Reynolds as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Reynolds as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function Reynolds_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Reynolds (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o número de painéis: 

function Paineis_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Paineis (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Paineis as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Paineis as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Paineis_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Paineis (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar a viscosidade cinemática:  
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function Viscosidade_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Viscosidade (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Viscosidade as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Viscosidade 

as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Viscosidade_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Viscosidade (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o ângulo de ataque máximo: 

function AoA_max_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AoA_max (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of AoA_max as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of AoA_max as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function AoA_max_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AoA_max (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o incremento no ângulo de ataque: 

function dAoA_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to dAoA (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of dAoA as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of dAoA as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function dAoA_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to dAoA (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o ângulo de ataque mínimo: 

function AoA_min_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AoA_min (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of AoA_min as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of AoA_min as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function AoA_min_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AoA_min (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

% Sub-rotina para executar o programa: 

% --- Executes on button press in Solve. 

function Solve_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Solve (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

Re = str2double(get(handles.Reynolds,'String')); % Reynolds 

local = get(handles.Local,'String'); % Endereço do aerofólio 

alpha=str2double(get(handles.AoA,'String')); % Angulo de ataque 

paineisnew = str2double(get(handles.Paineis,'String')); % Número de painéis 

v = str2double(get(handles.Viscosidade,'String')); % Viscosidade cinemática 

alpha0= str2double(get(handles.AoA_min,'String')); % Angulo de ataque min 

alphaf= str2double(get(handles.AoA_max,'String')); % Angulo de ataque max 

dalpha = str2double(get(handles.dAoA,'String')); % Incremento do angulo 

  

Vinf=Re*v; % Velocidade uniforme do escoamento: 

  

perfil=load(local); 
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C = strsplit(local,{'.';'\'}); 

  

nome=char(C(end-1)); 

  

db = 2*pi/paineisnew; 

  

b=0; 

  

% Refino de malha: 

xqextradorso(1) = 1; 

xqintradorso(1) = 0; 

for p = 2 : 1 : paineisnew/2+1;    

    b = b + db; 

    xqextradorso(p) = 1 - (0.5 - cos(b)*0.5); 

    xqintradorso(p) = 0.5 - cos(b)*0.5; 

end 

  

xqextradorso(end) = 0; 

xqintradorso(end) = 1; 

  

[m,n] = size(perfil); 

paineis = m - 1; 

  

for i = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    lower(i,:) = perfil(i,:); 

    upper(i,:) = perfil(paineis/2+i,:); 

end 

  

vqextradorso = interp1(lower(:,1),lower(:,2),xqextradorso,'pchip'); 

vqintradorso = interp1(upper(:,1),upper(:,2),xqintradorso,'pchip'); 

  

perfilx = abs(union(-xqextradorso,xqintradorso,'stable')); 

  

[m,n] = size(vqextradorso); 

  

for i = 1:1:n 

     

    perfily(1,i) = vqextradorso(1,i); 
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    perfily(1,n+i-1) = vqintradorso(1,i); 

     

end 

  

clear lower 

clear upper 

  

aerofolio(:,1)=perfilx; 

aerofolio(:,2)=perfily; 

  

[m,n] = size(aerofolio); 

paineis = m - 1; 

  

aerofolio1 = aerofolio; 

  

for i = 1 : 1 : m 

    aerofolio(i,1) = aerofolio1(m-i+1,1); 

    aerofolio(i,2) = aerofolio1(m-i+1,2); 

end 

  

for k = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    lower(k,:) = aerofolio(k,:); 

    upper(k,:) = aerofolio(paineis/2+k,:); 

end 

  

[m,n] = size(lower); 

  

extradorsoi = lower; 

intradorsoi = upper; 

  

for k = 1 : 1 : m;  

    lower(k,:) = extradorsoi(m-k+1,:); 

    upper(k,:) = intradorsoi(m-k+1,:);  

end 

 

