4. MODELAGEM DO MOTOR DE COMBUSTÃO
INTERNA (Ciclo OTTO)
A linha de desenvolvimento do modelo e, simultaneamente, do programa de computador,
pode ser resumida do seguinte modo. Primeiro, foi elaborado um modelo algébrico para ganhar
conhecimento da física do motor e estabelecer relações entre os parâmetros de desempenho e os
parâmetros do ciclo. Então, foi equacionado e implementado o modelo de uma zona. Os termos
da equação diferencial exigiam o detalhamento dos componentes do motor. Portanto, foi
estruturado o modelo de objetos do motor e foram implementados os componentes principais,
como os cames, orifícios e válvulas. Seguiram-se os modelos de gás ideal, escoamento
isentrópico, de atrito, de transferência de calor e dos coletores. Os componentes de métodos
numéricos e de armazenagem de dados foram implementados nesta fase. Após isto, foi executada
uma série de testes nos componentes. O modelo de duas zonas foi então equacionado e
implementado, o que exigiu modificações significativas nos modelos dos componentes. Então,
uma nova série de testes foi iniciada, o que levou a proposição de modelos de combustão mais
complexos. A saída de dados de simulação exigiu um esforço extra para compatibilizar os dados
com medidas experimentais. A interface do usuário/programa não mereceu grandes esforços,
pois não era o objetivo desta etapa do trabalho.
A seguir apresenta-se uma descrição detalhada dos modelos desenvolvidos e implementados.
Em alguns destes modelos percebe-se que a modelagem de objetos está mais avançada que o
equacionamento e a implementação computacional do componente. Mesmo assim, decidiu-se
descrever o modelo de objetos completo para que possa servir de guia para futuros trabalhos.

4.1. Modelo Algébrico Não-Ideal
Como primeiro passo para elaborar um modelo do motor de combustão interna, desenvolveuse um modelo algébrico, baseado em metodologias expostas por Oates, 1988, para análise de
ciclo de turbinas a gás aeronáuticas. Os objetivos dessa etapa são: obter entendimento físico de
cada etapa de funcionamento do motor; obter as ordens de grandeza das eficiências envolvidas e
correlacionar os dados de ciclo com os parâmetros de desempenho do motor.
A figura 4.1 mostra o ciclo não-ideal calculado pelo modelo algébrico para um cilindro do
motor FIAT FIRE 1.3 (quatro tempos, 4 cilindros em linha, 1240 cm3). Este tipo de gráfico é
chamado de diagrama indicador e permite caracterizar as diferentes etapas de funcionamento do
motor, ou seja, do ciclo. Como a queima é feita a volume constante, o ciclo é do tipo Otto. O
modelo algébrico descrito a seguir é dividido, conforme as etapas do ciclo, em (ver figura 4.1):
admissão (0-1), compressão (1-2), combustão (2-3), expansão (3-4), exaustão de pressão ou
“blow-out” (4-5), exaustão (5-6). A última etapa de expansão (6-0) ocorre instantaneamente no
cilindro e coletores.
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FIGURA 4.1 – Ciclo não-ideal calculado pelo modelo algébrico para
um cilindro do motor FIAT FIRE 1.3
Admissão (0-1)
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onde, t e p são razões de temperaturas e pressões de estagnação, respectivamente. Estas
razões são calculadas dividindo a condição final pela condição inicial da etapa considerada; hv é
a eficiência volumétrica na admissão (subíndice ad).
Neste caso, a eficiência volumétrica é representada pela redução na pressão no cilindro
durante a admissão. Considerou-se também, nesta etapa, um ligeiro aquecimento para manter a
temperatura constante.
O uso de propriedades de estagnação é típico nos modelos de Oates, 1988, para
turbomáquinas, nas quais, as velocidades do escoamento interno podem atingir valores
superiores a 0,8 Mach (início do regime transônico). No caso de motores de combustão interna,
alternativos ou rotativos as propriedades de estagnação e estáticas são equivalentes, pois as
velocidades são baixas durante a maior parte do ciclo.
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Definindo a razão volumétrica de compressão (rc) como,

rc 

V1
V
V
 1  4
V0
V2
V3

(4.5)

Considerando uma compressão politrópica, cuja eficiência é dada por e c, Oates, 1988, tem-se,
γ c 1
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onde, gc é a razão de calores específicos para o gás não queimado. Considerando o gás como
ar puro pode-se usar o valor de 1,4.
A hipótese nesta etapa é que a razão de temperaturas mantém a mesma relação do ciclo ideal
com a razão volumétrica de compressão (eq. 4.3).
Combustão (2-3)
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Considerando a combustão a volume constante, tem-se,
stag
 stag

Δ U  M c vc  T3  T2   Q b  η b M f Δ h f



23

(4.9)

Definindo a razão de mistura em massa (f) como,
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onde, DU é a variação de energia interna; Q b é calor de combustão da mistura ar/combustível;
Dhf é a variação de entalpia na combustão por unidade de massa; M é a massa da mistura
ar/combustível admitida; Mar é a massa de ar; Mf é a massa de combustível; c vc é o calor
específico a volume constante da mistura não queimada e hb é a eficiência da combustão. Se o
valor de Dhf for assumido como igual ao poder calorífico inferior do combustível, a eficiência de
combustão coincide com a definição dada por Heywood, 1988.
Combinando as equações 4.10, 4.11, 4.7, 4.3 e 4.1, tem-se,
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Usando a equação do gás ideal na equação 4.8, tem-se,
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onde, M c é o peso molecular médio dos gases não queimados e M b é o peso molecular
médio dos gases queimados.
Expansão (3-4)
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Considerando uma expansão politrópica, cuja eficiência é dada por ee, tem-se,
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Na equação 4.13, a razão volumétrica de compressão é igual a de expansão e foi considerado
que a razão de temperaturas obedece a mesma relação do ciclo ideal.
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Em geral, os gases queimados apresentam uma razão de calores específicos (gb) na faixa de
1,25 a 1,35. Sendo que o peso molecular da mistura é inferior ao do ar puro (28,85 kg/kmol). As
eficiências politrópicas variam de 0,85 a 0,94.
Exaustão de Pressão (Blow-out) (4-5)
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onde, xbo é a fração da queda de pressão ideal no “blow-out”.
Usando a equação do gás ideal e as equações 4.16 e 4.17, tem-se,
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onde, hbo é a eficiência de retenção no “blow-out”, ou seja, é a massa de gás retida no
cilindro no ponto 5 pela massa no ponto 4.
Exaustão (5-6)
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onde, xex é um incremento de pressão na exaustão durante a subida do pistão. A exaustão foi
considerada isotérmica.
O trabalho realizado (W), por unidade de massa (M), por ciclo, por cilindro, pode ser
calculado por:

W
W
 η m 
M
M


ciclo

W
M



bombeamento 

(4.21)

onde, hm é a eficiência mecânica do motor que, além do atrito, inclui o trabalho consumido
pelos acessórios do motor (bombas, transmissão, etc).
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Para o ciclo considerado (figura 4.1), tem-se,
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O consumo específico, torque, potência e outros parâmetros de desempenho são calculados a
partir da equação 4.21 e da rotação do motor.
Abaixo é apresentado o resumo do modelo algébrico para Ciclo Não Ideal, para motores 4
tempos, respeitando a seqüência de solução.
Dados requeridos:
T0 [K], P0 [Pa],
Rc [J/kg/K], M c [kg/kmol], gc,
Rb [J/kg/K], M b [kg/kmol], gb,
Vd [m3], rc, Ncil [cilindros], N [rps],
hf [J/kg], f [p/p],
hv, ec, hb, ee, xbo, hbo, xex
Saídas:
W/M [J/kg/ciclo/cilindro], M [kg/ciclo/cilindro],
 [kg/s], Cf [kg combustível/s],
ht, m

tef [Nm], Pef [W], SFC [kg combustível/s/W], PME [Pa],
P [Pa], T [K], V [m3] para os 7 pontos do ciclo.
Sistema de Equações Algébricas:
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onde, i  c ou b

(4.28)

ηb f Δ h f

τb  1 

stag

c v c τ c τ a T0

Mc
Mb

πb  τb

(4.29)

(4.30)

1

τe 

γ b 1

rc

(4.31)
γb

π e  τ e ee γ b  1

π bo 

1
1
ξ bo π e π b π c

τ bo 

π bo
η bo

τ ex  1

(4.32)

(4.33)

(4.34)
(4.35)

π ex  ξ ex

(4.36)

W
 η m c v c τ c τ ad T0 τ b 1   c v b τ ad T0 τ e τ b τ c 1   π ex π bo π e π b π c π ad 1 R c T0  (4.37)
M
M  Vd

ηt 

π ad P0
R c τ ad T0

M
f Δh f

(4.38)

W

(4.39)

  M 2N
m

(4.40)


Cf  f m

(4.41)

τ

ef

M

W N cil
M 4π

P  τ ef 2 π N
ef
27

(4.42)

(4.43)

SFC 

Cf
Pef

(4.44)

PME  M

W N cil
M Vd

(4.45)

 é a vazão mássica da mistura; C f é o consumo de
onde, ht é a eficiência térmica do ciclo; m
combustível; tef é o torque efetivo do motor; Pef é a potência efetiva do motor; SFC é o consumo
específico de combustível; e PME é a pressão média efetiva.

Se todas as eficiências foram igualadas a unidade, o sistema de equações se reduz ao Ciclo
Otto Ideal. Também é possível ampliar o modelo para incluir os efeitos de subcarregamento
(válvula borboleta do acelerador) e sobrecarregamento (compressores e turbocompressores).
Como os resultados deste modelo não são o foco deste trabalho, apresentam-se a seguir as
conclusões que nortearam os aspectos físicos da modelagem orientada a objetos. A figura 4.2
mostra os resultados do modelo algébrico frente aos dados experimentais para o motor FIAT
FIRE 1.3. As seguintes conclusões foram tiradas a partir do ajustes dos parâmetros do modelo:


As curvas de potência e torque versus rotação do motor são retas, sendo que a
potência tem sua origem em zero;



As curvas de potência versus rotação do motor para carga parcial formam uma família
de retas rotacionadas na origem comum em zero. O mesmo ocorre para o ciclo não
ideal em relação ao ciclo ideal (ver figura 4.2);



A eficiência volumétrica na admissão tem influência direta na vazão de ar e no
consumo de combustível, mas apresenta pequena influência percentual nos valores de
torque e potência;



A eficiência de combustão apresenta influência direta nos valores de torque e
potência, o que permite afirmar que é a controladora da posição e formato das curvas
de torque e potência;



As eficiências de compressão e expansão apresentam uma significativa influência no
torque e potência, mas controlam as pressões e temperaturas do ciclo;



As eficiências e perdas na exaustão afetam pouco o torque e potência, da ordem de
alguns pontos percentuais, mas controlam a condição de saída dos gases. Isto é
importante para estudos envolvendo turbocompressores;



Os valores de eficiência de retenção na Exaustão de Pressão (“blow-out”) indicam
que 10 a 30 % do gás no cilindro é expulso nesta etapa, para garantir que a
temperatura dos gases de exaustão se situe na faixa típica de motores ICE
(400 a 900 ºC).

Estes pontos ressaltam que o modelo de combustão controla os parâmetros de desempenho
do motor. O segundo modelo importante é o de escoamento coletores/cilindro que regula as
vazões no motor.
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Pode-se notar que o modelo algébrico é pouco flexível para incluir novos componentes, pois
isto implica em mudança significativa do sistema de equações. O caráter conceitual do modelo o
torna adequado para discutir a física básica do funcionamento do motor. Em termos de
orientação a objetos, este modelo poderia ser encapsulado numa classe chamada MotorICE, pois
representa o funcionamento deste como um todo. Esta classe poderia interfacear com outras
classes, tais como, de turbocompressores, de cargas e de veículos, de forma a permitir o estudo e
otimização de sistemas mais complexos, não focados no motor.
A grande vantagem do modelo algébrico é sua baixa carga computacional que o torna
adequado para sistemas em tempo real. Em contrapartida, o modelo algébrico exige que os
valores das eficiências sejam estimados antecipadamente. Para se obter um melhor ajuste entre o
modelo algébrico e os dados experimentais as eficiências volumétricas e de combustão poderiam
ser representadas por funções polinomiais ajustadas a partir dos dados.
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FIGURA 4.2 – Resultados do modelo algébrico para o motor FIAT FIRE 1.3
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4.2. Modelo Orientado a Objeto
4.2.1. Sistemas Envolvidos
Seguindo a divisão dos sistemas envolvidos na modelagem do motor sugeridos por
Pucher, 1986, tem-se 5 sistemas acoplados que devem ser simulados para obter os parâmetros de
desempenho. A figura 4.3 mostra estes sistemas. Neste trabalho foi incluído o sistema atmosfera,
pois este é o fornecedor de oxidante para a combustão, influenciando muito o desempenho do
motor.

III
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II

FIGURA 4.3 – Sistemas envolvidos na modelagem do motor de combustão interna:
I – Cilindro; II – Coletores (Admissão e Exaustão);
III – Turbocompressor; IV – Carga; V – Atmosfera
Cada sistema mostrado na figura 4.3, possui um grupo de equações que descrevem o seu
funcionamento, sendo as condições de contorno dadas pelas propriedades dos sistemas
adjacentes. A solução deste conjunto de equações ao longo do tempo pode ser feita de maneira
acoplada ou desacoplada. A maneira acoplada consiste em resolver todos os sistemas
simultaneamente. A segunda forma é resolver cada sistema independentemente, supondo que as
propriedades nos sistemas adjacentes (no contorno) sejam constantes ao longo de um pequeno
intervalo de tempo. Ou seja, cada sistema afeta o adjacente através do fornecimento das
condições de contorno após a sua solução.
Os métodos acoplados exigem combinar todos os sistemas envolvidos em um único, o que
torna o modelo de difícil modificação. Os métodos desacoplados são mais instáveis e menos
precisos, mas permitem tratar cada parte do problema de maneira independente. Isto torna os
modelos mais simples de serem testados, modificados ou substituídos por modelos mais
complexos. A modelagem por objetos é favorecida, neste caso, pelo método desacoplado, pois
uma das exigências do estabelecimento de classes é que ela deve poder existir e operar de forma
independente do todo.
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A primeira ação na modelagem por objetos é relacionar estes sistemas físicos com objetos. A
figura 4.3 mostra que podemos dizer que cada sistema deverá corresponder a um objeto. Estes
objetos podem pertencer à mesma classe, como os coletores, ou a classes diferentes, como a
carga e o turbocompressor. Deve-se observar que classes são descrições de um conjunto de
objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relações e semântica (Furlan, 1998).
Por sua vez, os objetos são instâncias de uma dada classe, ou seja, são objetos reais que contém
dados e podem executar ações.
Neste trabalho serão usados três tipos de classes: Modelos, Componentes e Auxiliares. Os
Modelos são classes que contém as equações matemáticas, algébricas ou diferenciais, que
descrevem o comportamento físico do objeto. Os Componentes são classes que contém
propriedades geométricas e de fabricação relacionados a objetos que são usados na construção do
motor, como por exemplo o coletor de admissão, a biela, o virabrequim, etc. As Auxiliares são
classes que armazenam ou tratam um conjunto de dados ou que desempenham funções
operacionais no programa implementado, como por exemplo os interpoladores, a análise de
Fourier e o vetor de dados do ciclo.
Portanto, a descrição do modelo implementado é focada sobre os objetos e não da maneira
convencional apresentando as equações diferenciais, condições de contorno e relações
constitutivas. Estas serão apresentadas, mas associadas a cada classe identificada no modelo.
Um dos problemas na construção de modelos computacionais é sua documentação. Em geral,
os modelos são documentados pelas equações envolvidas, por fluxogramas de rotinas
computacionais e listagens de código fonte. Mas o aumento da complexidade dos programas
computacionais tem restringido esta documentação à descrição das equações e de alguns fluxos
chaves para evitar um volume imenso de informações. A proposta deste trabalho é contornar esta
dificuldade através do uso da linguagem padrão de modelagem orientada a objetos chamada
UML (Unified Modeling Language), ver Furlan, 1998. A UML é uma linguagem para visualizar,
especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software, bem como para
modelar processos de negócios e outros sistemas que não de software. Ela representa uma
coleção das melhores práticas de engenharia, que provaram ser eficientes na modelagem de
sistemas grandes e complexos. Suas principais vantagens são a independência de metodologia de
desenvolvimento, a independência de linguagem de implementação e ser um padrão aberto e não
proprietário. É composta por diagramas que descrevem o modelo do sistema sob diversos pontos
de vista, tais como funcional, estrutural, comportamental e de implementação. A metodologia de
modelos será descrita usando os diagramas da linguagem UML. Os diagramas aqui usados
apresentam nomes, em inglês, referentes aos nomes de implementação das classes a serem
usadas na programação em linguagem Object Pascal (Delphi). O idioma inglês é usado para
tornar mais fácil a futura publicação dos resultados em literatura internacional.
O primeiro Diagrama de Classes a ser analisado é apresentado na figura 4.4, referente aos
modelos que descrevem o comportamento global do motor com todos os sistemas associados. As
especificações de cada classe são apresentadas no Anexo A, segundo os padrões da UML. Temse um Sistema Físico que pode ser descrito por um sistema de equações diferencias ordinárias
(classe TPhysicalSys). Esta é a classe ancestral dos modelos e somente é responsável por
armazenar os seguintes atributos: a variável independente (X) que no caso é o tempo ou o ângulo
do virabrequim; as variáveis do estado atual do sistema (variáveis dependentes, Yi); e das
derivadas atuais das variáveis de estado (dYi/dX).
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FIGURA 4.4 – Diagrama de classes dos modelos do motor alternativo a pistão
Os métodos, ou operações, são: InitialValue, que define o valor inicial das variáveis;
RungeKutta4, que é o integrador responsável pela solução numérica do sistema de equações
diferenciais; e Deriv, que é a rotina que calcula as derivadas das variáveis de estado para um
dado valor de X.
O método Deriv é abstrato para esta classe, já que os valores das derivadas são retornados
como nulos. As classes descendentes é que sobrepõem este método, implementando assim o
modelo de equações diferenciais requerido.
Neste trabalho somente um método numérico de integração do tipo Runge-Kutta de 4ª ordem
de passo fixo foi implementado. Futuras inclusões devem usar a classe auxiliar TODEIntegrator
como ancestral para manter a compatibilidade com TPhysicalSys. O símbolo do triângulo no
diagrama de classes indica generalização, ou seja, as classes seguintes são descendentes que
herdam suas propriedades e métodos. O losango indica que o objeto agrega outros objetos
(partes) de forma a constituir um sistema maior (todo).
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Os diagramas de classes informam também uma relação de multiplicidade entre as classes e
seus agregados e relativos. Isto indica os números de objetos que podem ser relacionados entre
as classes interligadas. Por exemplo, cada Modelo de Sistema Físico pode ter um único
Integrador, mas este pode diferir de um modelo para outro. O asterisco (*) indica uma relação de
múltiplos objetos.
Descendendo da classe TPhysicalSys tem-se a primeira classe de modelo que nos interessa:
TReciprocantingEngine que implementa o primeiro sistema de equações diferenciais cuja
principal hipótese é que existe um único fluido de trabalho que possui composição constante ao
longo do ciclo. A classe TIdealOttoEngineModel considera a queima como uma liberação
instantânea de calor no instante da ignição. A classe TTwoZonesEngineModel considera que
existem duas zonas de gás dentro do cilindro, uma para os gases não-queimados e outra para os
gases queimados. Portanto, existem neste caso dois sistemas de ODE’s que devem ser resolvidos
simultaneamente. A classe TMultiCylinderEngineModel modifica somente as condições de
contorno dos coletores para modelar um motor multicilindro. Assim, o sistema de ODE’s da
classe ancestral não sofre modificações. Esta classe foi implementada, mas os testes ainda não se
completaram. A classe TDynamicEngine modifica apenas o tratamento da solução e das
condições de contorno para levar em conta variações na carga e conseqüentemente na velocidade
de rotação do motor. Esta classe ainda não foi implementada. A hipótese dos modelos ancestrais
é que a carga anula sempre o torque instantâneo. As especificações destas classes encontram-se
no anexo A.
Uma série de classes de componentes e de modelos é necessária para interfacear com a classe
TReciprocatingEngine e suas descendentes. Estas devem informar as condições de contorno e
propriedades necessárias a avaliação dos termos das ODE’s. Tem-se, a classe TAtmosphere que
indica as condições ambientais, a classe TReciprocatingEngine que agrega os objetos descritores
físicos do motor (Componentes) e usa modelos associados (Modelos), tal como o que modela os
coletores do motor, a classe TLoad que informa o comportamento da carga aplicada ao eixo do
motor e finalmente, a classe auxiliar TCycle que é responsável por armazenar e calcular os
parâmetros globais de funcionamento do motor de combustão interna. Maiores detalhes sobre
estas classes são apresentados nos itens subseqüentes.
A seguir, são apresentadas as ODE’s para as classes de modelo do diagrama de classes da
figura 4.4. Nos itens seguintes, discutem-se os equacionamentos para as classes de componentes,
de modelos e auxiliares.
4.2.2. Modelo de Uma Zona (TReciprocatingEngineModel)
A figura 4.5 mostra o volume de controle considerado para esta modelagem. As hipóteses
básicas são:


Escoamento transiente, compressível, unidimensional (1D), sendo o eixo de
coordenadas, positivo para cima;



As propriedades no interior do volume de controle são uniformes;



O fluido no volume de controle está no estado gasoso e segue a equação do gás ideal;



O combustível é injetado já na fase gasosa e segue a equação do gás ideal;
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O fluido no volume de controle não muda sua composição com o tempo (escoamento
congelado);



A força aplicada ao pistão/biela, que causa o seu movimento alternativo, é a mesma
aplicada à massa de gás no interior do cilindro, ou seja, o pistão, parte da biela e o gás
descrevem um movimento alternativo como se fossem um único corpo rígido.

