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Resumo 

SIL Vi\, J.A. (2004). E.rt11do do.r P1vceJJOJ de Ad!JJisJão e exa!IJ!ão 111i1iif111do EnJaio Expe!illlela! 

e Sim11larão de 11111 111otor de Comb11Jtão In/ema a Etano/ AJpimdo e Tmboalimmtado.Sâo 

Carlos, 225p. Tese (Doutorado) . Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo. 

O processo de admissão e exaustão exercem grande influência no 

desempenho de um motor a combustão intetna. Vários têm sido os estudos pata 

conhecimento e detaU1amento do comportamento dos parâmetros gue interferem 

nesses processos, nas últimas décadas. Este trabaU10 voltou-se principalmente para o 

ensaio experimental de um motor do ciclo Otto utilizando etano! como combustivel, 

avaliando o clesetnpenho deste motor utilizando três tipos dis tintos de comando de 

válvulas c dois coletores de admissão diferentes em sua geometria, além do uso da turbo 

- alin1entaçào. Numa etapa complementar fez-se uma proposta inicial de situulação 

numérica do comportamento hidrodinâmico do escoamento na admissão, usando 

técnicas de CFD, através do software crx. Os resultados experÍ111entais permitiram 

apontar o meU1or arranjo não só sob o ponto de vista de torque, potência e consumo 

específico, como também, o gue apresentou menor índice de emissões pata os gases 

CO,C02.>NOx, HC. Criou-se um farto banco de dados para subsi<.Üar pest)tlisas em 

motores movidos a etano!, material escasso na bibliografia aberta. A sitnulação numérica 

apresentou concordânci.1. com alguns parâmetros medidos, mas merece aittda alguns 

ajustes no refinamento da malha, no tempo de sitnulação, e no número de ciclos 

ensaiados, para comprovação e maior confiabilidade nos resultados obtidos. 

Palavras chave: Motores a Combustão Interna, Etano!, Coletor de admissão, Sitnulaçào 

hidrodinâmica, E missões. 
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Abstract 

SILVA, J .A. (2004). S l11rfy qf i11take a11d exba11.rl procus 11Si11g expelimelllnl /es/ n11d simlllatioll qf 

l111emal Comb11Jiio11 E 11gi11e powen:d E tbn11ol lltllllml(y mpimted rmd tmbodJmgCJ: São Carlos, 

225p. Tese (Doutorado). Escola de E ngenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo. 

lntake anel exhaust process exercisc great influence in Internai Combustion 

E nginc perfonnance. The behaviour of parameters that interfere in this ptocess havc 

been studied in the last dccadcs. The mainJy goal of this work is to test experimentally a 

cycle Otto engine that use ethanol as fuel, evaluating its performance using three 

diffcreut types of thc c:uushaft ano two i.ntake manifold of differenl geometty, besides 

the use o f the turbocharger. In addition an initial proposal numeric simula tion of the 

hyd t:odynamic flow behaviour in intake, using technigues of CPD whit thc software 

Cf"X was madc. T he experimental results allowed to aim the best anangemcnt o f thc 

torgue, specific consumption ano power anel what presenteo lowet index of emissions 

fo r the gases CO ,C0 2,N0 x, HC. 1\ full database was created to subsidize researchcs in 

engiues powercd ethanol. The numetic simulation presenteei agreement with some 

mcasured parametcrs, but it still deserves some fittings in thc refincmcnt o f the mesh, in 

Lhe Lime step of simulal.ion anel in the numbet of rehearsed cycles, for confirmation anel 

larger reliability in the obtained results. 

Key Words: Internai Combustion E ngine, E thanol, intake manifold, hyorodynamic 

simulation, emissions. 
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l -Introdução 

É evidente o crescente desenvolvimento da sociedade moderna, que tem 

como uma de suas principais características a competitividade na produção de bens e 

serviços, exigindo produtos cada vez mcU10res para inserção e consolidação no mercado 

globalizado. Nesse contexto, os centros de pesquisa automobilísticos têm investido 

fortemente em pesquisas que tenham como resultado um carro mais eficiente e 

econômico, buscando mi.nirnizar os índices de poluição sonora c atmosférica. Uma das 

partes do veículo que tem sido objeto ele muito estudo é o motor, sendo este o 

responsável pela transformação da energia química presente nos combustíveis em 

energia mecânica, permitindo o deslocamento elo automóvel. 

Esse traball10 inaugurou uma outra vertente de pesqUisa em motores a 

combustão interna (MCI), no Departamento ele Engenharia Mecânica da USP I São 

Ca rlos, pois está voltado para o estudo elos processos de admissão e escape, que são 

diretamente responsáveis pela eficiência volumétrica e que por sua vez afetam a 

potência. 

Estudou-se mais especificamente os fenômenos presentes nos processos de 

aciJnissào e escape, através de ensaios experimentais e uma proposta in1cial ele simulação 

computacional do escoamento. Foi feita uma comparação e convalidação da simulação 

através ele dados experimentais que foram obtidos por bancnda de ensaio lJUe 

reproduziu esses processos. Foram utilizados instrumentos e dispositivos para med1çào 

dos parâmetros fundnmentais c1ue influenciam tais processos, preocupando - se sempre 

em m1nimizar as fontes de erros, quantificando-os através da análise ele incerteza. 

A importância desse trabalho reside no fa to de que através elo melhor 

conhecimento dos processos de admissão I escape pôde-se quantificar mais 

precisamente a eficiência volumétrica, fração de gases residuais, pressão e temperatura 

no instante de fechamento da válvula de admissão, as condições dos "plenums" de 

admissão e descarga, expansão dos gases c a perda de calor durante esses processos, 

para um motor aspirado e turboalimentndo a álcool. Uma vez quantificados, pode-se 

investigar a influência positiva ou negativa de cada um desses parâmetros, buscando a 

oti.J1uzaçiio de funcionamento e desempenho desse tipo de motor a combustão intetna 
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2-0 l!Jetivos 

A proposta fundamental desse trabalho foi conhecer detall1adamente os 

parâmetros que influenciam os processos de admissão e exaustão de um motor a álcool 

de combustão interna aspirado e turboalimentado. A partir daí propor, dispositivos e 

otimizações que possibilitem max.im.izar a eficiência volumétrica e minimizar emissões. 

A través da investigação/ ensaio do melhor arranjo de coletores de admissão, 

segundo as características de comprimento, d.iâmetro, forma, geometria, somado aos 

efeitos de comando das válvulas espera-se poder: 

1 Estudar c analisar um arranjo com melhor eficiência volumétrica, portanto 

com melhora em sua potência. 

2 Estudar e anal.is:u um arranjo com menores índices de entissões, portanto 

sob o ponto de vista ecológico mais aceitável. 

3 Propor um modelo inicial de modelagem numérica da h.idrodinâmica do 

escoamento no coletor de admissão. 
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3-Revisão da literatura 

3.1 Motores 

3.1.1 Histórico 

A invenção dos automóveis foi, sem dúvida, um dos ma1ores 

acontecimentos do século XX que proporcionou a humanidade as condições para poder 

chegar ao túvcl de evolução que hoje é notório. A fabricação de motores de combustão 

interna para automóveis, na,rios, aviões, trens e pequenas máquinas auxiliares constitui 

uma das maiores indústrias do mundo. 

Os combustíveis foram de fundamental import.-lncia para o 

desenvolvimento dos motores de combustão interna, especialmente no período seguinte 

a primeira guerra mundial. A partir daí compreendeu-se melhor a influência dos 

combustíveis sobre a propagação da chama na câmara de combustão dos l'vlCI, inclusive 

o efeito da detonação. 1\ General I:v1otors descobriu o efeito antidetonante do tetraethyl, 

ficando dispotúvel para comercialização como aditivo em 1923 nos Estados Un_idos. 

Esse tipo de avanço associado a melhoria dos processos de refinação do petróleo 

permitiu obter combusúveis em larga escala e com propriedades antidetonantes cada vez 

melh ores. lsso teve como consetjüência imedi:tta a possibilidade de aumento da taxa de 

compressão que possibilitou o aumento da potência e eficiência dos tvlCI, em tomo dos 

25%. O Brasil uti liza, desde a década de 70, um percentual de álcool anidro (valor atual 

2<í%) com aditivo antidctonante na gasoüna. 

As décadas de 1960, 70 e 80, foram marcadas pelo forte crescimento da 

frota de veículos do mundo que trouxe consigo um gra nde aumento do consumo de 

combustível provocando então, a discussão sobre três pontos principais: controle da 

poluição atmosférica c sonora, esgotamento dos recursos pretoliferos e 

desenvolvimento de motores de menor conswno. 

Dentro desse contexto, vários foram os investimentos e as pesqLusas 

científicas que possibilitaram o desenvolvimento de novos materiais, <.Üspositivos e 

técnicas ele operação dos motores que tiveram como conseqüência o surgimento ela tão 

difundida injeção eletrônica, controle automatizado da mistura ar/ combustível, 
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adiantamento e atraso do tempo de ignição, monitoração dos gases de exaustão (sonda 

lambda, centralina), coletores de admissão especiais, formas geométricas otimizadas da 

câmara de combustão, aumento da turbulência do escoamento dentro da câmara de 

combustão provocado por válvulas de adtnissão especiais, otimização da geometria, 

abertura c tempo de cn•zamento das válvuL'ls de admissão e exaustão, aumento do 

número de válvulas de admissão, utilização de cargas estratificadas, motores sobre

alimentados ou turbinados. Com essas inovações conseguiu-se chegar a índices de 

eficiência dos motores em torno dos 35%. 

XIAOfi'U (1988), fez previsões quanto ao esgotamento das rcsen-ras 

petrolíferas a partir de 2021. Essas previsões foram depois estudadas e confirmadas por 

CAlvfPBELL & LAHERR.ERE (1999), afirmando que já a partir de 2008 a produção de 

petróleo mundial começaria a cair. Isso provocou a busca por combustíveis alternativos 

como o gás natural, metano!, etano! c até o hidrogênio. Particubrmentc o Brasil em 

1970 devido a crise do petróleo provocada pelos países da OPEP, cujo preço 

internacional do battil passou de 4US para 12USS :t-.~IENDES (199R), provocou um 

rombo na balança comercial, pois o país importava 70% do petróleo consumido. Sob 

essa pressão o Brasil Lauçou o programa iutitulado PROALCOOL (1975) que visou a 

implantação elo álcool como combustível obtendo grande êxito, chegando a ter 80% da 

frota nacional de automóvel com motores a álcool, representando economia das 

reservas do pais. 

Nas décadas de 1980 e 90 diversas tecnologias de formação da mistura 

alcançaram desenvolvimentos na redução de emissões e mell10ramcntos na economia de 

combustível. Uma combinação otimizada de inclinação e turbilhonamento do fluxo da 

mistura na admissão permitiu mell10rar o desempenho dos MCI. Com a injeção clireta 

de co.tnbustívcl, reduziu-se a emissão de hidrocarbonetos não queimados nas partidas a 

frio em motores com ignição por centeU1a. O consumo de combustível foi melhorado 

pela utilização da combustão por carga estratificada. As principais ferramentas l JUC 

permitiram o avanço das pesquisas na formação da mistura foram: PJV - Particle Image 

Velocimetry, LIF - Laser lnduced Fluorcsccnce e CFD - Computacional Fluid 

Dynamics. TAKAGI (1996). A FIGURA I, mostra visualização do flu xo usando CFD. 
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FIGURA 1.- Campo de escoamento obtido por diferentes aberturas de válvulas de 

controle de redemoinho (Simulação computacional- CI'D ), fonte: TAKAGI ('1996). 

A transição nos processos de formação da mistura entre a utilização do 

carburador e o sistema de injeção eletrônica se deu por volta de 1970, TAKAGI (1996). 

Um ponto forte do carburador com respeito a formação da mistura é que ele fornece 

uma nustura mais homogênea para a câmara de combustão quando o motor cstf1 lJUcnte. 

Um lado negativo é c1ue o sistema de transporte de combustível não pode controlar 

precisamente o fornecimento de combustível em ralaçào a quantidade de ar induzido 

durante a operação transiente, especialmente com motor a frio, por causa da longa 

distância entre o ponto de fornecimento de combustível c a câmara de combustão. Esse 

controle deficiente tomou-se a principal causa pela subst·ituição do sistema de 

carburador pelo sistema de injeção eletrônica. 

O sistema ele trônico de injeção de combustível resolveu esse problema para 

partidas a frio e durante a operação transiente, injetando o combustível dentro da porta 

da câmara ele combustão, através de ttm jato em fonna ele spray. Como o sistema ele 

injeção eletrônica não dispõe do alllplo tempo para a vaporização e nustura elo 

combustível com o ar, se comparado ao carburador, tem-se a formação de duas 

nusturas: a atomizaçào feita por esse jato direcionado c o processo de mistura 

subseqüente . 
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Normalmente as gotas de um spray de combustível atomizado possuem em 

torno de 200 tnícrons de diâmetro. TAKAGI (1996), relatou que a diminuição do 

tamanho dessas gotas para 50 microns resulta numa redução de 20% na emissão de 

hidrocarbonetos não t}ucimados na partida a frio. 

A tecnologia da atomização por spray somado a outros fatores críticos 

como: forma do spray, geometria da porta da câmara de combustão c a posição do bico 

injetor; são elementos importantes que constituem o sistema de injeção eletrônica dos 

atuais motores a combustão interna de ignição por centelha (NliC) . 

O comportamento transiente do motor é função do processo de transporte 

do combustível. Por causa da finita volatilidade do combustível somente fração do 

combustível injetado no ciclo é vaporizado. O combustível efetivo que entra no cilindro 

consiste na soma de parte do combustível injetado no ciclo mais aquele remanescente 

no coletor dos ciclos anteriores. Em [·unção disso vários são as estratégias adotadas para 

compensar esse atraso ele fornecimento de combustível no aquecimento do motor ou 

nas condições ele transiente de aceleração. 

SHIN e/ a/. (1994), constataram a fonnaçào de pelicuJa lit]u.ida de 

combustível num motor MIC e verificaram que entra uma guantidadc sibl"flÍficativa de 

combuslÍvcl líqLúclo no cilindro, especialmente na partida. Os processos uc lransporte 

dessa película são: atomização por arraste da película contida nas superfícies dos 

coletores de admissão pelo fluxo de ar, escoamento da película que forma uma poça na 

superfície e nas prox.imidadcs da válvula de admissão e a compressão do filme lígu.ido na 

base da válvula no seu processo de fechamento ocasionando o aparecimento de gotas. 

O compottamcnto da película com o tempo é influenciado pela geometria da injeção. 

SHIN e/ a/. (1995), estudaram a preparação da mistura num motor de 

ignição por centelha, com 4 válv·ulas de admissão durante o aguecimento. Verificaram 

que o refluxo na admissão no período de cruzamento de válvulas tem uma importância 

significativa na preparação da tnishtra. Esse refluxo introduz gás quente queimado na 

seção de entrada do cilindro, variando as condições térmicas facili tando a vaporização 

do combustível. Esse efeito provoca uma atomização por arraste da pelicula de 

combustível presente nas paredes do coletor na entrada do cilindro, bem como nas 

costas das válvulas de admissão. 
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Entre as várias causas de mau funcionamento de um motor de combustão 

interna, a detonação se destaca como um importante fator de perda de potência e 

durabilidade elo motor. TAYLOR (1968) afirma que tem sido dedicada mais pesquisa 

para este fenômeno do que para <Iualquer outro aspecto do motor ele combustão 

in tema. 

