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RESUMO
Este trabalho trata do estudo de motores de combustão interna visando sua modelagem. A
análise orientada a objetos foi a abordagem escolhida para elaborar o modelo, por permitir sua
evolução de maneira estruturada e com grande reutilização de códigos computacionais. A
orientação a objetos também permite o encapsulamento de dados e métodos, tornando
independente os modelos relacionados a um dado componente do motor. O objetivo é propor um
modelo matemático e computacional para previsão de desempenho de motores de combustão
interna alternativos de ignição por centelha. Uma revisão da literatura é apresentada cobrindo
preferencialmente os desenvolvimentos dos últimos 10 anos na área de modelagem e ensaios.
Um modelo algébrico, baseado em eficiências, é apresentado para fins de estudo inicial de um
motor. O modelo de objetos é apresentado e discutido numa estrutura de implementação ”topdown”. O equacionamento dos gases dentro do cilindro é baseado nas equações de conservação,
incluindo a equação de conservação de quantidade de movimento que usualmente é excluída nos
modelos apresentados na literatura sobre motores. Um modelo de queima em duas zonas é
proposto baseado no equacionamento de onda de combustão, permitindo representar a
deflagração e detonação da mistura no mesmo conjunto de equações diferenciais. São propostas
novas relações empíricas para a estimativa do fator de turbulência na combustão e para o
coeficiente de descarga, com escoamento compressível, em válvulas tipo borboleta. Uma
diferente implementação do procedimento numérico-gráfico da evolução da frente de chama na
câmara de combustão é proposta e discutida. Os diagramas de classes para os componentes do
motor são apresentados usando a linguagem padrão UML, orientada a objetos. Os resultados de
simulação são apresentados para um motor monocilindro, usando gasolina pura e uma mistura
gasolina/etanol. O modelo implementado foi capaz de reproduzir os dados experimentais de
desempenho, com uma incerteza inferior a 4 %. São apresentados e discutidos os resultados de
simulação para as propriedades no interior do cilindro. É também analisada a capacidade do
programa em modelar o fenômeno de detonação, visando calcular o avanço ignição ótimo, para
uma dada condição de operação. O código fonte do programa será disponibilizado a comunidade
com uma licença tipo GPL.
Palavras chave: Motores de Combustão Interna, Combustão, Simulação, Orientação a Objetos
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ABSTRACT
The work is an internal combustion engine modeling study. The object oriented analysis was
chosen for develop the model to improve the computational codes. The object oriented approach
allows to encapsulate all data and methods related to a motor component, becoming a complete
independent model. The main objective is propose a mathematical and computational model for
a spark ignition, reciprocating internal combustion engine. A review is presented and cover the
last 10 years of modeling development. A algebraic model is presented to allow initial analysis
of an motor. The object model is presented and discussed following a top-down structure. The
internal cylinder gas is described by conservation equations, including the momentum
conservation equation that was excluded from models presented in the literature. A two zones
model, based on combustion wave equations, is presented, allowing to simulate deflagration and
detonation with he same differential equations set. Empirical relations are proposed for the
combustion turbulence factor and for the butterfly valve discharge coefficient with compressible
flow. Also, a different implementation of the numeric/graphic geometric combustion chamber
model for flame propagation is presented. All classes diagrams are presented following the
standard UML. The simulation results are presented for a one cylinder engine, using pure
gasoline and a mixture of gasoline/ethanol. The model presented was able to predict the
performance parameters within 4 % from the experimental data. Internal cylinder simulation
parameters are presented and discussed. Also, an analysis of detonation and advance angle
optimization is presented. The code will be distributed under the GPL rules.
Keywords: Internal Combustion Engines, Combustion, Simulation, Object Orientation
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1. INTRODUÇÃO
Desde o século dezenove os motores de combustão interna (ICE) tiveram seu
desenvolvimento ligado a modelos termodinâmicos que descrevem o seu funcionamento. Estes
modelos foram importantes na construção do primeiro motor ICE. No entanto, até a década de 60
do século vinte, o empirismo dominou o desenvolvimento tecnológico destes motores. A partir
desta década, a disponibilidade de meios computacionais mais baratos e poderosos vem tornando
a simulação uma ferramenta importante na pesquisa de novos motores, permitindo uma
significativa melhora de desempenho, redução de emissão de poluentes e viabilizando sistemas
de controle mais eficientes. Hoje em dia não é possível conceber um novo desenvolvimento sem
o uso de ferramentas de modelagem. A capacidade de previsão dos atuais modelos é suficiente
para eliminar configurações ineficientes reduzindo assim os custos da fase de experimentação
em protótipos. Contudo, ainda não existe um procedimento de modelagem generalizado que
permita a evolução de modelos mais simples para modelos complexos sem a necessidade de
reescrita total dos códigos computacionais. O objetivo do presente trabalho é lançar as bases de
tal procedimento usando a Análise Orientada a Objetos (OOA) nos moldes descritos por
Furlan, 1998.
O Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, em especial, o Laboratório de Motores,
em função de necessidades da indústria automobilística local e da necessidade de uma nova
geração de motores aeronáuticos para aviação geral, estabeleceu como um objetivo básico
desenvolver um programa de simulação de motores de combustão interna a pistão. A filosofia a
ser seguida visa obter programas computacionais semelhantes aos disponíveis para Análise de
Ciclo de Motores a Jato desenvolvidos nos últimos dez anos em projetos da Agência Espacial
Americana (GECAT, 1999).
Neste trabalho o estudo de motores de combustão interna é entendido como a proposição de
um ou mais modelos matemáticos, que podem ser analíticos, semi-empíricos ou empíricos, que
permitam descrever a operação de um motor. Uma vez que este modelo seja calibrado, a partir
de alguns dados experimentais, será possível prever os parâmetros de desempenho em condições
não ensaiadas e também avaliar o comportamento de variáveis que são de difícil medida
experimental.
O presente documento é organizado em capítulos. No Capítulo 2 é apresentado um panorama
da modelagem dos motores de combustão interna até o presente ano, com base em documentos
de livre acesso. A relevância do presente trabalho e seus objetivos imediatos, considerando o
estado da arte atual, são mostrados no Capítulo 3. A modelagem proposta é apresentada no
Capítulo 4, juntamente com a estratégia de implementação respeitando as técnicas de orientação
a objetos. No Capítulo 5 os resultados obtidos com o modelo são comparados com medidas
experimentais, indicando-se as limitações do modelo proposto. Os Capítulos 6 e 7 trazem as
conclusões gerais e sugestões para a continuação do trabalho.
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2. ESTADO DA ARTE (REVISÃO BIBLIOGRÁFICA)
As análises de ciclo de motores a pistão começaram com Beau de Rochas, em 1862,
concretizando-se tecnologicamente em 1876, com a construção do primeiro motor por Otto. Em
1892, Diesel propõe e executa um motor com ignição a compressão (Obert, 1971). Desde então,
os modelos de simulação vêem acompanhando e realimentando a evolução tecnológica destes
motores. No primeiro momento, os modelos são algébricos, baseados na teoria termodinâmica
clássica, usando de considerações simplificadoras que permitiram chegar a soluções fechadas. O
objetivo, perfeitamente cumprido, destes modelos é permitir um entendimento do princípio de
funcionamento dos motores e avaliar qual é a máxima eficiência térmica que estes podem atingir.
A metodologia pode ser chamada de Análise de Ciclo Ideal de motores a pistão. As definições de
eficiência e de outros termos significativos para a modelagem são derivadas desta análise e
podem ser encontradas em todos os livros da área, em especial, mencionam-se os trabalhos, em
ordem cronológica, de Obert, 1944 (1ª ed.), Taylor, 1968 (1ª ed.), Stone, 1985 (1ª ed.), Ferguson,
1986 e Heywood, 1988.
Obert, 1971, apresenta um extenso estudo sobre os fenômenos envolvidos nos motores de
combustão interna. A clareza das explicações supera a ausência de modelos matemáticos mais
atuais. Também é apresentada uma análise da derivada da curva de pressão no cilindro versus
ângulo da árvore de manivelas. Poucos trabalhos seguintes abordaram esta metodologia, que
permite avaliar o progresso da combustão, revelando informações sobre os fenômenos de
ignição, queima e detonação (batimento) no cilindro. A curva de derivada de pressão pode ser
relacionada com a velocidade de queima do combustível usando técnicas semelhantes às
descritas em Carvalho e Barros, 1990 e Bueno, Milanez e Velasquez, 2002.
A principal característica do trabalho de Taylor, 1988, é apresentar uma análise detalhada das
modificações do diagrama indicador ideal (pressão no cilindro versus volume do cilindro)
devidas a cada um dos processos não ideais envolvidos, tais como, perdas de calor, aspiração,
exaustão, válvulas, atrito, etc. A análise do uso de sobrecarregadores sobre o desempenho do
motor é bem detalhada e traz informações de seleção de sistemas relevantes para a
sobrealimentação de motores para uso aeronáutico. Também são apresentados gráficos que
permitem corrigir as propriedades termodinâmicas dos gases de combustão para efetuar cálculos
mais precisos na análise de ciclo ideal. No volume 2, Taylor, apresenta o atual modelo dinâmico
das partes mecânicas do motor para efeito de avaliação da vibração e balanceamento de um
motor a pistão. O balanço de forças ao longo do cilindro, biela, da árvore de manivelas e bloco
do motor é postulado e leva em conta a interferência do movimento alternativo do cilindro sobre
o movimento rotativo da árvore de manivelas. O enfoque do modelo dinâmico de Taylor, 1988, é
voltado para obter relações fechadas para análise das vibrações no campo das freqüências.
Contudo, o modelo básico envolve as equações diferenciais necessárias a uma simulação
dinâmica de funcionamento de um motor em regime estacionário ou transiente.