Ignição
Admissão
Injeção

Exaustão

VC
Parede
Cilindro

Pistão
Cárter
FIGURA 4.5 – Volume de controle para o modelo de Uma Zona (Zerodimencional)
Siglas: Volume de Controle (VC); Admissão (ad); Exaustão (ex); Cárter (Blow-by) (bb);
Injeção de Combustível (inj); Pistão (p); Cilindro ( ); Parede (w); Ignição (ig).
As equações diferencias ordinárias que constituem o modelo são:
Conservação da Massa:

dρ 1 
dV
 ad  m
 ex  m
 bb   m
 inj  ρ
 m

dt V 
dt 

(4.46)

Os termos das vazões pela admissão (ad), pela exaustão (ex) e pelo cárter (bb) constituem um
único termo que representa a vazão mássica líquida através do volume de controle. Os sinais das
vazões de massa são definidos pelas condições de contorno. São positivos para a entrada de
massa no volume de controle e negativos para saída de massa. O termo de injeção de
combustível (inj) foi separado para permitir simular a injeção direta no cilindro. Os termos sem
subíndice são referentes ao gás no interior do volume de controle.
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Conservação da Quantidade de Movimento (1D):

dV
1

dt
ρV


dV
 ad Vad  m
 ex Vex  m
 bb Vbb   ρ V
 M p  M ba  a p  M g  Fμ  m
dt

dρ
 VV 
dt

(4.47)

Os termos responsáveis pela ação sobre o gás no volume de controle são a gravidade (M.g) o
atrito nas paredes (Fm) e a força na massa alternativa do motor (pistão (p) e parte da massa da
biela (ba)), resultante da aceleração do pistão (ap). Esta distribuição da massa alternativa foi
proposta por Taylor, 1968.
Os termos de troca de quantidade de movimento pela admissão, exaustão e cárter podem ser
unidos em um único termo que representa a troca líquida de quantidade de movimento através do
volume de controle. As velocidades e os sinais destas taxas são definidos pelas condições de
contorno.
Conservação da Energia:

 dV
d T γ  1 

 ρ V V
dt ρV R 
 dt

 
V 2 P  d ρ
d V  δ Qf δ Q
   h 

  V
ρ

2
ρ  d t
d t  d t
dt
 


Vad2
dV δ Wμ 


P

 m ad  h ad 
dt
d t 
2


(4.48)





V2 
V 2 
  m
 ex  h ex  ex   m
 bb  h bb  bb   m
 inj h f 
2 
2 





Os termos de troca de energia pela admissão, exaustão e cárter podem ser unidos em um
único termo que representa a troca líquida de energia através do volume de controle. As
velocidades, entalpias e os sinais destas taxas são definidos pelas condições de contorno. O
termo de entalpia do combustível leva em conta o calor latente de vaporização do combustível.
A liberação de calor para o volume de controle (Qf) representa a queima como uma fonte
externa. O calor perdido pelas paredes para o sistema de resfriamento é representado pelo termo
Ql. O trabalho de atrito é dado por Wm.
Equação dos Gases Ideais:

dP P dρ P dT


dt
ρ dt T dt

(4.49)

Na equação dos gases ideais foi aplicado o logaritmo em ambos os lados e em seguida
derivada para se obter a equação 4.49. Este formato permite que esta seja incluída diretamente no
sistema de equações diferenciais ordinárias que deve ser resolvido, permitindo que a pressão
também seja tratada como uma variável de estado do sistema (Zucrow e Hoffman, 1976).
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Equações de Dinâmica de Corpo Rígido (Rotação):

dω
 τ g  τ   τ   I vol  I vb  I bi
dt



(4.50)

dθ
ω
dt

(4.51)

Nestas equações o ângulo do virabrequim ( θ ) e a velocidade de rotação ( ω ) são relacionados
aos torques (t) do gás (g) no volume de controle, ao torque devido ao atrito nos mancais e entre
pistão/cilindro (m) e ao torque da carga aplicada (l). As inércias do volante (vol), do eixo
virabrequim (vb) e da parte rotativa da biela (bi) controlam a dinâmica da rotação.
As 6 variáveis de estado, ou variáveis dependentes, são:

Y t  ρ T V P ω θ

(4.52)

A variável independente é o tempo (t). Contudo, na implementação da classe
TReciprocatingEngineModel foi considerado um Regime de Rotação Constante para o
funcionamento do motor. Isto equivale a igualar a carga aplicada ao torque instantâneo, zerando
a aceleração angular. Assim, pode-se substituir o tempo pelo ângulo do virabrequim como
variável de integração. Com isto, as duas últimas variáveis dependentes da equação 4.52 não
precisam ser integradas. Nas equações (4.46) a (4.50) deve-se aplicar a seguinte relação:

d t  dθ ω

(4.53)

As condições de contorno são fornecidas pelas propriedades do gás na atmosfera, no coletor
de admissão, no coletor de exaustão e no cárter. A classe TReciprocatingEngine ou suas
descendentes são responsáveis por informar estas condições, bem como, de disponibilizar os
modelos para avaliar todos termos das ODE’s. Estas equações estão implementadas no método
Deriv da classe TReciprocatingEngine.
As condições iniciais são as condições atmosféricas locais. O método InitCycle inicializa as
variáveis de estado. A integração começa em 0 grau e termina com 720 graus (quatro tempos) e é
comandada pelo método GetStationaryCycle. É necessário calcular de dois a três ciclos para que
as propriedades possam atingir os seus valores de regime. Isto é, os ciclos de variação nas
propriedades se tornam repetitivos com reduzidas variações entre ciclos.
Ao final do ciclo o método GetCycleGlobalParameters calcula os parâmetros globais do
ciclo, tais como, as vazões mássicas médias de admissão, de combustível e de exaustão, e outros
parâmetros a serem discutidos nos itens subseqüentes. O método DoEngineMap permite calcular
uma curva de operação do motor a várias rotações para uma dada condição de carga. O método
DoFourierAnalysis permite rodar vários ciclos e avaliar as freqüências de operação do motor
previstas pelo modelo.
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A principal vantagem do modelo aqui apresentado é o uso da equação de conservação da
quantidade de movimento para obter a velocidade média do escoamento. Nos modelos citados na
revisão bibliográfica esta equação não é usada. A velocidade só é usada para o cálculo da
quantidade de calor perdido para as paredes do cilindro, através de uma relação empírica
proposta por Woschni (ver Pucher, 1986 e Heywood, 1988) que deve ser utilizada com a lei
empírica para cálculo do número de Nusselt também proposta por este autor. Outra vantagem é
que a equação de conservação de quantidade de movimento permite avaliar a ação da carga no
ciclo e vice-versa, pois é a relação de casamento entre a dinâmica do gás dentro do cilindro e o
movimento de rotação do eixo do motor.
A desvantagem do modelo é utilizar uma única zona para modelar o gás dentro do cilindro.
Na verdade o gás passa gradualmente de gás não-queimado frio para gás queimado quente. Não
modelar este processo significa não estimar a velocidade de combustão e nem avaliar a
influência do gás queimado sobre o escoamento através das válvulas do motor.
4.2.3. Modelo de Duas Zonas (TTwoZonesEngineModel)
A figura 4.6 mostra os volumes de controle considerado para esta modelagem. As hipóteses
básicas são:


Escoamento transiente, compressível, unidimensional (1D), o eixo de coordenadas é
positivo para cima, na direção do ponto de ignição;



As propriedades no interior dos volumes de controle são uniformes;



Os fluidos nos volumes de controle estão no estado gasoso e seguem a equação do gás
ideal;



O combustível é injetado já na fase gasosa e segue a equação do gás ideal;



A força aplicada ao pistão/biela, que causa o movimento alternativo deste, é a mesma
aplicada à massa de gás dentro do cilindro, ou seja, o pistão, parte da biela e o gás
descrevem um movimento alternativo com se fossem um único corpo rígido;



Durante a queima existe uma descontinuidade (frente de chama) entre a fase nãoqueimada e a fase queimada, através da qual há troca de massa e energia;



A frente de chama se propaga na forma de um setor esférico limitado pelas paredes do
cilindro e pistão, a partir do ponto de ignição;



A velocidade de propagação da chama depende das condições do gás não-queimado e
do regime de queima (deflagração ou detonação);



O gás não queimado tem sua composição alterada com o tempo devido à troca de
massa com os sistemas adjacentes (coletores, injeção de combustível e cárter);



O gás queimado se encontra em equilíbrio químico na temperatura e pressão de seu
volume de controle (escoamento em equilíbrio químico);
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Ignição
Exaustão

VCb
Gás
Queimado
VCub
Gás
Não Queimado
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Injeção

Parede

Pistão
Cárter
FIGURA 4.6 – Volume de controle para o modelo de Duas Zonas (Quase-dimencional)
Siglas: Volume de Controle (VC); Admissão (ad); Exaustão (ex); Cárter (Blow-by) (bb);
Injeção de Combustível (inj); Pistão (p); Cilindro ( ); Parede (w); Ignição (ig);
Gás Não-Queimado (ub); Gás Queimado (b)
As equações diferencias ordinárias que constituem o modelo são:
Conservação da Massa:
Para o Gás Não-Queimado (ub), tem-se,

d ρ ub
d Vub 
1 
 ad  m
 ex  m
 bb ub  m
 inj  ρ ub Vch A ch  ρ ub

m

dt
Vub 
dt 

(4.54)

Para o Gás Queimado (b), tem-se,

d ρb
d Vb 
1 
 ad  m
 ex  m
 bb b  ρ ub Vch A ch  ρ b

m

dt
Vb 
dt 

(4.55)

Onde a velocidade (Vch) e a área da frente de chama (Ach) regulam a fração queimada até um
determinado instante. Antes da ignição só existe gás não-queimado e após só existe gás
queimado. Os fluxos de massa são direcionados à zona mais próxima do ponto de troca.
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Conservação das Espécies Químicas (i):
Para o Gás Não-Queimado (ub), tem-se,



d C iub
1
m ad C iad  m ex C iex  m bbC ibb ub  m injC iinj  ρ ub Vch A ch C iub

dt
ρ ub Vub


d C iub
dt


reação



(4.56)

C iub d ρ ub C iub d Vub

ρ ub d t
Vub d t
onde, i = 1 ... N (número de espécies químicas consideradas)

Para o Gás Queimado (b), tem-se,



d C ib
1
m ad C iad  m ex C iex  m bbC ibb b  m injC iinj  ρ ub Vch A ch C ib

dt
ρ b Vb


d C ib
dt


reação



(4.57)

C ib d ρ b C ib d Vb

ρb d t
Vb d t
onde, i = 1 ... N

Como o modelo implementado considera que os gases não-queimados estão congelados e os
gases queimados estão em equilíbrio químico, o termo devido à reação química é zerado nas
equações 4.56 e 4.57. A concentrações dos fluxos através dos volumes de controle são funções
das condições de contorno.
Conservação da Quantidade de Movimento (1D):
Para o Gás Não-Queimado (ub), tem-se,

d Vub
1

dt
ρ ub Vub

 A pub
M p  M ba  a p  M ub g  Fμub  m ad Vad  m ex Vex  m bb Vbb ub

 A p
(4.58)
d A ch
d Vub
d ρ ub 
 ρ ub Vch A ch Vub  Pub  Pb 
 ρ ub Vub
 Vub Vub
dt
dt
d t 

A parcela da força sobre o gás foi considerada proporcional a área do pistão efetivamente
molhada pelos gases não queimados (apub). O termo de diferencial de pressão entre as duas zonas
é responsável pela equalização de pressão destas através da aceleração ou desaceleração dos
gases não-queimados. A força de atrito foi considerada proporcional a área da parede do cilindro
efetivamente molhada pelo gás não-queimado.
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Para o Gás Queimado (b), tem-se,

d Vb
1  A pb
M p  M ba  a p  M b g  Fμb  m ad Vad  m ex Vex  m bb Vbb b (4.59)


dt
ρ b Vb  A p
 ρ ub Vch A ch


ρ ub
Vch  Vub   ρ b Vb d Vb  Vb Vb d ρ b 
ρb
dt
dt 

O quinto termo, à direita, representa a quantidade de movimento que entra na zona de gás
queimado através da área da frente de chama. A hipótese é que toda a massa que sai da zona de
gás não-queimado é igual à massa que entra na zona de gás queimado. A razão de densidades
compensa pela mudança de concentração dos reagentes em produto. A velocidade é a soma da
velocidade de propagação da chama mais a velocidade do gás não-queimado, que é chamada de
velocidade de transporte por Taylor, 1988 (vol. II). O sinal da velocidade de chama é definido
pelo regime de queima: se deflagração Vch é positivo; se detonação Vch é negativo.
Conservação da Energia:
Para o Gás Não-Queimado (ub), tem-se,

γ ub  1
d Tub

dt
ρ ub Vub R ub



d Vub
 ρ ub Vub  Vub
dt
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(4.60)

Para o Gás Queimado (b), tem-se,
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d t ρ b Vb R b

2

 d Vb  
Vb
Pb  d ρ b
d Vb

 Vb



ρ
V
V

h


 ρb
 b b b
b




dt  
2
ρ b 
dt
dt


2
N 

V 
P d C
 ρ ub Vch A ch  h ub  ub   ρ ub Vch A ch h b  h ub   ρ b Vb   h b  b  i
2 
ρb  d t
 i 1 


dVb δ Wμ
 Pb

dt
dt

b

2


V


 m
h  ad
 ad  ad
2






 δQ

 
reação 
b d t

2
2





Vex 
Vbb 



 ex  h ex 
 bb  h bb 
m
 m
2 
2 







 b

41







b

(4.61)

Nas equações 4.60 e 4.61, os termos de variação da energia devido à reação química foram
zerados pois considerou-se o escoamento em equilíbrio químico para o gás queimado e
congelado para o gás não-queimado. O terceiro termo nestas equações é relativo a troca de
energia através da frente de chama. O quarto termo da equação 4.61, corrige esta energia
transferida levando em conta a mudança de composição do gás que atravessa a frente de chama.
Deve-se notar que a frente de chama esta sendo tratada como uma descontinuidade do
escoamento onde somente o que emerge ou desaparece em cada zona é considerado.
Equação dos Gases Ideais:
Para o Gás Não-Queimado (ub), tem-se,

d Pub Pub d ρ ub Pub d R ub Pub d Tub



dt
ρ ub d t
R ub d t
Tub d t

(4.62)

Para o Gás Queimado (b), tem-se,

d Pb
P d ρ b Pb d R b Pb d Tb
 b


dt
ρ b d t R b d t Tb d t

(4.63)

O terceiro termo à direita nas equações 4.62 e 4.63, é relativo ao efeito da mudança de
composição sobre a constante do gás. Para um gás ideal tem-se,

dR N
d Ci
  Ri
d t i 1
dt
onde,

(4.64)

Ci = concentração mássica da espécie química i
N = número de espécies consideradas

Equações da Fração Mássica Queimada (Xb)

Xb 

ρ b Vb
M

(4.65)

d Xb
d ρb 
1  d Vb
 ρ b


 Vb
dt
M
dt
d t 

(4.66)

Neste caso a massa total no interior do cilindro (M) não deve variar durante a queima, ou
seja, é considerado que o fluxo de massa para o cárter (blow-by) é pequeno.
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Equações de Dinâmica de Corpo Rígido (Rotação)

dω
 τ g  τ   τ   I vol  I vb  I bi
dt



(4.67)

dθ
ω
dt

(4.68)

As (11+2N) variáveis de estado, ou variáveis dependentes, são:

Y t  ρ ub

Vub

Tub

Pub

ρb

Vb

Tb

Pb

Xb

ω θ Ciub ... Cib ...