BEHNIA e/ a/. (1988), montaram uma bancada experimental de visualização 

de escoamento no coletor de admissão de um motor de i1:,mição por centelha, MJC, e 

fizeram uma modelagem unidimensional, em regime permanente do flu xo da mistura ar 

- combustível. Os resultados demonstraram-se satisfatórios, porém para uma previsão 

precisa dos parâmetros que sirvam de subsídio a projetos de sistemas de admissão é 

necessário um modelo mais completo por se tratar ele um escoamento bem complexo: 

mttltidimensiooal, bifásico, estratificado, com evaporação e condensação em tubos 

ramificados e não ram.ificados, onde o regime de operação do motor ora é permanente 

ora é transiente. A FIGURA 2 evidencia esse efeito. 

(h) anifol4 
Average G 

Va~uua 

Strea 
(p v 1 e ) • 

Veloci ty = 
13.5 fiPa 
23.5 a/ s 

FIGURA 2 - Injeção de combustível na parede superior e inferior de um coletor, fonte: 

BEHNI.A (1988). 
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O projeto otimizado do sistema de indução e exaust.~o dos MIC, constitui 

uma importante área através da qual os engenheiros automotivos podem melhorar 

significativamente a desempenho da máquina. CHAPMAN et ai. ('1982), propuseram 

um mouelo de simulação computacional para predizer a dinâmica dos gases nos 

sistemas de admissão e exaustão. Usando a técnica de diferenças finitas eles concluíram 

t}UC o comprin1ento e o diâmetro dos coletores exercem grande influência na eficiência 

volumétrica do motor. As FIGURAS 3 e 4 demonstram isso. 
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FIGURA 3 - Eficiência vol. Exp. c calculada. FIGURA 4 - Efeito do comprimento x 11,. 

Fonte: CHAP1v1AN (1982) 

A eficiência volumétrica (llJ, representa uma medida da eficiência do 

sistema de bombeamento do ar, e é utn dos parâmetros mais comumente usado na 

caracterização e controle de um motor MlC de 4 tempos. Modelos físicos da 11,. 

requerem o conhecimento de alguns parâmetros não disponíveis usualmente nas 

condições nmmais de operação do motor. Então aproximações são freqüentemente 

usadas para determinar a dependência da 11,. c as principais variáveis do motor como: 

rotação do gitabreguim e pressão no coletor de admissão. NICOLAO c/ a/. (1996), 

fueram uma avaliação comparativa entre as vantagens, desvantagens e wnit.<tçõcs de 

técnicas de modelagens, enlte elas destacam-se a paramétrica, não - paramétrica e neural. 

A TA BELA 1, mostra uma comparaç.~o cn ttc esses métodos. 
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TABELA 1- Comparação dos métodos utilizados para estudo da eficiência 

volumétrica., fonte: NICOLAO (1996), 

Desempenho dos diferentes métodos de identificação: SSR Sum of 

Sguarcd Residuais, SD Standard deviation 

Ivlétodo de identificação SSR SD of residuals 

Modelo aditivo 0,0076 0,0070 

Modelo Polinomial 0,0107 0,0083 

RBF (8 ncurons) 0,0071 0,0068 

ML (5 neurons) 0,0069 0,0067 

Durante a operação de mn MCI, um complexo fenômeno de propagação 

de onda de pressão acontece no interior elos coletores ele admissão e exaustão. Essa 

propagação se dá na velocidade do som. Esses modelos de ondas são influenciados 

pelos parâmetros construtivos dos coletores, volume do som resonador e rotação do 

motor. ANGHEL (1996), provou experimentalmente que com a otimização da fo rma 

do coletor e o volume pode-se alcançar um atm1ento ele 6 a I 0% elo desempenho 

energético c ecológico de um motor. O autor fez um modelo matemático desse 

fenômeno de onda baseado no método ele diferenças finitas com fluxo integrado, e 

verificou que pata cada regime de traball1o de um motor b:1 uma dimensão ótima dos 

tubos e resonadores. Esses valores produzem uma sobreca rga acús t..ica c diminuem o 

trabaU10 mecâtúco usado para os processos ele trocas gasosas. 

BON D c/ a/. (1972), constataram tJUC num 1vliC, um rápido aquecimento do 

coletor de adnússão permite uma mell1or vaporização do combustível na partida a frio , 

ocasionando a redução da enússão de monóxido de carbono CO . Além disso sabe-se 

que o sistema catalisaclor, nesse período, ainda não está suficientemente aquecido para 

ter uma ação eficiente. 

BAUE R c/ a/. (1998), estudaram o comportamento da transferência de calor 

no coletor de admissão em um iviJC, para escoamento permanente e pulsante. Várias 

características do sistema investigado podem influendar a taxa de transferência de calor: 

efeitos de entrada, curvatura dos tubos, escoamento permanente e as fluh1ações da 

pressão. Através ela técnica utilizada ele demonstrou que a dinânúca das ondas induz 

significativamente o fluxo de calor e nas aplicações que necessitem de nma solução 
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temporal, é cl-uamente inapropriado assumir a condição de quase - permanente para o 

comportamento ela transferência ele calor. 

Para um estudo específico do sistema de exaustão MIKIYA e/ a/. (1996), 

fizeram uma análise moclal da distribuição ele pressão do som nos tubos de exaustão 

através de ensaios experimentais e cálculos dos picos de pressão do som, que são 

responsáveis pelas componentes de baixa freqüência dos ruídos da exaustão. A posição 

elo silencioso foi otimjzada e o sistema de exaustão ficou com melhor propriedade 

sonora. A comparação elos túveis de picos ele pressão do som foi feita pela análise 

modal dessa pressão através elo método BEM (13ounclary Element Method). 

Tem-se verificado nos atuais motores uma grande tendência na clit1Únuição 

elo ângulo de cmzamento de válvulas, indo de encontro a motores ele gerações passadas, 

pois nesses motores, utilizava-se desse recurso para aproveitar os efeitos de inércia 

conseguindo um melhor preenchimento da câmara de combustão. O conhecimento 

mais detalhado ela influência de cada parâmetro no funcionamento ele um motor através 

da modelagem, aliado a novas tecnologias tem permitido obter melhores índices de 

desempenho elos motores modernos, apesar da dinúnu.içào do ângulo de cruzamento de 

válvulas. 

O processo de renovação da carga (PRC), é relevante dentro do ciclo de 

trabalho de um MCI, uma vez que o modo como ele acontece, pode influenciar o 

renclitnento mecânico, o movimento do ar dentro do cilindro, a quantidade de oxigêtúo 

dispotúvel para a combustão c portanto as enússões e a eficiência global do motor. 

Uma das maneiras bem difundidas, relativas ao PRC, t)Ue tem procurado 

elevar a desempenho do l'vlCI, tem sido a utifuação ela sobre-alimentação. Apesar de sua 

utilização constar da década de 30 TAtvlARIT apud BENSON ( 1982), seu uso mais 

intenso se deu nos últimos 15 anos. 

O método ele sobre-alimentação mats difunclido tem sido nos motores 

Diesel através da turbo-aHmcntação. Aproveitando a energia disponível nos gases de 

escape, aciona-se uma turbina acoplada a um compressor que fornece ar aos cilindros 

com uma pressão, c1ue em veículos industriais pode chegar a 2 bar. Desta forma 

consegue-se introduzir uma maior c1uantidade de massa de ar do CJUe numa aspiração 

natural, c para igual quantidade ele combustível pode-se obter uma potência de 50% 

superior TAtvlARIT apucl BER.ENYI (1964). 
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A compressão do ar pelo compressor provoca o aumento de temperatura, 

que afeta a sua densidade e portanto a massa admitida pelo motor. Para compensar esse 

efeito resfria-se essa massa de ar antes de ser admitida pelo cilindro. De modo que, ao 

extremo do coletor de admissão está conectado um trocador de calor (Intercooler), cujas 

características geométricas condicionam não só as propriedades termodinâmicas como 

também, a dinâmica das ondas de pressão que viajam pelo tubo de admissão. 

Para turbo-alimentar um MCI é necessário resolver um grande problema 

que é o acoplamento de uma máquina de fluxo continuo a uma de fluxo pulsante. O 

correto funcionamento desse conjunto dependerá fortemente do acerto da zona de 

trabaUto conjunto de cada máquina. 

Nesses motores, o regime de velocidade c carga variam numa ampla fai'<a, 

sobretudo nos motores pequenos c de veículos ligeiros. N essas condições os fluxos de 

ar na admissão e dos gases de escape variam entre limites muitos diferentes. Por isso a 

turbina em certas ocasiões terá que funcionar em regimes onde a energia dos gases de 

escape é muito bai..xa c portanto, o compressor soprará pouco di.mi.ntúndo a carga. Esse 

efeito, unido a pouca turbulência na câmara de combustão pode ocasionar a produção 

de grande quantidade de umidade no escape Ti\ M1\ RIT apud T-TEYWOOD (1988). 

Como o flu xo nos tubos de admissão e escape é pulsante, tanto a turbina 

como o compressor são afetados pelas ondas de pressão originadas em cada cilindro 

durante os processos de escape e admissão. Isso resulta no fato de que os parâmetros de 

caracterização do ponto de funcionamento instnntâneo podem modificar no toriamente 

durante o ciclo do moto r. 

Nos parágrafos anteriores procurou-se evidenciar alguns aspectos que 

envolvem a interação aerodinâmica dos componentes de um conjunto motor a 

combustão interna. 

TAlviARJT, V .R.B. (1995). SinleJis de la AerodinaiJiim lntr.rna de/ Motor Diml 

SobnJa!iiJiwlado, U n..iversidad Politecnica de Valencia, Valencia, Espanha. 
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Esse projeto constittúu-se portanto, nwn estudo aprofundado dos 

processos de admissão e exaustão de um motor a combustão interna aspirado e turbo

alimentado, utilizando modelos teóricos e ensaio experimental, que possibilitou avaliar 

em detalhes a influência de cada parâmetro que interfere no funcionamento do 

conjunto. Com isso vislumbrou-se a possibilidade de adoção de novas tecnologias que 

consigam atingir avanços não só no desempenho energético , como também, no 

ecológico dos MCI. 

3.1.2 Eficiência volumétrica 

A eficiência volumétrica sofre influência de diversos fatores. Por isso, junto 

com a análise do efeito que exercem separadamente sobre a eficiência volumétrica, é 

conveniente estudar a influência conjunta desses fatores em função do regime de 

funcionamento do motor. 

Para se ter uma melhor compreensão de como foi o estt1do c determinação 

dos pontos ótimos dos parâmetros que exercem maior influência no funcionamento do 

motor estudado, apresentamos a seguir uma análise do comportamento de cada 

parâmetro relevante e suas interações no comportamento do motor. Essa análise nos 

possibilita uma identificação de alguns parâmetros relevantes e procura justificar o 

procedimento adotado no planejamento dos experimentos. 

3. 1.2.1 Pressão no cilindro no final do processo de admissão 

A pressão da carga no cilindm (P j, quando se supõe encerrado o processo 

de adnussâo, é a que exerce maior influência sobre a eficiência volumétrica. A redução 

da pressão da carga admjtida, durante o movimento da carga admitida, depende da 

resistência hidráulica no sistema de admissão c é proporcional ao quadrado da 

velocidade médja da carga wad na área de menor secção do sistema de admjssào. 
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2 

Ma = Pk- Pa = (f32
- Çad )m~d Pk (1) 

Onde: 

T\ = Pressão na entrada do sis tema de admissão. 

P, = Pressão no cilindro quando se encerra o processo de admissão. 

~ = w, / w,J, coeficiente de amortecimento, w, = vel. média do ar na secção 

examinada. 

Ç.d Coeficiente de resistência do sistema de admissão na secção mais 

estreita. 

pk = Massa específica do ar na entrada do sistema ele admissão. 

Sobre a magnitude da ~Pa influenciam também o desenho do coletor de 

admissão (disposição das válvulas, existência de curvas, resistências locais, etc.), o 

acabamento das superfícies internas ela parede do sis tema ele admissão, a posição da 

válvula borbole ta (para os motores com formação externa da mistura) e o regime de 

velocidade. 

Na FiGU RA 5, 

segundo JÓVA J (1984), ilustra-

se a relação entre a eficiência 

volumétrica ll,. e w,.~ na seção 

das válvulas de admissão para a 

posição de máxima abertura no ~7 t-----+------+-----+--"'"""-~ 

7(J f f() Wad• m/J 
funcionamento de um motor de 

quatro tempos ele um automóvel 

em reg1me nominal. FIGUIV\ 5 - Efic. Vol. x Vcl. Max da carga 

FERG USON ( 1986), afirma que 

ao aumentar a velocidade w•d• a eficiência volumétrica T] ,. clim.i.oui, considerando-a ao 

desenhar o sistema de admissão quando se deseja aumentar a velocidade ela carga. Na 

zona bachurada próximo ao limite superior se encontram os valores de 11,. típicos para os 
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motores Diesel, enquanto que próximo ao limite inferior encontram-se os valores de 11 ,. 

para motores carburados. 

3. 1.2.2 Pressão e temperatura de entrada 

A pressão da carga na entrada exerce certa influência sobre a magnitude da 

11"· Ao aumentar Pk (pressão na saída de um compressor), sem variar a pressão de 

escape, a relação Pa/Pk cresce devido a diminuição relativa das perdas hidráulicas, 

aumentando assim a eficiência volumétrica 11v. 

Ao aumentar a temperatura da carga sua densidade diminui, por isto o 

aquecimento do co letor de admissão de um motor carburado só é conveniente até certo 

limite, correspondente ao calor necessário para a vaporização do combustível. O 

aquecimento excessivo influi negativamente sobre o enchimento do cilindro. O 

incremento de tempcralura da carga fresca é igual a: 

(2) 

onde: 

s r = (fo -TJ = Increnlcnto da temperatura da carga fresca. 

b.Tcr = T ncremento da temperatura da carga fresca <.kviJo a troca ele calor. 

ilT,.r = Diminuição da temperatura J a catg.l fresca devido a vaporização J o 

combustível. 

O aumento ela temperatura Tk, reduz a magni tuJe de Sf' devido a redução 

da intensidade de troca J e calor entre a parede do coletor e o ar por causa Ja redução da 

diferença de temperatura entre o coletor e o ar. Assim, reduzindo a magnitude L\T 

cresce a eficiência volumétrica 11v. 
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Segundo dados experimentais JÓVAJ (1984), afirma que conhecendo a 

eficiência volumétrica 11\"1 a temperatura Tk1, no caso que esta varie até Tk2 a eficiênát 

ll-.2 pode ser determinada conforme a fórmula: 

'lv l _ ~kl --- --

1lv2 Tk2 
(3) 

É necessário ter em conta que o aumento de 11,. ao elevar a temperatura Tk 

não leva ao crescimento da carga mássica Gtot> posto que a densidade da carga diminui 

simultaneamente. 

3.1.2.3 Pre.rsão dos ga.re.r re.riduais 

A pressão P"'"" também influi na 11"· O aumento da pressão Pr, mantendo

se constante a temperatura Tmu;t> corresponde a presença de maior c1uantidade de gases 

rcsidunis no cilindro. Neste cnso, grande parte do curso do pistão a partir do Pl'viS (no 

proce:;so de adtrussão) é usado pata a expansão dos gases residuais e a adtrussão efetiva 

só começa mnis tarde e como conseqüência n 11" dim.inu.i. 