2

Uma classificação de modelos é apresentada por Stone, 1995, dividindo estes em três grupos,
descritos abaixo. Foi acrescentado um quarto grupo, referente a modelos algébricos para tornar a
classificação mais abrangente. Todos os modelos visam fazer previsões de eficiência,
desempenho e emissões do motor a pistão.
•

•

•

•

Algébrico - utiliza um sistema de equações algébricas derivadas de relações da
termodinâmica clássica, associadas a eficiências que corrigem os resultados do ciclo ideal
para um ciclo real. Os sistemas de controle em tempo real utilizam este tipo de modelo
devido ao seu baixo custo computacional e a facilidade de se introduzir correções empíricas
para um motor específico.
Zerodimensional ou Fenomenológico - utiliza um sistema de equações diferenciais
ordinárias, associadas a uma série de modelos empíricos para simular o motor. As
características internas obtidas do escoamento representam valores médios. Atualmente, é o
único método que permite modelar completamente um motor a pistão multicilindro. Um
método numérico típico de solução do sistema de equações resultantes é o Runge-Kutta.
Quase-dimensional - utiliza um sistema de equações diferenciais parciais, associadas também
a uma série de modelos semi-empíricos, tais como, de turbulência, de chama turbulenta, etc.
Normalmente, envolve como variáveis independentes o tempo, ou ângulo da árvore de
manivelas, e uma dimensão axial. O método mais usado aqui para solução do sistema de
equações é o Método das Características.
Multidimensional - é semelhante aos modelos quase-dimensionais, mas envolve mais de uma
dimensão física (2D e 3D) além da dimensão temporal. Estas simulações exigem uma
descrição detalhada da configuração física da parte do motor estudada. Os métodos
numéricos de solução mais usados são Volumes Finitos, Diferenças Finitas e Elementos
Finitos (métodos discretizados).