(4.69)

Neste trabalho foram consideradas 9 espécies químicas totalizando 29 variáveis de estado
para a integração.
O modelo aqui apresentado é baseado no modelo de Onda de Combustão na forma
apresentada por Zucrow e Hoffman, 1976 (vol.I). Os autores apresentam uma solução fechada
para onda de combustão em tubo infinito. Existem duas condições de solução, chamadas de
condições de Chapman-Jouguet. A primeira indica o regime de deflagração e o segundo o regime
de detonação. Na deflagração a velocidade de propagação da chama é subsônica e controlada
pela cinética química e pelo nível de turbulência do escoamento. Na detonação a velocidade de
propagação da chama é próxima da velocidade do som no gás queimado e implica na formação
de uma onda de choque antes da deflagração. Na detonação, a velocidade pode ser estimada com
precisão, usando a variação da energia interna da reação. A velocidade de deflagração exige
modelos mais complexos.
A diferença básica do modelo de Onda de Detonação clássico e o usado neste trabalho são as
condições de contorno. Neste trabalho, em vez de um tubo infinito, ou seja, aberto em ambos os
lados, tem-se um tubo com extremidades fechadas e móveis, o que realimenta as condições nas
zonas dos reagentes e dos produtos. Estas condições de contorno são encontradas em bombas
esféricas usadas na medição da velocidade de chama de misturas ar-combustível (Taylor, 1988 e
Heywood, 1988). A figura 4.7, ilustra a diferença entre o modelo clássico e o modelo
implementado (duas zonas).
As velocidades de propagação da onda de combustão usadas neste trabalho são:
Para a Deflagração: (modelo empírico, Heywood, 1988)

Vch   f t V (Pub , Tub , λ ub )

(4.70)

onde, a velocidade da chama (Vch) é calculada a partir da velocidade de chama laminar (V l)
medida experimentalmente, multiplicada pelo fator de turbulência do escoamento local (ft). A
velocidade laminar é função da pressão, da temperatura e da razão de equivalentes arcombustível (fator lambda) do gás não-queimado.
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Onda
Reagentes

Produtos

Onda

Pistão

Pistão
Reagentes

Produtos

FIGURA 4.7 – Diferenças nas condições de contorno nos modelos de Onda de Combustão.
Acima: Modelo Clássico, extremidades infinitas; Abaixo: Modelo de Duas Zonas, dois
pistões móveis nas extremidades a uma distância finita da onda.
Para a Detonação: (modelo clássico, Zucrow e Hoffman, 1976)

Vch 

b
ab
 ub

(4.71)

onde, a velocidade da chama (V ch) é calculada a partir da razão de densidades entre o gás
queimado e o gás não-queimado vezes a velocidade do som no gás queimado (ab).
Deve-se notar que pela teoria clássica o sentido da velocidade dos produtos na detonação é a
mesma da propagação da onda de detonação. No caso da deflagração o sentido da velocidade é
contrário da propagação da onda. Este sinal deve ser observado ao se lançar o valor na equação
de conservação da quantidade de movimento, relativa aos gases queimados.
A transição entre a deflagração e detonação é definida pela temperatura do gás nãoqueimado. Quando esta atinge a temperatura de autoignição da mistura (1020 K) tem-se a
formação da onda de detonação (Obert, 1971 e Wooddard, Johnson e Lott Jr, 1989).
O método GetStationaryCycle implementa este modelo para o cálculo de ciclo, selecionando
4 etapas distintas. A primeira é da admissão até a ignição, onde só existe gás não-queimado. A
segunda da ignição a queima estável. A terceira da queima estável ou da detonação até o fim de
queima. A quarta do fim de queima até o fim da exaustão.
A primeira etapa é inicializada como o modelo de Uma Zona. O passo de integração também
é o mesmo. A segunda etapa exige uma inicialização que está implementada no método
SparkPlugInitiate. O procedimento deste método consiste em calcular a massa de gás nãoqueimado que é aquecido até a temperatura de autoignição pela energia disponível na centelha da
vela. Em seguida, o volume ocupado por esta quantidade de gases queimados é calculado, como
também a fração queimada inicial. A pressão desta zona queimada é suposta igual a da zona nãoqueimada. A composição é a de equilíbrio na condição de temperatura de autoignição.
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Este procedimento de ignição para o modelo de duas zonas foi proposto por Baruah (Horlock
e Winterbone, 1986).
Durante a segunda etapa o passo de integração é reduzido em dez vezes. Após a chama
percorrer 20% do raio máximo, inicia-se a terceira etapa. O passo de integração é aumentado em
cinco vezes e a queima continua até o raio de chama atingir 80% do raio máximo, neste ponto a
quarta etapa é iniciada com um passo de integração reduzido em cinco vezes, ou seja, 1/10 do
original. Caso haja detonação a quarta etapa é iniciada automaticamente. O fim de queima é
indicado quando a fração mássica queimada atinge 99,9% ou o raio de chama toca a extremidade
pistão/parede.
Para iniciar a quinta fase, uma nova inicialização se faz necessária, pois uma parte residual da
massa de gás não-queimado ainda pode existir. Assim, caso haja massa residual, o procedimento
é retornar ao ponto anterior de integração e calcular a pressão e densidade do gás resultante da
mistura do gás residual com o gás queimado, sem considerar nenhum ganho de calor. A
composição é considerada a mesma do gás queimado. O passo de integração na quinta etapa
volta ao mesmo valor da primeira etapa.
Também neste método, a cada 0,5 graus do virabrequim, as condições nos coletores e cárter
são atualizadas, assim como a composição de equilíbrio dos gases queimados. A classe do motor
alternativo (TReciprocatingEngine) é que usa os modelos necessários, estabelecendo assim as
condições de contorno necessárias.
A inicialização dos ciclos exige, neste caso, rodar um primeiro ciclo sem injeção de
combustível, um segundo com injeção sem queima, um terceiro com gás queimado no coletor de
exaustão e queima de combustível, um quarto ciclo com queima e finalmente um quinto ciclo
com queima. Somente a partir deste ciclo os valores das propriedades estabilizam. O objeto
Formulário Principal (MainForm) é o responsável por implementar esta inicialização entre
ciclos.
Estas ODE’s, implementadas no método Deriv, são usadas também pelas classes
descendentes TMultiCylinderEngineModel e TDynamicEngineModel.
Nesta classe TTwoZonesModel são implementados dois métodos destinados à previsão do
grau de avanço ótimo de ignição para o motor. O método GetOptimalAdvance que busca o
melhor ângulo para uma dada velocidade e o método DoAdvanceMap que busca os melhores
ângulos para uma faixa de rotações em uma dada condição de carga. A busca é feita
incrementando o ângulo de avanço da ignição até que apareça o primeiro sinal de detonação. O
parâmetro de maximização é o torque médio no ciclo. Assim, o maior valor de torque indica o
avanço ótimo.
A vantagem deste modelo é o detalhamento das propriedades durante a queima do
combustível, permitindo avaliar as influências do formato da câmara de combustão, da energia
de ignição, da posição do ponto de ignição, da velocidade de queima do combustível, da
composição do combustível, do nível de turbulência e da ocorrência de detonação. Na admissão
e na exaustão permite verificar a influência do gás queimado nas eficiências volumétricas. Do
ponto de vista prático, este é o primeiro modelo que permite levantar um mapa teórico de avanço
de ignição para um motor, dados estes importantes para os sistemas de controle de motores
modernos.
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A desvantagem deste modelo está no tempo de computação de até 30 minutos por ciclo, o
que aumenta o tempo de desenvolvimento de modelos novos associados. Os resultados são
também mais difíceis de analisar devido ao seu grande volume. Os procedimentos de
inicialização também se tornaram mais longos e complicados, assim como, o volume de dados
de entrada aumentou significativamente.
4.2.4. Modelo do Motor Alternativo a Pistão (TReciprocatingEngine)
A figura 4.8 apresenta o diagrama de classes para o modelo de componentes e modelos
auxiliares do motor alternativo a pistão. As especificações das classes estão no anexo A.
Somente os ancestrais das classes de modelos e componentes são mostrados, sendo os
descendentes detalhados a frente. A linha principal começa na classe TReciprocatingEngine e
termina na classe TMultiCylinderEngine.
A classe TReciprocatingEngine representa o compressor alternativo a pistão, pois não é
considerada a queima de combustível, mas somente o conjunto mecânico. As válvulas são
orifícios perfeitos que permitem a passagem da vazão mássica solicitada pelo deslocamento do
cilindro. As classes representando os componentes básicos são agregadas a esta classe. Estas
são: TAirFilter (filtro de ar), TPlenum (coletores e cárter), TCylinder (cilindro), TPiston (pistão),
TCombustionChamber (câmara de combustão), TConnectingRod (biela), TCrankshaft
(virabrequim), TCoolingSystem (sistema de resfriamento).
A classe TValveEngine já agrega duas válvulas (TIdealOrifice) e seus cames (TIdealCam). O
motor com queima é representado pela classe TOttoEngine, que agrega o combustível (TFuel) e
o misturador ar/combustível (TAirFuelMixer). Um modelo de combustão (TCombustionModel)
também é usado por esta classe.
A modelagem com Duas Zonas exige modificações na classe do motor (TTwoZonesEngine),
agregando o sistema de ignição (TSparkIgnitionSystem) e o controle de avanço
(TFixedAdvanceControl)
As três classes seguintes apresentam pequenas modificações. A classe T4VEngine agrega
mais duas válvulas e seus cames, representando um motor de 4 válvulas por cilindro. A classe
TAGREngine agrega uma válvula e came para recirculação do gás de admisssão, representando
um motor modulado pela terceira válvula. A classe TMultiCylinderEngine representa um motor
multicilindro onde o número de cilindros afeta as condições de contorno dos coletores e o torque
gerado. Neste modelo, os ciclos em cada cilindro, são considerados idênticos para reduzir o
volume de dados e de cálculos.
A seguir são descritas as principais equações implementadas nestas classes visando descrever
o funcionamento do motor.
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FIGURA 4.8 – Diagrama de classes dos componentes e modelos auxiliares do motor
alternativo a pistão
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Equações do Movimento do Conjunto Pistão/Biela/Virabrequim (modelo geométrico):
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A figura 4.9 mostra a geometria envolvida no movimento da biela e do virabrequim. As
equações 4.72 a 4.77 acima são semelhantes às apresentadas por Taylor, 1988, mas não incluem
as simplificações feitas. As equações (5.28) a (5.30) são usadas no cálculo do torque resultante
do movimento pendular da biela segundo modelo proposto por Taylor, 1988.

Rp


Lp



Lp cos 

Sp

Rp cos 
FIGURA 4.9 – Esquema geométrico do movimento do conjunto pistão/biela/virabrequim.
Da figura 4.9, pode-se notar que existem dois movimentos no motor alternativo. O primeiro é
o movimento de vai-e-vem descrito pelo pistão e o segundo é o movimento rotativo do
virabrequim. A biela participa destes dois movimentos. Taylor, 1988, apresentou um modelo que
substitui a biela por duas massas, uma associada ao movimento do pistão e a outra associada à
rotação do virabrequim. A classe TReciprocatingEngine implementa este modelo com a
finalidade de calcular os torques internos gerados pelos dois movimentos citados.
Equações do Torque Interno do Motor:
Para o gás dentro do cilindro, tem-se,

τ g   P A p Vp
Para o gás dentro do cárter, tem-se,

τ bb   Pbb A p Vp

Para o torque devido ao atrito mecânico, tem-se,

τ μ   Pμ A p Vp

(4.78)
(4.79)
(4.80)

Onde a pressão média efetiva de atrito, a qual representa o atrito nos mancais e no pistão, é
fornecida pelo modelo de atrito da classe TFrictionModel, em função do Reynolds de admisssão
do motor.
Para o torque gerado pelo movimento da biela e pistão, tem-se,

d2 φ
τ osc   M p  M ba  a p Vp  I b  h b jb M b  2
dt
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(4.81)

O torque interno total é dado por,

τ  τ g  τ bb  τ μ  τ osc

(4.82)

Equações do Atrito Gás/Parede do Cilindro:

Fμ  

1
f f ρ V V π D p Sp
2

δ Wμ
dt

 Fμ Vp

(4.83)
(4.84)

O modelo empírico usado para o atrito do gás com as paredes do cilindro foi proposto por
Zucrow e Hoffman, 1976 e é baseado nos diagramas de coeficiente de atrito versus número de
Reynolds e rugosidade das paredes. Para fluido compressível e escoamento turbulento o
coeficiente de atrito é função apenas do Reynolds. A classe TFrictionModel é a responsável por
fornecer este coeficiente. Neste trabalho usamos a definição do coeficiente de Fanning. O sinal
da força tangencial gerada é contrário a velocidade. A área molhada foi considerada como a
superfície lateral de contato do gás no cilindro.
Equação para Perda de Calor:

δ Q
  h q A c T - Tw 
(4.85)
dt
O modelo usado para estimar a perda de calor pelas paredes do cilindro é baseado no
coeficiente de película (hq) que é informado pela classe THeatLossModel. Este solicita os
números de Reynolds, Prandtl do escoamento e um parâmetro geométrico e retorna o número de
Nusselt. A temperatura da parede (Tw) é fornecida pela classe TCoolingSystem. A área de
transferência de calor é a superfície molhada pelo gás no cilindro.
Cálculo das Vazões Mássicas:
Os fluxos de massa (GetNetFlow), energia (GetNetEnergyFlow) e quantidade de movimento
(GetNetMomentumFlow) nas válvulas são solicitados as classes descendentes de TIdealOrifice
(classe de componentes). Os métodos solicitam a elevação da válvula à classe TIdealCam e
solicitam a vazão mássica através do dispositivo a classe do componente, informando as
condições no cilindro e no coletor. O sentido do fluxo é decidido também pela classe do
componente e retorna como sinal da vazão mássica. Os fluxos são totalizados para cada coletor e
para o cárter.
Para estimar melhor a eficiência volumétrica, é necessário introduzir no método GetNetFlow
um modelo para detectar o efeito de cruzamento das válvulas. Quando a válvula de exaustão e a
válvula de admissão estão abertas ao mesmo tempo, existe um efeito de sucção (Venturi) na
admissão causado pelo fluxo de exaustão. Para simular este efeito, foi zerada a pressão dinâmica
do gás no cilindro quando as duas válvulas estão abertas e quando existe uma vazão de exaustão
acima de um valor mínimo. A pressão dinâmica zerada só afeta a classe do componente não
alterando as propriedades médias do gás no cilindro.
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Equação para liberação do Calor de Combustão:

d Xb
δ Qf
 ρ V α mix Δh comb
dt
dt

(4.86)

O método GetCombustionHeat fornece para o modelo de Uma Zona a taxa do calor de
combustão libertado por unidade de tempo. Este método só é ativado na classe TOttoEngine. O
modelo de combustão, representado pela classe TCombustionModel, fornece a taxa de variação
da fração queimada (Xb). O calor de combustão da mistura ar/combustível (Dhcomb) e a razão
mássica ar/mistura (amix) são fornecidas pela classe TAirFuelMixer. O modelo de Duas Zonas
não usa este método, pois a energia da combustão esta contida na variação entalpica entre os
produtos (gases queimados) e os reagentes (gases não-queimados).
Outros Aspectos:
A classe descendente TTwoZonesEngine sobrepõe muitos métodos da suas classes ancestrais,
mas as mudanças se referem às áreas molhadas pelo gás em cada zona. Por exemplo, o torque do
gás é a soma da pressão vezes a área molhada do pistão em cada zona. Assim, durante uma parte
da combustão a zona queimada não contribui para o torque do gás, mas após o gás queimado
atingir o pistão o torque passa a ser ponderado pela área molhada de cada zona. O mesmo ocorre
para o atrito gás/parede e para a perda de calor.
No que se refere aos fluxos durante a queima, é considerado que o “Blow-by” e a admissão
só afetam a zona não-queimada e que o escape afeta só a zona queimada.
As classes TAGRengine e T4Vengine alteram apenas o número de válvulas consideradas pelo
método GetNetFlow.
Na classe Tmulticilindro, a principal alteração ocorre nas condições de fluxo, ou seja, no
método GetNetFlow. É considerado que o ciclo é igual para todos os cilindros. Assim, o fluxo na
interface cilindro coletor é a soma dos fluxos em cada cilindro, respeitada a defasagem angular
de cada um. O torque interno total (método GetTorque) também é obtido pela soma dos torques
internos de cada cilindro. Este procedimento significa que para se obter os dados de um ciclo
completo deve-se repetir a chamada do método GetStationaryCycle, pelo menos, o mesmo
número de vezes que o número de cilindros do motor. Os métodos do programa principal é que
são responsáveis por esta repetição de cálculo de ciclos, de modo a se respeitar o
encapsulamento dos métodos em suas respectivas classes de origem.
Em seguida detalha-se os modelos e componentes agregados e usados por estas classes.
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4.2.5. Modelo de Atrito (TFrictionModel)

MODELO
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FIGURA 4.10 – Diagrama de classes dos modelos de atrito
A figura 4.10 mostra o diagrama de classes para os modelos de atrito. Aqui foram colocados
juntos os modelos de atrito gás/parede e de atrito mecânico (mancais e pistão/parede). A classe
TFrictionModel é uma classe abstrata, ou seja, não possui implementação de atributos ou
métodos. Ela basicamente define interfaces. O uso de classes abstratas como classes de maior
generalização (classe pai) é comum, mas neste trabalho somente algumas foram implementadas.
A classe TNoFrictionModel representa a ausência de atrito, sendo usada para avaliar o efeito
do atrito no ciclo. A classe TSubsonicFrictionModel implementa os modelos de atrito,
fornecendo o coeficiente de atrito do gás/parede e a pressão média de atrito.
O coeficiente de atrito de Fanning foi considerado constante e igual a 0,005 para um
escoamento subsônico compressível turbulento. Este valor médio foi proposto por Zucrow e
Hoffman, 1976, para uma faixa de Reynolds de 5x104 a 2x105.
Equação para Pressão Média de Atrito:

Pμ 

1,3x10 5 1,7x10 8
rc 15

2
Re ad
Re ad

onde,

Re ad 

ρ ad Vp D p
μ ad

(4.87)
(4.88)

O modelo de pressão média de atrito foi proposto por Bishop, 1964, conforme descrito por
Ferguson, 1986. A equação é função do Reynolds de admissão (Read) e da razão de compressão
do motor (rc).
Um modelo hidrodinâmico, levando em conta o tipo e o número de mancais, seria mais
adequado, pois permitiria prever a rotação mínima e máxima do motor. Contudo, a interface
proposta deveria ser respeitada, ou seja, a pressão média de atrito deveria ser calculada a partir
do torque de atrito nos mancais e no pistão.
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4.2.6. Modelo de Perda de Calor (THeatLossModel)

usa
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THeatLossModel
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FIGURA 4.11 – Diagrama de classes do modelo de perda de calor
A classe TheatLossModel (figura 4.11) não possui descendentes. Ela agrega um gás do tipo
TIdealGas que contém as propriedades do gás quente. O método GetNusselt retorna o número de
Nusselt que permitirá o cálculo do coeficiente de película entre o gás e a parede do cilindro. A
transferência de calor por radiação é desprezada.
Equação para o Número de Nusselt:

Nu  0,023 Re

0,8

Pr

0,3

  L  0,7 
1    
  D  

(4.89)

Válida para as seguintes condições,
Re > 1x104
0,7 < Pr < 100
2 < L/D < 20
Parte da relação 4.89 foi proposta para troca de calor em tubos infinitos (L/D>60) e regime
turbulento, por Dittus e Boelter, 1930. Posteriormente, Deissler, 1955, corrigiu a equação para
tubos curtos. Estas equações foram descritas por Welty, Wilson e Wicks, 1976. O
comprimento (L) é dado pela posição do pistão em relação ao topo da câmara de combustão. O
diâmetro (D) é dado pelo diâmetro do pistão.
Nos modelos de motor de combustão interna mais comuns, não é usada a equação da
conservação da quantidade de movimento. Portanto, não é conhecida a velocidade média do
escoamento dentro do cilindro e conseqüentemente não se pode avaliar o Reynolds. A solução
para este problema foi apresentada por Woschni, conforme descrito por Heywood, 1988.
Woschni propõe a seguinte relação:

Nu  0,035 Re 0,8

(4.90)

Esta equação 4.90 é um caso especial da equação 4.89, usando valores típicos para motores
(Pr = 0,78 e L/D = 0,7). Deve-se notar que a razão geométrica L/D para motores de combustão
interna varia de 0,5 a 2.
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Para estimar a velocidade, Woschni propõe uma relação empírica que depende da velocidade
do pistão e da sobrepressão devida a combustão. Na forma apresentada por Heywood, 1988, temse,