Segundo TA tvlA RIT (1995), a pressão P<>Ju<t exerce r vezes menos influência 

sobre n 11" que a pressão no final da admissão Pind" A pressão Pexau<t depende das 

condições do escoamento no escape c da resistência do tubo de escape. Dn mesma 

forma que no sis tema de admissão, a resistência do sistema é proporcional ao quadrndo 

da velocidade de saída do gás na seção mirúma de passagem c, portanto, é proporcional 

ao <.1uaclrado da rotação do virabrequim do motor. Tomando em consideração a menor 

influência de Pmu' t sobre 11v, em alguns projetos de motores diminuem-se as sccç<lcs de 

passagem das válvulas de escape aumentnndo-se em contrapartida as secções de 

passagem das válvulas de ndm.issão, obtendo destn maneira o aumento da 11"· 
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3.1.2.4 Lavagem 

O valor de llV pode elevar-se mediante a lavagem da câmara de combustão. 

A lavagem nos motores a quatro tempos realiza-se no periodo Je cruzamento de 

válvulas, próximo ao ponto morto superior PMS. Nos motores que funcionam com a 

sobre-alimentação, onde Pk > Pcxauw a lavagem sempre se efetua. Sendo perfeita a 

lavagem da câmara, assim f = O, um aumento relativo do renuimcnto volumétrico é 

atingiuo. Com a sobre-alimentação utilizada no nosso motor espera-se pouer avaliar 

bem esse fator. 

3. 1.2.5 Aq11ecimmto da t:arga 

JÓV i\] (1984), deduz uma expressão que relaciona o aquecimento Ja carga 

c a eficiência volumétrica qv: 

r pa Tk 
7Jv = rp r - 1 Pk Tk + flT + rpJT,. 

Onde: 

<p = (lVI 1 + lvi ,) /(tvl ~a + M,) = Coeficiente de recarga. 

f = "tv[r/lvi I = Coeficiente de gases residuais. 

r = laxa de compressão. 

T, Tcmperahua 

dos gases residuais. ?v ,-----r-----,,----~ 

Na equação (4), 

observa-se CJUC Y},. decresce com o 

aumento de ~T. 
IJ IIJ Aí.K 

Fig. 19 Etíciência volumétrica x variação de 
temperatura. 1- motor Diesel, 2 - motor 
carburado. 

(4) 
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J\ FIGURA ó mostra a dependência entre T],. e .!lT para um motor 

carburado de quatro tempos e para um motor Diesel em caso de Tu = 288k e Pu = 0,1 

lvfPa. Da figura pode-se inferir que o aquecimento da carga notoriamente influencia a 

T], .. Nos motores com formação externa de mistura parte do calor introduzido com o ar 

é gasto para esquentar c evaporar o combustível. Entretanto, sabe-se que na maioria dos 

casos a quantidade de calor empregado para esse fim, não pode garantir a completa 

vaporização do combustível que se encontra no coletor ele admissão. Se a temperatura 

do meio ambiente for muito bai..'<a, pode-se formar gelo no coletor. Por isso, para esse 

tipo de formação de mistura, aquece-se adicionalmente (com gás ou mais 

freqüentemente como água do sistema ele arrefecimento) os condutos de admissão. Há 

ele se ter em conta que o aquecimento excessivo do sistema de aclrnissão, no caso para o 

qual a mistura de ar/ combustível fornece mais calor do que o necessário para a 

vaporização do combustível conduz a um aumento injustificado da magnitude do L\T e 

a correspondente diminuição do coeficiente flv e da carga mássica. 

3.1.2.6 Enchimento do t11otor a rvlafão co11stante) vmiando a 

carga 

Outro fator in1portnute que tambétn será contcn1plado nos ensatns é a 

variação da carga. Ao 

diminuir a carga do motor 

carburado e fechar 

simultaneamente a borbole ta 

dos gases, as perdas 

h.idráulicas aumentam, o que 

leva a variação da forma com 

que acontece o processo de 

troca gasosa. A relação 

existente entre a pressão P. e 

a posição da borboleta de 

f, O 

0,(}~ 
Abertura da borboleta 5O fPO~f 
FIGURA 7 - Variaçiio prcssiio, gases residuais e 
cfcc. Vul. no motor carburado. Fonte: Jóvaj 
(1984). 

controle é mostrada na FIGURA 7. 
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Ao fechar demasiadamente a borboleta de controle o coeficiente dos gases 

residuais f cresce. Devido a menor temperatura da superfície em função da diminuição 

da carga, o aquecimento da carga diminui pouco. Entretanto, a variação de ..:\T nesse 

caso é insignificante. Como resultado da ação conjunta desses fatores, a eficiência 

volumétrica 11,. diminui com a redução ela carga. 

3.1.2.7 Injluéncia da variação da rotação 1w em·himento do.r 

motores 4 tempos 

Outro fator muito importante t}Ue será explorado nos ensaios é a variação 

da rotação. Influem sobre a qualidade do enchjmento, a resistência no sistema ele 

ad1nissão, o aquecimento da carga e a presença de gases residuais, quando o motor 

funciona variando-se a freqüência ele rotação a máxilna carga (segundo a característica 

externa de velocidade). Ao mesmo tempo exercem grande influência as fases ele 

distribuição elos gases e os fenômenos ondulató rios que aparecem nos sistemas de 

admissão e escape. 

Na I'IGURA 8, JÓVAJ (1984-), mostra a variação de alguns fatores que 

influem sobre a 11,. em função do regime de 

velocidade do motor. Quando a rotação 

aumenta, a resistência do sistema cresce 

propo rcionalmente ao quadrado da mesma, 

como resultado disso ..:\P também cresce, na 

propo rção que diminui a pressão P,. Apesar 

ela temperatura média da superfície 

tra nsrnissora de calor elevar-se, a 

temperatura de aquecimento da carga ..:\T 

diminui, devido ao tempo de intercâmbio 

dos gases decrescer. 

O Coeficiente elos gases 

FIGURA 8 - Fatores que caracterizam a 
:~clmissiio f' tn fundo cl:~ t·ot:u:iio 

residuais faumenta pouco. Como conseqüência disso ao aumentar a rotação, não se leva 
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em consideração a influência das fases de distribuição dos gases e as fugas dos gases 

através dos anéis e supomos que <p. = <p2 = 1, a eficiência ll,. deve diminuir. 

1\.fediante a apropriada escolha das fases de admissão e escape, consegue-se 

obter as relações correspondentes nas condições de funcionamento entre a quantidade 

de carga fornecida Gc e o rendimento volumétrico llv em função de n (veja FIGURA. 

8). 

Ao aumentar a rotação, a eficiência volumétrica 11,. em princípio cresce até 

um certo ponto e logo depois de alcançar seu ponto de máximo, decresce. 

Anteriormente mostrou-se que para garantir uma melhor lavagem, o 

enchimento do cilindro e a recarga do motor de 4 tempos é útil ampliar as fases de 

admissão c escape. 

As fases de admissão e escape são escolhidas experimentalmente buscando-

se o maior coeficiente 11,. naqueles regimes de velocidades, nos t}uais se tetJUCr obter o 

máximo para o motor. 

Nas rotações mais baixas, a eficiência volumétrica diminui devido às fases 

de admissão e escape eleitas não cotrespondercm a este regime de velocidade, assim 

como a causa da fuga de parte da carga ao final da admissão (quando o pistão se move 

desde o PMI até PMS), retornando ao sistema de admissão. 

Ao aument:u a freqüência 

de rotação, em comparação com o 

valor cotrcsponclente a máxima 
/),8 

eficiência volumétrica 11 ,. diminui t{b .... --~ 

como resultado do awnento ela 

resistência na admissão e a influência 0.9 

de outros fatores anteriormente 
0,2 

mencionados, FIGURA 9. 

{) Ca rburado 30% car a 

A FIGURA 9 JÓVAJ 

(1984) , mostra as curvas 11 ,. = f (n) 

nm/n n,rpm 

FIGURA 9 - E fic. Vol. para diferentes 
cargas versus rotaçào 

para motores Diesel e carburaclos. A cmva 3 representa a variação de 11,. no motor 
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carburado quando a borboleta de controle está totalmente aberta. Ao diminuir a carga, 

fechando a borboleta, as resistências no sistema de admissão aumentam e com o 

aumento da rotação a eficiência 11v diminui mais bruscamente (curva 4). 

À medida que vai se fechando a borboleta vai crescendo a depressão no 

espaço situado atrás dela. Nesse instante em que a relação P./I\ é igual a crítica a função 

11 ,. = f(n) se converte em hiperbólica (curva 5). 

A eficiência llv no motor Diesel a plena carga é um pouco maior (curva 2) 

que no motor carburado (cwva 3), além disso, a cmva 2 tem inclinação mais suave elo 

que a cwva 3, o que se explica por serem menores as perdas hiclroclinâm.icas na 

admissão elo motor Diesel. 

Quando o motor funciona em vazio, 11 ,. no motor Diesel é maior (curva 1) 

devido a um menor aquecimento da ca rga. 

Pata certa fai..'{a de rotações o coeficiente 11v pode elevar-se mediante uma 

efetiva utilização elos fenômenos ondulatórios nos condutos de escape c adtnissão 

(sobre-alimentação inercial). 

Na FIGURA. 10, ilustra-se 

a variaçâo do coeficiente 11_. para alguns 

moto res Diesel e carburados, ao 

funcioná-los segundo características 

externas de velocidade (que eleve ser 

entendida como o comportamento do 

torque, da potência c consumo 

específico efetivo a 100% de abertura 

da borbolet:l). Ao funcionar nos 

regimes nominais o coeficiente 11,. varia 

entre os limites de 0,75 - 0,85 nos 

motores carburados c de 0,80 - 0.90 

nos motores Diesel. 

'/Y 
1/Bf 

49 
tl,7J 

0,7 

(),7 

·"- f --_..-- 2 j 

f O{)() f filO fBQQ o) ~~~~d n,rpm 

f ~ 
~ .......... 

~~ 

9 ... ~ ~..--"""' ~-~ ,. ........... 
v _/ 

17 ~ :-- 6 
/ ~7 

, 
-

fWO 1#1/J 22(!) Jooo JBOO n, rpm 
b) Carburado 

FIGURA lO - E ficiência volumétrica. de 
diversos motores versus 
rotação. a) Diesel, b) 
Carburado. 

Na análise feita até o momento procurou-se mostrar quais são as tendências 

de influência de cada fator sobre 11v, nos motores carburados e Diesel. A expectativa é 
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de não só confirmar algumas dessas tendências no motor a álcool, que será analisado, 

mas também encontrar comportamentos e aspectos específicos que possam sinalizar 

algum tipo de caminho que nos permita otimizar o funcionamento de todo o conjunto. 

3.1.2. 8 Modelagem e t'álculo da rficiência ?Jo/ttméttica 

PROCESSO DE ADMISSÃO E 
MOTORES DE QUATRO TEMPOS 

EXAUSTÃO NOS 

Um estudo profundo dos processos de adm.issào e de exaustão nos motores 

de combustão interna se faz necessário, pois a interação destes processos afeta 

significativamente a eficiência volumétrica e por conseqüência o seu desempenho. 

PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO 

PMS 

) 

PMI 

Nos motores de quatro tempos a váhrula de exaustão é aberta ainda no 

curso de expansão, alguns graus antes do pis tão atingir o PMI. Em seguida o pistão sobe 

no curso de exaustão descarregando os gases da combustão através do coletor de 

escape. Alguns graus antes do pistão atingir o PMS, no curso de exaustão, a válvula de 

admissão é aberta; enquanto <]Ue a válvula de exaustão só é fechada alguns t,ttaus após o 

pistão passar pelo PMS, no curso de admissão. A válvula de admissão só é fechada 

alguns graus após o pistão passar pelo PMI. 
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Assim, existe um espaço angular no qual as válvulas de admissão c de 

exaustão encontram-se abertas simultaneamente. Este espaço angular é conhecido como 

cruzamento de válvulas. 

Quando a válvula de adm..issão é aberta parte dos gases vai para o col.ctor de 

admissão visto que a pressão no interior do cilindro é mais elevada. Quando o pistão 

inicia o curso de adnussào, retoma para o cilindro os gases que foram para o coletor de 

admissão e parte da última fração dos gases de exaustão. Esse total de gases que retoma 

ao cilindro é denorninado gás residual. 

A ntistura fresca só começa a entrar no cilindro pouco depois do 

fechamento ela válvula de exaustão, pois inicialmente acontece uma expansão da massa 

de gás residual com a conseqüente queda de pressão. 

ANÁLISE TERMODINÂMICA DOS PROCESSOS DE 
ADMISSAO E EXAUSTÃO 

Durante os processos ele admissão c exaustão dos motores de combustão 

interna de quatro tempos pode-se usar a lei da conservação da energia aplicada a um 

volume de controle. 

• • i 
Q+ f(h +ec+ep)(Py,dA)- f(h +ec+ep)(Py,dA)- Wvc = ~I feJXIV (5) 

k h IT 

Integrando nas áreas de entrada c saída e no volume de controle, 

(6) 

ele outra forma, desprezada energia cinética c potencial: 

(7) 
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Pazendo uma análise durante o processo de admissão, adota-se a seguinte 

nomenclatura para índices: 

m'fl = iwta11/e 110 q11al a IJ(/Itm/a de admiJsão é a/JC11a. 

)i'a = i11slrw/e 110 q11al a ~~tílwtla de admisJf7o é ftdHula. 

m1e = imlrl11/c 110 q11al a IJ(Í/tJI(/a de exallslrlo é aberta. 

jiJC = i11sla11/e 110 q11al a l!(í/wtla de cxa11slão éfecbada. 

ia = i11slrmle 110 qNal i11ida a e11tmda de miJtmn jium. 

l l!S = resid11al. 

i11rl = illrlll:drla. 

Admitindo que o fluido operante nestes processos comporte-se como gás 

perfeito, a variação da energia do volume ele controle é dada por: 

~E = C, ~(mT) = C,. ~(PV /R) 

I 
M = cJ1(mT) = --11(PV) , portanto a variação da energ1a elo fluido 

k - 1 

operante durante o período ele adrnissão é dada por: 

/1E = ( pfvaVfva - pm•a~1va) 
k-1 

Introduzindo (8) em fl) : 

(P V - P V ) • • • 

(8) 

fm fm am am = JQ dt - JPdV + J(m h - m h )dt k - l e e s s (9) 

Com relação aos fluxos de massa que entram c saem do cilindro durante o 

intervalo de abertura da válvula ele admissão, pode-se subdividir o processo em duas 

etapas. i\ primeira vai do instante no qual é aberta a váh't1la de adtn.issào (ml(l) até o 

inst:mte no t]ual é fechada a váhrula de exaustão (fve), que é o período de cruzamento de 

válvula. i\ segunda etapa vai do instante no qual entra mistura fresca no cilindro (ia) até 

o instante no qual a válvuJa de admissão é fechada. 
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Durante o cruzamento de válvula há um fluxo liquido de massa para o 

interior do cilindro, constituindo-se na massa residual de gases . 