Neste trabalho será usado o termo Análise de Ciclo Real para designar as simulações usando
modelos Algébrico, Zero ou Quase-dimensional, para uniformizar a nomenclatura com trabalhos
da área de motores a jato (Mattingly, Heiser e Daley, 1987, e Oates, 1988) e softwares de análise
de motores aeronáuticos (GECAT, 1999).
Também, são apresentados por Stone, 1995, alguns modelos empíricos Zerodimensionais e
outros Quase-dimensionais para combustão, perda de calor e ignição. Destes, os que merecem
maior destaque, são os modelos empíricos para previsão do atraso de ignição da mistura
ar/combustível para o ciclo Otto e Diesel. Outro aspecto relevante é o formato mais moderno dos
mapas de desempenho dos motores (gráfico Potência, ou Torque ou PME, e Consumo específico
versus Velocidade de Rotação), estabelecendo assim padrões de apresentação dos dados.
Ferguson, 1986, apresenta a modelagem dos motores em um formato mais adequado a
computação. São mostrados programas em FORTRAN simulando combustão, perdas de calor,
enchimento e esvaziamento do cilindro, composição e propriedades termodinâmicas dos gases de
combustão e injeção de combustível. O padrão de mapas de desempenho dos motores é idêntico
ao usado por Stone, 1995.
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Quanto às propriedades termodinâmicas dos gases de combustão, o método de cálculo usa
procedimentos desenvolvidos por Gordon e McBride, 1971, considerando um modelo de
equilíbrio químico e dados das tabelas JANNAF1. Os resultados dos cálculos de Ferguson, 1986,
são apresentados sob a forma de gráficos de propriedades termodinâmicas dos gases resultantes
da queima da mistura ar/combustível, semelhantes aos apresentados por Taylor, 1988. As
propriedades de transporte de mistura de gases de combustão, necessárias aos modelos de
transferência de calor, são calculadas usando técnicas semelhantes às propostas por McBride,
Gordon e Reno, 1993.
O trabalho de Heywood, 1988, pode ser considerado a mais recente compilação das pesquisas
feitas em motores a pistão até a presente data. O capítulo de modelagem descreve os três tipos de
modelo citados por Stone, 1995, inclusive com mais detalhes sobre modelos Multidimensionais
envolvendo turbulência, atomização de combustível e combustão.
Benson, 1982, apresenta modelos que tratam dos fenômenos transientes nos coletores dos
motores a pistão. Os modelos apresentados são baseados na solução analítica ou numérica da
equação da onda, usando condições de contorno adequadas aos motores de combustão interna. O
método das características é o usado para obter as das equações descritivas. A solução numérica
é baseada em métodos gráficos ou integradores tipo Euler de primeira ordem. Estes métodos de
solução eram mais comuns até a década de 70, do século vinte, posteriormente Zucrow e
Hoffman, 1976, introduziram métodos mais estruturados e de maior ordem de precisão para a
resolução das equações características.
Horlock e Winterborne, 1986, editaram uma coletânea de artigos sobre vários aspectos da
modelagem de motores. Entre estes se pode ressaltar o capítulo escrito por Baruah, que trata em
detalhes da modelagem da câmara de combustão em duas zonas (gás queimado e gás não
queimado). O procedimento de inicialização da zona dos gases queimados é essencial para os
modelos de duas zonas. Em outros capítulos, também são abordados aspectos de transferência de
calor no cilindro e os fenômenos transientes nos coletores dos motores.
A modelagem computacional de motores quatro tempos e dois tempos foi objeto do recente
livro de Blair, 1999. O extenso trabalho pode ser classificado como um modelo Quasedimensional, enfocando os fenômenos transientes ligados ao escoamento de enchimento e
esvaziamento do cilindro do motor a pistão. O método numérico mais aplicado ao longo do
trabalho é o método das características no domínio do tempo e com uma dimensão axial (1D),
associado a soluções fechadas de casos transientes típicos de dinâmicas de fluidos compressíveis.
Uma parte do trabalho é dedicada ao estudo de geração de ruído nos motores e técnicas para sua
redução.
Os trabalhos citados foram publicados na forma de livros. Destes os livros de Obert, 1944
(1ª ed.), Taylor, 1968 (1ª ed.), e Heywood, 1988 constituem a melhor literatura para explicar os
fenômenos que ocorrem durante o funcionamento dos motores de combustão interna.
A seguir serão referenciados trabalhos sobre temas mais específicos ligados a modelagem de
motores. Também serão analisados aspectos de ensaio de motores, pois os resultados destes
servem para validar os modelos teóricos.
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Tabelas de dados termodinâmicos de gases editadas pela JANNAF (Joint Army Navy NASA Air Force Propulsion
Organization) de 1963-1999
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Uma revisão detalhada de modelos de simulação é apresentada por Pucher, 1986. Os modelos
são divididos conforme o subsistema do motor a que se referem, do seguinte modo: I - processos
internos ao cilindro; II - fenômenos de escoamento na admissão e na exaustão (descarga); III balanço de massa e energia no turbocompressor; IV - Acionamento mecânico sob carga. Os
modelos aplicáveis a I incluem: as características geométricas, o escoamento no cilindro usando
as equações de conservação da massa e da energia mais a equação de estado dos gases, a
transferência de calor usando uma equação empírica devida a Woschni, 1967, e a velocidade da
combustão usando a lei de Wiebe, 1967. A relação proposta para a transferência de calor é de
fácil implementação por não envolver avaliação direta das propriedades de transporte dos gases
de combustão. Os modelos aplicáveis a II incluem o chamado modelo de enchimento e
esvaziamento baseado nas equações de conservação da massa e energia em função do tempo e do
volume, e o método das características aplicado ao escoamento transiente nos condutos de
admissão e exaustão. O modelo de enchimento e esvaziamento inclui os balanços no
turbocompressor usando eficiências retiradas dos mapas do compressor e turbina. Também são
considerados os efeitos de uma configuração multicilindro. É importante mencionar que a
diferença entre os resultados do modelo de enchimento e esvaziamento e do método das
características é pequena a baixas velocidades de rotação, enquanto que a altas velocidades os
picos de pressão são amortecidos no primeiro modelo. O modelo aplicável a III inclui o
movimento rotativo considerando as inércias do motor associadas às do dispositivo aplicador da
carga. Os resultados permitem boas avaliações dinâmicas do comportamento do motor.
Chandra, 1991, apresenta uma análise, com metodologias básicas, para validar modelos
matemáticos de motores a pistão. As regras mais importantes desta metodologia são: a) definir
um experimento base; b) executar um estudo paramétrico para testes qualitativos; c) realizar
testes em separado com cada submodelo; d) planejar os experimentos, variando um parâmetro de
cada vez; visando um número reduzido de ensaios e estabelecendo procedimentos para garantir a
precisão dos dados; e) manter as constantes do modelo o mais fixas possíveis durante a
validação; f) especificar as limitações para as previsões do modelo.
O trabalho de Hendricks e Soreson, 1990, enfoca a obtenção de um modelo Algébrico
aplicável a controle de motores a pistão. Os autores informam que o erro obtido é igual ao erro
típico dos dinamômetros (2 %) e que o modelo deve lidar com uma escala de tempo superior a
um ciclo e inferior a 1000 ciclos (tempo de aquecimento típico de um motor) para que produza
valores médios significativos. Devido à abordagem da área de controle usada no
desenvolvimento do trabalho, a maioria dos submodelos é simplificada ou linearizada
requerendo uma série de constantes determinadas empiricamente. Como o objetivo destes
autores é substituir os atuais modelos de controle baseados em tabelas de dados usados nos
sistemas de injeção de combustível, não há problema que o mesmo seja válido somente para um
dado motor. A simulação transiente é tratada, pelos autores, como uma perturbação do regime
permanente (rotação constante), sendo definido que o tempo para atingir o equilíbrio nas novas
condições é de 10 a 1000 ciclos. Outro ponto importante é a apresentação de quatro tipos de
ensaios dinâmicos aplicáveis aos motores: a) variação em degrau da posição da borboleta de
aceleração para rotação constante; b) variação em degrau da posição da borboleta de aceleração
para carga (torque) constante; c) subida de rotação com carga crescente; d) variação em degrau
de carga para posição da borboleta de aceleração constante. Os sinais em degraus usados,
possuem um tempo de subida e descida de 0,25 s com um patamar de 0,5 s.
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Wooddard, Johnson e Lott Jr., 1989, trazem um excelente trabalho de otimização de
turbocompressores utilizando um sofisticado programa de simulação Zerodimensional. O
objetivo é minimizar o consumo de combustível, considerando restrições de torque, detonação,
emissões e dos limites de validade dos modelos usados. O modelo é Quase-permanente para
avaliar variações na velocidade de rotação do motor. Outras características do modelo são:
cálculo de torque e consumo específico para motores multicilindros, influência da mistura
ar/combustível, escoamento compressível, modelo global para o compressor e turbina usando
mapas de componentes, temperatura de chama calculada considerando equilíbrio químico e
produtos de combustão completa do combustível, velocidade de queima empírica, mistura de
gases com propriedades termodinâmicas calculadas das tabelas JANNAF e transferência de calor
pelo modelo de Woschni, 1967. As informações mais importantes deste trabalho são os critérios
aplicados aos parâmetros de otimização, citadas a seguir. Todas as variáveis do modelo não
podem assumir valores negativos. A temperatura da parede do cilindro é limitada em 800 K, em
função do material dos cilindros e pistões. A razão ar/combustível mínima é de 10:3, limite de
flamabilidade da mistura. As elevações máximas das válvulas dos cilindros são limitadas pela
geometria dos motores. O teor de CO na exaustão é limitado a 3,4 g/ml. A temperatura de
exaustão deve estar entre 600 K e 1300 K, para eliminar emissão de hidrocarbonetos não
queimados. A temperatura dos gases na câmara de combustão deve ser limitada a 3000 K para
reduzir a formação de NOx. O torque deve ser superior ao torque mínimo para o acionamento do
motor (ponto morto). A temperatura dos gases não queimados na câmara de combustão não deve
ultrapassar 1000 K, para evitar a detonação (batimento), pois a temperatura de autoignição típica
para misturas ar/combustível é 1020±22 K.
Esta é a primeira implementação de modelos da teoria de detonação de Ricardo, 1922,
descrita por Taylor, 1988. Ela exige o cálculo da combustão por um modelo de duas zonas, uma
para os gases não queimados a e outra para os gases queimados, considerando a pressão
constante e temperaturas diferenciadas entre as duas zonas. Todos estes limites são de grande
importância em qualquer modelo de motores a pistão, pois constituem parâmetros práticos para
limitação de desempenho dos motores, indicando as fronteiras máximas e mínimas dos mapas
calculados. Os autores realizaram simulações para um motor 6 cilindros em V com um bom
ajuste dos resultados com os dados experimentais. Parte de otimização foi testada para uma
condição de funcionamento do motor, contudo, os parâmetros livres para variação envolviam
alterações dimensionais da câmara de combustão e de outros componentes, o que torna os
resultados de difícil verificação experimental. O processo de otimização é mais adequado para o
desenvolvimento de novos motores e deveria ser calibrado com o uso de um motor monocilindro
de fácil modificação em laboratório. Os autores reportam que o tempo de simulação foi de
20 a 60 s em um computador IBM PC 286. Para a otimização o tempo de computação atingiu
25 horas, e apresentava problemas de convergência comuns aos métodos de otimização. O
código do programa foi escrito em FORTRAN e possui 750 linhas.
É importante, neste ponto, mencionar a teoria de autoignição de Ricardo, 1922, que propõe
que o fenômeno de detonação, ou batimento, é resultado da autoignição do gás ainda não
queimado, chamado gás da extremidade, devida a sua compressão causada pela geração de gases
queimados após a ignição. Se a temperatura da fração não-queimada atingir o valor de
autoignição, então esta inicia uma combustão a volume constante que gera ondas de pressão no
interior do cilindro (ver figura 2.1-A).
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Pelo modelo de interação de ondas de pressão e frentes de chama proposto por TaylorMarkstein (Strehlow, 1985) se inicia uma transição de queima normal para um processo de
detonação envolvendo ondas de choques, que é o fenômeno de batimento dos motores a pistão
(ver figura 2.1-C). No trabalho de Taylor, 1988, e de Strehlow, 1985, são apresentadas dados de
fotografias de frente de chamas que comprovam esta teoria. Também destas fotos pode-se
afirmar que a frente de chama é de propagação cilíndrica com origem no ponto de ignição da
mistura (para motores de ignição à centelha) (ver figura 2.1–B). Os sobrealimentadores
favorecem as condições de pressão e temperatura causadoras da detonação.