% Pontos do aerofólio 

xp = aerofolio(:,1); 

yp = aerofolio(:,2); 
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% Parâmetros importantes: 

for i = 1 : 1 : paineis; 

    xmid(i) = (xp(i)+xp(i+1))/2; 

    ymid(i) = (yp(i)+yp(i+1))/2; 

    dx(i) = xp(i+1)-xp(i); 

    dy(i) = yp(i+1)-yp(i); 

    dist(i) = sqrt(dx(i)^2 + dy(i)^2); 

    distd(i) = dist(i)/2; 

    sinthe(i) = dy(i)/dist(i); 

    costhe(i) = dx(i)/dist(i); 

end 

  

% Seno e cosseno do angulo de ataque: 

sinalf = sin(alpha*pi/180); 

cosalf = cos(alpha*pi/180); 

% Cálculo do log de r: 

for i = 1 : 1 : paineis; 

    for j = 1 : 1 : paineis; 

        dxj(i,j) = xmid(i) - xp(j); 

        dxjp(i,j) = xmid(i) - xp(j+1); 

        dyj(i,j) = ymid(i) - yp(j); 

        dyjp(i,j) = ymid(i) - yp(j+1); 

        if i == j 

            logr(i,j) = 0; 

        else 

            logr(i,j) = 0.5*log((dxjp(i,j)^2+dyjp(i,j)^2)/ ... 

                (dxj(i,j)^2+dyj(i,j)^2)); 

        end 

    end 

end 

  

% Cálculo de beta e do seno e cosseno de theta: 

for i = 1 : 1 : paineis; 

    for j = 1 : 1 : paineis; 

        if i==j;   

            beta(i,j) = pi; 

        else 

            beta(i,j) = atan2((dyjp(i,j)*dxj(i,j)-dxjp(i,j)*dyj(i,j)), ... 

                (dxjp(i,j)*dxj(i,j)+dyjp(i,j)*dyj(i,j))); 

        end 

        costhe1(i,j) = costhe(i)*costhe(j)+sinthe(i)*sinthe(j); 
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        sinthe1(i,j) = sinthe(i)*costhe(j)-costhe(i)*sinthe(j); 

    end 

end 

    

A(:,paineis+1)=0; 

A(paineis+1,:)=0; 

  

% Construção do sistema de equações: 

for i = 1 : 1 : paineis; 

    for j = 1 : 1 : paineis; 

        A(i,j) = (sinthe1(i,j)*logr(i,j)+costhe1(i,j)*beta(i,j))/(2*pi);         

        A(i,paineis+1) = A(i,paineis+1) + (costhe1(i,j)*logr(i,j)- .... 

            sinthe1(i,j)*beta(i,j))*0.5/pi; 

        if i > 1 && i < paineis    

            B(i) = Vinf*sinthe(i)*cosalf-Vinf*costhe(i)*sinalf; 

        else 

            A(paineis+1,j) = A(paineis+1,j) - (costhe1(i,j)*logr(i,j)- ... 

                sinthe1(i,j)*beta(i,j))/(2*pi); 

            A(paineis+1,paineis+1) = A(paineis+1,paineis+1) + A(i,j); 

        end 

    end 

end 

  

B(paineis+1) = -Vinf*(costhe(1)*cosalf+sinthe(1)*sinalf) - Vinf* ... 