( p V p V ) fm • f1'o fn! • fm • 

fm fi"~~I am am- jQdt - JPdV+ j(mc1,T) r~s dt+ fCm cPT);11" dt (10) 
cn·a a\'a CI WI ia 

i11tegrando no tempo, 

fm • 

O nde, lll;mt = J lll inddl 

ia 

e 
fi"e • 

Jll T<'S = J Jll f\'sdf 
cn·a 

fm 

(11) 

Pfw,Vfra - PawYam = (k - l)Q - (k - I) f PdV +(k - l)c plllr.-sT n·.< + (k - I )c l' lll ;,,./T;/1{1 (12) 
ava 

:NIASSA DE :NIISTURA FRESCA INDUZIDA PARA O 
INTEIUOR DO CILINDRO DURANTE O PROCESSO DE 
AD:NHSSÃO 

A massa da mistura ftcsca induzida é obtida evidenciando-a na equação 

(12), 

ou, 

(14) 

A eficiência volumétrica dos motores de combustão interna pode ser 

expressa pela razão entre a massa de mistura fresca induzida para o interior do cilindro e 

o produto do voltm1e deslocado pela densidade da mistura, 
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onde, 

111 ind 

P;,dVd 

que substituindo na equação (15) teretnos, 

(k - 1) Q 

k ~~~~'~' 

(k - i) fi·a PdV 

- k f p v 
am md d 

T,,.s 111"'-' 

'0ud Pind~l 
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(15) 

(16) 

Pode-se observar que o a(]UCcimento da mistura durante no processo de 

admissão pelas paredes do cilindro, pistão c cabeçote contribuem pata reduzir a 

eficiência volumétrica . Observa-se tnrnbém que a massa residunl tambérn contribui 

negativamente. 

Considerando uma condição li.tnite na qual a rotação do motor tende a zero. 

Neste caso não existiria queda de pressão através das váh'1.1 las no seu fechamento, então 

Logo, 

111 ,.., T,.., 

'F;"" P;l/(' v" 

T,,,
5 

/Jl ,.., 

'0ud Pind~l 
(17) 
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O volume total ocupado pela mistura em cada posição da mat1Í\7 ela (8) é 

dado pela e<.1uaçâo a seguir, 

[ 
r 1 ] V = V0 1+ ~ (l-cose) (18) 

onde Vo é o volume da câmara de combustão. Substituindo a eq. (18) na (1 7) tem-se, 

vo[l + ~{l- cos () fiu )] - vo[l + ~{1 - cos ()01\1 )] 

IJ ,, = ( ) 

V0 [1 +.c.=.!. {I - COS () mu )] 

_!_ p <JOUJI - I 2 -

k P;.u v" 

I = v. 2 J 2 - _!_ POOUJI - I 2 -[[
I +.c=_!_ {l - cos () "" )1 - [1 + c.=.!. (1 - cos 8 .. J]] ( ) V0[1 +.c=_!_ (1 - cos 8"'J] 

/,. o v k P, v 
,/ mJ ,t 

( 
k - 1 J Q fn resT,·es 

k P;lld vd T,nd p ind v" 
lembrando que, r = VI I "" => VI = r Vu, e que vd =VI- vll. 

[

,. 1( )] [ r- 1( )] - V 1+- l - cosO 
- c os 0 am - c os ()"" I ( p ) o 2 '"" 

- 11 2 """'' I IJ,.- o I -- --- I 
I ' - V o k P,nJ V, - I o 

[ 
r - 1 ] V0 I + - (1 - cos e .,, . ., ) 

'7,. = V0 (r - 1) ((cosB,_"'" - cos B fm )J _ _!_( P,._.,,., _ 1J ~ _ 
2 1 V0 - V0 k P;,d 1 V0 - V0 

Finalmente tem-se uma expressão para a eficiência volumétrica em função 

do ângulo ele abertura c fechamento da válvula ele admissão , da taxa ele compressão, do 
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calor trocauo entre as peças metálicas do motor e a mistura, da cilindrada, do gas 

residual, da densidade da mistura, da pressão de exaustão e de admissão. 

(cose . - cose . ) 1 ( p I ,. -1 J = (H (I fia - t>.TIIIlll -I 1 + - - (1 -cose ) -
"" 2 k( . - 1) J> 2 (1\'l/ I md 

I I I n•.• Tr.-s 

I;m,Piudr~, 
(19) 

O cálculo da eficiência volumétrica foi feito tomando por base a eguaçào 

deduziua teoricamente aplicando uma análise tcrmod.i.nâmica nos processos de adm..issão 

e exaustqo de um motor a combustão interna de quatro tempos. Usando a equação da 

energia aplicada a um volume de controle que compreende cabeçote, parede do bloco, 

anéis c topo do pistào, chega-se à equação para a de terminação da eficiência 

volumétrica. O fluxo tm1ssico através da válvula é considerado quase-estacionário e 

isentrópico, o calor específico do gás é considerado constante c k = 1,4. (fAYLOR 

1971). 

Conhecendo-se o diagrmna de abertura e fechamento das vá lvulas de 

admissão c escape, a ta xa de compressão, a pressão de exaustào e admissão, a densidade 

da nustura podemos avaliar a eficiência volumétrica para rotaçào zero do motor com a 

equação (19) acima. TAYLOR (1958), apresenta '7 alores para a variação do coeficiente 

de gases residuais quantificando-os entre I = 0,05 processo ideal c I = O, I para valores 

reais medidos.E ainda usando os valores para quantificação de fração de gases residuais 

e troca de calor en tre a tnistura e as paredes, c substituindo todos esses valores na 

cguaçào acima, podemos quantificar o valor da eficiência volumétrica teórica, que variou 

entre 0,87 e 0,94 para os d..ifcrentes arranjos. 

Já para o motor em funcionamento para diferentes rotações, calcula-se a 

eficiência volumétrica pela seguinte equação: 

Ai ci fva A* p c 

wV J ~-p C 
d .ava Ai i i 

_2_ (.?.2/k _ P.<k+l)/k }i e 
r - 1 
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Essa eguação devidamente normalizada, colocada sob as condições de 

inexistência de fluxo reverso e no limite de flu xo blocado assume a segtúnte forma: 

= O,SS(e fvn- Bam JJ_ 17,. 7r z (20) 

Infelizmente, com as condições e dados geométricos do motor ensaiado 

(Z= 0,052 até 0,139), pôde-se constatar que o modelo proposto pela equação acima não 

apresenta uma boa solução de predição da eficiência volumétrica, pois a solução dessa 

ec1uaçiio tem um comportamento assintótico para pequenos valores de índice de Mach 

(Z), conforme se pode verificar na FIGURA 11, comentada por PERGUSON (1986). 

Esse índice de Mach relaciona o diâmetro elo cilindro com o cJjâmetro elo pé da válvula, 

c ainda velocidade média do pistão com a velocidade sônica nas condições do 

escoamento. 

r,. 
0.7 

v 
o A 1--o.L.s- - ----!-.. o::--- - -----:-'J.-:-5 _ ___. 

7. 

FIGURA 11 - Eficiência volLmlét.rica x ú1clice de Mach. 

Entende-se c1ue o comportamento hidrodinâmico do escoamento na 

garganta da válvula ele admissão, principalmente para motores que tenham pequenos 

índices de Mach, deva merecer um modelo mais complexo CJUC considere efeitos ele 

descolamcnto do escoamento nas paredes ela g:uganta da válvula, atrito, gradiente de 

pressões, redução c variação da área efetiva de escoamento. Esse estudo será continuado 

e aprofundado numa etapa futura dessa pesquisa onde se pretende fazer, um estudo da 

hidrod.i.nâmica elo escoamento não só na váhrula como nos coletores de admissão c 

escape, através ele técnicas de CFD. Com esses valores pode-se compará-los com os 

dados obtidos experimentalmente e verificar o desvio encontrado entre o modelo e os 
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resultados ensajados. Quando for apresentada a eficiência volumétrica calculada nos 

gráficos no item análise de resultados, a mesma foi obtida somente experimentalmente 

na bancada dinamométrica, pois o modelo de cálculo teórico da mesma, antes descrito, 

não se apresentou satisfatório para as regiões de trabalho do motor ensaiado. 

3.1.3 Medição da pressão na câmara de combustão 

Até o desenvolvimento de sensores de pressão eletrônicos nos anos 60, a 

meilição do traço de pressão de wn ciclo completo de um motor era impossível afirma, 

POWELL (1993). 

Segundo SAMllvfY e RIZZONI (1996), um grande número dos automóveis 

de passageiros de hoje são equipados com sistemas de controle ele detonação, 

tipicamente empregando um ou mais acclerômetros. Este método apresenta uma relação 

sinal-ruído mim em altas rotações, devido ao alto 1Úvel de mídos mecânicos presentes, o 

que não ocorre quando se utiliza a própria pressão da câmara de combustão. 

Existem vários tipos de sensores de pressão. Em geral, a pressão do gás atua 

em um iliafragma montado de forma a se produzir um sinal elétrico a partir da 

deformação de um extensômetro, ela própria pressão em um cristal piezclétrico, pela 

mudança de geometria de um circuito magnético ou da folga de um condensador. Para 

se assegurar a confiabilidade da mcilicla, é necessária a utilização de um sensor com. 

freqüência natural bem superior a das ondas de pressão a serem medidas, por exemplo 

40kHz, ou superior. 

Sensorcs cletrôaicos de pressão e a capacidade de processamento dos 

1mcroproccssadores possibilit.'ltam a meilição desta variável fundamental do motor. 

Segundo POWELL (1993), seu uso tem sido pesqwsado para controle ótimo de disparo 

de centeU1a, controle de detonação, controle da relação ar-combustível, detecção ele 

falha de jgnição e estimativa de temperatura da carga. Assim, a meilida da pressão no 

interior da câmara de combustão tem várias aplicações para controle de motores em 

tempo real. N enhuma isoladamente justifica o custo dos sensores, mas talvez a 

utilização de mais de uma aplicação o faça. Por exemplo, uma implementação pode 

incluir detecção de falha de ibrtúção, controle de avanço de centelha individual c 

balanceamento da relação ar-combustível entre os cilindros. 
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A função básica do controle do disparo da centelha é posicionar o traço de 

pressão do cilindro com respeito ao movimento do pistão (ângulo do vimbrequim) de 

modo que a eficiência seja max.imizada, sem ocorrência de detonação POWELL (1993). 

No caso de realimentação por acelerômetros, em altas rotações o controle é desativado 

e/ ou é usada uma ctuva de avanço mais atrasada, causando a perda de eficiência c 

potência do motor (SUN e/ ai., 1996). Uma abordagem alternativa reportada por 

HOSEY apud POWELL (1993) consiste em se empregar uma curva ótima irrestrita de 

avanço, e retardar o disparo da centell1a de cada cilindro independentemente se for 

detectada a detonação, baseado em um controlador realimentado pelo sinal de pressão. 

Verificou-se assim um aumento ele 10% na potência. 

Apesar de se apresentar bastante midosa, a determinação da relação ar

combusúvel através ela curva ele pressão apresenta várias vantagens sobre o scnsor de 

zircôn.io, utilizado atualmente nos gases de escape. Em primeiro lugar, é possível aplicar 

um ftltro de Kalman (obsetvador) <1uc atenua substancialmente os ruídos da medição, se 

o modelo da dinâmica desta variável for suficientemente preciso. Além disso, este 

sistema opera em uma fai:-:a mais ampla, sendo capaz de medir individualmente em cada 

cilindro, podendo ser usado durante o período de aquecimento do motor (POWELL, 

1993). 

As conseqüências da detonação dependem de sua intensidade e dmação. 

H EYWOOD (1988) lembra <Jue, en<1uanto branda, não afeta significativamente o 

desempenho e a durabilidade do motor, mas, se intensa e/ ou por períodos prolongados, 

pode danificá-lo criticamente. Entre as várias fall1as observadas, destaca: 

• quebra dos anéis do pistão; 

• deterioração da junta do cabcçotc; 

• erosão do cabeçote, do topo c do pecimetro do pistão; 

• abaulamento e derretimento ele partes do pistão. 

A intensidade da detonação tem sido caracterizada quantitativamente de 

diferentes formas. Tradicionalmente, esta medida é obtida a partir elo sinal de pressão 

na câmara de combust.'io, identificando-se componentes frcqücnciais típicos do 

fenômeno. Estes estão relacionados com a freqüência ressonante da câmara, devido à 

propagação c reflexão das ondas de pressão, característica do fenômeno (SUN e/ a/., 

1996). 
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A intensidade da detonação pode ser quantificada por dois parâmetros, 

baseados no sinal de pressão da câmara de combustão processado por um ftltro passa

faixa na máxima amplitude pico-a-pico e o valor IUviS deste sinal. Como o dano 

causado pela detonação depende de sua intensidade c duração, a importância do valor 

R.MS do sinal é evidente (SUN e/ a/., 1996). 

Outro método de quantificação é o cálculo da energia do sinal processado 

por um filtro passa-alta, como proposto por SPICHER e/ a/. (1992). 

Hudson C. et al. (2001) observaram que o valor médio da intensidade de 

detonação usado para definir o limite entre o ciclo normal c com detonação não é 

necessariamente um valor único. Diferentes valores podem ser utilizados para 

diferentes motores. 

Recentemente, foram utilizados sensores ópticos de detonação, como 

descrito por SUN e/ a/. (1996), que mostraram boa correlação entre os valores ele 

intensidade de detonação obtidos pelo valor RtviS do sinal ele pressão processado por 

um ftltro passa-faixa e pelo valor pico-a-pico elo sinal de luminosidade, também 

processado pelo filtro passa-faixa. Além disso, o aulor mostra uma excelente 

concordância da posição de início da detonação obtida pelos métodos anteriores. 

Outro parâmetro que caracteriza a detonação é seu ângulo de inkio. Para 

determinar este momento, SUN e! a/. (1996), baseados em um t:,,..-ande número ele traços 

ele pressão ele ciclos detonantes em v:lrias condições ele operação, assumiram que h:l 

detonação se a taxa ele variação da pressão em relação ao ângulo elo virabrequim 

ultrapassar 1 ,02lVIPa/ 0
• A precisão deste método foi avaliada em ±0, 13°. 
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3.1.4 Parâmetros fundamentais do motor 

Este item apresenta as relações básicas do cálculo, definições, equações que 

relacionam diferentes parâmetros de um motor de ignição por centelha, dados 

estatísticos de alguns parâmetros fumlamentais do motor e o procedimento para o 

cálculo desenvolvido no presente trabalho. 

Com a metodologia, proposta por J ÓVAJ (1987), pode-se avaliar o grau de 

aproveitamento de calor no ciclo, analisar os fatores que influenciatn o seu 

desenvolvimento, determinar o consumo de combustível e estabelecer quats sao as 

formas para alcançar as condições ótimas de funcionamento do motor. 

A relação entre a quantidade real de ar que entra no cilindro do motor crn 

kg (~ e a quantidade do ar teoricamente necessária para a combustão de 1 kg de 

combustível em kg (!") denomina-se coeficiente de excesso de ar: 

Â = _!_ 
1, 

O trabalho indicado em Nm, fornecido pelo cilindro em um ciclo, é : 

(2 1) 

(22) 

onde P; é a pressão média indicada, em Pa c l/h , é o volume de trabaU10 do 

ilin. _].. l c ruo, em m· . 

A potência indicada de um motor de i cilindros em Watl é dado por: 

N; =3_P;i~,n 
r 

(23) 

onde 21.- é o número ele ciclos ele trabalho realizado pelo motor em 1 

segundo, 11 é a rotação em rps (rotação por segundo), ré o número de tempo do motor, 

ou seja, o numero ele deslocamentos do embolo por ciclo. 