(A)

(C)

(B)
FIGURA 2.1 – (A) Detonação em Motores ICE (Obert, 1971),
(B) Propagação da Frente de Chama (Taylor, 1988) em motores ICE
e (C) Instabilidade Taylor-Markstein (Strehlow, 1985)
Bozza et al., 1990, apresentam um trabalho de casamento entre motores ICO e
turbocompressores em regimes permanente (rotação constante) e transiente. O modelo utilizado
na análise é Zerodimensional com as seguintes características: usa duas equações de
conservação, massa e energia, transferência de calor pelo modelo de Annand, turbocompressor
modelado por equações de balanço com dados de mapas de componentes, balanço de potência no
eixo do turbocompressor para avaliar transientes de rotação, modelo de enchimento e
esvaziamento utilizando coeficientes de descarga empíricos (Taylor, 1988) e taxa de queima
empírica para ciclo Diesel. O modelo foi integrado usando o método Preditor-Corretor com um
passo de 1 grau (ângulo da manivela).
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O experimento usado para verificação do modelo é um motor de 1366 cm3 de cilindrada,
4 cilindros, ciclo Diesel, e dois tipos de turbocompressores. Os parâmetros da lei de queima
foram ajustados para obter um melhor resultado no diagrama de pressão. As curvas de
desempenho do compressor superestimam sua eficiência, mas são boas qualitativamente. Para a
turbina, para o diagrama de pressão e para a vazão de ar aspirada os resultados apresentam um
bom ajuste com os resultados experimentais. O comportamento dinâmico não foi validado com
dados medidos, mas uma análise foi apresentada para uma aceleração do motor de 2000 a
4500 rpm, com dois intervalos de subida, 0,5 s e 2 s. O motor levou 100 ciclos para estabilizar
seu funcionamento, sendo que a aceleração de 0,5 s provocou oscilações na potência do motor.
Dos gráficos apresentados, as variações percebidas estão relacionadas com os fatos da mistura
ar/combustível ficar mais rica e a eficiência volumétrica cair no início do período de aceleração.
A mais completa simulação, na literatura consultada, foi feita por Mohanan e Babu, 1991. O
modelo quase-dimensional usa o método das características e foi aplicado a um motor
multicilindro com duas configurações de dutos de admissão e exaustão, incluindo um
turbocompressor. O modelo de combustão é de duas zonas, com frente de chama cilíndrica e
velocidade de chama turbulenta. As emissões de NOx são estimadas por um modelo cinético
proposto por Zeldovich (ver Strehlow, 1985). O turbocompressor é tratado através dos mapas de
componentes, como no trabalho de Pucher, 1986, mas inclui a válvula de alívio que controla a
pressão máxima na entrada do cilindro. Os resultados de torque, potência e consumo específico
não diferem mais que 2 % dos dados experimentais de motores multicilindros. O modelo de
combustão de duas zonas superestima a pressão máxima no interior do cilindro. Os resultados
deste trabalho mostram que o turbocompressor permitiu um aumento de 75 % na potência, com
um aumento de 28 % no consumo específico com o uso de uma válvula de alívio que evita os
problemas de detonação da mistura. Na implementação, o tempo de simulação varia de
2 a 8 horas em computadores tipo IBM PC AT.
Rakapoulos, 1993, faz uma análise exergética de motores a pistão. O modelo de simulação é
Zerodimensional e envolve: mecanismo cinético de Zeldovitch para o NOx, transferência de
calor segundo o modelo de Annand, 1963, propriedades termodinâmicas calculadas pelas tabelas
JANNAF, modelo de combustão de duas zonas, chama cilíndrica com velocidade de propagação
representada por uma equação de segundo grau, equilíbrio químico das principais espécies
presentes nos gases de combustão, cálculo de disponibilidade termodinâmica e eficiências
exergéticas. A simulação é comparada com resultados experimentais obtidos de um motor
monocilindro queimando octano (C8H18). O diagrama pressão versus ângulo do virabrequim
mostrou que o ajuste do modelo foi muito bom. O autor menciona que o modelo de duas zonas
de combustão resultou em um melhor ajuste que o modelo de uma única zona. A disponibilidade
é calculada ao longo do ciclo do motor, ou seja, para cada ângulo da árvore de manivelas,
permitindo verificar quais as etapas do processo são passíveis de otimização.
Crawford, Celik e Lyons, 1993, apresentam um modelo Zerodimensional enfocando
principalmente a combustão e a formação de poluentes. O modelo cinético envolve 84 reações
químicas para o hidrocarboneto e 37 reações para o N2. O modelo de chama segue a lei de Wiebe
e uma solução fechada para chama laminar. A transferência de calor é tratada pelas relações
devidas a Heywood, 1988. A base do trabalho dos autores é o programa descrito no relatório de
McBride e Zeleznik, NASA-RP-1094.
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Os resultados da simulação mostraram um bom ajuste a dados experimentais, usando o
diagrama de pressão. A comparação do modelo cinético com o modelo de equilíbrio químico não
resultou em diferenças significativas. A vantagem do modelo cinético é permitir prever as
emissões, contudo, no trabalho os resultados não foram validados frente a dados experimentais.
Kanamaru, Kajimura, Sano e Shimamoto, 1994, apresentam um trabalho de otimização de
turbocompressores para motores a pistão. O modelo é resultado final de uma série de trabalhos
dos autores sobre simulação de turbocompressores. O método de otimização utilizado é o da
derivada máxima com vínculos impostos (restrições). O modelo do motor e do turbo são
Zerodimensionais. O motor é tratado de forma paramétrica através da eficiência volumétrica e do
volume deslocado em função da rotação. O combustível é tratado como fonte de energia através
do poder calorífico inferior. A turbina e o compressor são tratados como escoamento através de
orifícios introduzindo o balanço de energia devido à rotação do rotor. Um vínculo entre a turbina
e o compressor é estabelecido pela mesma velocidade de rotação e pelo balanço de potência no
rotor. Pela primeira vez, um modelo de turbocompressor permite calcular teoricamente os mapas
de desempenho do compressor e da turbina com um ótimo ajuste com dados experimentais.
Também são simulados: o trocador de calor (intercooler) usado nos sistemas de
turbocompressores para resfriar o ar na entrada dos cilindros. O modelo é também paramétrico
baseado nas eficiências térmicas do trocador de calor. Um modelo de válvula de alívio (bypass) é
implementado considerando que após uma dada pressão, a velocidade na turbina cai para zero.
Os dutos de admissão e exaustão são considerados como causadores de perda de carga e perda de
calor através de modelos paramétricos. Os resultados foram obtidos através da otimização em
condições estáticas (rotação constante) e em condições dinâmicas. Os resultados são semelhantes
indicando que a simulação estática deve ser empregada no processo de otimização, pois o tempo
de computação é 100 vezes inferior ao tempo gasto pela simulação dinâmica. Um exemplo de
otimização é apresentado para um motor de 6 cilindros, visando aumentar potência alterando as
características construtivas do turbocompressor.
Lira, 1999, apresenta um modelo Zerodimensional para um motor Diesel. As características
do modelo são: modelo de queima pela Lei de Wiebe modificada para ciclo Diesel, usa duas
equações, a da conservação de massa e da energia, a transferência de calor é tratada conforme o
modelo de Eichelberg, o enchimento e esvaziamento do cilindro é isentrópico, usa relações
empíricas para estimar a razão dos calores específicos dos gases de combustão. O ajuste entre o
diagrama de pressão calculado e o medido é muito bom.
Martin, Fygueroa e Araque, 1999, apresentam dois modelos para cálculo de emissões de
NOx. A mistura ar/hidrocarboneto (CHON) é tratada por um modelo de equilíbrio químico entre
18 espécies químicas. No segundo, o NOx é tratado por um modelo cinético sugerido por
Zeldovich. Os resultados comprovam que os dois modelos não são semelhantes quanto à
previsão de concentração de NOx no final do ciclo do motor. O modelo cinético apresenta
melhores resultados.
Nigro, Ambroggi e Defranco, 1999, também mostram um modelo Zerodimensional cujas
características são: modelo de equilíbrio químico, combustão em duas zonas, chama cilíndrica,