    (costhe(paineis)*cosalf+sinthe(paineis)*sinalf); 

  

% Solução do sisitema: 

Sol = linsolve(A,B'); 

  

% Cálculo da velocidade tangencial: 

for i = 1 : 1 : paineis;     

        Vt(i) = Vinf*(cosalf*costhe(i)+sinalf*sinthe(i));  

    for j = 1 : 1 : paineis;       

        Vt(i) = Vt(i) + (Sol(j)/(2*pi))*(sinthe1(i,j)*beta(i,j)- ... 

            costhe1(i,j)*logr(i,j)); 

    end 

    for j = 1 : 1 : paineis;       

        Vt(i) = Vt(i) + (Sol(paineis+1)/(2*pi))*(costhe1(i,j)* ... 

            beta(i,j)+sinthe1(i,j)*logr(i,j)); 

    end 

end 
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% Cálculo do coeficiente de pressão: 

for i = 1 : 1 : paineis; 

   Cp(i) = 1.0-(Vt(i)/Vinf)^2; 

end 

  

for i=1:1:paineis 

    pcontrole(i,1) = xmid(i); 

    pcontrole(i,2) = ymid(i); 

end 

  

for k = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    pclower(k,:) = pcontrole(k,:); 

    pcupper(k,:) = pcontrole(paineis/2+k-1,:); 

end 

  

for k = 1:1:paineis/2+1; 

    Cplower(k) = Cp(k); 

    Cpupper(k) = Cp(k+paineis/2-1); 

end 

  

% Figura do coeficiente de pressão: 

figure('Name',sprintf('Coeficiente de pressão do %s em %d°', ... 

    nome,alpha),'NumberTitle','off'),hold on 

set(gcf,'Position',[388,   242,   660,   540]) 

plot(pcupper(:,1),Cpupper','ks') 

plot(pclower(:,1),Cplower','ko') 

plot([0,1],[0,0],'black--') 

xlabel('x/c','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

ylabel('Cp','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

set(gca,'FontSize',12) 

set(gcf,'Color',[1,1,1]) 

title(sprintf('%s CP AoA = %d°',nome,alpha),'FontName', ... 

    'Times New Roman','FontSize',16) 

h=legend('Extradorso','Intradorso'); 

set(h, 'Box', 'on') 

set(h,'Location','NorthEast','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

grid on 

grid minor 

axis ij 
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% Componentes da velocidade: 

for i = 1:1:paineis 

    Vx(i)=Vt(i)*costhe(i);   

    Vy(i)=Vt(i)*sinthe(i); 

end 

  

% Componentes do coeficiente de pressão: 

for i = 1:1:paineis 

    Cpx(i) = Cp(i)*sinthe(i); 

    Cpy(i) = Cp(i)*costhe(i); 

end 

  

% Figura do campo de velocidade: 

figure('Name',sprintf('Campo de velocidade do %s em %d°',nome,alpha), ... 

    'NumberTitle','off') 

plot(upper(:,1),upper(:,2),'k-'),hold on 

plot(lower(:,1),lower(:,2),'k-'), 

quiver(xmid,ymid,Vx,Vy), 

title(sprintf('Campo de velocidade do %s em %d°',nome,alpha),'FontName', 

...'Times New Roman','FontSize',16) 

axis equal 

axis([-0.1 1.1 -0.2 0.2])  

axis off 

  

% Figura do campo de pressão: 

figure('Name',sprintf('Campo de pressão do %s em %d°',nome,alpha), ... 

    'NumberTitle','off') 

plot(upper(:,1),upper(:,2),'k-'),hold on 

plot(lower(:,1),lower(:,2),'k-'), 

quiver(xmid,ymid,Cpx,-Cpy), 

title(sprintf('Campo de pressão do %s em %d°',nome,alpha),'FontName', ... 

    'Times New Roman','FontSize',16) 

axis equal 

axis([-0.1 1.1 -0.2 0.2])  

axis off 

w=0; 

  

% Cálculo do coeficiente de sustentação para cada angulo de ataque: 

for alpha = alpha0:dalpha:alphaf; 
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w = w +1; 

  

alphagr(w) = alpha; 

  

sinalf = sin(alpha*pi/180); 

cosalf = cos(alpha*pi/180); 

  

A(:,paineis+1)=0; 

A(paineis+1,:)=0; 

  

for i = 1 : 1 : paineis; 

    for j = 1 : 1 : paineis; 