Usando na equação (23) P; em ivfPa, V h em litros e " em rpm, tem-se a N; 

em k\V: 
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(24) 

O grau de aproveitamento de calor no ciclo real é geralmente determinado 

pelo valor do rendimento indicado, que representa a relação entre o calor convertido em 

traball10 mecânico do ciclo, L ; , e o calor total introduzido no motor com o 

combustível. 

(25) 

O rendimento indicado, fJ;, e pressão média indicada, P; , podem ser 

detenninados pelo traball1o indicado do motor, L" Para isso é necessário obter o 

diagrama indicado (Pressão versus ângulo de h,Uo da manivela <p) do motor. A partir da 

potência indicada do motor e da quantidade de combustível consumida em uma hora, 

determina-se o consumo específico indicado de combustível, em g/kWb, que é dado 

por: 

g, 

onde G, é o consumo horátio de combuslÍvcl em kg/h. 

Conhecendo o poder calotffico do combustível, o rendimento indicado será: 

I 
IJ ---

; - PCI· g
1 

onde PCJ é expresso em J / kg e g; em kg/J. 

Para PC/ em MJ/kg cg; em g/kW h: 

3600 
'71 = PCI· g , 

(26) 

(27) 

(28) 

Para comparar motores que consomem combustível com diferentes valores 

de PC! usa-se o rendimento indicado, avaliando-se o aproveitamento da energia Liberada 

no processo de combustão. 

As análises dos fatores que afetam o ciclo termodinâmico c a determinação 

do consumo do motor podem ser feitas recorrendo-se às formulas a seguir. 
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A guantidade de mistura fresca (em kg) que entra no cilindro do motor em 

cada ciclo é: 

onde Gc está em kg/ s e n em rps. 

Para um motor de 4 tempos c 4 cilindros, temos: 

l 
Gm.cic = JJoGc-

2n 

Substituindo a equação (5) em (14), temos: 

(29) 

(30) 

(31) 

onde I/ 11 é o tempo em segundos de um giro da árvore de manivelas. A presença de l /2 

na equação ocorre pelo fato de que em um giro são alimentados dois cilindros com 

carga. 

Nas eguações de Gn.,;.. considera-se a carga de alimentação feita só por ar, 

ou scpt, desprezando-se a quantidade de combustível. 1\ ssi.Jn Gn..;,. pode ser expresso 

como: 

(32) 

onde V~, é o volume ocupado pela carga de alimentação reduzidas as condições de 

admissão (1 ~ e P1) c p1, é a densidade do ar. 

A massa de at, em kg, ttue pode ocupar o vokune de trabalho de um 

cilindro para as condições ambiente, é: 

(33) 

onde V" está em m.l e p1_ (densidade do ar) em Kg/m5
. 

O consumo ele combustível (em kg/s) é obtido das equações (23) e (26): 

(34) 

onde g; é dado em kg/J, N; em W, 1/h em m3 e A em Pa. 
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E ntão, a eficiência volumétrica será: 

(35) 

Pmtanto, o consumo específico indicado Jc combustível (em kg/J) será: 

(36) 

O consumo específico Jc combustível em g/kW.h será: 

g . =3600p* 17" 
' ÂioP, 

(37) 

onde P; é expresso em l'vfPa. 

IntrotluziJJdo-se o valo r de g; da equação (36) na expressão (27) obtemos 

para o rendimento indicado a seguinte expressão: 

1 10 Âp 1 

IJ, - _P_C_J _. g-i = -P-C-'1 . -q,-, P-k 

Se na equação anterior, PC/ for expresso em lvl.J /kg e P; em Jvl Pa, esta 

manterá a mesma forma. 

As et)uações (36) c (38) mostram a relação existente entre g; ou I]; c os 

parâmetros fundamentais que determinam o trabalho do motor. Conhecendo-se, os 

valores de J.., 1711, 1., assim como os parâmetros do ciclo de admissão e o poder calorífico 

do combustível, pode-se determinar o rendimento tio ciclo. 

Da ec1uaçii.o (38) pode-se obter a pressão média indicada do ciclo: 

(39) 

Se na equação anterior PCJ é dado em M.J /kg, P; será expresso em tvfPa. 

Substituu1do o valor de P; da equação (39) na expressão (23), obtém-se a 

equação para a potência indicada do moto r em \XI: 

PCI '71 2n. 
N1 = ------1 V, ,,, p* 

lo ..{ 'r 
(40) 
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Para N; em kW: 

N PC! I]; n ·u 
; = - -----1 ",,l/v Pk 

!
0 

Â. 30r 
(41) 

onde ~~ é em litros, 11 em rpm e PCI em MJ /kg. 

A análise das expressões anteriores permite estabelecer qurus sao as 

condições para otimizar a utilização de combustível introduzido no ciclo. 

A potência efetiva Ne é menor que a indicada N; tlevido a potência 

absorvida pelas resistências passivas N, , isto é: 

N , = N ; -N, . (42) 

Expressantlo p,., em l'vll1a, V h em litros; 11 em rpm, temos a fórmula da 

potência relativa às perdas mecânicas, fórmula análoga à ela potência inclicatla em kW: 

N . = P,,iV,n 
' 30r 

ontle a pressão métlia correspondente às perdas mecânicas em lvlPa resulta: 

= 30N,r. 
Pm ·v 1 ,n 

A pressão media efetiva é: 

A potência efetiva em kW resulta: 

N = p)V, n 
c 30r 

onde P, é datlo Clll lvfPa, vh em litros e 11 em tpm. 

A pressão eficaz em 'NfPa é: 

30 
N,:r 

p = - -
c i v,n 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

Para comparar diferentes motores, obtém-se a potência efetiva por unidade 

de volume: 



He11iJào da Litemtum 

Da fórmula (45) temos que: 

onde N; é expresso em kW / 1. 

N, = N., 
i V, 

N = Pcn 
1 30r 

As perdas mecânicas são avaliadas pelo rendimento mecânico: 

ou então 

37 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

A potência correspondente às perdas mecânicas é constiluida pela potência 

usada para vencer o atrito N u, acionar os mecanismos auxiliares N,,, (a soma deslas 

potências denomina-se atrito mecânico) c ao trabalho realizado pelo bombeamento de 

arN1._,. 

E ntão: 

(5 1) 

O tl 

(52) 

A TABELA 02 mostra dados estaúsúcos dos valores máximos do 

rendimento mecânico c da pressão efetiva média dos motores a I 00% de abertura da 

borboleta: 
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TABELA 02 - Valores máximos do rendimento mecânico c da pressão média efetiva. 

Fonte: JÓVAJ (1987) 

Motores 1], p,, [MPa] 

4 tempos de carburador 0,70 - 0.85 0.60 - 0,95 

4 tempos Diesel 0,70 - 0,82 0,55- 0,85 

Gás 0,75-0,85 0,50 - 0,75 

4 ternpos Diesel sobre-alimentados 0,80 - 0,90 0,7 - 2,0 

2 tempos Diesel rápidos 0,70 - 0,85 0,40 - 0,75 

A potência correspondente às perdas mecânicas pode ser medida através do 

lvlétodo Morse. Esse método consiste em medir separadamente a potência absorvida de 

cada cilindro. Tomando como exemplo um motor de 4 cilindros, a obtenção da 

potência absorvida pelo método Morse é feita do seguinte modo: 

Inicialmente mede-se a potência efetiva deste motor a uma determinada 

rotação. Em seguida desliga-se a ignição do primeiro cilindro e mede-se a potência no 

dinamômetro (na mesma rotação a gue foi medida a potência efetiva). A potência 

indicada do primeiro cilindro é igual a diferença entre a potência efetiva do motor com 

todos os cilindros com ignição e a potência com o primeiro cilinuro sem ignição. 

N. = rq - 1\ f 
t(l) 1 " , 1 "t(l)• (53) 

onde: 

Ni(IJ = Potência indicada do primeiro cilinclro 

N, = Potência efetiva com os quatro cilind ros 

N,(IJ = Potência efetiva do motor sem a igtúção do pumelto cilindro (motor 

funcionando com três cilindros). 

Procedendo-se do mesmo modo com o segundo cilindro, temos: 

7\. f = N -N J 'I i(l} t t(l)> (54) 

Ni(lJ = Potência indicada do segundo cilindro 

N , = Potência efetiva uo motor (4 cilind.ros funcionando) 

1\~{l) = Potência efetiva do motor funcionando sem a igrúção do segundo cilindro. 
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Procedendo da mesma maneira para o terceiro c quarto cilindros, tem-se: 

(55) 

(56) 

A potência indicada do motor será igual à soma das potências indicadas de 

todos os cilindros, onde temos: 

(57) 

A potência correspondente às perdas mecânicas deste motor, nesta rotação 

sera: 

(58) 

Procedendo da mesma maneira nas demais rotações, pode-se traça r a cu1·va 

das potências absorvidas. 

Das equações (49) e (50) tem-se que: 

(59) 

c 

(60) 

Considerando a equação (23), obtem-se: 

PC/ 17, 
P., = -,-J: 'lv 'lmP~ 

f) 

(6 I) 

onde PCI é expresso em tvlj /kg, p, em iYil)a. 

A potência efetiva por unidade de cilindrada em kW / 1, levando-se em 

consideração as fórmulas (41) e (60), resulta: 

(62) 

A análise desta expressão permite estabelecer quais são as condições para 

máxima utilização do combustível introduzido comparando diferentes motores. 
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O grau de aproveitamento de calor é determinado através do rendimento 

efetivo '7, e do consumo específico efetivo de combustível g,. O trabalho efetivo 

referente a 1 kg de combustível é: 

L,= L; - L r:, 

L c 17 -
c PC! 

de onde o rendimento efetivo é: 

Lc - 1- Lnr - . 
L. - L. - IJnr 

I I 

e 

L,= 1]11 L;, 

então 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

Para motores que funcionam com combustível liquido, introduzindo-se na 

equação (67) o valor de T]; da expressão (38) obtém-se: 

(68) 

O consumo específico e[elivo de combustível pode ser delct:minado a partir 

do renwmento efetivo em kg/J: 

l 
gc = ---

q,.PCJ 
(69) 

Substituindo o valor de 1], da expressão (68) obtém-se: 

(70) 

Se p, for expresso em :tviPa e o consumo específico de combustível g, em 

g/k\Vb, a equação terá a seguinte forma: 

g = 3600 p,Jlv 
c ;{foPc 

(71) 
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Na T ABELA 03 mostra-se dado estMístico dos valores máximos de 17,, 77,, !,i 

c g, que se obtém nos motores, funcionando a l 00 % de abertura da borboleta. 

TABELA 3 - Magnitude de ll;, 11., g; e g. que se obtém nos motores com regimes 

nonunais. Fonte: J ÓV A J (1987) 

Motores 17; 1], 1~. [g/kW.h] _t, [g/kW.h] 

carburados 0,28-0,39 0,25 - 0,33 245 - 300 300 - 325 

Diesel rápido 0,42-0,48 0,35 - 0,40 175 - 205 217 - 238 

a gás 0,28-0,33 0,23-0,28 

O procedimento para calcular os parâmetros fundamentai s, foi o seguinte: 

Momento de força A1, em kg f·m: 

M = F ·0,716 

onde F é a força no dinamômetro em kg f. 

l\•fomcnto de força ,,1, em Nm: 

N, em CV: 

N , emkW: 

M = F· 7,01 2 

F 
N =--n 

c 1000 

F 
Nc = - (0,7386)n 

1000 

Consumo horário de combustível G, em g/scg: 

G = combustível consumido[g] 

,. lempo[seg] 

Consumo horário de combustível c', em g/h: 

G' _ combustível consumido[g ] 
c - lempo[h] 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 
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Consumo de combustível por ciclo e por cilindro Gpa· em g: 

1 1 30 
G pcc =-·-=-G. 

c n 2 n c 

60 

1 
onde - é o tempo de um giro da árvore de manivelas por segundo. 

n 

60 

Consumo específico efetivo de combustível g_ em g/k\'(1 h: 

onde a N, é em kW. 

Pressão médL'l efetiva p, em MPa: 

onde N, é em kW. 

Consumo de ar C.,, em m3 / tnin: 

I) = Nr . 48 
e 

1p111 

G = lllor 
ar 60 
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(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

onde'""' é o consumo volumétrico de ar em m 3 /min, calculado pelas et1uações defutidas 

para cada bocal (ver em elJUÍpnmentos no item de consumo de ar). 

D ensidade do ar PK em g/ m3 

(82) 

onde P,,m é a pressão atmosférica em Pa, R a constante universal dos gases em m2 
/ seg2 

K c a tcmperatuta Tem K. 

Consumo de arg, .,r em g/seg: 

(83) 

Consumo de ar por ciclo e por cili.ndm em g: 
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30 
g m·ar JlCC = --g m·ar 

1pm 

Consumo de ar por ciclo e por cilindro em litros: 

Razão ar combustível A/ C: 

Rendimento volumétrico fJv: 

on<.le V"= 0,4995 lt. 

Yc - g m·ar pcc 
c- GcfJCC 

GarflCC 

'lv = V 
h 

Angulo de avanço <p;g em graus de giro da árvore da manivebs: 

rp. = l mm 720 
•g 

/ moi 
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(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 

onde ''·'" é o tempo em scg·3 desde t}uando acontece a faísca até o PJ\ ,fS,t,.,Ii o tempo em 

seg-3 de duas voltas da arvore de manivelas. 

A potência indicada N; é calculada pelo método de Morse. O consumo 

específico indica<.lo de combustível g; pela equação (26). p, pela equação (44). O 

rendimento indicado '7; pela equação (28). O rendimento mecânico '7
11 

pela equação 

(49). O renilimento efetivo 77, por a equação (68). 
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3.1.5 Revisão bibliográfica parte numérica 

O dcscnvohrimento ela CFD (Computacional foluid Dynamics) está 

intimamente ligado à rápida evolução dos computadores digitais após os anos 50. Antes 

disso, trabalhos numéricos eram realizados com o auxilio de calculadoras mecânicas 

primitivas, ou mais freqüentemente, à mão com o envolvimento ele várias pessoas. 

lUCHARDSON (1910), apresentou para a Royal Societ:y de Londres um 

trabalho de 50 páginas, que foi considerado o precursor da análise da CFD. Sheppard 

havia feito algumas pesquisas de base em operadores de diferenças finitas, mas foi a 

utilização destas por Richardson que permitiu um maior esclarecimento sobre o tema. 

Entre outras novidades, ele apresentou a solução numérica da equação de Laplace por 

um método iterativo tipo Jacobi e discutiu o correto tratamento das condições de 

contorno. E foi o primeiro que realmente aplicou estes métodos em alta escnla na 

resolução de problemas práticos. 

LIEP.l'vlJ\N ('1918), resolveu a equação de Laplace utilizando o que hoje é 

conhecido como método de Gauss-Seidel. Ele mostrou como melhorar a taxa ele 

convergência usando sempre valores " novos" logo após eles estarem dispotúvcis. Em 

cada ciclo de interações de Licbamann os erros mais persistentes eram reduzidos na 

mesma velocidade que em dois ciclos do processo de Richardson. 

Em 1923 um rigoroso Ltatamenlo matemático foi dado na análise da 

convergência c dos erros de fronteira, obtidos pelas interações das equações elípticas 

lineares pelo método de Liepman, por Phillips e Wiener. Em 1928 o clássico trabalho de 

Courant, foriedrichs c Lcwy foi publicado. Os autores inicialmente estavam interessados 

em usar as formulações das diferenças finitas como uma ferramenta puramente 

matemática, porém, anos depois, o trabalho deles se tornou um guia prático de soluções 

por meio de diferenças finitas. 