taxa de queima pela Lei de Wiebe, transferência de calor pelo modelo de Woschni, propriedades
termodinâmicas dos gases pelas tabelas JANNAF. Os resultados apresentados são apenas
qualitativos o que impede a avaliação da qualidade do modelo. Uma observação importante é
que no modelo de duas zonas de combustão, a pressão é comum às duas zonas, mas a
temperatura e densidade são diferentes.
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No Brasil foram realizados bons trabalhos na área de modelagem de motores a pistão. Gallo,
1990 e 1992, apresenta uma análise exergética de motores a pistão usando como combustível a
gasolina e o álcool. O enfoque do trabalho é no cálculo da exergia (disponibilidade),
irreversibilidades e eficiência exergética durante o ciclo do motor. Para isto foi formulado um
modelo Zerodimensional de duas equações, incorporando o cálculo destas grandezas
termodinâmicas e aplicado a um motor, cujos dados são bem especificados no trabalho. A
conclusão é que os dados de irreversibilidade permitem um maior entendimento dos problemas
de funcionamento dos motores do que usando métodos baseados somente na Primeira Lei da
Termodinâmica. Os resultados de cálculo não foram convertidos em parâmetros convencionais
de desempenho de motores e nem foram comparados com dados experimentais.
Outro trabalho de simulação foi apresentado por Pereira, 1995, com um modelo
Zerodimensional de duas equações diferenciais (conservação da massa e da energia), envolvendo
transferência de calor, escoamento pelas válvulas de admissão e exaustão e variação na
composição química dos gases de combustão pelo modelo de equilíbrio químico. Os resultados
foram apresentados como variação paramétrica sobre as curvas de Potência, Torque, Rendimento
Térmico e Eficiência Volumétrica versus Velocidade de Rotação do motor (regime estacionário).
Contudo, a falta de comparação com dados experimentais dificulta a avaliação do modelo
apresentado.
Vianna e Oliveira, 1995, elaboraram um modelo Quase-dimensional de simulação. O modelo
considera duas zonas, gases queimados e gases não queimados, sendo a fração queimada dada
por uma lei empírica senoidal. A transferência de calor é tratada pelas relações empíricas de
Annand e Woschni. Não é feita menção ao modelo dos coletores, mas pelos resultados os
mesmos devem ter sido tratados como reservatórios à pressão constante. Um aspecto relevante
do trabalho é apresentar dados experimentais para validação do modelo, envolvendo os
parâmetros de desempenho (potência) e medidas de pressão no interior do cilindro. Também é
apresentada uma análise paramétrica da influência das constantes da lei de queima e do modelo
de transferência de calor sobre a curva de pressão do ciclo do motor.
Complementando o trabalho acima citado, Vianna, Oliveira e Oliveira, 1996, apresentam um
modelo Quase-dimensional para coletores de admissão e descarga comparado a um modelo de
coletor ideal e a medidas experimentais. O método de solução para o escoamento unidimensional
nos coletores foi o Método das Características, conforme proposto por Benson, 1988. O modelo
de combustão usado foi o de uma zona. Novamente, as medidas experimentais de pressão no
coletor diferenciam este trabalho de outros, tornando a análise de resultados mais significativa.
Uma observação importante feita pelos autores é que os valores potência do motor, previstos
pelo modelo de coletor ideal e coletor unidimensional, são próximos aos medidos. A diferença
maior ocorre na previsão do rendimento volumétrico, sendo o modelo unidimensional mais
preciso.
O fenômeno da aspiração em motores a pistão é tratado no estudo experimental descrito por
Hanriot, Valle e Medeiros, 1999. O principal aspecto é permitir conhecer as freqüências que
dominam a variação de pressão nestes dutos. Comparações entre as medidas experimentais e os
resultados de um modelo Quase-dimensional do coletor de admissão são apresentadas no
trabalho posterior de Hanriot, 2000. Os efeitos de ressonadores no coletor também são
discutidos.
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Aguiar e Sodré, 2001 apresentam uma metodologia para incluir o efeito do formato
tridimensional da câmara de combustão e da posição da vela em um modelo de duas zonas. O
método consiste em obter os dados de geometria da frente de chama por desenhos
tridimensionais em CAD para várias das posições da chama e do pistão. Os dados obtidos são
transformados em equações polinomiais que vão fornecer ao programa de simulação a geometria
instantânea das duas zonas dentro do cilindro durante a combustão. O modelo de combustão é de
duas zonas com a velocidade de queima ajustada por um fator de turbulência. Os resultados
demonstraram a equivalência do modelo numérico-gráfico da propagação da frente de chama
com o modelo analítico. O diagrama de pressão experimental é usado para validar o modelo de
duas zonas implementado. Este método de obter os dados sobre a câmara de combustão e sua
interação com a frente de combustão pode ser considerado uma atualização do procedimento
descrito por Obert, 1971, onde: um molde de cera era feito a partir da câmara de combustão do
motor; a seguir, este era usinado de forma a retirar uma seção hemisférica a partir do ponto de
ignição; Os dados de volume e área da frente de chama eram medidos; o procedimento era
repetido para vários raios de chama. Assim, o método de Aguiar e Sodré, 2001, pode ser
considerado uma versão virtual e conseqüentemente mais econômica do método de Obert, 1971.
O acionamento das válvulas do cilindro é apresentado no trabalho de Porto e Bezerra, 1999,
enfocando o projeto da geometria do came de forma a se obter a curva desejada de abertura da
válvula (elevação). O trabalho de Rego e Martins, 2001 aprofunda o modelo de cames e mostra
como este pode ser associado a um modelo de motor de combustão interna. O livro de Chen,
1982, apresenta uma profunda análise de mecanismos e modelos aplicáveis a cames mecânicos.
Em termos de modelos Multidimensionais, foi apresentada uma análise detalhada sobre o
escoamento turbulento bidimensional através da válvula do motor no trabalho de Deschamps,
1993 e 1995. O enfoque principal foi a determinação dos perfis de velocidade ao redor da
válvula e no interior do cilindro usando um modelo algébrico de segunda ordem para descrever a
turbulência. O volume do cilindro foi mantido constante, ou seja, não foi considerando a
influência do movimento alternativo do pistão. Heywood, 1988, também descreve resultados de
modelos multidimensionais. Um trabalho moderno, utilizando um modelo de turbulência tipo
LES, tridimensional e com malha adaptativa para levar em conta o movimento do pistão foi
apresentado por Toledo, Penven, Buffat e Vianna, 2002. Contudo, a maioria destes modelos está
mais preocupada em testar parâmetros de turbulência ou prever zonas de estagnação de mistura
do que obter os valores dos coeficientes de descarga das válvulas. O ajuste de um modelo
multidimensional para prever os coeficientes de descarga permitiria propor um modelo semiempírico mais preciso para ser utilizado nos modelos quase-dimensionais. Outro problema destes
modelos encontrados na literatura é a dificuldade de relacionar os campos de velocidades no
interior do cilindro com as leis empíricas para velocidade média do gás ou com previsões da
equação de quantidade de movimento usada neste trabalho.
Os trabalhos de Oliveira, Neves e Vianna, 1995, e Oliveira, Arboés, Vianna e Neves, 1996
apresentam medidas de pressão no cilindro sem e com detonação feita com equipamentos
adequados e calibrados dinamicamente. Estes trabalhos correlacionaram os sinais dos sensores
de detonação com a curva de pressão medida. O formato da curva de pressão para o caso sem
detonação pode ser assumida como típica para motores com ignição central e fora do ponto
ótimo de avanço de ignição. As medições foram capazes de detectar a instabilidade da pressão
no momento da ignição.
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A calibração dinâmica e aspectos importantes de instalação de sensores nas medições de
pressão são discutidos por Vianna e Carvalho, 1995. Foi detalhado o fenômeno de
amortecimento do sinal de pressão medido em função do adaptador de instalação do sensor no
cabeçote do cilindro. Os autores indicam que uma tomada separada sofre menos amortecimento
