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incompressíveis e compressíveis com transferência de calor.

Resumo: Escoamentos sobre superfícies côncavas estão sujeitos a instabilidade centrífuga,
dando origem a vórtices longitudinais, conhecidos como vórtices de Görtler. Estes
vórtices são responsáveis por gerar inflexões no perfil de velocidade. Como os
vórtices são contra-rotativos, duas regiões surgem entre os mesmos: uma região de
upwash e uma região de downwash. Na região de upwash o fluido próximo à parede
é jogado para longe da mesma. Na região de downwash acontece o contrário, o
fluido que se desloca a uma velocidade maior é jogado em direção à parede. Os
vórtices se amplificam inicialmente de forma linear e à jusante quando a amplitude
dos mesmos já é elevada, na região não linear de desenvolvimento dos mesmos, há
a formação de uma estrutura do tipo cogumelo com a distribuição da componente de
velocidade na direção principal do escoamento. Esta nova distribuição de velocidade
é tridimensional e difere em muito da camada limite similar à obtida com a solução
da equação de Blasius. Levando-se em consideração a camada limite térmica, já foi
observado que, na média, há um aumento de transferência de calor na direção da
parede. No presente trabalho deseja-se analisar o regime não linear da transição
para a turbulência em camada limite incompressível e compressível sobre um
superfície côncavas e a interação dos vórtices com pertubações não estacionárias.
Para tal será desenvolvido e implementado um código de simulação numérica direta
espacial (DNS - do inglês Spatial Direct Numerical Simulation). Espera-se com os
resultados deste trabalho poder analisar no regime incompressível e compressível a
transição para a turbulência nas camadas limites hidrodinâmica e quantificar a
transferência de calor na camada limite térmica. Pretende-se também realizar o
controle do escoamento através de sucção a fim de maximizar a transferência de
calor.
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