A primeira solução numérica para equações diferenciais parctats para 

problemas de dinâmica de fluidos viscosos foi criada em 1933 por T hom. E le calculou 

manualmente as linhas de corrente ele um escoamento estacionário ao redor de um 

cilindro, utilizando diferenças finitas e um método iterativo. Um dos aspectos mais 

interessantes desse traball10 é que ele apresenta o conceito de refinamento locali2aclo, ou 
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adaptativo, da mallla de pontos discretos pata melhorar a qualidade ela solução 

numérica. 

A versão mais sofisticada do que ainda era essencialmente o método de 

Liebamann foi apresentada por SHORTLEY & WELLER (1938). Eles foram os 

primeiros a identificar precisamente e analisar a taxa de convergência. 

SOUTHWELL (1946), desenvolveu um método de relaxamento residual 

mais eficiente pata resolver equações elípticas. Em 1948 uma variante mais sofisticada 

deste método foi criada por I'ox (1948). Esta variante incluía regras para relaxamentos 

nos quais o resíduo não era exatamente igual a zero. 

ALLEN & SOUTHWELL (1955), aplicaram o método de relaxamento 

residual de Southwell em uma calcubdora ele mão na resolução ele um escoamento ele 

um fluido viscoso e incompreensível em cilindro. Este foi um trabalho inovador na área 

em muitos aspectos. Os autores utilizaram algumas técnicas novas, tais como 

transformar as condições ele fronteiras que antes eram cilíndricas em retangulares entre 

outras. Porém o método ele Southwell não era facilmente aplicável em computadores 

eletrônicos, o que tornava a sua velocidade de convcrgênci}l igual a do método ele 

Liebmann. 

Os computadores eletrônicos motivaram o desenvolvimento de 

procedimentos ele solução elo tipo Liepman. 

O desenvolvimento dos computadores eletrônicos possibilitou focalizar 

também os problemas de equações parabólicas, pois se tornou viável em soluções de 

problemas que levam em consideração o tempo. RICHT!vfYER (1957), , em seu 

primeiro livro, deu tuna grande contribuição para o desenvolvimento pata soluções de 

problemas de dinâmica unidimensional dos fluidos. O primeiro método implícito para 

problemas multiclimensionais foi publicado por CRANK & NICOLSON (1947). Este 

método, tlue é ainda bastante popular, requeria interações para cada instante de tempo. 

Muitos dos trabaU10s pioneiros em dinâmica dos fluidos computacional 

foram desenvolvidos em Los Alamos Scientific Laboratory. Foi lá que John Von 

Neumann, durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu seu critério de estabilidade 

para equações de diferenças finitas parabólicas c apresentou seu método para análise de 

sistemas linearizados. Baseados nestas pesqtúsas O'DRIEN, HYMAN & KAPLAN 
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(1950), apresentaram seu importante trabalho que tratava do calculo de equações de 

vórtices não lineares. 

Em 1955, PEACElvú\N c RACHFORD, e DOUGLAS & RACHPORD 

(1956), apresentaram métodos eficientes de resolver implicitamente equações 

parabólicas. Estes métodos ficaram conhecidos como ADI ("alternating-direction 

implicit"). 

DUFORT & FRANKEL (1953), apresentaram um método para solução de 

equações parabólicas sirnilar ao ADI, porém com a vantagem ele ser totalmente 

explícito. Este método foi usado em 1963 por Fromm em seu conhecido método de 

solução numérica de vortex dependente do tempo. FROMM & HARLOW (1965), 

publicaram wn artigo na Scientific American que serviu para excitar a curiosidade da 

comunidade cientifica americana sobre as potencialidades da CFD. 

Todas as soluções dependentes do tempo haviam encontrado lUU limite de 

estabilidade computacional dependente elo valor do numero ele Reynolds utilizado. 

TI-IOMA & SZEWCZYK (1966), aparentemente acharam uma maneira de superar isto 

através de um cuidado com as condições de fronteira. CI-IENG ('1968), deL'{OU claro c1ue 

ter clarc:r.a dos efeitos das conclições de fronteira na solução numérica era fundamental. 

O método direto de Fourier, não interati,ro, pata solução elas equações 

elípticas de Poisson, já era conhecido havia algwn tempo, mas não era utili :r.ado na 

dinâmica dos fhúclos. l sto, porém, mudou com HOCKNEY (1965), utilizando este 

método de uma maneira muito eficiente, e após este trabaU1o estes métodos diretos 

passaram a ser mais utiuzados. 

As equações E ulerianas são geralmente as mais utilizadas para problemas ele 

bidimensionais, porém a acuracidadc nas regiões de choques é problemática. A maneira 

mais comtun de tratar este problema foi através de uma cussipação artificial, implícita ou 

explícita. VON NEUlvú\NN & RlCHTMYER (1950), propuseram um esquema no 

qual a dissipação forçada é cti'lda por um coeficiente de viscosidade que é proporcional 

ao quadrado do gradiente de velocidade. Devido a isto, LUDFORD & POLACH ECK 

('1953), aplicaram uma grande variação de coeficientes de viscosidade nas equações 

Lagrant,tianas, porém por este método utilizam-se valores irreais destes coeficientes. 
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Além da utilização explicita destes coeficientes, temos também a utilização 

implícita destes. Estes métodos foram desenvolvidos em 1954 por Evans c Hadow. 

Outros métodos foram desenvolvidos para este mesmo caso. LAX WENDROI'I' 

(1960), publicou seu método e em 1963 RICHTlVfYER utilizou uma versão deste 

método em duas etapas. 

l'vú\DER (1964), modificou a técnica PIC (Particle-in-Cell) e a EIC 

(explosive-in-ccll), utilizando um número finito de partículas computacionais. Através 

destes avanços foi possível a delimitação da interface dos fluidos HARLOW & WELCH 

(1965) e DALY (1967). 

Uma grande arca em métodos para ondas de choque foi aberta BORIS 

(1971), com o conceito de limites não lineares. Um outro método relacionado e de 

grande sucesso foi o lviUSCL algoritmo de VAN LEER (1974), e o esquema TVD 

criado HARTEN (1983). No cálculo transônico, a introdução da diferenciação 

dependente ele tipo por MURlviAN e COLE em 1971 foi uma quebra de paracligmas 

nesta difícil área. 

Para a solução de escoamentos, a introdução ele muitas fórmulas alternativas 

começou com a forma parabóbca das equações ele Navier Stokes RUDl'viAN & RUBIN 

(1968), seguida de muitas outras . Um ganho radical de eficiência ocorreu com uma 

mudança de filosofia dos métodos de itemção por BRANDT (1977). 

A era moderna de modelagem de turbulência começou com HARL0\'(1 & 

NAKAYAtvlA (1968), c ficou conhecido depois como K -E model. 

tvluitos excelentes livros foram escritos tratando das mais variadas áreas 

abrangidas pela dinâmica dos fluidos computadoti7.ada, poue-se ciL'lr como exemplo 

RICHTlVIYER (1957) c I'vlORTON (1967), que tratam da parte mais matemática dos 

métodos, PEYIU~T & VlVlAND (1975), tratando da parte espectral e pseudo-espectral 

dos métodos. PEACEl'vú\N (1980), deu uma excelente introdução ao escoamento 

simuJaclo de óleo. TANNEHILL e/ a/ (1997), apresentou uma tentativa de em um único 

livro abranger-se toda esta extensa área que a cada dia não para de aumentar. Neste livro 

ele incluiu uesue os métodos clássicos até os métodos para Navier Stocks parabolizada, 

e além disto mais 50 pát,rinas ue sólida introdução à modelagem ue sistemas ttUbulentos. 
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Os métodos descritos anteriormente não são os únicos que resolvem 

escoamentos incornpressívcis, mas grande parte das técnicas encontradas na literatura 

moderna deriva de algum deles. Hoje, eles são acoplados a diferentes modelos de 

turbulência e de cliscrctizações com diferenças finitas, volumes e elementos finitos, em 

maUtas uniformes ou não. Técnicas de computação paralela c "mNitglid" reduzem 

substancialmente o tempo de cálculo destes métodos, tornando possível a obtenção de 

soluções para problemas complexos em tempos aceitáveis. 



49 

Re11isrio da Uternl11rn 

3.2 Instrumentação 

3.2.1 A nálise de incetteza 

Sobre a análise da incerteza, pode-se consultar uma vasta bibliografia, seja 

especializada ou não. lVIuitos livros de mecâtúca dos fluidos, transferência de calo r, têtn 

tU11 capítulo de análise da incerteza. Foi de grande aplicação o trabalho apresentado por 

MOFFAT (1988) sobre o cálculo e análise ela incerteza nos resultados experimentais. 

Segundo MOFFAT (1988), considerando uma variável X; com sua 

correspondente incerteza Ox;, a forma de representar esta variável e a incerteza é: 

(20: I) (89) 

A partir desta equação pode-se interpretar o seguinte: 

A melhor estimativa de X; é x;(medido) 

Existe uma incerteza em X; CJUe pode ser tão grande c1uanto o_, .; 

As cliferenças ele X ; com relação a incerteza :!:Ox; são tão gra nde CJUanto 20 

para 1. 

O valo r de X; (111edido) representa uma observação para um experimento de 

amostra simples (só uma mecliçào) ou a médja ele um conjunto de observações 11 de um 

experimento de amostra mldtipb (11 medições). 

O valor ele Ox; representa 20' para a análise de uma amostra simples onde O' 

é o desvio padrão ele uma população de possíveis valores à <.JU fl l a amostra simples X; 

per tence. Para um experimento de amostra múltipla 0.\j pode te r três significados. Ele 

pode representar: 

(90) 

como estimativa dos componentes dos erros, onde S(nJ é o desvio padrão de um 

conjunto de 11 observações utilizados para calcular o valo r m édio X; e I é o valor 

est·atístico " I de Student" apropriado para 11 meclições e um tÚvel de confiança desejado. 

Pode-se representar a tendência limite para os erros fi.:ms (esta interpretação 
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implicitamente relluer que a tendência limite seja estimada como as diferenças de 20:1). 

finalmente, li"<; poderia representar U 95 a incerteza total em X;· 

O valor I é um número sempre maior que 2,0; que permite o uso de S(•J no 

lugar de (J na estimativa da incerteza da média de um conjunto. 

A representação de um resultado R num experimento assumido para ser 

calculado a partir tun conjunto de medições usando um programa de interpretação de 

dados (seja a mão ou por computador), é 

(91) 

O objetivo é expressar a incerteza no result..1.do calculado com a mesma 

probabilidade com que foi usada na estimativa das incertezas nas medições. KLINE e 

.tvlcCLINTOCK apud MOPFAT (l988), demonstraram nos resultados computados, 

que podem ser estimados com boa acurácia usando a combinação das RSS dos efeitos 

de cada inclivíduo de entrada e que a operação RSS preserva a mesma probabilidade. 

Continua I'viOPF A T ('1988) , o efeito da incerteza em uma única medição 

sobre o resultado calculado pode ser: 

aR 
oR,, =-ox a.,.i . , (92) 

A derivada parcial ele 1{ com respeito a .\.j é o coeficiente de sensibilidade 

para o resultado de R com respeito à variável X;· 

Quando várias variáveis independentes são usadas na função R, todos os 

termos são combinados pelo método da raiz da soma dos quadrados RSS: 

(93) 

Esta é a equação básica da análise da incerteza . Cada termo representa a 

contribuição feita pela incerteza em cada variável li-.:; na incerteza total do resultado oR 
Cada termo tem a mesma forma: ela derivada parcial ele R com respeito a X; multiplicado 

pelo intervalo de incerteza de cada variável. A incerteza estimada no resultado tem a 

mesma probabilidade de conter o valor verdadeiro do resultado como as incertezas das 

variáveis inclivicluais têm ele conter os valores verdadeiros. 
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A equação (93) aplica-se como a equação (89). 

1.- Cada uma das variáveis são independentes 

2. - Se são feitas repetidas observações de cada variável, poderia aplicar-se uma 

distribuição Gaussiana 

3.- A incer teza em cada variável foi inicialmente expressa com a mesma probabilidade. 

Um programa de interpretação de JaJos pode ser bastante simples, onde 

todas as derivadas parciais possam ser avaliadas analiticamente ou podem ser tão 

complexas que requerem dire tamente uma análise por computador. O proccJimento é o 

mesmo p:ua os dois casos. 

Em muitas situações a incerteza total em um resultado dado é dominada 

por poucos tennos. Os termos na equação da incerteza que são m enores <.JUC 1/ 3 do 

maior termo, podem ser geralmente desprezados. Ex.istem exceções, onde ex.istem 

muitos termos do mesmo tnmanho. 

Quando R é calculado usando um programa de computação em grande 

escala, ou envolvendo operações que são de difícil diferenciação, as operações 

representadas pelas equações (75) c (76), são muito trabaU1osas para serem feitas a mão. 

Em muitos casos não é pratico fa zer um programa computacional separado para a 

avaliação da incerteza. 

Para estes experimentos complexos, o próprio programa de interpretação de 

dados pode ser usado para gerar a análise da incerteza, perturbando se<1i.iencialmente os 

valores de entrada e acumulando a conLribuiçào da incerteza individualmente. 

Esta análise de incerteza executada diretamente por computador pode ser 

efetuada pela perturbação seqüencial ele entrada, de acordo com o seguinte 

procedimento: 

1.- Calcular o resultado R para os dados registrados. Iclenúficar este valor como R. 

2.- Para i= I até N, onde N é o nl'Hnero de variáveis em R : incrementar o valor da ith 

variável xi com o intetvalo de inccttcza O.:~i c calculat o result:ldo R i+ , usando o valor 

aumentado da ith variável com o valor registrado (nominal) elas restantes variáveis. 

Calcular a diferença Ri+ - R. e armazenar este como Ci+, que é a contribuição da 

incerteza para R causada pela ith variável, assumindo um desvio positivo. 
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Se o resultado R segue uma função não linear de X; tendo em consideração 

o tamanho de seu intervalo de incerteza, então calcula-se C;. usando R;_ - R •. Então será 

calculado o valor: 

(94) 

3.- A incerteza no resultado será a raiz da soma dos quadrados de C;. 

A principal vantagem deste método é que o mesmo programa de 

interpretação ele dados é utilizado na contt:ibuição da incerteza. Porém, a cada momento 

o programa é modificado, c as modificações são automaticamente incotvoradas no 

cálculo elas incertezas. 

Segundo JORGE (1995), em muitos expet:imentos podemos ter duas ou 

mais variáveis relacionadas entre si associadas às unidades experimentais. Em geral, o 

objetivo principal é determinar: se as vari:1vcis cst.=lo relacionadas entre si, qual é a fo rma 

deste relacionamento e se uma variável de interesse pode ser prevista a partir das 

observações elas outras variáveis. 

Para uma regressão com um único prcditor, onde uma regressão linear de 

uma variável)' numa vari:1vcl :>-:é dada por: 

y = ax +b 

onde .;...· é a variável independente (preditor, ou variável casual, ou variável "inp111'} c)' é 

uma variável dependente ou vru::iável resposta. Para um modelo estatístico: 

y = ax+b+r:, 

i= 1, 2, 3, ...... //c onde, 

1.- 1\ variável aleatória ) '; representa a resposta para o i-ésimo ponto 

experimental assocL'ldo a um valor-'<; da variável independente. 