que uma tomada junto à vela de ignição. Outras recomendações de posicionamento de sensores
de pressão e influência da temperatura são descritas por Dübendorfer e Wolfer, 1985.
As medições de pressão no cilindro são retomadas por Bueno, Milanez e Velasquez, 2002,
visando extrair dados de queima e transferência de calor a partir da derivada da curva de pressão.
Os resultados indicam que as evoluções da fração queimada são semelhantes às medidas em
bombas de queima esféricas (Taylor, 1988). Os procedimentos de tratamento das derivadas de
pressão e sua correlação com a velocidade de queima são semelhantes aos descritos por Carvalho
e Barros, 1990.
A potência de atrito foi estudada por Farinha, Carmona e Vianna, 1990, utilizando medidas
experimentais. Foi proposta nova relação para motores de ignição por centelha, multicilindros
dotados de mancais mais modernos e com cilindrada variando de 1300 a 4770 cm3. Esta relação
supõe que a pressão média de atrito é uma função biparamétrica, de segunda ordem, da pressão
máxima no interior do cilindro e da velocidade de rotação do motor.
Os aspectos dimensionais dos motores e influências no desempenho foram tratados no
trabalho de Zhang, Sinha e Gilmore, 1995. Um modelo dinâmico de rotação de corpo rígido com
amortecimento é aplicado ao motor a pistão. Para o regime permanente o modelo é resolvido
analiticamente através da expansão em série de Taylor, considerando apenas os termos de
primeira ordem. Uma solução por integração numérica, usando o método de Monte Carlo para as
tolerâncias também é proposto. A conclusão é que os dois métodos de análise dos efeitos das
tolerâncias de fabricação levam a médias e desvios padrões idênticos, mas o método de Monte
Carlo demanda mais volume de cálculos (1500 rodadas de simulação).
A confiabilidade dos motores e componentes mecânicos é tratada nos trabalhos de Golabek e
Wisniewski, 1996, e de Texeira e Cavalca, 1998. O primeiro é específico sobre motores
apresentando um modelo de hierarquia de componentes (diagrama tipo árvore). Contudo, ambos
abordam os aspectos estatísticos da confiabilidade e não apresentam aplicações diretas, nem
sugerem valores para os parâmetros de distribuições de probabilidade de falha dos componentes.
A análise de confiabilidade é muito importante para avaliar o comportamento dos motores ao
longo de sua vida útil.
O trabalho mais extenso e detalhado sobre ensaios de motores a pistão é devido a Plint e
Martyr, 1999. A primeira análise apresentada é o balanço de energia em um banco de ensaios.
Tomando um banco para motores de 100 kW, a energia consumida no ensaio e também
dissipada para o ambiente é da ordem de 300 kW, ou seja, é o gasto de energia (elétrica e
térmica) em um ensaio é o triplo de energia gerada pelo motor. Os autores fazem uma descrição
dos tipos de bancos existentes, os itens básicos necessários e descrevem a disposição física
("layout") destes. O controle do dinamômetro é descrito como função de duas variáveis:
aceleração do motor e torque do dinamômetro. Os modos de controle são classificados em:
posição/posição, posição/velocidade, posição/torque (para Diesel), velocidade/torque,
torque/velocidade. Conforme o parâmetro mantido constante no sistema motor/dinamômetro,
respectivamente. Por posição entende-se que o motor ou o dinamômetro, ou ambos, estão livres
para variar o torque com a velocidade, atingindo o equilíbrio quando o torque for igual nos dois
equipamentos.
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Os dinamômetros hidráulicos variam o seu torque com o quadrado da velocidade de rotação.
A configuração da instalação elétrica necessária aos bancos é descrita em detalhes. Os cálculos
das cargas térmicas, dos dutos de ventilação e descrições sobre o circuito de resfriamento são
também apresentados. Uma discussão é feita sobre as fundações (bloco sísmico) do banco, tipos
de fixações absorvedoras de vibrações e níveis de ruído envolvidos, visando isolar o banco do
ambiente externo. São também apresentados os sistemas para o combustível, água e exaustão dos
gases de combustão. Os diversos tipos de dinamômetros (Fricção, Hidráulicos, Elétricos e
Aerodinâmico) são comparados detalhadamente. É chamada a atenção para o fato de que alguns
tipos de dinamômetros possuem direção de rotação fixa para medir torque. Quando um
dinamômetro é chamado de quatro quadrantes isto significa que este é capaz de medidas em
qualquer sentido de rotação (horário ou anti-horário), como por exemplo, os dinamômetros
hidráulicos. São apresentados os mapas de torque versus rotação, para cada tipo de dinamômetro.
Um mapa típico para um dinamômetro hidráulico contém os limites de: a) carga máxima; b)
torque máximo; c) potência máxima; d) rotação máxima; e) vazão mínima de água; onde deve
ser sobreposta a curva de motor a pistão para verificar a adequação do dinamômetro.Os critérios
de escolha do tipo de dinamômetro são listados pelo autor. O acoplamento eixo do motor e eixo
do dinamômetro é analisado em termos de torção máxima e da velocidade crítica do conjunto.
As principais variáveis de medidas são definidas como sendo torque e consumo específico de
combustível. O consumo é determinado por sistemas de medida volumétricos e mássicos que são
discutidos em detalhes. As normas de ensaio internacionais da ISO e as normas britânicas são
referenciadas. São discutidas as correções de potência devido à temperatura, pressão e umidade
relativa da atmosfera local. Uma avaliação da carga térmica de resfriamento do motor é usada
para dimensionar o trocador de calor do banco.
No trabalho ainda é encontrada uma discussão sobre os ensaios de avaliação de perdas
mecânicas. Estes testes são classificados em: Diagrama indicador, onde a medida da pressão no
cilindro permite estimar a pressão média de atrito; Acionamento externo, onde o motor é
acionado por um dispositivo externo com a ignição desligada; Morse, onde a ignição de cada
cilindro é desligada seguindo uma dada seqüência; Linha de Willian, onde a curva medida de
consumo específico versus torque de um motor Diesel é extrapolada para o ponto de consumo
zero. Os fenômenos envolvendo o preparo da mistura ar-combustível são tratados do ponto de
vista das medições e os parâmetros envolvidos, ou seja, mistura rica e pobre, razão mássica de
ar-combustível, razão ar-combustível estequiométrica, fator lambda e razão de equivalentes, são
detalhadamente definidos. As normas mais recentes de emissões e a instrumentação associada
são descritas e os poluentes são definidos (partículas, SO2, NOx, CO2, CO). Os testes transientes
são classificados pelo autor conforme a escala de tempo envolvida: 0 a 0,2 s (5 a 500 Hz), para
verificar os efeitos mecânicos no motor; 0,5 a 2,0 s, para avaliar efeitos da transmissão;
1,0 a 10 s, para simular e o motorista; 1 a 10 min, para efeitos do período de aquecimento do
motor.
A carga típica sobre o motor, em estradas é apresentada, informando que os dinamômetros de
corrente contínua e alternada são os mais adequados para simular esta curva de carga. Também
uma discussão detalhada é apresentada sobre dinamômetros de rolo e sua instalação na área de
ensaio. Os teste de lubrificante são listados (Normas ASTM) e há uma introdução sobre as fontes
de atrito no motor (acessórios, 22,5%, circuito de óleo, 5%, acionamento das válvulas, 6%,
bielas, 10%, árvore de manivelas, 12,5%, pistão, 25%, e anéis de vedação, 19%). O sistema de
aquisição, envolvendo em torno de 40 variáveis, é descrito e são comparadas as leituras por
meios manuais e por computador.
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A organização da equipe de ensaio é detalhada no texto. Para a definição da seqüência de
ensaios é sugerido o método estatístico multiparamétrico proposto por Taguchi. Contudo,
maiores detalhes sobre planejamento de ensaios são encontrados no trabalho de Golverk, 1992,
descrito mais à frente. A seção que trata de análise de incertezas é ultrapassada, sendo
recomendada o uso das normas ABNT ISO 5725-1 a 6:1994, como guia mais atual.
O tratamento de dados experimentais é o objetivo do trabalho de Golverk, 1992. Pela
metodologia apresentada, os dados de ensaio em banco de motores podem ser correlacionados
por um polinômio de segunda ordem, multiparamétrico.
SFC = k 1 + k 2 N + k 3 + k 4 N 2 + k 5 N + k 6