        A(i,j) = (sinthe1(i,j)*logr(i,j)+costhe1(i,j)*beta(i,j))/(2*pi);         

        A(i,paineis+1) = A(i,paineis+1) + (costhe1(i,j)*logr(i,j)- ... 

            sinthe1(i,j)*beta(i,j))*0.5/pi; 

        if i > 1 && i < paineis    

            B(i) = Vinf*sinthe(i)*cosalf-Vinf*costhe(i)*sinalf; 

        else 

            A(paineis+1,j) = A(paineis+1,j) - (costhe1(i,j)*logr(i,j)- ... 

                sinthe1(i,j)*beta(i,j))/(2*pi); 

            A(paineis+1,paineis+1) = A(paineis+1,paineis+1) + A(i,j); 

        end 

    end 

end 

  

B(paineis+1) = -Vinf*(costhe(1)*cosalf+sinthe(1)*sinalf) - Vinf* ... 

    (costhe(paineis)*cosalf+sinthe(paineis)*sinalf); 

  

Sol = linsolve(A,B'); 

  

for i = 1 : 1 : paineis;     

        Vt(i) = Vinf*(cosalf*costhe(i)+sinalf*sinthe(i));  

    for j = 1 : 1 : paineis;       

        Vt(i) = Vt(i) + (Sol(j)/(2*pi))*(sinthe1(i,j)*beta(i,j)- ... 

            costhe1(i,j)*logr(i,j)); 

    end 

    for j = 1 : 1 : paineis;       

        Vt(i) = Vt(i) + (Sol(paineis+1)/(2*pi))*(costhe1(i,j)*beta(i,j)+ 

... 

            sinthe1(i,j)*logr(i,j)); 
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    end 

end 

for i = 1 : 1 : paineis; 

   Cp(i) = 1.0-(Vt(i)/Vinf)^2; 

end 

  

for i=1:1:paineis 

    pcontrole(i,1) = xmid(i); 

    pcontrole(i,2) = ymid(i); 

end 

  

for k = 1 : 1 : paineis/2+1; 

    pclower(k,:) = pcontrole(k,:); 

    pcupper(k,:) = pcontrole(paineis/2+k-1,:); 

end 

  

for k = 1:1:paineis/2+1; 

    Cplower(k) = Cp(k); 

    Cpupper(k) = Cp(k+paineis/2-1); 

end 

  

Cl(w) = -trapz(xmid,Cp); 

  

end 

 

% Figura do coeficiente de sustentação: 

figure('Name',sprintf('Coeficiente de sustentação do %s', nome), 

'NumberTitle','off') 

plot(alphagr,Cl,'k-'),hold on 

title(sprintf('Cl %s',nome),'FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

grid on 

grid minor 

xlabel('\alpha','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

ylabel('Cl','FontName','Times New Roman','FontSize',16) 

  

% Mensagem: 

msgbox('Clique em fechar janlas para iniciar outra análise'); 

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o local do arquivo do perfil 

(.dat): 
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function Local_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Local (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Local as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Local as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Local_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Local (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% Caixa de texto para o usuário digitar o ângulo de ataque: 

function AoA_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AoA (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of AoA as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of AoA as a 

double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function AoA_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to AoA (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

% Sub-rotina para fechar as janelas criadas:  

% --- Executes on button press in Fechar. 

function Fechar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Fechar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

local = get(handles.Local,'String'); 

alpha=str2double(get(handles.AoA,'String')); 

C = strsplit(local,{'.';'\'}); 

nome=char(C(end-1)); 

close(sprintf('Campo de pressão do %s em %d°',nome,alpha)); 

close(sprintf('Campo de velocidade do %s em %d°',nome,alpha)); 

close(sprintf('Coeficiente de pressão do %s em %d°',nome,alpha)); 

close(sprintf('Coeficiente de sustentação do %s',nome)); 

 

 

 

 

 

 