V  C1 Vp  C 2

onde,

Vd T
P  Pm 
PV

(4.91)

C1 = 6,18 e C2 = 0 para a admissão e exaustão
C1 = 2,28 e C2 = 0 para a compressão
C1 = 2,28 e C2 = 3,24x10-3 para a queima e expansão
Pm = pressão do ciclo de compressão sem queima

Vd = volume deslocado pelo pistão
Segundo Heywood, 1988, a equação 4.91 subestima a velocidade em motores mais recentes.
A diferença entre a velocidade prevista por Woschni e a obtida pelo modelo com a equação da
conservação da quantidade de movimento é apresentada na análise dos resultados de simulação
deste trabalho.
A relação 4.89 foi empregada neste trabalho por ser mais geral e permitir levar em conta a
mudança na geometria interna do cilindro, razão L/D, durante o movimento do pistão.
4.2.7. Modelo de Combustão (TCombustionModel)

MODELO DE
COMB USTÃO
TCombustionModel

MODELO
DE COMB USTÃO NULA
TNoCombustionModel

MODELO DE
COMB USTÃO DE WIEB E
TWiebeCombustionModel

MODELO DE
ONDA DE COMB USTÃO
TCombustionWaveModel

FIGURA 4.12 – Diagrama de classes dos modelos de combustão
A figura 4.12 mostra o diagrama de classes para os modelos de combustão. A primeira classe
TCombustionModel é abstrata. A classe descendente (filha) seguinte, TNoCombustionModel,
representa uma mistura sem combustão e é usada para obter os ciclos de compressão sem
queima.
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A classe TWiebeCombustionModel é a mais significativa destes modelos de combustão.
Além do modelo de queima proposto por Wiebe, 1967, ela implementa uma série de métodos
essenciais para estimar os parâmetros da lei de Wiebe e também do modelo de Onda de
Combustão, este implementado na classe descendente TCombustionWaveModel.
Equações para a Lei de Wiebe de Combustão:


 θ  θ ig
X b  1  exp  A b 
 θ θ

 eob ig







mb 1






 θ  θ ig
d Xb
 1  X b  A b mb  1
 θ θ
dt
 eob ig

(4.92)
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(4.93)

Estas equações 4.92 e 4.93 estão implementadas nos métodos GetBurnFraction e
GetDBurnFractionDCrankAngle. Este modelo foi proposto por Wiebe, 1967, a partir de
equações da cinética química. O formato aqui empregado foi apresentado por Heywood, 1988,
que recomenda usar Ab = 5 e mb = 2.
O ângulo de ignição ( θ ig ) é definido pelo avanço desejado, mas o ângulo de fim de
queima ( θ eob ) não é conhecido. Em geral, nos modelos este é o fator de ajuste da simulação aos
dados experimentais. Neste trabalho foi implementado um método para estimativa deste ângulo
baseado em um modelo empírico da velocidade de queima da mistura ar/combustível.
Estimativa do Fator de Turbulência e do Ângulo de Fim de Queima:
Um modelo empírico para a velocidade de chama turbulenta (Vch) foi apresentado por
Heywood, 1988, a partir de um a fator de turbulência (ft) e da velocidade de chama laminar(V l)
da mistura ar/combustível. Eliminando o sinal e os parâmetros da equação 4.70, tem-se a relação
sugerida.

Vch  f t V

(4.94)

A hipótese aqui é que a turbulência provoca um aumento da velocidade da chama laminar,
portanto o fator de turbulência deve ser maior que a unidade.
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A velocidade laminar pode ser calculada por um modelo empírico proposto por Heywood,
1988, baseado em medidas em bomba de queima esférica. As equações são as seguintes:

1

α  2,18  0,8   1
λ


(4.95)

1

β   0,16  0,22  1 
λ


(4.96)

V ,0  B max

1  1  
 Bφ     
 λ  λ  max 

T
V  V ,0  
 T0 

α

P
 
 P0 

2

(4.97)

β

(4.98)

Válida para as seguintes condições,
T0 = 298,15 K e P0 = 101325 Pa
1x105 Pa < P < 8x105 Pa
300 K < T < 700 K
0,8 < 1/l < 1,6
As constantes Bmax , Bf e (1/l)max pertencem a um dado tipo de combustível. A figura 4.13
mostra as velocidades laminar padrão de queima para a Isooctano, Metanol, Gasolina A e
Gasolina C. A velocidade da Gasolina C foi calculada como uma ponderação entre a velocidade
da gasolina A e o metanol, de acordo com a composição volumétrica da mistura especificada na
portaria ANP No. 197, de 1999. Neste caso foi considerado que a gasolina A representa a fração
de naftas da gasolina C e o metanol representa o etanol adicionado. A tabela 4.1 traz as
constantes para os combustíveis usados neste trabalho.
TABELA 4.1 – Constantes para cálculo da velocidade de queima laminar
em condições padrões para vários combustíveis (Heywood, 1988)
Combustível

Bmax (m/s)

Bf (m/s)

(1/l)max

Isooctano

0,2630

-0,8470

1,1300

Metanol

0,3690

-1,4050

1,1100

Gasolina A

0,3050

-0,5490

1,2100

Gasolina C*

0,3387

-0,7546

1,1574

* média ponderada pela concentração volumétrica gasolina/álcool (gasolina A/metanol)
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FIGURA 4.13 – Velocidade de chama laminar em condições padrões de vários
combustíveis versus razão de equivalentes ar/combustível
Outro ponto importante deste modelo de chama laminar é a informação de limites de
inflamabilidade da mistura. Nas razões de equivalentes onde a velocidade atinge zero, tem-se
misturas que nunca poderiam ser ignitadas.
Os parâmetros da velocidade de chama laminar podem ser previstos teoricamente, com
razoável precisão, a partir de um modelo cinético químico para escoamento em um duto longo
(onda de combustão plana unidimensional). Este modelo foi implementado pelo autor deste
trabalho, Barros, 1993, para misturas de H2/F2 e H2/O2 e poderia ser adaptado para misturas
combustível/ar mais complexas.
A tarefa de estimar o fator de turbulência é mais complicada, pois a combustão turbulênta é
menos compreendida que a turbulência não reativa. Existe uma carência de modelos efetivos,
seja empíricos ou teóricos. Em geral, os modelos atuais usam o fator de turbulência como fator
de ajuste das simulações. A seguir, é proposto um modelo empírico para estimar este fator, mas
ainda será necessário ajustes para se obter os valores experimentais.
O modelo é desenvolvido retrabalhando dados de velocidade de chama turbulenta obtida para
motores de combustão interna. Gaboury et al. (ver Taylor, 1988), realizaram medidas em uma
série de motores, geometricamente semelhantes, ou seja em escala, chamados Motores MIT.
Taylor, 1988, apresenta os resultados e dados geométricos dos referidos motores. Aqui serão
analisados estes dados frente à teoria de regimes de combustão em meios prémisturados (Borghi
e Champion, 1989).
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Na figura 4.14 são apresentados os dados de Gaboury et al., que foram processados para
fornecer o número de Damköhler em função do número de Reynolds referente à escala
integral (l) (escala do maior vórtice gerado na câmara de combustão). O número de
Damköhler (Da) é a razão entre o tempo característico da turbulência (tt) e o tempo
característico da combustão (tc), ou seja, da reação química. Este é calculado pela seguinte
relação:

τ
 k2
Da  t 
τ c δ c V
1

onde,

(4.99)

k = energia cinética turbulenta
dc = espessura da frente de chama

A primeira conclusão é obtida dos dados por um ajuste multiparamétrico, usando o método
dos mínimos quadrados. O diâmetro do cilindro dos motores foi adimensionalizado pelo
diâmetro de referência dos motores MIT que vale 25,4 mm (1 in). A correlação obtida indica que
o Damköhler é inversamente proporcional ao Reynolds e diretamente proporcional ao quadrado
do diâmetro adimensional do cilindro (eq. 4.100). Assim, aumentar o tamanho do motor aumenta
o tempo de turbulência em relação ao tempo de reação. Diminuir o Reynolds causa o mesmo
efeito. A mudança no Damköhler implica em mudança no regime de combustão, podendo
modificar as características da chama. A figura 4.15 situa os motores no diagrama de regimes de
combustão de prémisturas, no qual o termo k1/2/Vl é grafado em função do Reynolds referente a
escala de Kolmogorov (menor escala dos vórtices na câmara de combustão) (Borghi e
Champion, 1989). Pode-se ver que a combustão dos motores ocorre na região abaixo do critério
de Klimov-Williams que separa a combustão distribuída (acima), como nos reatores
homogêneos, da combustão numa frente de chama definida (abaixo). A frente de chama pode ser
uma região contínua convectada pela turbulência, chamada Chama Plissada, ou uma região
descontínua formada por pacotes de gás não-queimado cercados por gás queimado chamados
Flameletes. Os dados e outras referências (Heywood, 1988) indicam que o regime de Flameletes
é o mais freqüente em motores de combustão interna.

1
Da  C
Re 
onde,

C = 1,12x105 (para os motores MIT)
5000  Rel  55000
2,5  Dp/D0  6,0
D0 = 0,0254 m
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(4.100)
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Motores MIT em Escala
D0 = 25.4 mm
Gaboury et al. In: Taylor, 1988
Da = 1.12e5*(1/Rel)*(Dp/D0)^2
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FIGURA 4.14 – Damköhler versus Reynolds da escala integral para motores MIT
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FIGURA 4.15 – Diagrama de regimes de combustão com a localização da operação dos
motores MIT
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Contudo, a equação 4.100, aqui proposta apresenta o mesmo problema de outras relações
(Heywwod, 1988 e Horlok e Winterbone, 1986) de estimativa do nível de turbulência do
escoamento, que é conhecer a energia cinética turbulenta média do gás dentro do cilindro.
Portanto, propõe-se que o fator de turbulência seja estimado a partir do Reynolds de admissão,
do diâmetro adimensional e do regime de combustão. A figura 4.16 mostra as relações propostas,
sobrepostas aos dados de Gaboury et al.
18
Regime de
Chama Plissada

Regime de
Flameletes
6

4

Fator de Turbulência

15

Dp/D0 = 2.5

12

9

6

Motores MIT em Escala
D0 = 25.4 mm
Gaboury et al. In: Taylor, 1988

3

Regime de Chama Plissada
Ft = 3.76e-5*Re^1.28 (Dp/D0)^-0.45
Regime de Flameletes (Re > 25000)
Ft = 1.09e-2*Re^0.72 (Dp/D0)^-0.45

0
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80000

Re Admissão
FIGURA 4.16 – Fator de turbulência versus Reynolds de admissão, diâmetro adimensional
e regime de combustão para motores MIT
Portanto, as equações propostas para estimar o fator de turbulência são: (notar que ft é
inversamente proporcional a Da)
Para Read < 25000,

f t  C Re

1,28
ad

 Dp

 D0





-0,45

(4.101)
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Para Read  25000

f t  C Re
onde,

0,72
ad

 Dp

 D0





-0,45

(4.102)

C = constante que varia com o motor
5000  Read  55000
2,5  Dp/D0  6,0
D0 = 0,0254 m

O desvio no modelo na faixa do Regime de Chama Plissada em relação aos dados
experimentais foi necessário, pois os dados indicam uma única relação que seria válida para toda
a faixa de operação do motor. Contudo, praticamente todos os motores de combustão interna, de
quatro tempos, apresentam uma inflexão na curva de torque entre 2000 e 3000 rpm
(Read  25000). Esta inflexão não pode ser atribuída a efeitos de ressonância nos coletores, pois
sua intensidade é maior que a variação na eficiência volumétrica e sua ocorrência é localizada
sempre na faixa de rotações citada, independentemente do número de cilindros do motor. Para
que o presente modelo capturasse este efeito, propõe-se que a dependência do fator de
turbulência com o Reynolds de Admissão seja elevada para 1,28. Isto significa que se considerou
um maior efeito da turbulência dos gases frios na velocidade da chama durante o Regime de
Chama Plissada, o que parece ser fisicamente coerente.
A constante C permanece como função do motor para permitir ajuste do modelo com as
medidas experimentais. A diferença para os modelos anteriores é que o fator de turbulência só
precisa ser ajustado para uma rotação do motor, o modelo o estima em outros regimes de
rotação. Nos modelos anteriores cada rotação possui um fator de turbulência ajustado
separadamente.
Para estimar o fim de queima, necessário ao modelo de Wiebe, a classe
TReciprocatingEngineModel usa do método EstimateEndOfBurn, que implementa um
procedimento interativo. Com um valor médio de pressão e temperatura dos gases nãoqueimados, uma velocidade de chama turbulenta média e o raio de chama máximo são
calculados. O ângulo de fim de queima é previsto pelo incremento do ângulo do virabrequim até
que o raio de chama máximo coincida com a posição do pistão. A classe
TTwoZonesEngineModel só necessita da estimativa da velocidade de chama turbulenta para as
condições do gás na ignição. O modelo propaga a onda até atingir o limite físico da câmara de
combustão ou esgotar o gás não-queimado.
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4.2.8. Modelo de Coletor (TIdealPlenumModel)

MODELO DO
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SISTEMA FÍSICO
TPhysicalSys
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COLETOR IDEAL
TIdealPlenumModel
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THeatLossModel
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1

2

MODELO DE
PLENUM
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TIdealOrifice

TPlenumModel

1

MODELO 1D DE

PLENUM (COLETOR)
TIdealPlenum

COLETOR
TManifold1DModel

1

FIGURA 4.17 – Diagrama de classes dos modelos de coletores
A figura 4.17 mostra o diagrama de classes para os modelos de coletores. A classe
TIdealPlenumModel é a classe pai dos modelos de coletor. Ela implementa um modelo de
Plenum ideal onde a pressão e outras propriedades do gás são constantes ao longo do tempo.
Contudo, como a classe é filha da classe TPhysicalSys, ela prepara todas as propriedades e
métodos para a implementação de modelo de ODE’s representando o comportamento dos
coletores. Neste trabalho considerou-se que os coletores são reservatórios de gás (Plenum) que
possuem entradas e saídas através de orifícios, válvulas ou bocais. A figura 4.18 mostra os
coletores encontrados nos motores de combustão interna: Admissão, Exaustão (ou descarga) e
Cárter, cuja saída de gases é chamada de “Blow-by”. Em geral os gases de “blow-by” são uma
mistura de ar, combustível e óleo que deve ser recirculada pelo coletor de admissão, para evitar
emissões de combustível não queimado para a atmosfera. Esta classe pai também estabelece o
uso de: dois Gases, um a montante e outro a jusante do coletor; um Plenum; e um Orifício de
saída. A classe também usa um modelo de perda de calor idêntico ao da perda pelo cilindro do
motor (L/D >5). Os objetos instanciados por estas classes especificam os dados do sistema do
coletor. As condições de contorno a montante do coletor são do tipo fluxo especificado, sendo
este informado pelos fluxos através das válvulas do cilindro.
A classe filha TPlenumModel implementa o modelo de coletor chamado de Enchimento e
Esvaziamento que trata o coletor como um reservatório de gás com um volume finito. Os fluxos
de entrada e saída definem a pressão e outras propriedades do gás dentro do reservatório. Este
pode ser classificado como um modelo quase-dimensional.
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Exaustão

Admissão

Cárter

Blow-by

FIGURA 4.18 – Coletores típicos em um Motor de Combustão Interna.
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de Entrada
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Orifício
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X
0
FIGURA 4.19 – Volume de controle para o modelo de enchimento e esvaziamento
(Quase-dimensional) para Coletores.
Siglas: Volume de controle (VC); Coletor ( ); Montante (m); Jusante(j)

A figura 4.19 mostra o volume de controle considerado para esta modelagem. As hipóteses
básicas são:


Escoamento transiente, compressível, sem atrito, unidimensional (1D), o eixo de
coordenadas é positivo no sentido Cilindro/Coletor/Atmosfera;



As propriedades dentro do volume de controle são uniformes;



O fluido no volume de controle está no estado gasoso e segue a equação do gás ideal;



O fluido no volume de controle não muda sua composição com o tempo (escoamento
congelado);



O combustível ou o óleo não é considerado presente em fase gasosa;
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As equações diferencias ordinárias que constituem o modelo são:
Conservação da Massa:

mm
 j
d ρ m

dt
V

(4.103)

Os sinais dos fluxos de massa são definidos pelas condições de contorno. São positivos para a
entrada de massa no volume de controle e negativos para saída de massa. Os termos sem
subíndice são referentes ao gás no volume de controle.
A vazão mássica a montante é dada pela vazão através da válvula do cilindro a montante do
coletor. Esta vazão é fornecida através da classe TReciprocatingEngineModel. A vazão mássica
a jusante é calculada a partir das condições do coletor e do gás a jusante, tendo um orifício ou
válvula entre estes.
Conservação da Quantidade de Movimento (1D):

dV
dρ
1 
 m Vm  m
 j Vj   V V 

m
dt
ρV 
dt 

(4.104)

As velocidades e os sinais destes fluxos são definidos pelas condições de contorno.
Conservação da Energia:
 dV
d T γ  1 

 ρ V V
dt ρV R 
 dt

 
V 2 P  d ρ δ Q
   h 
  V

2
ρ  dt
dt
 



V2
 m  h m  m
 m
2



(4.105)


V 2   

  m
 j h j  j   

2   




As velocidades, entalpias e os sinais destes fluxos são definidos pelas condições de contorno.
O calor perdido ou ganho pelas paredes do coletor é representado pelo termo Q l , onde a área de
transferência de calor é igual a área lateral do coletor tubular.
Equação dos Gases Ideais:

dP P dρ P dT


dt
ρ dt T dt

(4.106)

A aplicação do modelo de coletores para prever o fluxo de gás pelos anéis do pistão para o
cárter é uma adaptação da modelagem proposta por Ferguson, 1986. A diferença é que o modelo
apresentado por Ferguson usa três reservatórios (Cilindro, Anéis do Pistão e Cárter) e calcula a
pressão em cada um deles. O modelo foi validado com valores obtidos em um motor teste
preparado para gerar diferentes folgas entre os anéis do pistão e a parede do cilindro.Contudo, a
vazão mássica de “blow-by” deve ser superior a 10% da vazão de admissão para que a pressão
no cárter passe a acompanhar a pressão no cilindro e não mais a pressão do coletor de admissão.
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Como mencionado anteriormente, o modelo de coletor é calculado após um certo número de
passos de integração das condições dentro do cilindro. Verificou-se que o menor intervalo para
garantir a estabilidade das condições no coletor é integrar as equações a cada 0,5 graus. O passo
de integração deve ser o mesmo usado para o gás no cilindro. A vazão mássica a montante, ou
seja, na interface cilindro/coletor, deve ser obtida por interpolação linear entre a vazão no início
da integração (OldUpstreamMassFlow) e a vazão no final dos passos (0,5º depois)
(NewUpstreamMassFlow). Estas vazões devem ser informadas pelo modelo do gás no cilindro
(TReciprocatingEngineModel).
Desacoplar o modelo de coletor do modelo do gás no cilindro permite implementar vários
tipos de modelos de coletor sem alterar a interface entre as classes. Assim, um modelo como o da
classe TManifold1DModel, usando o método das características, pode ser implementado sem
alterações em outros módulos do programa. A intenção é que as equações diferenciais parciais de
um modelo unidimensional do coletor sejam tratadas pelo método das características e assim
reduzidas a um sistema de ODE’s que possa ser implementado numa classe derivada de
TPhysicalSys. O procedimento de modelagem para escoamentos transientes, compressíveis,
unidimensionais é amplamente descrito Zucrow e Hoffman, 1976. A metodologia apresentada
por Benson, 1982, não seria adequada por utilizar técnicas de solução numéricas menos
eficientes e estruturadas que as desenvolvidas por Zucrow e Hoffman.
4.2.9. Modelo de Gás Ideal (TIdealGas)