onde,

2

(2.1)

SFC = consumo específico de combustível
N = velocidade de rotação
[ = torque
ki = constantes do polinômio, i = 1..6

O ajuste da equação acima é feito pelo método dos mínimos quadrados a partir de dados de
ensaios. O sistema de equações para cálculo das constantes é apresentado no trabalho.
Convencionalmente, para montar um mapa de desempenho do motor é necessário analisar
10 a 15 regimes de funcionamento, envolvendo 4 a 5 ensaios em cada regime, com
12 a 15 variáveis monitoradas, ou seja, são necessárias 400 a 600 medições. Assim, o autor
sugere um grupo reduzido de 35 ensaios que associados à metodologia de ajuste polinomial
permite construir o mapa do motor com um menor esforço experimental (10 vezes menor). A
faixa de velocidades de rotação recomendada para os ensaios é de 0,5 a 1,0 vezes a velocidade
nominal de rotação, com intervalos de 0,05. A velocidade máxima de rotação está entre 4 a 6 %
maior que a velocidade nominal. Para o torque a faixa de ensaio varia de 0,1 a 1,0 vezes o torque
nominal, com intervalos de 0,1. Os erros experimentais estão na faixa de 1,5 a 2,0 %, e para o
caso analisado no artigo (motor diesel multicilindro) a diferença entre os parâmetros medidos e o
previsto pelo polinômio ficou entre 0,8 e 1 %. A correlação proposta por Golverk é muito útil
para montagem de mapas usando dados publicados de motores, que em geral são fornecidos com
pouco detalhamento. Na avaliação de desempenho envolvendo o veículo a correlação proposta
substituirá uso de tabelas extensas e interpolação multiparamétricas, poupando tempo de
computação. No caso de mapas mais complexos, com vários vales e picos de consumo
específico, o ajuste proposto pode ser aplicado por faixas, gerando grupos de coeficiente válidos
para cada região do mapa.
Stevens, Shayler e Ma, 1995, também estudaram a construção de mapas de desempenho de
motores a pistão. A análise paramétrica dos dados de ensaios é semelhante à proposta por
Golverk, 1992. O parâmetro dependente é a pressão média efetiva, e os parâmetros
independentes e suas faixas de variação são: rotação (1000 a 4000 rpm), pressão de admissão
(350 a 900 mbar), razão ar-combustível (12:1 a 18:1), atraso de ignição (0 a 52º antes do PMS).
Foram efetuados 27 testes de parâmetros em um motor 4 cilindros com um volume deslocado de
2 litros cada um, conforme seqüência apresentada pelos autores.
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Os resultados foram processados por métodos estatísticos e por métodos envolvendo redes
neurais. O mapa obtido foi considerado bom, desde que seja refinado, com ensaios extras nas
regiões de maior variação. O número máximo de parâmetros variados ao mesmo tempo foi de 4,
não sendo recomendado aumentar este número. A análise por redes neurais foi, segundo os
autores, melhor que a análise estatística, contudo, analisando os resultados apresentados pode-se
considerar que estes não são conclusivos.
Mauer, 1991, desenvolveu uma técnica para determinação de torque em função de medidas
de variação da velocidade de rotação do motor sem carga. O tipo de ensaio, que foi chamado de
"snap test", consiste em deixar o motor, com total aceleração, aumentar a sua velocidade de
rotação sem carga aplicada no eixo. A inclinação da curva de rotação versus tempo (ou ângulo da
árvore de manivelas), indica a aceleração do motor e pode ser convertida em torque. Os testes
com um motor de 8 cilindros, 4 tempos, ciclo Diesel, na faixa de 800 a 2900 rpm, mostraram que
o torque medido em condições estáticas difere do torque obtido pelo novo método em apenas
2,5 %. Em motores com defeitos nas válvulas ou no sistema de injeção de combustível o erro
atingiu 4 %. Deve-se observar que a curva de torque de um motor Diesel é bem linear com a
rotação.
Barros, M. T., 1993, descreve a adaptação de um dinamômetro tipo Froude para aquisição e
controle automáticos por computador. O trabalho detalha o modelo de válvula borboletas usadas
para controlar a quantidade de água dentro do rotor e, portanto, a carga aplicada. O modelo do
dinamômetro é baseado nas equações de balanço da mecânica dos fluidos. O objetivo é propor
uma função de transferência mais adequada ao controle da carga do dinamômetro. Os parâmetros
da função foram escolhidos a partir de ensaios do dinamômetro sem carga, com carga total e com
motor acoplado.
Fleury e al., 1997, apresentam uma simulação de dinamômetro hidráulico acoplado a um
motor a pistão queimando gás natural. O modelo apresentado é Zerodimensional, envolvendo a
admissão de ar, a dinâmica rotacional do sistema e o funcionamento do motor. A admissão de ar
é simulada por equações de escoamento unidimensional em orifícios com coeficiente de
descarga para válvula borboleta. O funcionamento do motor é modelado por eficiência térmica,
vazão de ar na admissão e poder calorífico do combustível. O modelo de dinâmica rotacional
envolve o torque indicado, o torque de atrito, o torque do dinamômetro e o momento de inércia
do conjunto motor-dinamômetro. O torque do dinamômetro é calculado pela geometria deste,
que regula o volume de água, e pela velocidade de rotação ao quadrado, que controla a perda de
carga no dinamômetro. Neste modelo, de 2º ordem, são considerados mais dois termos, um
devido ao amortecimento e outro devido a constante de mola do sistema. Os valores usados ou a
sua forma de cálculo não são mencionadas. A válvula do dinamômetro é modelada da mesma
forma que a borboleta de aceleração. O controle usado é do tipo PID, podendo manter constante
o torque ou a velocidade de rotação. Com o modelo, o torque que será medido é previsto a partir
da posição da válvula de admissão, do nível de água no dinamômetro, da posição da válvula de
controle, da posição do pistão e da rotação.
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As simulações foram feitas para uma aceleração correspondente a uma mudança de ângulo da
válvula borboleta de 68 a 80º, em 28 s. Para o modo de controle de torque constante, o
comportamento do torque hidráulico é mais suave que a variação do torque do motor. Para o
modo de rotação constante, o torque hidráulico é superior ao torque do motor. Isto ocorre durante
a duração do transiente e indica que nesta fase as leituras do banco, que são referidas ao torque
hidráulico, não representam o torque do motor. Como conclusão extra, a partir dos dados
apresentados, pode-se dizer que o modo de velocidade constante possui um tempo de resposta
menor (≈ 1 s) que o modo de torque constante (≈ 2 s). Pode-se ainda dizer que para
dinamômetros hidráulicos, o tempo de resposta é da ordem de segundos, permitindo leituras
dinâmicas com variações da escala de tempo superiores, tais como, efeitos de carga na estrada ou
cidade. Infelizmente, a confirmação experimental não é facilmente executada para ensaios
transientes.
A norma de ensaio usada no Brasil é a NBR ISO 1585, de Jun/1996, para medidas de
potência líquida de motores a pistão usados em veículos rodoviários. Ela específica às condições
de ensaio de motores projetados para veículos rodoviários, as correções nas medidas e as formas
de apresentação das curvas de potência e de consumo específico de combustível à plena carga
em função da rotação do motor. As incertezas de medição exigidas para os parâmetros medidos
são apresentadas na Tabela 2.1, juntamente com as incertezas levantadas por calibração dos
equipamentos utilizados (ABNT ISO 5725). Os componentes auxiliares a serem montados no
motor para a medida da potência líquida efetiva, são somente os necessários para a operação do
motor na bancada de ensaio, mantendo a configuração o mais próxima possível da mesma na
aplicação pretendida. As condições de regulagem devem ser de acordo com as especificações de
produção do fabricante, sem alteração posterior para a aplicação particular.
TABELA 2.1. Incertezas nas medições exigidas pela Norma NBR-ISO-1585
Grandeza
Torque
Rotação
Fluxo de combustível
Temperatura de combustível
Temperatura do ar
Pressão barométrica
Contrapressão de exaustão
Depressão de admissão
Pressão absoluta de admissão