2.- As variáveis e, &2, r;J> .. ... , r:, consideradas como variáveis aleatórias não 

observadas, representam componentes de erros desconhecidos. Supor <-]Ue essas 

variáveis aleatórias &; são independentes e identicamente distribuídas com distribuição 

normal N {O,a} 

3.- Os parâmetros a e b são desconhecidos. 
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A partir das suposições acima, temos que, Y; ~ N {ax; + b; a} isto é, Y; tem 

distribuição normal com média na reta ax; + b. 

Supondo que o modelo ele regressão linear y = ax + b + li1 sep correto. 

Para estimar os parâmetros de regressão a e b, utiliza-se o método dos nú.nimos 

quadrados. O principio de minimos quadrados considera estimar os parâmetros 

desconhecidos a e b pelos valores que mininuzam a soma dos quadrados dos erros, dada 

por: 

A estimativa rt c b que tnin.imizam o valor de S(a, b) sao denominados 

estitnat..iva de núnimos CJUadrados EMQ. 

Derivando S(a, b) em relação à rt e /; temos: 

as(a,b) = - 2"" ( . -ax. - b) 
ab ~~=• Y~ I 

_as___o_(c._t,b~) = - 2"" x.(y. - ax - b) aa ~i=l I I I 

De 
as(a,b) __ 

0 
c _as__,(c_,,h-'-) __ 

0 
A 

encontramos â e b a partir elas equações normais, 
ab aa 

A AI" I" bn + a . X1 = . Y 1• 1=1 1=1 

b X +a X = X AI" AI" 2 I" 
i=l I 1=1 I i=l lyl 

Portanto resolvendo-se as equações acima encontra-se a estimativa dos 

nú.n.imos quadrados â e b dados por, 

A 

b = ji- ax. 

A reta ajustada por minimos quadrados é dada por, 

(95) 
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x e y são as medias amostrais dos dados x e)'. 

Considerando a notação básica das somas dos quadrados dos desvios das 

médias 

c soma dos produtos cruzados dos desvios 

s."<)' = I:~.(x; -xXy;- y), os EMQ podem ser rcscritos por: 

~ 

~ SX)' 
a =--

s.u 

b = .Y-âx 

Os resíduos da regressão linear são definidos po r 

~ b~ A 

E:, = y, - - ax, . 

(96) 

(97) 

A soma de quadrados devidos ao erro ou soma ele quadrados residual é 

definido por 

s 2 

SQR = "" 8 
2 = S -~ ~i=l I .W s 

.t.r 

Um est:imador da varinncia cl é dado por: 

s 2 = SQR 
n - 2 

(98) 

(99) 

' fi • d , • l Para um valor especl Jco x = x , a resposta espera a c dada por ax + J. 

Isto é estimado por âx' + b com uma incerteza padrão estimada 

(100) 

Finalmente, a resposta esperada para ax' + b, com um intervalo de 

confiança 1 00(1 -a) % é dada por 
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( . -y ~ • ~ 1 X -X 
ax +b±tc:4_s - + 

2 n s.t.( 
(101) 

onde 1 tem uma distribuição I de "Student" com n-2 graus de liberdade. 

Um índice para avaliação do modelo de regressão linear é dado pela 

proporção de variabilidade explicada pela relação linear, isto é: 

S,)' 
2 

SQM s .... ST)' 
2 

s yy syy s .... s>Y 

Como o coeficiente de correlação amostra i. é dado por: 

A avaliação da relação li..nenr é medida por: 

,.2 (102) 

c1.ue é o c1uadrado do coeficiente de correlação amostrai!: (POWELL, 1993). 

3.2.2 Filtro digital do sina/ de pressão 

O programa ele análise, descrito no próximo item, utiliza ftltros digitais tipo 

passa-baixa c passa-faixa. J\ idéia central elos filtros elaborados é retirar a faixa de 

freqüências não desejadas. Por exemplo, para um filtro passa-bai'>a, remove-se as 

componentes ele freqüência acima da freqüência ele corte selecionada. 

Para implementar esta idéia, calcula-se a Transformada de Fourier do sinal 

original e a multiplica por uma função janela (igual a zero para as freqüências que se 

quer rejeitar c um para as outras). N o resultado aplica-se a Transformada inversa de 

Fourier, obtendo-se um sinal semelhante ao original, cuja diferença está nas 

componentes frelJÜenciais removidas, ou seja filtradas. 

O exemplo gráfico abai.:w ilustra o procedimento para um filtro tipo passa-

baixa: 
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a) Sinal original (tempo) b) Espectro de potência do sinal original 

c) Espectro de potência x Janela retangular d) Sinal filtrado e original 

I I 
l 

PJGUlv \ 12: Exemplo gráfico ilustrativo do processo de filtragem utilizado. 

A fiGURA 12a mostra o siual original, no dominio tetuporal. Calcula-se 

sua Transformada de Fourier (por exemplo utilizando a r r T), cujo módulo, ou seja, o 

espectro de potência pode ser visto na FfGURA 12b. 

Como o filtro deste exemplo é do tipo passa-baixa, as componentes 

freqüenciais a serem removidas são aquelas acima da freqüência de corte escolhida. 

E ntiio, a função janela utili~ada é igual a ~era para freqüências maiores que a freqüência 

de corte, c wu para as demais. Multiplicando esta pela Tmnsf01·mada de Fourier do 

sinal, obtém-se a seqüência representada pela FIGURA 12c, que é idêntica à anterior 

(PIGURA '12b) para freqüências abaixo da freqüência de corte e zeto para as demais. 

Então se aplica a Transformada Inversa de Fourier (I F F T) c obtém-se um sinal sem 

as componentes de alta freqüência do sinal original, mas com componentes idênticas 

para freqüências abai:w da freqüência de corte. Gera-se assim urn sinal filtrado, como 

mostra a FIGURA 12d, juntamente com o sinal original. 
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Montage111 do aparato cxperilllenlal e insfmlllentaçâo 

4-Montagem do aparato experimenta~ 

instrumentação e modelo matemático-

sz·mulação. 

4.1 Descrição geral da bancada 

Utilizou-se para a rcafuação dos ensaios dinamométricos: um motor 1,998 

litros, com taxa de compressão 12: I, quatro cilindros, injeção eletrônica de combustível 

mono-ponto, GM (1982), b = 86 mm, S = 86 mm e combustível álcool. i\ bancada foi 

montada de modo a permitir o armazenamento de todas as variáveis importantes de 

funcionamento do motor, tais como: torque, potência, consumo de ar do motor, 

consumo de combustível, rotações, carga (posição da borbole ta), pressão atmosférica e 

nos coletores de admissão c exaustão, bem como no interior do cilindro 4. 

Temperaturas elo ó leo lubrificante, ar ambiente, bulbo seco, úmido, da mistura no 

coletor de aclm.issão c dos gases no escape, FIGURA (12). Toda a instrumentação 

utilizada foi calibrada convenientemente e a análise de incerteza elas mecliçõcs está 

detalhada em SOTO ct. al. (2003). O procedimento da realização dos ensaios adotou 

uma seqüência que permitiu o estudo de várias configurações c condições de operação 

do conjunto. Utilizou-se dois tipos distintos de coletores de admissão com diâmetros de 

31 e 33 mm, combinados com três comandos de aberturas das válvulas com as 

características da TABELA (4). 

TABELA 4. Abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape. 

Admissão Escape 
comando Abre aPl'vfS Fecha dPMl A bre aPMT Fccba dPMS 

267 15° no 64° 28° 
277 15° 82° 59° 40° 
285 23° 79° 60° 130 
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Para cada montagem verificou-se o comportamento do motor a 1500, 2000, 

3000 e 4000 rpm, nos regimes de 30%, 50%, 70% e 100% de abertura da borboleta. 

Pazenelo-se a somatória de todos os experimentos dos arranjos tem-se: 2x(4x4x3) 

+(4x4)= '112 ensaios. Essa estratégia permitiu construir uma avaliação bem completa elo 

motor para as diversas configurações e em regimes ele carga parcial e plena carga nas 

diversas rotações citadas. 

... r'J' 
rn·l\t " l rr 

' f!'1f lf\ IIV[L 

r FEIO 

e t'l lliV•O OE PPESSoQ 

I 11 I'PEP.ATURI• 

l'l DlllD~ r: 
CWI~U ,'O DE l•o 

FJGURA 12. Esquema da bancada de ensaio do motor, com detalhes de instalação ele 
instrumentação. 
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J\1onlagem do apamlo expe!iiJJenlal e inslrt/11/CIIIrifrio 

4.1.1 P lanr:Jamento do experimento e equipamentos 

Todo o procedimento experimental tomou como referência o planejamento 

feito no projeto seguindo a seqüência mostrada na TABELA 5. 

TABELA 5- Descrição dos fatores c situação elos experimentos 

FATOR NIVEL 

Situação 

Tempo ele abertura ela válvula Comando 277 

Comando 267 

Comando 285 

Diâmetro elo coletor ele admissão 31 mm 

33mm 

Pressão ele admissão Sem sobre alimentação 

Com sobre alimentação 

Os ensaios serão realizados para os seguintes valores de roL1.çõcs: 

1.- lSOOtpm 

2.-2000rpm 

3.-3000rpm 

4.-4000qJm 

Para os seguintes regimes c.lt.: carga (% de abetlura da borboleta): 

1.-30 % 

2.-50 % 

3.-70 % 

4.-100 % 

Rcprcsent:tção 

+1 

o 
-1 

+1 

o 
+1 

- I 

Tomou-se esses valores como referência por se entender c1ue os mesmos 

são representativos para demonstrarem a tendência do comportamento do motor, sob o 

efeito elas modificações feitas, para os regimes de plena e cargas parciais. 
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A estratégia adotada, bem como, toda a seqüência na realização dos ensaios 

será detalhada a seguir. 

Todo o ensaio experimental segum o arranJo proposto na TABE LA 5. 

Foram utilizados três tipos diferentes de comando de válvulas. Uma vez adquiridos no 

mercado de reposição, os eixos comando passaram por uma bancada de medições, 

adequado aos equipamentos disporúveis no Laboratório de Metrologia da Escola. 

O método consistiu na mont'lgem do ei.xo comando em uma mesa contra

ponto, e afixado a ele, uma haste. Com um goniômetro verificou-se o angulo entre a 

haste e a superfície ela mesa contra-ponto. Com o auxílio de um relógio comparador, o 

eixo foi posto em posição de modo que o ressalto ele acionamento da válvula tivesse o 

seu irúcio de abertura. Nessa situação o ângulo entre a mesa e a haste solidáti'l ao 

comando foi medido com o goniômetro. O conjunto foi ent~o posto no ponto ele saída 

do ressalto, novamente determinado pelo relógio comparador. Nessa nova situação foi 

novamente medido o angulo entre a haste e a mesa contra-ponto, c desse modo foi 

determinado o ângulo de permanência elo ressalto. De maneira análoga foram ainda 

det erminados o cn.t7.amento ele válvulas e altura do levante de válvulas. Na 

FOTOGRA PTA I, observa-se a montagem da b:mcada ele medições, seguida da planilha 

de resultados e rel atório dos mesmos. Com esses resul tados em mãos, foi realizada a 

montagem dos eixos em sua estrutura de fixação no motor, para que não restassem 

dúvidas c1uanto a intercambiabilidadc dos componentes e Ü1terferências elo eixo com os 

dcm:ús componentes do motor. 

FOTOGRAFIA 1: Mont'lgem do ei.xo em mesa contra-ponto para medição de ressaltos 
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TABELA 6- Valores medidos para os eixos comando 

Resultados do Expcti.mento de Medida I 
Comando de válvulas - GM Família II 2.0 Álcool EPI - 277 

Cruzamento de válvulas 

Cilindro Primeiro Segundo Terceiro [Quarto 

Ângulo 55°40' 56° 55°20' 56°40' 

I 
Abertura das Válvulas I 
Cilindro Pti.meiro Segundo Terceiro Quarto 

Admissão 6,66 6,68 6,67 6,67 

Escape 6,67 6,67 6,68 6,66 

I 
Ângulo de Permanência (Relativos ao Virabrec uim) 

Cilindro Primeiro Segundo Terceiro !Quarto 

1\ dm.issão 270°10' 269°20' 270°20' 269°30' 

Escape 269°50' 269°40' 269°30' 269°40' 

I 
Comando 267 ")" I 
Cruzamento de válvulas 

Cilindro Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

Ângulo 47°45' 43°10' 40° 46°30' 

I 
Abertura das Válvulas I 
Cilindro Primeiro Segundo Terceiro Quarto 
Admissão 6,65 6,66 6,67 6,66 

Escape 6,65 6,65 6,65 6,66 

I 
Ângulo de Permanência (Relativos ao Virabrec uim) 

Cilindro Primeiro Segundo Terceiro Quarto 
Adm.issão 270°50' 273°30' 275°50' 273°20' 

Escape 272°20' 277°30' 274° 10' 272°30' 

I 
Comando 285 "E" I 
Cruzamento de válvulas 
Cilindro Primeiro Segundo Terceiro Q uarto 
A.ngulo 39°40' 39°25' 33°20' 36°05' 

Abertura das Válvulas I r 
Cil.indro Primeiro Segundo Terceiro Quarto 
Admissão 6,35 6,36 6,39 6,37 

Escape 5,97 6,02 5,99 5,99 

Ângulo de Permanência (Relativos ao Virabrec u.im) 

Cilindro Primeiro Segundo Terceiro Quarto 
Admissão 275°40' 276°30' 279°30' 273° 
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!Escape 

Além dos comandos, foi também adquirido um coletor de admissão que 

permitiu uma montagem no bloco com uma pequena adaptação da furação do coletor 

permitindo sua fixação nos parafusos prisioneiros do bloco do motor. Os dois coletores 

usados apresentam formas geométricas bem distintas, o coletor nominal tem diâmetro 

de 33 nun c o chamado de menor com diâmetro de 31 mm. Uma foto dos dois 

coletores evidencia melhor a diferença entre eles. 

FOTOGRi\FTA 2 - Coletor de adtnissão S 0 33 mm. 

FOTOGRAFIA 3- Coletor de admissão menor L 0 31 nun. 
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4.1.1.1 Procedimento 

O procedimento adotado para a realização dos ensaios teve como itúcio a 

montagem do motor com o coletor 33 mm e comando 277. Com essa configuração 

realizou-se todo o ensaio necessário para o levantamento das curvas caractecisticas do 

motor. A seguir trocou-se somente o comando para 267, novamente fazendo-se nova 

bateria de ensaios. Depois se trocou novamente o comando para o 285, repetindo os 

ensaios. Desta forma, com o coletor 33 mm foram ensaiados os três comandos. O 

mesmo procedimento fo i repetido depois da montagem do coletor dito menor (31 mm). 

A últit11a configuração testada foi a montagem de uma turbina no motor com o coletor 

33 mm c comando 277. Para cada ensaio realizado foi feita a coleta dos dados para 100, 

70, 50 e 30% da abertura de borboleta, sendo que para cada posição de abertura tinha-se 

tjU:Itro pontos: 1500, 2000, 3000 c 4000 rpm. As variáveis medidas foram: temperaturas 

bulbo seco e úmido, no coletor de admissão e escape, ar próximo ao bocal, óleo do 

mo tor, água de refrigeração, pressão atmosférica, no coletor de admissão e escape, no 

Ulterior do cilindro lJUalto e no bocal (consumo de ar), consumo de combustível, 

ton1ue, c gases (CO, C02, HC, NO, e 0~. 