GÁS IDEAL
TIdealGas

usa
1

1

MOD. DE ESCOAMENTO
ISENTRÓPICO
TIsentropicModel

GÁS EM

ATMOSFERA

GÁS DE COMBUSTÃO

TAtmosphere

TCombustionGas

EQUILÍBRIO QUÍMICO
TEquilibriumGas

COMBUSTÍVEL
TFuel

ATMOSFERA ISA
TISAAtmosphere

GÁS EM NÃO
EQUILÍBRIO QUÍMICO
TNonEquilibriumGas

FIGURA 4.20 – Diagrama de classes dos modelos de gás ideal
A figura 4.20 mostra o diagrama de classes para modelos de gás ideal. A classe TIdealGas é
a responsável por encapsular as propriedades (atributos) do gás em um determinado volume de
controle ou ponto da malha, especificado em vários modelos do motor.
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Ela representa uma mistura de gases ideais. Além de armazenar as propriedades locais como:
densidade, velocidade, temperatura, pressão e concentrações das espécies químicas consideradas,
esta classe também é responsável por calcular as relações do gás ideal, as propriedades
termodinâmicas da mistura, as propriedades de transporte da mistura e as propriedades ligadas à
compressibilidade da mistura. Portanto, a classe TIdealGas e suas descendentes implementam
um Modelo Termoquímico de uma mistura gasosa.
A classe TAtmosphere incorpora propriedades e métodos relativos a umidade do ar. A classe
TISAAtmosphere acrescenta propriedades e métodos relativos a variação da densidade, pressão e
densidade do ar atmosférico com a altitude, considerando o modelo de atmosfera padrão ISA.
A classe TCombustionGas permite que a composição da mistura gasosa seja alterada em
função de reações químicas entre a s espécies consideradas. Esta classe implementa o Modelo de
Combustão Completa. A classe TEquilibriumGas implementa um Modelo de Equilíbrio Químico
dos gases, permitindo que a composição final deste seja aquela referente ao equilíbrio químico
nas condições de pressão e temperatura da mistura.
A classe TNonEquilibriumGas é responsável pela implementação de um Modelo Cinético
Químico da mistura. Neste caso, esta classe deve fornecer as taxas de variação da concentração
com o tempo para cada espécie química considerada. A implementação desta classe não foi feita,
mas é sugerido seguir o modelo proposto autor em sua dissertação de mestrado (Barros, 1993). A
previsão de emissões (HC, CO, NOx e SO2) só pode ser efetuada se esta classe for implementada.
A classe TFuel implementa propriedades e métodos que descrevem o combustível do motor.
Os métodos calculam o poder calorífico inferior do combustível e as razões de mistura
ar/combustíveis. As propriedades agregadas são relativas as características do combustível na
fase líquida.
A seguir, apresenta-se uma descrição dos modelos implementados. A maior parte deles foram
apresentados pelo autor em sua dissertação de mestrado (Barros, 1993).
Equação de Estado do Gás Ideal:

P  ρRT

(4.107)

onde, para uma mistura de gases ideais,

R

N

C
i 1

N

i

R i   Ci
i 1

R
Mi

(4.108)
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A classe mantém as frações mássicas (Ci) como a medida primária de concentração da
mistura. Quando for necessário, as frações molares (Xi) são calculadas a partir das seguintes
relações:

Ci 

mi ρi

m ρ

(4.109)

Xi 

n i Ci M

n
Mi

(4.110)

onde,

Mi 

N

X
i 1

i

(4.111)

Mi

Equações das Propriedades de Termodinâmicas:
As propriedades termodinâmicas (calor específico a pressão constante, entalpia e entropia)
foram determinadas a partir de polinômios ajustados aos dados da tabela JANNAF, conforme
proposto por Gordon e McBride, 1971. Os coeficientes foram atualizados por dados publicados
no Journal of Physical and Chemical Reference Data e por McBride, Gordon e Reno, 1993. Os
seguintes polinômios foram usados:

cpi

 a1  a 2 T  a 3 T 2  a 4 T3  a 5 T 4

R

(4.112)

a
a
a
h i0
a
a
 a1  2 T  3 T 2  4 T 3  5 T 4  6
RT
2
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5
T

(4.113)

a
a
s i0
a
 a 1 ln T  a 2 T  3 T 2  4 T 3  5 T 4  a 7
R
2
3
4

(4.114)

Os polinômios informam as propriedades termodinâmicas tomando como referência o estado
padrão (sobrescrito 0) de 298,15 K e 101325 Pa (1 atm). Pode-se notar que as
equações 4.113 e 4.114 são resultados da integração da equação 4.112, conforme as seguintes
relações:
T

h   c p i d T  h i,0 T0
0
i

(4.115)

T0
T

s   cpi
0
i

T0

dT
 s i,0 T0
T

(4.116)
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A energia livre de Gibbs é calculada pela seguinte relação:

gi  h i  T si

(4.117)

Para a mistura de gases ideais, as propriedades termodinâmicas são calculadas por uma média
ponderada pelas concentrações das espécies químicas consideradas (ver eq. 5.70). A entropia da
mistura, em pressões diferentes da pressão padrão é dada por (Smith e Van Ness, 1980):
N
P
s  s 0  R ln    R  X i ln X i
i 1
 P0 

(4.118)

Outras propriedades termodinâmicas, tais como, constantes de equilíbrio e disponibilidade,
podem ser obtidas das três grandezas calculadas.
Equações das Propriedades de Transporte:
A viscosidade (m) e a condutividade térmica (a) dos gases são as propriedades de transporte
necessárias ao modelo de escoamento da mistura gasosa. McBride, Gordon e Reno, 1993,
propuseram duas relações para representar os dados experimentais de gases puros, quais sejam:

b
b
 μi 
ln 
  b1 ln T  2  32  b 4
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T T
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m s

(4.119)

c
c
 αi 
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  c1 ln T  2  32  c 4
-4
T T
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W 


m K 

(4.120)

McBride, Gordon e Reno não apresentam a equação de ajuste pelo método dos mínimos
quadrados. Como os coeficientes compilados são poucos, freqüentemente é necessário fazer
ajuste a partir de dados tabelados. Assim, apresenta-se a seguir, a relação que deve ser usada para
obter os coeficientes das equações 4.119 e 4.120.
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Esta equação também é válida para a condutividade térmica (a).
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(4.121)

Para a mistura gasosa, as propriedades de transporte não podem ser simplesmente ponderadas
pelas concentrações. Perry e Chilton, 1974, propuseram as seguintes relações:
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(4.122)




(4.123)

Equações das Propriedades Ligadas a Compressibilidade:
Os modelos de escoamento compressível necessitam de algumas propriedades da mistura
gasosa, tais como, razão dos calores específicos (gf), velocidade do som (af) e número de
Mach (Mf), definidas como:

γf 

cp
cv

af 



cp
(4.124)

cp  R

(4.125)

γf R T

Mf 

V
af

(4.126)

O subíndice “f” indica frozen (congelado) e significa que as propriedades são relativas a uma
dada composição dos gases no ponto de cálculo. Esta nomenclatura foi sugerida por Zucrow e
Hoffman, 1976, para simulações envolvendo cinética química.
Para estimar o número de Prandtl usa-se a relação de Eucken, derivada da teoria cinética dos
gases (ver Zucrow e Hofmman, 1976). Como as propriedades de transporte do fluido são
conhecidas também seria possível calcular o número de Prandtl pela definição (mcp/a).

Pr 

4 γf
9 γf 5

(4.127)
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Equações de Psicometria:
O modelo umidade do ar implementado é usado para alterar a composição do ar seco de
modo a incluir o vapor d’água na atmosfera. A pressão de saturação do vapor d’água no ar é
dada pela relação de Clausius-Clapeyron, com coeficientes obtidos a partir da regressão por
mínimos quadrados dos dados tabelados por Perry e Chilton, 1974. O ajuste realizado sobre os
dados da pressão de saturação da água coincidiu com os valores da equação proposta pela norma
para ensaios de motores NBR5484, 1985.
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A definição de umidade relativa é,

%UR 

Pv, H 2O
Psat, H 2O

100

(4.129)

A fração molar de água é dada por,

X H 2O 

Pv, H 2O

(4.130)

Psat, H 2O

A pressão seca pode ser calculada por,

Pseca  P 

%UR
Psat, H 2O (T, P)
100

(4.131)

Portanto, uma vez informada a umidade relativa pode-se calcular a pressão seca e atualizar a
composição do ar que alimenta o motor. As condições padrões de ensaio de motores assumem
um valor de 31,7% para a umidade relativa, a 105 Pa e 298,15 K.
Equações da Atmosfera ISA:
A atmosfera padrão ISA é o resultado de médias de medidas das condições do ar com a
altitude, em várias regiões do globo terrestre. O formato convencional é uma tabela contendo a
altitude e as razões de densidade e de temperatura em relação às condições ao nível do mar
(288,15 K e 101325 Pa).
Regan, 1984, apresenta estas tabelas e também equações ajustada aos dados. A atmosfera
ISA é o modelo mais usado para avaliar a influência da altitude sofre o funcionamento de
motores de uso aeronáutico. Cabe observar que a pressão e temperaturas padrões para ensaios de
motores são 105 Pa e 298,15 K, valores diferentes das condições ao nível do mar da
Atmosfera ISA.
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O método GetAltitudeConditions, da classe TISAAtmosphere, calcula a densidade,
temperatura para uma dada altitude (H) usando as seguintes relações (Regan, 1984). A pressão é
obtida a partir da equação de estado do gás ideal.

 
H  H H  
g  
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T

  AH R  

T  TH  A H H  H H 

(4.132)
(4.133)

onde, rH, TH e AH são constantes tabeladas, válidas para uma faixa de altitudes iniciando em
HH. Existem 23 faixas de altitudes neste modelo de atmosfera ISA. A aceleração da gravidade ao
nível do mar pode variar conforme a latitude e longitude da região considerada.
Equações de Combustão e Equilíbrio Químico:
A classe TEquilibriumGas implementa um modelo simplificado de equilíbrio químico,
proposto por Ferguson, 1986, mostrado a seguir. A classe ancestral TCombustionGas usa
somente a equação de combustão completa.
Para razão de equivalentes ar/combustível maior ou igual à unidade, ou seja, mistura pobre,
considera-se a combustão completa do combustível segundo a reação:
n1 CaHbOcNd+ n2 O2 + n3 N2 +n4 Ar +n5 H2O  n’1 CO2 + n’2 H2O + n’3 O2 + n’4 N2 + n’5 Ar
(4.A)

As concentrações das espécies químicas dos produtos são obtidas pelo balanço
estequiométrico da reação acima. O lado esquerdo da reação é definido pela fórmula mínima do
combustível, pela composição do ar e pela razão de equivalentes de ar/combustível.
Para razão de equivalentes ar/combustível menor que a unidade, ou seja, mistura rica,
considera-se a combustão incompleta do combustível segundo a reação:
n1 CaHbOcNd + n2 O2 + n3 N2 +n4 Ar +n5 H2O  n’1 CO2 + n’2 H2O + n’3 CO + n’4 H2 + n’6 N2
+ n’7 Ar
(4.B)

Neste caso é necessário considerar as reações de equilíbrio químico para se calcular a
composição dos gases de combustão. No modelo implementado, apenas uma equação foi levada
em conta:
CO2 + H2  CO + H2O

(4.C)

e sua constante de equilíbrio é dada por (Ferguson, 1986),

ln K eq  2,743 

1,761 1,611 0,2803
 2 
TR
TR
TR3

(4.134)

onde, TR = T/1000
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A estequiometria da reação e a constante de equilíbrio permitem calcular as frações molares
dos gases de combustão, resolvendo um simples sistema de equações lineares.
Existem modelos de equilíbrio químico considerando um número maior de equações de
equilíbrio. Ferguson, 1986, apresenta outro modelo mais completo, mas o tempo computacional
para encontrar as concentrações aumenta significativamente. Em termos de propriedades dos
gases de combustão, as concentrações de CO2, CO e inertes (N2 e Ar) do ar atmosférico são as
mais importantes. Estas são justamente as consideradas no modelo implementado neste trabalho.
O modelo de equilíbrio químico mais elaborado, e que deve ser usado para estudo de
emissões, é o proposto por Gordon e McBride, 1971, e implementado no programa conhecido
por NASA-SP-273. O método de solução para a composição é o de minimização da energia livre
de Gibbs.
Com a importância dada atualmente a redução de emissões de NO x, deve-se considerar
substituir o modelo de equilíbrio químico por um modelo cinético, que é o único capaz de prever
a formação dos óxidos de nitrogênio. O modelo implementado neste trabalho está com as
interfaces necessárias prontas para isto. Uma sugestão seria usar o modelo cinético proposto e
implementado pelo autor em sua dissertação de mestrado (Barros, 1993).
Outro ponto a ser analisado é o desacoplamento entre o modelo de equilíbrio químico e o
modelo de escoamento do gás dentro do cilindro. Como todos os modelos citados no estado da
Arte, a atualização das concentrações é feita após alguns passos de integração do modelo de
escoamento. Na presente implementação, as concentrações no cilindro e no coletor de
escapamento são atualizadas a cada 0,5 graus do ângulo do virabrequim. Este desacoplamento
não afetou os resultados da simulação.
O uso do modelo cinético químico para a queima irá acoplar a concentração ao escoamento
dentro do cilindro e do coletor. Isto ocorre pois a cinética é dependente do tempo e deve ser
integrada junto com as propriedades do gás. O modelo da classe TTwoZonesEngineModel já está
preparado para receber as derivadas temporais de variação das concentrações.
Equações do Combustível:
O combustível é tratado como uma mistura de gases ideais. A classe TFuel implementa as
características do combustível. A fórmula mínima e a composição do combustível permitem
calcular a razão estequiométrica de mistura com o ar (método GetStoichiometricFuelAirRatio) e
o seu poder calorífico inferior (método GetLowHeatValue). O calor latente de vaporização é
usado para reduzir a entalpia de entrada do combustível no cilindro durante a injeção.
Neste trabalho foram preparados dados para simular dois combustíveis: Gasolina A e
Gasolina C. A primeira é a gasolina pura e o segundo é a adicionada com 24%v/v de etanol. A
composição da gasolina C foi baseada na portaria 197 da ANP, de 1999. A gasolina A foi
considerada como n-octano puro (C8H18(n)). Os dados de entrada para estes dois combustíveis são
mostrados no Anexo B.
As propriedades de transporte na forma de coeficientes não estavam disponíveis. Portanto,
foram gerados ajustes, pelo método dos mínimos quadrados, a partir de propriedades tabeladas.
Por sua vez ,os dados tabulados foram obtidos a partir de relações empíricas propostas por Perry
e Chilton, 1974, para hidrocarbonetos. No Anexo B, são mostrados os coeficientes do ajuste para
o n-octano e para o etanol. Os ajustes coincidem com dados pontuais disponíveis em tabelas de
propriedades de compostos químicos (Smith e Van Ness, 1980).
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Para o cálculo da razão estequiométrica ar/combustível e do poder calorífico inferior foi
usada a seguinte reação de combustão completa, conforme a definição destas propriedades:
n1 CaHbOcNdSe(l) + 0,21 O2(g)+ 0,79 N2(g)  n’1 CO2(g)+ n’2 H2O(g)+ n’3 SO2(g)+ n’4 N2(g)
(4.D)

O balanço da equação gera a razão estequiométrica de ar/combustível. O poder calorífico é o
calor de combustão com sinal contrário. Conforme a definição de poder calorífico inferior os
produtos de combustão considerados, no estado físico mostrado, são os da reação 4.D. A
diferença de entalpia entre os produtos e os reagentes é o calor de combustão.
4.2.10. Modelo de Escoamento Isentrópico (TIsentropicFlow)
A classe TIsentropicFlow implementa as propriedades e métodos referentes ao modelo de
escoamento unidimensional, compressível, de área variável e com entropia constante. Este
modelo é a base de vários outros modelos descritores de orifícios, bocais, tubos Venturi,
válvulas, compressores e turbinas onde existe escoamento de um gás para números de Mach
acima de 0,3. As equações mais importantes para este trabalho são descritas a seguir.

Pstag
Tstag
At
Garganta

Pt

Jusante

Montante

FIGURA 4.21 – Esquema para o modelo de escoamento isentrópico através de um orifício.
Siglas: Garganta (t), Estagnação (stag)
O modelo do escoamento é esquematizado na figura 4.21 e foi implementado seguindo o
equacionamento apresentado por Zucrow e Hoffman, 1976.
Equações de Propriedades de Estagnação:

T  γ f  1 2 
 1
Mf 
Tstag 
2


1

(4.135)
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 γf

P  γ f  1 2   γ f 1
 1
Mf 
Pstag 
2


(4.137)

Como pode ser notado nas equações 4.135 a 4.137, as condições de estagnação são
calculadas a partir das propriedades termodinâmicas da mistura, da velocidade do escoamento e
das condições estáticas.
Equações de Vazão Mássica:
Existem dois regimes de escoamento previstos pelo modelo. No primeiro caso, o escoamento
permanece subsônico entre as duas câmaras. É necessário que a razão de pressão P t/Pstag seja
maior que um valor crítico.
No segundo caso, a razão de pressão Pt/Pstag é menor ou igual ao valor crítico. O escoamento
atinge a condição sônica na garganta (seção de menor diâmetro) e a vazão mássica atinge seu
máximo valor para uma dada pressão de estagnação a montante. O escoamento é dito Entupido
(“chocked flow”).
Para escoamento subsônico, respeitando a condição de razão de pressão crítica
γf

 2   γ f  1
Pt

Pstag  γ f  1
1

tem-se,

 isoS 
m

(4.138)
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Para escoamento entupido, respeitando a condição de razão de pressão crítica,
γf