Incerteza Exigida
±1%
± 0.5 %
±1%
±2K
±2K
± 100 Pa
± 200 Pa
± 50 Pa
±2%

A norma estipula as condições para a realização do ensaio, tais como, amaciamento prévio,
partida e aquecimento do motor; as condições para montagem dos sensores de temperatura e
pressão; as condições limites e faixas de trabalho para ar, água e óleo e as condições para obter a
máxima potência. As condições atmosféricas devem ser o mais próximo possível das condições
de referência, ou seja, 25 ºC, 100 kPa e 32 % de umidade relativa, a fim de minimizar o fator de
correção. O limite de temperatura para ensaio é 13 até 33 ºC. O limite para ensaio da pressão
seca é 80 até 110 kPa.
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A correção de torque e potência medida deve ser feita pelas equações apresentadas na norma,
levando em conta, o tipo de motor (Otto ou Diesel), a pressão atmosférica, a umidade relativa e a
temperatura local. As correções aplicadas objetivam levar as medidas realizadas para as
condições de referência, de forma a permitir comparações com outros ensaios e com os valores
declarados pelos fabricantes.
Para a realização de leituras de dados é necessário que o torque, a rotação e as temperaturas
estejam constantes a pelo menos um minuto. Sendo que, a rotação não deve desviar mais que
1 % ou ±10 rpm do valor selecionado. As leituras do torque devem ser tomadas com um
intervalo de, pelo menos, 1 minuto e não devem diferir mais que 2% entre si. Deve-se ressaltar
que este procedimento visa um sistema de leitura visual e registro a ser executado por um
operador humano. O ensaio é iniciado a máxima rotação, depois se reduz esta, seguindo um
decremento predeterminado que , em geral, é de 500 rpm ou, algumas vezes, de 250 rpm. Este
procedimento se justifica pelo fato do motor estar no regime de máxima rotação ao fim do
período de aquecimento, assim é mais fácil diminuir sua rotação. Contudo, o regime de
desaceleração é menos sensível a efeitos dinâmicos do conjunto motor-dinamômetro sobre a
medida de torque que o regime de aceleração.
A norma NBR ISO 1585 especifica ainda as tolerâncias para comparação entre as curvas de
torque e potência versus rotação medidas e os valores declarados. Para ensaios de verificação dos
valores declarados as diferenças podem ser de até 4 %. Para ensaios de conformidade de
produção as diferenças podem ser de até 6 %.
Outro ponto importante focado por este trabalho é a aplicação da Análise Orientada a Objetos
à modelagem de motores de combustão interna. Atualmente, a indústria de “software” assumiu
como padrão tecnológico a orientação a objetos. Contudo, a maior parte das aplicações
científicas continua a ser implementada com técnicas de programação estruturada. Este fato não
permite que as aplicações científicas façam uso das novas metodologias e ferramentas de
programação. A modelagem de objetos já é uma realidade em aplicações comerciais e possui a
pseudolinguagem UML reconhecida como padrão internacional (Furlan, 1998 e Fowler, 2000).
Como exemplo de aplicações científicas com modelagem de objetos estão pacotes
computacionais dedicados à solução de problemas em estruturas usando técnicas de elementos
finitos (FEM), descritos por Devloo, 2000 e Pitangueira e Silva, 2000. Deve-se lembrar que a
modelagem por objetos foi criada para lidar com problemas complexos de modo a permitir gerar
códigos bem estruturados, evolutivos e reutilizáveis.
Em 1998, foi colocado à venda, somente para o mercado Norte-americano, o programa de
computador denominado GECAT - Graphical Engine Cycle Analysis Tool, destinado a fazer a
análise de ciclo real de motores aeronáuticos do tipo turbina a gás. O referido programa trata o
motor de forma modular, permitindo construir o ciclo de funcionamento através da adição de
componentes do motor (figura 2.2). O resultado apresentado, pelo GECAT, é a previsão de
desempenho do motor em várias condições de uso, além de permitir fazer análises paramétricas
para estudos na fase de projeto de novos motores. O modelo implementado é unidimensional, em
regime permanente. Este produto foi desenvolvido pelo programa NEPP (NASA Engine
Performance Program) sob controle da JANNAF ao longo de 10 anos.

17

Isto indica que existe uma lacuna no mercado de programas de simulação para um software
de Análise de Ciclo voltado para Motores a Pistão, tanto para uso automotivo como aeronáutico,
seguindo o mesmo padrão do GECAT. Os programas computacionais para análise de motores a
pistão existentes no mercado mundial são muito acadêmicos, de difícil uso e com formatos de
saídas de dados, muitas vezes, defasados do desejado para atender as necessidades da indústria.
Deve-se ressaltar que a maioria dos modelos citados é Zerodimensional e envolve duas
equações de conservação, Massa e Energia. A maior parte deles também trata de motores
monocilindros. Nenhum dos modelos inclui a equação da conservação da quantidade de
movimento, que permite ligar os fenômenos que ocorrem no interior do cilindro com o
acionamento externo da carga, ou seja, torna o modelo capaz de calcular os transientes de
rotação do motor. Poucos modelos transformaram os dados do diagrama indicador em curvas de
potência ou mapas do motor multicilindros, necessárias para a análise prática dos motores de
combustão interna.

FIGURA 2.2 - Tela do Programa GECAT para Análise de Ciclo Real de
Motores Tipo Turbina a Gás
Tentando conseguir um pequeno avanço na modelagem de motores de combustão interna,
pretende-se, neste trabalho, realizar o desenvolvimento de uma metodologia teórica que permita
trabalhar com a equação da conservação da quantidade de movimento e ligar os fenômenos que
ocorrem no interior do cilindro com os parâmetros de acionamento externo, obtendo-se
resultados dos transientes de rotação do motor. Por outro lado, pretende-se elaborar um programa
de análise de motores a pistão de fácil utilização e atualização, para atender às necessidades da
indústria na área de projetos e desenvolvimento.
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3. OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO TRABALHO
Como objetivos deste trabalho tem-se:
• propor um modelo computacional para previsão de desempenho (potência, torque e consumo
específico versus rotação) para motores de ignição por centelha (ICE);
•

desenvolver um código computacional usando modelagem de objetos de forma a permitir
maior facilidade para atualizações futuras (código reutilizável) e torná-lo disponível para a
comunidade;

• adquirir conhecimentos e informações de funcionamento de motores de combustão interna
pelo Laboratório de Motores da UFMG, visando à criação de novas tecnologias na área.
Os seguintes aspectos foram considerados na colocação destes objetivos.
Nos últimos cinco anos, o Brasil ampliou a produção de motores automobilísticos,
principalmente, na cilindrada de 1000 cm3. Esta produção não está mais restrita ao número de
veículos produzidos no Brasil, pois parte dela está direcionada a exportação para atender
montadoras no exterior. O número de patentes requeridas na área de motores também tem
aumentado, devido a incorporações tecnológicas nos motores, tais como, pequenos
turbocompressores (Volkswagem e Garret), ressonadores (FIAT), estratégias de fasamento na
partida (FIAT e Bosch), etc. Entretando, a maior parte do projeto do motor é oriunda das
matrizes das montadoras. Os laboratórios de pesquisa também estão localizados junto às
matrizes. Portanto, tem-se uma situação de um parque industrial tecnologicamente capaz de
produzir motores modernos, mas não dispom-se de meios humanos e de “know-how” na área de
projeto. Assim, os trabalhos na área de modelagem ajudam a formar recursos humanos e a
distribuir conhecimento tecnológico que no futuro permitirá o surgimento de projetos nacionais
de motores, baseados em técnicas sólidas de engenharia. Os modelos também são uma
ferramenta útil na análise de alterações de projetos visando a adaptação às condições locais ou a
otimização de sistemas.
A relevância do modelo de simulação proposto está na inclusão da equação de conservação
de quantidade de movimento que permitirá relacionar a dinâmica dos gases no interior do
cilindro com a dinâmica de corpo rígido das partes móveis. O uso de limites para a modelagem
(torque mínimo, detonação, temperatura na parede do cilindro, temperatura máxima de chama,
máxima velocidade de rotação, etc) permitirão obter mapas de desempenho bem definidos e mais
próximos aos obtidos experimentalmente. O modelo proposto permitirá obter, pela primeira vez
na literatura, um mapa teórico de avanço de ignição em função da carga e rotação.
Outro ponto importante é a definição de interfaces de dados entre modelos de diferentes
complexidades. Em geral, a tendência das simulações é agregar modelos mais e mais complexos
para obter o desempenho global de um sistema. Contudo, esta filosofia não é adequada pois
implica em tempos cada vez maiores de simulação que tornam inviáveis a aplicação de técnicas
de otimização para auxiliar no projeto do sistema.
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A otimização de um projeto, em geral, é feita por simulações de algumas configurações
elegidas pelo projetista, que podem estar longe da ótima. A filosofia proposta é fixar interfaces
entre o modelo global e os modelos de componentes do motor de forma a manter o tempo de
simulação em níveis aceitáveis para otimização automática. Por exemplo, o emprego de
coeficientes de descarga para o cálculo da vazão através das válvulas do cilindro permite usar,
além dos dados experimentais, dados oriundos de uma simulação tridimensional do escoamento,
desde que este esteja preparado para fornecer seus resultados em termos de coeficientes de
descarga em função do número de Reynolds.
Outro ponto relevante é o uso da Análise Orientada a Objetos na construção do modelo do
motor. Atualmente, os sistemas operacionais são concebidos segundo a orientação a objetos. Isto
implica que os compiladores devem incorporar recursos de objetos em suas linguagens para que
os programas gerados sejam compatíveis com os sistemas operacionais. Estando os recursos
disponíveis e sendo a orientação a objetos uma tecnologia mais moderna e eficiente de
programação, por que não utilizá-la em programas científicos? Os objetos são altamente
compartimentados, permitindo modelos sofisticados de cada componente sem que isto afete as
interfaces com outros objetos. Ao longo deste trabalho será possível perceber a mistura de
modelo e programação e as mudanças de enfoque provocadas por esta nova técnica.
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