 2   γ f  1
Pt

Pstag  γ f  1

(4.140)
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(4.141)
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Na classe TIsentropicFlowModel foi incluído o método VerifyFlowDirection para determinar
a direção do escoamento entre duas câmaras, especificadas as condições estáticas e de
estagnação de cada uma. No caso de válvulas, este método permite que o programa
autodetermine a direção do fluxo sem interferência do programador ou do usuário. O critério
usado para determinar a direção de escoamento é que a pressão estática e de estagnação a
montante devem ser maiores que as pressões estáticas e de estagnação a jusante. Em caso
negativo, o método informa que a direção original deve ser revertida.
As classes derivadas de TIdealOrifice implementam uma correção na vazão mássica
calculada pelo modelo de escoamento isentrópico, baseado em um coeficiente de descarga (cd)
definido como:

m
c d  real
(4.142)
 isoS
m
O coeficiente de descarga corrige efeitos tridimensionais e de atrito presentes no escoamento
real. O valor de coeficiente é sempre inferior a unidade.
4.2.11. Modelo de Turbocompressor e Sobrealimentadores
Neste trabalho não foi implementado nenhum modelo de turbocompressores ou de
sobrealimentadores. A figura 4.22 mostra a concepção do diagrama de classes para este modelo.
O trabalho de Rodrigues Filho, Valle, Barros e Hanriot, 2002, apresenta as equações de um
modelo empírico que poderia ser usado na implementação das classes TCompressor, referente a
compressores e TTurbine, referente à turbinas. A classe TTurbine exige ainda um modelo de
escoamento derivado da classe TIsentropicFlow para previsão da vazão mássica através da
turbina, como proposto por Kanamaru, Kajimura, Sano e Shimamoto, 1994. A classe
TTurboModel seria a responsável pelo casamento de fluxos e rotação entre os vários
componentes envolvidos.
4.2.12. Modelo de Carga
Os modelos de carga são usados pela classe TReciprocatingEngineModel e suas
descendentes. Ela exige a agregação por parte da classe TTwoZonesEngine das características do
volante de inércia do motor representado pela classe TFlywheel. O único modelo de carga
implementado é ideal, que considera que qualquer torque gerado pelo motor será imediatamente
anulado pela carga. Os outros possíveis tipos de carregamento do motor são mostrados na
figura 4.23. A classe TDynamometer representa os dinamômetros usados em testes estáticos e
dinâmicos de motores em laboratório. Fleury et al., 1997, apresentaram um modelo para
dinamômetros hidráulicos que poderia ser implementado. A classe TRoadLoad representa as
cargas de estrada que um automóvel sofreria ao se deslocar em meio urbano e em rodovias. Este
tipo de carga é muito usada para análise de emissões, existindo especificações destas em normas
de ensaio (Plint e Martyr, 1999). A classe TPropeller representa hélices aeronáuticas e seria
usada para avaliar o desempenho do motor submetido a cargas típicas de aviões. Os modelos
apresentados por Lorry, 1999, seriam adequados a implementação desta classe.
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COM DUAS ZONAS
TTwoZonesEngine
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SOBRECARREGADO
TSuperchargedEngine
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TCompressor
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1
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SOBRECARREGADOR
TTurboModel
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VÁLVULA dE ALÍVIO
TBypassValve

RESFRIADOR DE AR
TIntercooler

RADIADOR
TRadiator

COLETOR
TIdealPlenum

FIGURA 4.22 – Diagrama de classes para modelos de turbocompressores e
sobrealimentadores

MOTOR
COM DUAS ZONAS
TTwoZonesEngine

CARGA
TLoad

1

1
VOLANTE
TFlywheel

DINAMÔMETRO
TDynamometer

ESTRADA
TRoadLoad

HÉLICE
TPropeller

FIGURA 4.23 – Diagrama de classes para modelos de carga
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4.2.13. Modelos de Componentes do Motor
Os modelos de componentes do motor são responsáveis por encapsular as características
físicas e geométricas dos componentes. As classes descendentes de TReciprocatingEngine
agregam os componentes na medida em que mais informações são necessárias para modelos
mais complexos (ver figura 4.8). A seguir, são descritas as classes relativas aos componentes do
motor.
Cilindro (TCylinder)
Esta classe encapsula as propriedades dos gases na zona não queimada e na zona queimada,
além das dimensões internas do cilindro.
Pistão (TPiston)
Esta classe encapsula as dimensões do cilindro e informações sofre a folga com o cilindro
para a modelagem do fluxo de “blow-by”.
Biela (TConnectingRod)
Esta classe encapsula as dimensões e informações referentes ao modelo de Taylor, 1988, do
movimento da biela. A biela é dividida em duas massas (ver figura 4.24), uma que descreve o
movimento rotativo (M2) e a outra que oscila com o cilindro (M1), mantendo-se o centro de
gravidade na posição original. As massas são calculadas pelas seguintes relações:
M1 

MB h
L

(4.143)

M 2  M B  M1

(4.144)

L
h

MB = M1 + M2

Xcg

M1

M2
j
FIGURA 4.24 – Modelo da biela (Taylor, 1988)
O momento de inércia e o centro de gravidade são obtidos a partir do desenho tridimensional
(figura 4.24), realizado no programa AutoCAD. Os programas de CAD são capazes de calcular a
massa, a posição do centro de gravidade e os momentos de inércia das peças desenhadas.
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Virabrequim (TCrankshaft)
Esta classe encapsula as informações dimensionais, de inércia, de número de cilindros, da
defasagem angular das manivelas e dados de rotação do motor. A informação de inércia do
virabrequim só é usada no modelo dinâmico do motor (TDynamicEngineModel).
Câmara de combustão (TChamber)

CÂMARA DE
COMB USTÃO
TChamner

CÂMARA DE COMB .
CILÍNDRICA
TCylindricalChamber

CÂMARA DE
COMB USTÃO 3D
T3DChamber

usa

1

1

INTERPOLADOR 3D
T3DLinearInterpolator

FIGURA 4.25 – Diagrama de classes da câmara de combustão
Na figura 4.25, a classe TChamber encapsula as informações dimensionais (áreas e volumes)
da câmara de combustão. A classe filha TCylindricalChamber considera que a câmara de
combustão é cilíndrica com vela central. Estas duas classes são usadas no modelo de Uma Zona
do motor (TReciprocatingEngineModel). Os métodos GetVolume, GetSideArea e GetBurnLength
informam o volume, a área lateral e a distância máxima de queima, respectivamente, em função
da posição do pistão.
O modelo de Duas Zonas (TTwoZonesEngineModel) necessita de informações dimensionais
(áreas e volumes) da frente de chama e das zonas de gás queimado e não queimado. A forma
mais comum utilizado para calcular estes dados se baseia em relações geométricas analíticas
(Sodré e Yates, 1998). Mais recentemente, Aguiar e Sodré, 2001, apresentaram um procedimento
baseado em dados tabulados obtidos a partir de desenhos tridimensionais em CAD. Os dados
foram divididos por fase geométrica de queima e ajustados a polinômios para a implementação
no modelo. A desvantagem deste procedimento é que testes devem ser implementados nas
rotinas computacionais para saber em que fase geométrica a frente de chama se localiza. A
grande vantagem deste modelo é permitir avaliar qualquer tipo de câmara de combustão por mais
complexa que seja, além de avaliar a influência da posição da vela na propagação da frente de
chama.
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A classe T3DChamber implementa os métodos para gerar as informações geométricas
requeridas pelo modelo de duas zonas. O procedimento é semelhante ao proposto por
Aguiar e Sodré, 2001. Neste trabalho, modifica-se somente a maneira de tratar os dados
geométricos visando eliminar os teste de fase de queima. A seguir, são exemplificados a
preparação dos dados e os métodos deste modelo geométrico da câmara de combustão,
interagindo-o com uma frente de chama hemisférica.
A câmara de combustão descrita é de formato cilíndrico com a vela localizada na posição
central. Primeiramente é efetuado o desenho tridimensional da câmara para uma dada posição do
pistão (ângulo do virabrequim). Depois uma frente de chama hemisférica, com centro na vela, é
desenhada considerando um determinado raio de chama. Subtraindo a chama hemisférica da
câmara gera o desenho da zona de gases não queimados. A interferência entre a chama
hemisférica e a câmara gera-se o desenho da zona de gases queimados. Os dados de área e
volume são obtidos por rotinas internas do programa de CAD, no caso o AutoCAD. Numa
planilha eletrônica (EXCEL) estes dados são tratados de forma a se calcular com todos os
parâmetros necessários ao modelo proposto, de forma a se avaliar a qualidade da discretização
em termos de raio de chama e posição do pistão. Os desenhos devem cobrir todas as fases
geométricas existentes ao longo do raio de chama e até 180º de giro do virabrequim após o ponto
morto superior. O raio de chama é medido ao longo da linha que liga o ponto de localização da
vela ao ponto mais extremo da fase que representa o pistão. As figuras 4.26 e 4.27 ilustram o
processo de obtenção dos dados.

FIGURA 4.26 – Zonas em uma câmara de combustão cilíndrica com vela central.
Os dados requeridos pelo modelo de duas zonas são: volume da zona queimada (método
GetBurnedVolume); área da frente de chama (GetFlameFrontArea); área de transferência de
calor da zona queimada (GetBurnedHeatTransferArea); área molhada do pistão pela zona
queimada (GetBurnedPistonArea); derivada do volume queimado com o ângulo do virabrequim
(GetDBurnedVolumeDCrankAngle) e a derivada do volume queimado com o raio de chama
(GetDBurnedVolumeDFlameRadius).
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FIGURA 4.27 – Desenho das zonas em uma câmara de combustão cilíndrica com vela
central, para uma determinada posição do pistão e vários raios de chama.
De cima para baixo: Evolução das duas zonas; Evolução da zona queimada;
Evolução da zona não-queimada
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O método Init lê os dados tabulados. Várias instâncias da classe T3DLinearInterpolator são
responsáveis pela interpolação linear biparamétrica destes, quando solicitado pelo modelo de
Duas Zonas (TTwoZonesEngineModel). Os parâmetros são o raio de chama e o ângulo do
virabrequim.
O interpolador linear biparamétrico implementado na classe T3DLinearInterpolator também
é responsável por calcular numericamente as derivadas requeridas. O uso de um interpolador
multiparamétrico torna dispensável os testes de fase geométrica neste modelo. As características
geométricas da zona não queimada são calculadas na classe TTwoZonesEngineModel, a partir
das áreas e volumes totais instantâneos da câmara de combustão.
O método GetReducedCrankAngle é responsável por normalizar o ângulo do virabrequim
entre 0 e 180º para permitir a interpolação. O uso de um interpolador linear visa reduzir o
número de parâmetros auxiliares de interpolação. A precisão do interpolador depende do número
de intervalos de raio de chama e de ângulo de virabrequim gerados pelos desenhos em CAD.
O modelo de Duas Zonas integra a fração mássica de gás queimado, ou seja, a cada instante é
conhecido o volume ocupado pelos gases queimados. Portanto, para obter o raio de chama atual
é necessário buscar nos dados tabulados através do método GetFlameRadius, no qual se
implementa um processo de bissecção. É importante mencionar que a integração direta do raio
de chama instabiliza o modelo de Duas Zonas, pois este integraria uma variável composta por
várias variáveis dependentes do sistema de ODE’s.
As figuras 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31 apresentam os dados gerados a partir dos desenhos de CAD
para a câmara de combustão cilíndrica com vela central, utilizados neste trabalho. Os dados
foram adimensionalizados para serem utilizados para vários motores de geometria similar. O
volume morto é o volume da câmara de combustão quando o pistão está no seu ponto morto
superior (TDC). A área lateral do volume morto é a soma das áreas de topo e lateral do cilindro
com a área do pistão (no TDC). O raio de chama foi adimensionalizado pelo diâmetro do
cilindro.
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FIGURA 4.28 – Volume da zona de gás queimado/volume morto para uma câmara de
combustão cilíndrica com vela central.
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FIGURA 4.29 – Área da frente de chama/área transversal do cilindro para uma câmara de
combustão cilíndrica com vela central.
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FIGURA 4.30 – Área de transferência de calor da zona de gás queimado/área lateral do
volume morto para uma câmara de combustão cilíndrica com vela central.
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FIGURA 4.31 – Área molhada do pistão pela zona de gás queimado/área do pistão em uma
câmara de combustão cilíndrica com vela central.
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O mesmo procedimento descrito é aplicado à câmara de combustão tipo cunha do motor
FIAT Fire 1.3, pistão com reentrância hemisférica e vela central. Esta é uma câmara típica de
motores modernos.

FIGURA 4.32 – Desenho 3D de uma câmara de combustão tipo cunha, pistão com
reentrância hemisférica e com vela central (motor FIAT FIRE 1.3).
Filtro de ar (TAirFilter)
Esta classe modela o efeito do filtro de ar na admissão do motor. Conforme a figura 4.8,
TAirFilter agrega um gás ideal que encapsula as condições após o filtro. O filtro é modelado com
uma perda de na pressão estática, por meio de um fator constante de perda (fl). Assim, o gás após
o filtro encontra-se a uma pressão calculada por:

P  f  Patm

(4.145)

Coletores e Cárter (TIdealPlenum)
1

COLETOR
TIdealPlenum

GÀS IDEAL
TIdealGas

1

PLENUM
TPlenum

COLETOR 1D
TManifold

FIGURA 4.33 – Diagrama de classes de coletor
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O diagrama de classe de Coletores, mostrado na figura 4.33, traz a classe pai TIdealPlenum
que representa um coletor ideal que mantém as suas condições constantes qualquer que seja a
demanda de ar do motor. A classe filha TPlenum já trata o coletor como um reservatório de
volume finito e com propriedades que permitem avaliar a condição de fluxo de ar e de calor no
seu interior. O modelo TPlenumModel usa as informações desta classe.
O cárter é um caso especial de coletor e deve sempre ser tratado pela classe TPlenum, ou
seja, como um reservatório de ar.
A terceira classe filha TManifold já incorpora a dimensão axial ao coletor e deve ser usada na
implementação do modelo unidimensional transiente da classe TManifold1DModel. As
propriedades e os métodos destas classes estão definidos no anexo A.
Came (TIdealCam)
CAME IDEAL
TIdealCam

CAME DE VELOCIDADE

CAME HARMÔNICO

CONSTANTE

SIMPLES

TConstatVelocityCam

TSimpleHarmonicCam

CAME CICLOIDAL
TCycloidalCam

CAME MEDIDO
TMeasuredCam

usa
1

1

INTERPOLADOR
SPLINE 2D
TSpline2D

FIGURA 4.34 – Diagrama de classes de came
O diagrama de classes de Came é mostrado na figura 4.34. Os cames mecânicos são usados
no acionamento das válvulas dos cilindros nos motores atuais. A classe pai é a TIdealCam que
representa uma came ideal que atinge sua elevação máxima instantaneamente. A classe
TConstVelocityCam representa um came cuja subida e descida de elevação é efetuada a uma taxa
constante. Já as classes TSimpleHarmonicCam e TCycloidalCam representam uma subida e
descida de elevação seguindo uma curva harmônica e uma curva cicloidal, respectivamente.
A classe TMeasuredCam representa os dados de um came medidos em laboratório e
tabulados em um arquivo de dados. O método GetElevation retorna a elevação para um dado
ângulo do came, usando um interpolador tipo Spline cúbico (TSpline2D). O arquivo de dados
deve conter o ângulo do came (c) na primeira coluna e a elevação (E) na segunda coluna.
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O ângulo de origem dos dados do came é zero grau. Utilizando um valor fixo de defasagem,
a posição do came é sincronizada com o ângulo do virabrequim. O método GetCamAngle é
responsável em transpor o ângulo do virabrequim para o ângulo no eixo do came. Deve-se
lembrar que para os motores de quatro tempos a rotação do came é metade da rotação do
virabrequim.
Os métodos GetVelocity, para obter a velocidade, GetAcceleration, para obter aceleração do
came, GetJerk, para obter uma medida de impacto no mecanismo, GetPressureAngle, para obter
o ângulo de pressão entre o rolete e o seguidor, e GetGeometry, para obter o desenho do came,
são todos importantes para a fase de projeto do mecanismo do came. As derivadas da elevação
com o ângulo do came, quando necessárias, são avaliadas numericamente por diferenças
centradas.
Os modelos de came aqui utilizados foram descritos por Chen, 1982, Porto e Bezerra, 1999, e
Rego e Martins, 2001. O came de velocidade constante usa uma relação linear para calculara a
elevação de subida e descida. O came harmônico simples usa a seguinte equação para a fase de
subida de elevação (E):

E 

E max
2


1  cos


 π θc

 θ Emax





(4.146)

Para o came cicloidal a expressão usada é:

 θ
 2 π θc
1
E  E max  c 
sen 
2π
 θ Emax
 θ Emax





(4.147)

onde, Emax é a elevação máxima do came; c é o ângulo do came (0 a 360º); e Emax é o
ângulo do came para elevação máxima.
A figura 4.35 mostra curvas para diferentes tipos de cames implementados mantendo a
elevação máxima na mesma posição. A figura 4.36 mostra uma geometria de um came medida
usada neste trabalho.
Um aspecto a ser observado na construção dos dados do came é referente aos valores
angulares nominais fornecidos pelos fabricantes. A referência mais usada é marcar o ângulo
nominal de abertura ou fechamento de uma válvula quando esta atinge 0,4 a 0,5 mm de elevação.
Também é importante notar que, ao longo este trabalho, zero grau de ângulo do virabrequim
equivale ao ponto morto superior (PMS ou TDC) no início da admissão.
Acionamentos elétricos e hidráulicos podem ser simulados pelas classes TIdealCam,
TConstVelocityCam e TMeasuredCam. Os acionamentos eletrônicos, em desenvolvimento
atualmente, exigem a implementação de mais uma classe descendente.
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FIGURA 4.35 – Elevações para diferentes tipos de came
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FIGURA 4.36 – Geometria típica de um came medido
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40

Orifício, Válvulas, Janelas (TIdealOrifice)
ORIFÍCIO IDEAL
TIdealOrifice

VÁLVULA TROMPETE
TPoppetValve

usa
1

1

MODELO DE ESCOAM.
ISENTRÓPICO
TIsentropicFlowModel

VÁLVULABORBOLETA
TButterflyValve

BOCAL
TPipeEnd

JANELA
TPort

FIGURA 4.37 – Diagrama de classes de orifício, válvula e janela
A figura 4.37, mostra o diagrama de classes para orifícios e outros dispositivos limitadores de
vazão. A classe TIdealOrifice representa um orifício circular com coeficiente de descarga igual a
unidade. Nesta classe são estabelecidos os métodos que informam a vazão de massa que
atravessa o dispositivo (GetMassFlow) conforme as condições do gás a montante (UpGas) e a
jusante (DownGas) do orifício. O método informa pelo sinal da vazão mássica se o fluxo é
reverso, em relação às condições definidas a montante e a jusante. O modelo utilizado é o
implementado na classe TIsentropicFlowModel, descrita anteriormente.
As classes descendentes são: a referente a válvulas tipo trompete (TPoppetValve), usadas nos
cilindros de motores de quatro tempos; a referente a válvulas do tipo borboleta (TButterflyValve),
usadas no controle de aceleração motor; a referente a bocais de saída (TPipeEnd), usados na
saída da descarga e no “blow-by” e a referente a janelas de cilindro (TPort), usadas em motores
de dois tempos.
Cada classe encapsula suas características geométricas e o método que gera o coeficiente de
descarga (GetDischargeCoef) como função de um fator geométrico (GetGeometricFactor) e do
número de Reynolds no orifício (GetReynolds). Esta dependência do coeficiente de descarga
com o número de Reynolds exige um procedimento iterativo para determinar a vazão mássica.
Contudo, nos modelos implementados, se buscam relações que utilizassem apenas parâmetros
geométricos para estimar o coeficiente. Isto implica numa menor generalidade das relações
empíricas. A seguir, são descritas as relações para cada tipo de orifício.
Válvula Trompete
A figura 4.38 mostra os parâmetros geométricos da válvula trompete. O coeficiente de
descarga (cd) depende da elevação da válvula em relação a sua sede e também da direção do
fluxo. Deve-se ressaltar que o valor instantâneo da elevação da válvula é igual à elevação do
came do comando da válvula. Heywood, 1988, apresentou uma série de curvas experimentais
para o coeficiente de descarga de válvulas tipo trompete. Posteriormente, Pereira, 1995,
apresentou ajustes polinomiais para estas curvas, os quais são usados neste trabalho, conforme as
equações apresentadas a seguir.
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FIGURA 4.38 – Geometria da válvula tipo trompete
onde, Lv é a elevação, Dv é o diâmetro da cabeça, b é o ângulo do assento,
w é a largura do assento, Di é o diâmetro interno do assento,
Dp é o diâmetro do duto e Dh é o diâmetro da haste da válvula
Para fluxo direto (sentido Coletor/Cilindro), tem-se,
Primeira fase de abertura:
0,040  L v D v  0,087

L
c d  0,4616  2,5194  v
 Dv


L
  3,44706  v

 Dv





2

(4.148)

0,087  L v D v  0,100

L
c d  1,3172  7,6154  v
 Dv





(4.149)

Segunda fase de abertura:
0,100  L v D v  0,165

L
c d  0,31999  2,8627  v
 Dv
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L
  5,0552  v

 Dv





2

(4.150)

Terceira fase de abertura:

0,165  L v D v  0,280

L
c d  1,25053  4,7658  v
 Dv


L
  6,9920  v

 Dv





2

(4.151)

Para fluxo reverso (sentido Cilindro/Coletor) e com duto tipo A (Heywood, 1988), tem-se,

0,100  L v D v  0,300

L
c d  0,5006  2,9134  v
 Dv


L
  8,8286  v

 Dv





2

(4.152)

A área de referência, para efeito de cálculo de vazão é a Área de Cortina da válvula (Av),
implementada no método GetPassageArea e dada por,

Av  π Dv Lv

(4.153)

A área de passagem real é dividida em três fases dependendo da elevação da válvula. O
método GetActualPassageArea implementa as relações apresentadas por Heywood, 1988. Esta
área só é necessária para análises mais detalhadas do escoamento pela válvula.
Os métodos implementados na classe TIdealOrifice e em suas descendentes permitem
levantar o mapa de escoamento através do dispositivo. As figuras 4.39 e 4.40 mostram mapas
para uma válvula tipo trompete funcionando como admissão e como exaustão, respectivamente.
Na admissão, a figura 4.39 mostra as três fases de abertura da válvula e uma significante região
de operação com escoamento não entupido na válvula (P o/P < 2). Já na exaustão, a figura 4.40
mostra uma única fase de abertura com uma grande região de operação com escoamento
entupido.
Válvula Borboleta
A figura 4.41 mostra os parâmetros geométricos da válvula tipo borboleta. O coeficiente de
descarga (cd) depende do ângulo de abertura da válvula. Heywood, 1988, apresentou uma
discussão e um mapa de operação para este tipo de válvula, mas nenhuma informação sobre os
coeficientes de descarga foi fornecida. O trabalho de Barros, M. T., 1993, e fontes de referência
como Perry e Chilton, 1974, tratam mais de escoamento de líquidos que de gases. Assim,
visando obter uma expressão para a estimativa do coeficiente de descarga, em válvulas tipo
borboleta, utilizando-se dados de um fabricante destas válvulas. O catálogo VTB301 da Vapo
Techniek BV, 2002, fabricante holandês, traz uma série de dados de escoamento de gases em
suas válvulas borboletas. A faixa de diâmetros das válvulas é de 40 a 600 mm e os regimes de
escoamento variam desde a faixa subsônica até o escoamento sônico (entupido).
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FIGURA 4.39 – Mapa de operação para uma válvula tipo trompete
funcionando como admissão (fluxo direto), gás frio.

FIGURA 4.40 – Mapa de operação para uma válvula tipo trompete
funcionando como exaustão (fluxo reverso), gás quente
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Dh

FIGURA 4.41 – Geometria da válvula tipo borboleta
onde, Dp é o diâmetro de entrada; Dh é o diâmetro da haste;
y é o ângulo de abertura; y0 é o ângulo de abertura mínimo da válvula;
e Xp é o eixo menor da elipse projetada pelo giro da borboleta.
O formato dos dados é adequado à seleção de válvulas e não a sua simulação. Então, a partir
dos dados, calcula-se a conversão para coeficientes de descarga em função do número de
Reynolds. A área de referência usada no cálculo do coeficiente é a área transversal da entrada da
válvula (ver Dp na figura 4.41). As curvas obtidas para vários ângulos de aberturas (y) são
mostradas nas figura 4.42 e 4.43 para os regimes de escoamento, subsônico e
sônico (escoamento entupido), respectivamente.
Como mencionado anteriormente, a dependência com o Reynolds implica em inconvenientes
numéricos na determinação do coeficiente de descarga. Assim, é proposta, uma relação direta
entre o coeficiente de descarga e o ângulo de abertura da válvula. As constantes da equação
mudam apenas quando a válvula troca de regime de escoamento. A figura 4.44 mostra a relação
obtida quando comparada aos dados experimentais. Necessariamente, a incerteza da previsão
aumenta pela eliminação da influência do Reynolds, mas o coeficiente de correlação encontrado
para os dois regimes foi elevado (0,9553).
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FIGURA 4.42 – Coeficiente de descarga em função do Reynolds e do ângulo de abertura de
válvulas borboletas, meio compressível, regime subsônico
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FIGURA 4.43 – Coeficiente de descarga em função do Reynolds e do ângulo de abertura de
válvulas borboletas, meio compressível, regime sônico (escoamento entupido)
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FIGURA 4.44 – Coeficiente de descarga em função do ângulo de abertura de válvulas
borboletas, meio compressível, regime subsônico e sônico (entupido)
As equações do modelo empírico proposto são apresentadas a seguir.
Para o escoamento subsônico,

c d  0,0128 exp 2,750 ψ

(4.154)

Para o escoamento sônico (entupido),

c d  0,0142 exp 2,750 ψ
onde, y é expresso em radianos.
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(4.155)

As faixas de validade para as relações acima são,
40  Dp  600 mm

6

1,0x10  Re D  2,5x10

e

7

A área de passagem real é dividida em duas fases dependendo do ângulo de abertura da
válvula. O método GetActualPassageArea implementa as relações definidas a seguir, pois
diferem um pouco das apresentadas por Heywood, 1988.
Para,

cos ψ 

4 Dh
cos ψ 0
π Dp




Para ângulos com o escoamento bloqueado pela haste central, tem-se,
Ap 

π Dp 
cos ψ
1 
4  cos ψ 0

4 Dh
cos ψ 0  cos ψ  cos ψ 0
π Dp
π Dp
Ap 
4

 4 Dh 
1 

 πD 
p 


(4.156)

(4.157)

A figura 4.45, mostra um mapa de operação para uma válvula tipo borboleta, funcionando no
coletor de admissão. Nota-se a não linearidade entre o ângulo de abertura da válvula e a vazão
mássica, a relação é quadrática. Também, pode-se notar que a válvula borboleta só opera
entupida se o motor for sobrecarregado por um compressor. Este tipo de válvula apresenta uma
vazão residual mesmo fechada devido a sua característica construtiva de baixa vedação. O
regime de válvula totalmente aberta (90º) é chamado de Plena Carga ou WOT (wide open
throttle).
Deve-se ressaltar que a válvula borboleta é usada como controle de aceleração do motor e
regula o funcionamento deste a cargas parciais. O regime de marcha lenta depende do atrito
mecânico nos mancais e do ar de marcha lenta, que pode ser provido pela válvula borboleta,
como ocorre nos sistemas drive-by-wire.
Bocal
A classe TPipeEnd representa um tubo com a extremidade cortada reta, exposta diretamente a
atmosfera. É o caso de saídas de coletores de exaustão (descarga). A referência geométrica é o
diâmetro interno do tubo. O coeficiente de descarga de bocais pode ser considerado constante,
independente do Reynolds do escoamento. O valor usado neste trabalho é 0,78, seguindo a
recomendação de Blair, 1999, para escoamento subsônico e pressão de estagnação inferior ou
igual a 1,2x105 Pa.
A classe TPort não foi implementada. A sugestão é seguir os dados de Blair, 1999. Este autor
descreve com detalhes as janelas nas paredes do cilindro usadas em motores de dois tempos.
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FIGURA 4.45 – Mapa de operação para uma válvula tipo borboleta
funcionando no coletor de admissão
Misturador Ar/Combustível (TAirFuelMixer)
MISTURADOR
AR/COMBUSTÍVEL
TAirFuelMixer

CARBURADOR
TCarburetor

BICO INJETOR
TInjector

INJETOR MONOPONTO
TSinglePointInjector

INJETOR MULTIPONTO
TMultiPointInjector

FIGURA 4.46 – Diagrama de classes de misturadores ar/combustível
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O diagrama de classes para os misturadores de ar e combustível é mostrado na figura 4.46. A
classe pai é TAirFuelMixer que encapsula as propriedades e métodos que informam as razões de
misturas necessárias à modelagem do motor (TReciprocatingEngineModel). Esta classe
representa um misturador ideal que mantém sempre constante a razão de mistura especificada. Já
a classe filha TCarburetor representa um carburador através do encapsulamento da sua curva de
mistura. A classe TInjector representa os injetores modernos que possuem vazão fixa e tempo de
injeção variável. Duas outras classes podem derivar desta última, TSinglePointInjector que
representa um injetor único localizado no corpo da válvula borboleta, e TMultiPointInjector que
representa vários injetores localizados junto à entrada de cada cilindro. A classe TInjector e suas
descendentes não foram implementadas neste trabalho.
O método GetOverallReactionHeat da classe TAirFuelMixer calcula o calor padrão de
combustão para uma dada temperatura e mistura. O modelo de reação de combustão é o de
equilíbrio químico, igual ao usado na classe TEquilibriumGas e descrito pelas reações 4.A a 4.C
e equação 4.134. Os métodos GetFuelAirRatios e GetActualFuelAirRatios calculam as seguintes
razões de misturas:
Razão em massa ar/combustível (fac),

f ac 

M ar
M combustível

(4.158)

onde, M é massa do ar ou do combustível.
Razão em massa combustível/ar (fca),

f ca 

M combustível
1

M ar
f ac

(4.159)

Razão em massa combustível/mistura (fcm),

f cm 

M combustível
f
 ca
M ar  M combustível f ca 1

(4.160)

Razão de equivalentes combustível/ar (L),



f ca
f ca estequiométrica

(4.161)

onde, o valor da razão combustível/ar estequiométrica é informado pelo objeto pertencente à
classe TFuel.
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Razão de equivalentes ar/combustível, também chamado de fator lambda (l),

λ

1
Λ

(4.162)

Deve-se notar que, para misturas ricas tem-se,
fac < fac estequiométrico,

fca > fca estequiométrico,

L > 1, l < 1

fca < fca estequiométrico,

L < 1, l > 1.

E para misturas pobres, tem-se,
fac > fac estequiométrico,

A diferença entre os métodos GetFuelAirRatios e GetActualFuelAirRatios é o tipo de
informação fornecida. No primeiro método, a própria classe informa a razão em massa de
ar/combustível usada na injeção do combustível. No segundo método, as razões são calculadas a
partir das concentrações do combustível e do oxigênio presentes no momento da ignição, que são
diferentes daquelas utilizadas na injeção, devido à diluição dos gases de admissão pelos gases
queimados residuais do ciclo anterior. A equação empregada é:

f ca

ignição



C combustível
C O2

(4.163)

C O 2 ar
onde, C é a fração mássica da espécie química na mistura e C O2
oxigênio no ar atmosférico (0,2316).

ar

é a fração mássica de

A classe TCarburetor implementa um modelo de carburador proposto por Obert, 1971. O
carburador passa a ser simulado por uma curva experimental ou teórica de razão em massa
combustível/ar em função da velocidade de rotação do motor. Uma curva típica, ajustada para o
carburador do motor Briggs-Stratton 195400, de 319 cm3, é mostrada na figura 4.47. Pode-se
notar, a existência de duas regiões, uma de resposta com a raiz quadrada da rotação e outra com
resposta linear. O limite entre estas duas regiões é chamado de rotação de bloqueio, pois abaixo
desta, a mistura não consegue ser formada adequadamente. O método GetFuelAirRatios é aquele
no qual está implementado este modelo.
Sistema de Resfriamento (ar, água, óleo) (TCoolingSystem)
A figura 4.48 mostra o diagrama de classes de sistema de resfriamento do motor. A classe pai
é a TIdealCoolingSystem que representa um sistema capaz de manter a temperatura na parede do
cilindro constante, independentemente da carga térmica gerada pela combustão. Esta foi a única
classe, deste diagrama, implementada no presente trabalho.
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FIGURA 4.47 – Curva de operação do carburador do motor
Briggs-Stratton 195400, de 319 cm3
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FIGURA 4.48 – Diagrama de classes de sistema de resfriamento
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As classes filhas TAirCoolingSystem e TWaterCoolingSystem representam um resfriamento
por ar e por água, respectivamente. A implementação destas classes implica que a classe do
motor (TReciprocantingEngine), ou uma descendente, deverá incorporar novos componentes,
tais como, fluido de resfriamento (TCoolingFluid), aletas de resfriamento (TFins),
ventoinha (TBlower), radiador (TRadiator) e bomba d’água (TBomb). Um possível modelo a ser
utilizado é o método do número de unidades de transmissão de calor (NUT), descrito por
Kreith, 1977, para os radiadores. Uma classe especial (TIntercooler) para tratar de radiadores
para ar proveniente de compressores, ou seja, “intercoolers”, deve ser derivada da classe de
radiadores (TRadiator).
Sistema de Ignição (TSparkIgnitionSystem)
A classe TSparkIgnitonSystem representa o conjunto de vela e bobina e encapsula dados
destes componentes. Segundo Heywood, 1988, os sistemas de ignição são caracterizados pela
energia liberada à mistura próxima ao eletrodo da vela. Atualmente, estes sistemas conseguem
transferir de 30 a 50 mJ de energia ao gás no cilindro, atuando numa dimensão próxima do
espaçamento dos eletrodos, que variam de 0,3 a 1,2 mm (0,8 mm é típico). Assim, a função desta
classe é informar a energia disponível para a ignição da mistura, usada pelo método
SparkPlugInitiate da classe TTwoZonesEngineModel.
Controle de Avanço (TFixedAdvanceControl)
CONTROLE DE AVANÇO
TFixedAdvanceControl

CONTROLE CENTRÍFUGO

CONTROLE ELETRÔNICO

DE AVANÇO
TCentrifugalAdvanceControl

DE AVANÇO
TElectronicAdvanceControl

FIGURA 4.49 – Diagrama de classes de controle de avanço
A figura 4.49 mostra o diagrama de classes de controle de avanço. A classe
TFixedAdvancedControl é ancestral de todas e representa um sistema de avanço de centelha
ajustado para um único valor angular. O avanço é medido em graus, antes do ponto morto
superior (360º), no fim da compressão, e indica o instante de disparo da centelha da vela. A
variação do avanço com a rotação e a carga aplicada no eixo do motor permite obter ganhos de
desempenho e evita que ocorra detonação durante a combustão. A carga no motor é proporcional
a pressão média no coletor de admissão.
A classe TCentrifugalAdvanceControl representa um controle de avanço proporcional à
rotação do motor e a pressão no coletor de admissão, seguindo um esquema mecânico de
alteração do avanço. As possibilidades de alteração do avanço são restritas a poucas faixas e
seguem relações lineares. Maiores detalhes sobre este tipo de controle podem ser obtidos no
trabalho de Decker e Niegel, 1994. A classe TElectronicAdvanceControl representa um controle
de avanço através de um microprocessador que interpola o avanço num mapa experimental
armazenado na memória. Neste sistema, o avanço também é função da rotação e da pressão no
coletor de admissão, contudo, os valores de avanço são otimizados para cada ponto, permitindo
um ajuste bem fino na operação do motor. Estas duas classes não foram implementadas neste
trabalho.
100

4.2.14. Classes Auxiliares
As classes auxiliares visam fornecer serviços às outras classes do modelo do motor. Elas são
responsáveis por armazenar dados, processa-los para gerar relatórios de simulação ou reformatalos para adequar as necessidades dos programas de pós-processamento. A seguir são descritas as
classes mais importantes do modelo de objetos do motor ICE.
Ciclo (TCycle)
A classe TCycle é a responsável pelo armazenamento dos dados de ciclo gerados pela
simulação. Ela encapsula dois grupos de parâmetros. O primeiro grupo consiste de um vetor de
propriedades no cilindro e coletores, onde cada linha corresponde a um ângulo do virabrequim.
As propriedades são atualizadas no vetor através do método UpdateCycle da classe
TReciprocatingEngineModel e de suas descendentes. O segundo grupo consiste em uma série de
parâmetros referente a médias e totalizações das propriedades ao longo de um ciclo (0 a 720º). O
método GetCycleGlobalParameters, da classe TReciprocatingEngineModel, é o responsável pelo
cálculo destes parâmetros.
Os dois métodos da classe TCycle são: OutputCycle, responsável pela geração de um arquivo
de saída, tipo texto, contendo uma tabela dos dados armazenados no vetor de ciclo; e
OutputCycleReport, responsável pela geração de um arquivo de saída, tipo texto, contendo os
parâmetros globais para um o ciclo, sob a forma de um relatório de simulação. Para a geração de
gráficos, utilizam-se programas de pós-processamento disponíveis para uso geral.
A seguir são apresentados os parâmetros de saída, referentes a um ciclo do motor. Quando o
parâmetro não tiver sido citado anteriormente, ele será acompanhado pela sua definição. O
anexo C apresenta alguns relatórios de simulação gerados pelo programa.
Vetor de Ciclo: (com 61 propriedades, na seqüência usada no arquivo de saída)
Ângulo do virabrequim (graus)
Velocidade de rotação (rpm)
Velocidade angular do virabrequim (rad/s)
Aceleração angular do virabrequim (rad/s2)
Velocidade do pistão (m/s)
Massa gás no interior do cilindro (g)


Todas os valores de massa são fornecidos pela equação:
MρV

Volume do cilindro (cm3)
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(4.164)

Massa gás não queimado no cilindro (g)
Volume do gás não-queimado (cm3)
Densidade do gás não-queimado (kg/m3)
Velocidade do gás não-queimado (m/s)
Temperatura do gás não-queimado (K)
Pressão do gás não-queimado (105 Pa)
Raio da chama (cm)
Fração mássica de gases queimados
Massa gás queimado no cilindro (g)
Volume do gás queimado (cm3)
Densidade do gás queimado (kg/m3)
Velocidade do gás queimado (m/s)
Temperatura do gás queimado (K)
Pressão do gás queimado (105 Pa)
Torque (N.m)
Vazão mássica de/para o cilindro (kg/h)
Vazão mássica de combustível (kg/h)
Área passagem pelas válvulas para coletor admissão (cm2)
Área passagem pelas válvulas para coletor exaustão (cm2)
Energia liberada pelo combustível (W)
Perda de calor pelo cilindro (W)
Fluxo de calor pelo cilindro (MW/m2)
Derivada da pressão no cilindro em função do ângulo do virabrequim (10 5 Pa/rad)
Entalpia dos gases no cilindro (kJ/kg)
Entropia dos gases no cilindro (kJ/kg/K)
Disponibilidade dos gases no cilindro (kJ/kg)


A disponibilidade ou exergia (ex) específica é uma propriedade termodinâmica
definida por, Gallo, 1990
ex  h  T0 s



(4.165)

Quando existirem duas zonas a disponibilidade é a média, ponderada pela fração
queimada, das disponibilidades em cada zona.
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Taxa de irreversibilidade (kJ/kg/s)


A irreversibilidade específica (i) é um a propriedade termodinâmica definida por,
Gallo, 1990,
i

Wútil
Q  T
 Δ ex   1  0
M
M  Tq






(4.166)

onde, M é a massa, Tq é a temperatura da fonte quente e Ql é o calor perdido.


A taxa de irreversibilidade (i) para o caso de motores ICE, é calculada por,
T 
d i τ ef ω d ex
1 δ Q  



1 0 
d t M gás
dt
M gás d t  Tgás 

Vazão mássica entre coletor de admissão e cilindro (kg/h)
Vazão mássica entre coletor de admissão e borboleta (kg/h)
Perda calor no coletor de admissão (W)
Densidade no coletor de admissão (kg/m3)
Pressão no coletor de admissão (105 Pa)
Temperatura no coletor admissão (K)
Velocidade no coletor admissão (m/s)
Vazão mássica entre cilindro/coletor de exaustão (kg/h)
Vazão mássica entre coletor de exaustão/bocal (kg/h)
Perda calor no coletor exaustão (W)
Densidade no coletor de exaustão (kg/m3)
Pressão no coletor de exaustão (105 Pa)
Temperatura no coletor exaustão (K)
Velocidade no coletor exaustão (m/s)
Vazão mássica entre cilindro/cárter (kg/h)
Vazão mássica entre cárter/admissão (kg/h)
Perda calor no cárter (W)
Densidade no cárter (kg/m3)
Pressão no cárter (105 Pa)
Temperatura no cárter (K)
Velocidade no cárter (m/s)
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(4.167)

Fração mássica de cada espécie química do gás não-queimado
Totalização das frações mássicas do gás não-queimado


A soma das frações mássicas deve ser igual a unidade, caso contrário, existe um
erro na integração ou de lógica no programa.

Fração mássica de cada espécie química do gás queimado
Totalização das frações mássicas do gás queimado
Fração mássica de cada espécie química no coletor de exaustão
Totalização das frações mássicas do gás no coletor de exaustão
Relatório de Simulação:
Velocidade média de rotação (rpm)


Os valores médios no ciclo foram obtidos de duas maneiras, por média
simples dos valores e por integração numérica. Os dois processos
apresentaram resultados idênticos. Portanto, a média simples foi adotada para
obter os valores médios de propriedades do ciclo.

Massa ar admissão ideal (kg)


É a massa máxima que poderia ser admitida no cilindro (r0.Vd).

Massa ar admitida motor no ciclo (kg)
Massa ar retida no cilindro no final do ciclo (kg)
Vazão mássica média pelo cilindro (kg/h)
Vazão mássica ideal pela admissão (kg/h)
Vazão mássica média pela admissão (kg/h)
Vazão mássica média pela exaustão (kg/h)
Vazão mássica média pelo “blow-by” (kg/h)


As vazões mássicas acima são calculadas com base na variação das massas de
gás no cilindro e nos coletores, em um ciclo. A integração numérica das
vazões mássicas, ao longo do ciclo, se mostrou pouco precisa devido a
grandes flutuações destas vazões quando as pressões do cilindro e dos
coletores estão próximas. Além disso, os integradores tipo Trapezoidal,
Simpson e Gauss Adaptativo são de menor ordem de precisão que o RungeKutta de 4ª ordem. Também, o intervalo de armazenagem de dados no ciclo é
10 vezes maior que o intervalo de integração usado. Portanto, a informação de
densidade, que é uma variável integrada pelo modelo, é usada para calcular as
massas instantâneas no cilindro e coletores.
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Eficiência volumétrica (%)


Definida como a massa de ar admitida no motor pela massa de ar na admissão
ideal.

Eficiência de retenção (hex) (Trapping efficiency) (%)


Definida como a massa de ar retida no cilindro pela massa de ar admitida no
cilindro. Esta é uma das várias definições existentes para medir a eficiência de
exaustão de um motor (Ferguson, 1986). Em geral, elas são aplicáveis a
motores dois tempos, mas são válidas também para motores quatro tempos. A
indefinição desta eficiência é devida a sua difícil avaliação experimental.

Razão estequiométrica ar/combustível, em massa
Razão ar/combustível na injeção, em massa
Razão ar/combustível aparente na admissão, em massa


É a razão entre a massa total de ar admitida e massa total de combustível
injetada.

Razão ar/combustível na ignição, em massa


É uma medida do oxigênio realmente disponível após a admissão,
considerando a diluição pelos gases residuais no cilindro.

Fator lambda na ignição
Razão de compressão volumétrica
Razão de compressão efetiva


É a pressão máxima atingida dentro do cilindro durante um ciclo sem
combustão.

Pressão atmosférica seca (105 Pa)
Pressão máxima no cilindro no ciclo (105 Pa)
Pressão média no cilindro no ciclo (105 Pa)
Pressão média efetiva (PME) (105 Pa)


É a pressão média que deveria ser exercida sobre o pistão durante a fase de
expansão para que fosse gerado o mesmo torque médio. A equação que a
define é, para motores de quatro tempos:
PME 

4 π τ ef
Vd

Torque máximo em um ciclo (tef) (N.m)
Torque médio em um ciclo (N.m)
Potência média desenvolvida no ciclo (Pef) (kW)
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(4.168)

Avanço de ignição antes do PMS (graus)
Duração da combustão (graus)
Fator de turbulência usado nos cálculos
Poder calorífico inferior do combustível (PCI) (J/kg)


É definido como o calor de combustão da mistura estequiométrica
combustível/oxigênio com o sinal trocado, nas condições padrão de
temperatura e pressão e considerando a combustão completa gerando apenas
CO2(g) e H2O(g).

Calor padrão de combustão do combustível (Dhc0) (J/kg)


É definido como o calor de combustão da mistura combustível/ar, nas
condições padrão de temperatura e pressão e considerando a composição de
equilíbrio para os gases de combustão. Ferguson, 1986, apresenta uma
comparação entre o PCI e o calor padrão de combustão mostrando que
conforme a razão ar/combustível a energia disponível se reduz em até 50%.

Calor de combustão do combustível (Dhc) (J/kg)


É definido como o calor de combustão da mistura combustível/ar, nas
condições locais de temperatura e pressão e considerando a composição de
equilíbrio para os gases de combustão.

Energia ideal disponível na combustão (DHc0) (J)


A energia é calculada multiplicando o PCI pela massa de combustível
admitida.

Energia total disponível na combustão (DHc) (J)


A energia é calculada multiplicando o calor de combustão do
combustível (Dhc) pela massa de combustível admitida. No modelo de duas
zonas, esta energia é calculada integrando o calor liberado durante a queima.

Energia total perdida para o sistema de resfriamento (Ql) (J)
Eficiência da combustão (hb) (%)


É definida como a razão entre a energia total disponível na combustão pela
energia ideal disponível na combustão,
ηb 
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Δ Hc
M f PCI

(4.169)

Eficiência térmica padrão (ht0) (%)


É definida como a razão entre o trabalho útil pela energia ideal disponível na
combustão,
0

ηt 

Wútil
4π τ ef

M f PCI M f PCI

(4.170)

Eficiência térmica termodinâmica (ht) (%)


É definida como a razão entre o trabalho útil pela energia total disponível na
combustão,
Wútil 4π τ ef

 Hc  Hc

ηt 

(4.171)

Eficiência exergética (hex) (%)


É definida como a razão entre o trabalho útil pelo trabalho útil máximo,
η ex 

Wútil
Wútil max

(4.172)

onde, o trabalho útil máximo é obtido por, pela análise de ciclo baseada na 2ª Lei da
Termodinâmica, (Gallo, 1990)
 T
Wútil    Ex  Q  1  0
 T
q





  M ad ex ig  ex 720º  Q  1  T0 

 T 
gás 



(4.173)

onde, Mad é a massa de mistura admitida no ciclo, exig é as disponibilidade dos gases na
ignição, ex720º é a disponibilidade dos gases no fim do ciclo e Tgás é a temperatura média do gás
dentro do cilindro.
Eficiência térmica ideal (hti) (%)


É definida como a razão entre o trabalho útil e o calor liberado na combustão,
definidos pelo ciclo Otto ideal,
i

η t  1

1
γ 1

rc
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(4.174)

Consumo de combustível (kg/h)
Consumo específico combustível (kg/kW/h)
Temperatura média no coletor exaustão (K)
Fração molar seca de cada espécie química no gás no coletor de exaustão


É a concentração das espécies químicas no coletor de exaustão depois que a
água foi retirada da amostra, ou seja, em base seca. Em geral, os
equipamentos de análise exigem que a água seja retirada da amostra, pois esta
interfere com as medições de CO e CO2, principalmente em equipamento
operando na faixa de radiação infravermelha.

Tempo gasto na simulação (min)
Tempo de um ciclo do motor (ms)
Razão tempo de simulação/tempo de ciclo

Outras Classes Auxiliares
OBJETO
TObject

ANÁLISE DE FOURIER
TDFTAnalysis

EXCEÇÕES
Exceptions

INTERPOLADOR 3D
T3DLinearInterpolator

INTERPOLADOR
LINEAR 2D
TLinearInterpolator

FORMULÁRIO
TForm

INTERPOLADOR
POR SPLINE 2D
TSpline2D

FORMULÁRIO
PRINCIPAL
TMainForm

INTEGRADOR POR
TRAPÉZIOS
TTrapezoidIntegrator

INTEGRADOR POR
SIMPSON
TSimpsonIntegrator

FIGURA 4.50 – Diagrama de classes auxiliares
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INTEGRADOR
TODEintegrator

INTEGRADOR POR
GAUSS ADAPTATIVO
TAdapGaussIntegrator

A figura 4.50 mostra as classes auxiliares restantes implementadas neste modelo. A classe
TObject é a ancestral de todas as classes e pertence à biblioteca base do compilador. A classe
TForm é a classe ancestral de formulários, ou seja, janelas de aplicativos e pertence à biblioteca
de componentes visuais (VLC) do compilador. A classe TMainForm, descendente de TForm, é a
interface visual com o usuário para o programa implementado. Ela é muito simples e apenas
permite escolher algumas opções de execução do programa, nomear os arquivos de saída e
informa sobre o andamento dos cálculos. A classe Exception é também do compilador e permite
tratar automaticamente as exceções no programa. Exceção é um novo nome para um erro de
execução do programa.
A classe TDFTAnalysis representa o método numérico para fazer análise da transformada
discreta de Fourier sobre um vetor de dados. Ela é usada no tratamento dos resultados de
multiciclos e foi implementada a partir da rotina proposta por Figliola e Beasley, 1998.
A classe T3DLinearInterpolation representa um interpolador linear com dois parâmetros de
entrada e busca seqüencial. Ela é usada pela classe de câmara de combustão T3DChamber, para
fornecer os dados geométricos para o modelo de duas zonas.
A classe TLinearInterpolation implementa o método de interpolação linear convencional com
busca seqüencial. A classe filha TSpline2D implementa o método de interpolação por splines
cúbicos, baseado na rotina apresentada por Forsythe, Malcolm e Moler, 1977. Este classe de
interpolador é usada para intepolar os dados de elevação do came na classe TCam.
A classe TTrapezoidIntegrator representa o método de integração de um conjunto de dados
discretos usando o método de integração por trapézios. A classe filha TSimpsonIntegrator
implementa o método de integração pela regra de Simpson, e a classe TAdapGaussIntegrator
implementa o método de integração adaptativa de Gauss. Todos estes métodos são baseados nas
rotinas de bibliotecas da BORLAND, 1986. As classes de modelo são as que utilizam estes
integradores para gerar valores integrais e médios de propriedades em um ciclo.
A classe TODEIntegrator é abstrata neste trabalho, pois o integrador foi mantido
encapsulado na classe TPhysicalSys. A interface entre estas duas classes ainda não está
funcional. Uma observação importante é a interação dos integradores com os sistemas
operacionais multitarefa (Windows, Linux, etc). Durante a integração, o programa assume boa
parte da capacidade de processamento do computador por um longo tempo, deixando poucos
recursos para outras tarefas do sistema. Assim, para que o programa rode, sem provocar
interferências nas outras atividades do sistema, tal como, o “refresh” (atualização) da tela, é
necessário incluir a cada ciclo do integrador um método que processe as mensagens do sistema
operacional. O uso de “threads” (tarefas) e “system timers” (temporizadores) não se mostrou
efetivo, pois impede a atualização das telas do programa.
Todos os métodos numéricos empregados neste trabalho tiveram sua interface reescrita para
se adequarem à metodologia de objetos. Os atributos e operações destas classes são apresentados
no anexo A.
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4.2.15. Estrutura do Programa Principal
A linguagem escolhida para o desenvolvimento do programa foi o Object Pascal. É uma
linguagem orientada a objetos derivada do Pascal e do Simula. Esta linguagem foi escolhida por
ser uma linguagem que permite uma alta legibilidade do código computacional, facilitando seu
entendimento por outros programadores. Por exemplo, o C++ não apresenta uma legibilidade tão
alta quanto o Pascal. O compilador, integrado a um ambiente de desenvolvimento, escolhido foi
o Delphi, porque é um programa de difusão mundial, possui farta bibliografia, possui um
eficiente depurador de erros, possui versões gratuitas e atualmente os códigos fontes são
portáveis para o ambiente Linux através do ambiente Kylix de distribuição gratuita.
Os nomes de atributos (variáveis) e métodos foram escritos em inglês para permitir futuros
trabalhos conjuntos com grupos estrangeiros. Fez-se uso da capacidade do compilador em lidar
com nomes longos, ou seja, todas os nomes são descritores do atributo ou da ação do método.
Assim, a legibilidade do código é muito aumentada, pois FrozenSpecificHeatRatio é mais
elucidativo que gamma. Outros exemplos dos nomes utilizados estão nas especificações das
classes apresentadas no anexo A.
As classes foram implementadas em Unidades (Units), que são arquivos de programas a
serem unidos (linked) pelo compilador. A regra usada foi reservar uma unidade para uma classe
ou para uma família de classes com a mesma classe ancestral. O tamanho do código foi o critério
de separação em unidades entre as classes da mesma família.
Como nome do programa foi escolhido o acrônimo CARE (Cycle Analysis of Reciprocating
Engine) que significa análise de ciclo de motor alternativo.
A figura 4.51 apresenta o diagrama de casos de usos do programa, segundo os padrões da
UML. Ele representa as possíveis utilizações do programa, que são especificadas na tabela 4.2.
Pode-se notar a estrutura semelhante a outros pacotes científicos pela necessidade de programas
auxiliares de pré e pós-processamento.
O formulário principal atual do programa, que é a interface entre o usuário e o programa é
mostrado na figura 4.52. Vê-se que o usuário pode alterar, em tempo de execução, a rotação e o
passo de integração, dado pela divisão do intervalo de saída de dados que está fixado em
0,5 graus do ângulo do virabrequim. Também é possível escolher o caso de uso a ser executado
(um ciclo, multiciclos, otimização de avanço de um ciclo, mapa do motor para uma dada carga,
mapa de avanço para uma dada carga, mapa de estimativa de fim de queima), o tipo de
ciclo (Compressão sem combustão, Injeção sem combustão, Ciclo com combustão) e o tipo de
motor (Duas válvulas, Quatro válvulas, Terceira válvula (AGR)). O termo mapa indica que são
calculados ciclos e suas propriedades globais para uma faixa de rotações do motor, determinada
na tela do programa. Durante a execução do programa, o status deste é apresentado na parte
inferior do formulário. Para cada caso de uso, o programa solicita um ou mais nomes de arquivo
de saída e sua localização (pasta). Normalmente, ao ocorrer um erro, o programa avisa e solicita
o nome do arquivo para salvar os dados calculados até o ponto de erro.
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PRÉ-PROCESSADOR

CARE

Análise de
um ciclo

Preparo dos
dados de entrada

CARE
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FIGURA 4.51 – Diagrama de casos de usos para o programa CARE
A maior parte dos dados é especificada pelo usuário em arquivos de dados tipo texto. O
anexo B apresenta todos os arquivos de entrada usados para os casos apresentados no capítulo de
resultados. A estrutura de arquivos, na seqüência de leitura pelo programa, é a seguinte:


Perdas no filtro de ar



Dados do coletor de admissão



Dados do coletor de exaustão



Dados do cárter



Dados do cilindro



Dados da câmara de combustão com onda de combustão esférica



Dados do pistão



Dados da biela



Dados do virabrequim



Dados do sistema de resfriamento
111



Dados de elevação do came de admissão



Dados de elevação do came de exaustão



Dados da válvula de admissão



Dados da válvula de exaustão



Dados do tubo de exaustão



Dados do tubo de “blow-by”



Dados da válvula borboleta



Dados do combustível



Dados do misturador ar/combustível



Dados do sistema de ignição



Dados do sistema de avanço

 Parâmetros do modelo de queimaA descrição de cada dado de entrada e suas
unidades, no sistema SI, são apresentadas sob a forma de comentários (textos entre chaves) nos
arquivos listados no anexo B.
Os dados de saída são apresentados em três tipos de arquivos. O primeiro contém as
propriedades durante um ou mais ciclos estáveis do motor, espaçados de 0,5 graus do ângulo do
virabrequim. O formato é de tabela com cabeçalho, compatível com planilhas eletrônicas. O
segundo contém as propriedades globais para um ciclo estável do motor e possui o formato de
relatório. O terceiro é uma tabela contendo as propriedades globais para vários ciclos estáveis do
motor, referentes a diversas velocidades de rotação. Este terceiro formato corresponde aos mapas
do motor e é também compatível com planilhas eletrônicas. As descrições das propriedades ao
longo do ciclo e das propriedades globais são apresentadas para a classe TCycle, item 4.2.14.
A intenção do Laboratório de Motores do DEMEC/EEUFMG, após o registro do software, é
disponibilizar o programa fonte a qualquer usuário pela Licença Pública Geral (GPL)2. A GPL
permite que o programa seja copiado e distribuído livremente, mas impede que qualquer
programa baseado nas fontes distribuídas venha a ser comercializado como software
proprietário. Este tipo de licença autoral é a usada nos programas do sistema operacional Linux.

2

ver site da Free Software Foundation: www.fsf.org
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TABELA 4.2 – Especificações dos casos de usos do programa CARE
No.

Caso de Uso

Quem inicia a
ação?

0

Preparo dos dados de entrada

Usuário

Em um programa editor de texto ou em um programa
pré-processador, o usuário prepara os arquivos de
entrada necessários a simulação.

1

Análise de um ciclo

Usuário ou módulo
do CARE

É feita a simulação para um ciclo estável do motor
para as condições definidas nos arquivos de entrada..

2

Análise multiciclo

Usuário

É feita a simulação para vários ciclos consecutivos do
motor, utilizando o módulo do caso 1.

3

Mapa de desempenho

Usuário

É feita a simulação de vários ciclos estáveis do motor
para uma faixa de rotações especificada e condições
de carga definidas pelos arquivos de entrada.

4

Otimização de avanço de um
ciclo

Usuário ou módulo
do CARE

É feita a otimização de torque para um ciclo estável
do motor, variando o ângulo de avanço.

5

Mapa de avanço

Usuário

É feita a otimização de torque para vários ciclos
estáveis do motor, variando o ângulo de avanço.
Considerando uma faixa de rotações especificada e
condições de carga definidas pelos arquivos de
entrada.

6

Emissão de relatórios de
simulação

Módulo do CARE

São gerados um ou mais arquivos de saída contendo
os resultados da simulação.

7

Pós-processamento
resultados de simulação

Usuário

Em uma planilha eletrônica associada a um programa
gráfico pós-processador, o usuário depura os dados
dos arquivos de saída da simulação.

dos

Descrição

FIGURA 4.52 – Formulário principal do programa CARE
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