Esclarece-se ait1ela, que para a realização dos ens:uos quando o conjunto 

tmbina foi instalado, fez-se uma regulagem pa ra a pressão de sobre-alitnentação bai.xa 

(0,3 bar) , de maneira a permitir que o sistema de alimentação de combustível 

conseguisse suprir a nova demanda ele combustível necessária para essa configuração. 

Para a realização do empobrecimento e enriquecimento da mistura nesse experimento 

fez-se uso de um emulador de EPROM, que permitia mudar, com o motor 

funcionando, a estratégia de ação do mapa de injeção ele combustível e do ponto de 

ign.içào estabelecido pela central clctrôn.ica do motor. Esse emulador foi conectado na 

EPRO:M da central que por sua vez foi conectado ao computador por uma conexão RS-

232C. A seguir mostra-se a tela principal do programa que permite esse controle da 

EPROM e um gráfico típico fornecido por ele da estratégia do mapa de injeção parcial, 

por exemplo. As PIG URt\S 13 e '14, mostram uma tela de exemplo elo emulador da 

EPROM usado. 
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FIGURA 14 - Gráfico típico da estratégia de comando da llljeção parcial do motor 

estudado 
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4.1.1.2 Motor e dinaJJJômetro 

O motor testado foi totalmente desmontado e feito uma manutenção para 

verificação das condições de operação dos seus componentes internos uma vez que o 

mesmo encontrava-se no almoxarifado há 3 anos. Verificou-se a condição dos anéis, 

pistão, bielas, cabeçote, tuchos, válvuL'ls, comando de válvulas e juntas. Segue algumas 

fotos dos componentes. 

FOTOGRA FTA 4 - Cabcçote. 

FOTOGRAFIA 5 Cabeçote montado . 
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Uma foto que dá uma idéia geral de toda a bancada incluindo o 

dinamômetro, sistema de arrefecimento, "plenum" (câmara de amortecimento para 

medição de ar, tambor com volume de 200 litros, cerca de 100 vezes a cilindrado do 

motor, conforme recomendado pela bibliografia, fotografia 9 no detall1e), 

FOTOGRAFIA 6. 

FOTOGRAFlA 6 - Geral da bancada dinamométrica . 
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4.1. 1.3 Equipamento de medição da pressão. 

A título de ilustração a FOTOGRAFIA 7 mostra o tipo de instalação feita 

no motor para obtenção da medida de pressão. Após a observação da estrutura do 

motor, em especial as galerias para a circulação de água de arrefecimento, o cabeçote foi 

furado para possibilitar a medida da pressão no interior ela câmara ele combustão. A 

pressão foi tomada no quarto cilindro, para facilitar a instalação do scnsor, no local 

mostrado em detalhe na FOTOGRAFIA 7. 

L-OTOGR.A PIA 7 - Detalhe da instalação elo sensor de pressão no cilindro. 

O ajuste c caübração para obtenção desses dados seguiram o seguinte 

p rocedimcn to: 

Calibração do conversor carga/voltagem 

1\ calibraçiio foi realizada utilizando-se um módulo próprio para este fim, 

também da marca A VL, o "Charge Calibrator" 3054-AO I. O ptocedünento descrito 

abai..xo foi fornecido pelo fabricante, no manual do respecti\'0 equipamento. 

O traosdutor piczelétrico utilizado tem ótima linearidade, o que perm.ite 

escrever: 

Q = k · P 
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onde, Q é a carga gerada pelo transdutor (em C), K é a constante do transdutor (em 

C/bar) e Pé a pressão sentida pelo transdutor (em bar). 

Exemplo: 

Constante do transdutor k = 11 pC/bar. 

Pressão de calibraçâo: P = 20 bar. 

C d lil - Q = k . p = 220 c arga e ca )taçao: p . 

A cal.ibração foi realizada seguindo-se o seguinte algoritmo: 

1.) Ajuste o controle do Charge Cal.ibrator 3054-A01 para o número 220; 

2.) Selecione a faixa (range) do Charge Calibrator 3054-A01 de acordo com a carga 

máxima, na coluna da direita. No caso, Qm.u = I 000 pC, o que corresponcle a rage = I O; 

3.) Ligue o amplificador e seleciona-se o botão TllviE CONST para GND; 

4.) Conecte a saída do Charge Calibrator 3054-A01 na entrada elo amplificador; 

5.) Selecione o rnnge para o obtido no passo 2 (no caso, ragc = I O); 

6.) Selecione o botão T IME CONST pnra LONG; 

7.) Conecte um osciloscópio nn saída elo nmplificador e pressione o botão GND no 

amplificador; 

8.) Ajuste o zero do osciloscópio e pressione o botão CAL no Charge Calibratot 

3054-J\01. 

9.) Ajuste o potenciômetro de ganho do amplificador para obter um valor desejado 

amigável (geralmente um número inteiro) da nltura do pulso retangular gerado, por 

exemplo, 5V. 

1 0.) E ntão, o amplificador está calibrado, pots a pressão de calibração (20bar) 

correspondc agora a uma tensão de 5V. Assim, o ganho geral do conversor 

carga/voltagem é: 

5V 
G = = 0.25 V /bar 

20bar 

O resultado para cada sensor depois de calibrados segundo esse 

procedimento foi: 
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Senso r do cilindro G = ~ = O .125 V /bar 
40bar 

Sensor do coletor de adnússão e de escape 
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G= 
2

.5V =l.l9Y/bar 
2.1 bar 

Apresenta-se a seguir a característica técnica destes sensores: 

Coeficiente de sensibilidade à temperatura 

Faixa de medição dinâmica 

Sensibilidade (nominal) 

Resolução 

Capacitância 

l•'reqüência natural 

Amortecimento 

Sensibilidade à aceleração 

J.incaridaclc 

1vlassa 

0 ... 150 bar (2175psi) 

11 pC/ bar 

0,004 bar 

3,1 pF 

100 kH"' 

0,35 (decremento logarítmico) 

0,002 bar/ g (ac. gravitacional) 

< ±0,6% do fundo de escala 

14 g 

A atltúsição do sinal foi feita por uma placa da National Instruments 

modelo PCI - 6035E, com freqüência de amostragem máxima de 200KS/s (Kilo 

Samplcs per Second - amostra por segundo). O programa de aquisição utilizado foi o 

LABV 1 J::W. Esse programa foi confeccionado de modo a petrn.itir adquirir cerca de 20 

ciclos para uma posterior tratamento e obtenção de um ciclo médio. Esse ciclo médio 

foi calculado por Ltm outro programa feito em ambiente MA TLAB. Não foram 

necessários filtros analógicos anti-auasing, devido à alta velocidade de amostragem da 

placa de aquisição (de até 20MI--Iz), muito superior às fnx1üências das componentes 

relevantes presentes no fenômeno (até 15kHz) c núdos eletromagnéticos usua is. 

Esses dois programas são rnostrados nas FIGURAS 15, 16,17 e 18. 
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FIGURA 15- Tela do programa LA13VIEW para aquisição do sin al de pressão. 
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FIGURA 16 - Tela LABVIEW mostrando os sma1s de pressão: cilindro e coletores e 
P1viS. 
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FIGURA 17 - Mostra o djagrama LABVIE W do programa feito para a aqtúsiçào dos 

SinaiS. 
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FIGURA 18- Tela do programa Jvf.ATLi\13 que calcula a mérua das pressões adquiridas. 
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4.1. 1.4 Equipamento de medirão de consumo de combustível 

Para medir o consumo horário ele combustível foi projetado e construído 

um dispositivo que mede o consumo de combustível em massa no tempo. 

Na FIGURA 19, mostra-se o desenho geral do equipamento. As dimensões 

desse equipamento de medição de vazão mássica foram feitas ele modo a não interferir 

no acesso visual da cabina de controles pata os dinamômetros, conforme se pode 

constatar na FOTOGRAFIA 8. 

Rttfir'o 

Vi!.~ dt editr• 2 

,., 

FIGURA 19. Dispositivo para medir o consumo horário de combustível. 

Poi constnúclo o suporte elo equipamento com uma tábua compensada de 

600 x 1500 nun, e o outras duas para o suporte do "Erleruneyer" superior. Uma de 170 

x 170 mm, e outra de 600 x 400 mm, que seria o suporte da balança diferencial. Estes 

suportes foram fLxados à tábua de 600 x 1500 nun com cola c parafusos. 
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Os "Erlenmeyer" foram trabaUu\dos por um vidreiro para ser fechados em 

sua boca e fazer as duas conexões correspondentes como mostra a FIGURA 20. Este 

serviço foi feito na oficina do vidro do Instituto de Física em nosso Campus. O objetivo 

de fazer os depósitos fechados foi de poder colocar o equipamento medidor de 

combustível no interior da cabina de controle, a qual tem ar acondicionado c evitar 

assim contaminação do local com os vapores de combustível. O depósito de 

combustível que alimenta os componentes da FOTO 8 encontra-se fora deste local. 

-\:j 
1000 

800 
- 600 
- '100 

FIGURA 20.- Erle1uneyer original, e E rlemneyer com a boca fechada c com as duas 

conexões. 

Uma foto do equipamento completo é mostrada na FOTOGRAFIA 8. 

FOTOGRAFIA 8. Equipamento medidor do consumo de combustível 
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4.1.1.4.1 F11ncionamento do equipamento de medirão consllmo de 

comb!ls!ÍJJe/. 

Preparação inicial do equipamento para as medições 

Sem saída ele combustível para o motor (motor uesligaclo), com a válv-ula ele 

esfera 3 aberta, a 1 c 2 fechada e abrindo a válvula de agulha, permitimos <]Ue 

Erlenmcyer superior se encha de combustível até o nivel desejado, já que abrindo a 

válvula de agulha iguabmos a pressão no interior do Etleruneycr a pressão atmosférica. 

O controle desse nível desejado consegue-se fechando esta válvula de agull1a (ex. 

aproximauamente 1100 ml). J\ seguir, fecha-se a válvula 3, abre-se a válvula ue esfera 2 e 

1, c o combustível elo Erlenmeyer superior começa a passar para o Erletuneyer da 

balança, até um nivel desejado fechando a válvula 1 (ex. aproximadamente 1000 ml). 

Com esse procedimento conseguimos simplesmente a transferência ue 1000 ml do 

E tlcmneyer superior para Etlenmeyer da balança. A partir oeste momento a válvula de 

es fera 2 e 3 paJem ser abertas para alimentar o motor de cmnbustível e os túvcis de 

combustível de ambos Eclenmcycr se manterão invari.~vc is já c1ue a pressão no interior 

dos E tlenmeyct é igual a prcss:lo da coluna liquida do depósito. Com o enchimento do 

E rlcnmeyer da balança, o prato onde ele está colocado desce até sua posição limite 

inferior, já que seu peso supera ao colocado no prato oposto. 

Fase de medição de consumo de combustivel 

Com a válvula 2 aberta c a I fechada, o motor consome o combustível 

proveniente do tanque ele combustível. Fechando a válvula 2 e abrindo a válvula 1, o 

motor passa a consumir o combustí\Tel do E rlenmeyer da balança, t1ue vai diminuindo 

seu peso. Nesse momento em <.JUe vai saindo combustível do Erlcnmeyer da balança, vai 

entrando combustível no E rlenmeyer superior. Essa diminuição de peso no Erlenmeycr 

da balança faz t)UC a balança diferencial se movimente ucsccndo o prato dos pesos, o 

operador então clispara wn cronômetro. Nesse instante é colocado um peso no prato elo 
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Erlenmeyer da balança (ex. 60 g), isto faz que este prato ocupe sua posição inicial, como 

é lógico o ponteiro passa subindo uma vez mais pela referência da balança .. Como o 

motor continua consumindo combustível, continua ditninuindo o peso c o processo se 

repete no mmrimcnto da balança. É com esse movimento que o operador finalmente 

pára o cronômetro 

Restabelecimento do equipamento para a próxima medição 

Uma vez obtido o tempo de consumo dos 60 g de combustível, abre-se a 

válvula 2 e o combustível começa a entrar no erleruneyer da balança e a sair do 

erlemneycr superior, até conseguir o nível desejado fechando a válvuL'l 1, passando o 

prato do eclenmeyer da balança para seu topo inferior. Este processo poderia ser 

interpretado como sendo a transferência do combustí\7 el do erlcnmeyer superior para o 

inferior. 

Análises da incerteza na medição do consumo de combustível 

É muito comum l]Uando se mede o consumo de combustível em função do 

volume, estimar um valor aproximado da densidade elo combustível para obter a massa. 

Com a utili7.açào deste medidor ele consumo de combustível, foi possível eliminar a 

incerteza sistemática teórica, a <Iual é uma estimativa do erro teórico lJUe resulta do uso 

de fórmulas teóricas aproximadas ou uso de valores aproximados para eventuais 

cons tantes físicas <JUC sejam utilizadas. 

A incerteza sistemática ambiental, como estimativa do erro devido ao efeito 

do ambiente sobre a medição é reduzido, j{t <1uc o C<juipamento está na cabine de 

controle onde alguns fatores ambientais pouem ser controlados e outros reduzidos 

como as vibrações causadas pelo funcionamento do motor. 

A incerteza sis temática instrumental, como estimativa do erro que resulta da 

calibraçào dos insttumentos ele medição, se reduz ao único instrumento de medição 

utilizado; o cronômetro. 
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Para fazer um cálculo da incertc7.a tipo A (SA), que é a incerteza avaliada por 

métodos estatísticos c a incerteza tipo B (St1), que é a incerteza avaliada por qualquer 

outro método, que não seja método estatístico, foram feitos vários ensaios 

demonstrativos: 

E nsaio 1. Medir o tempo de consumo de 100 gramas sem ligar o 

e<.]uipamento ao motor, isto é, saída livre do liquido por gravidade. Colocou-se na saída 

do equipamento uma mangueira de 0,80 m e no outro estremo uma válvula para regular 

a descarga. Utilizou-se água, os resultados são mostrados na TABELA 7. 

TABELA 7. Leituras do tempo para lO medições seguidas. 

O valor médio dos 10 resultados I; é 

11 

Ix, 
- l= l 7 813 X =-- = , s 

n 

e para o desvio padrão do conjunto de resultados (vaciância) 

2 I " - 2 2 s<,> =-I (x;- x) = o,ooo268s, 
n - 1 1=1 

o desvio padrão foi: 

s<"> = ~o,ooo268 = o,o t637 s 

A melhor estimativa para o desvio padrão do valor médio foi: 

s 
slil = ~ = o,005175 s. 

-vn 

Para um intervalo de confiança 95 %, temos: 
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Utilizou-se um bom cronômetro digital que indica minutos, segundos e 

centésimos, onde não é conhecido o erro ele calibração do cronômetro utilizado, valor 

que é dado pelo fabricante. Segundo VOULO (1999), para um bom cronômetro deste 

tipo, a menor leitura (0,01) pode ser considerada como linúte de erro de calibração, para 

tempos curtos, da ordem de minutos. É esclarecido que um bom cronômetro pode ser 

considerado uma exceção à regra para instrumentos cligitais, que geralmente têm erros 

ele calibração maiores t]Ue a menor leitura. Porém, o limite de erro de calibração é L,. = 

0,01s. 

Atribuindo ao linúte de erro de calibração L ,., um nível ele confiança~ 95 %, 

pode ser calculada a incerteza de calibração usando a equação: 

S =~= 0005s 
c 2 ' 

sendo S, = Su. 

A incerteza total deve ser obtida a partir da raiz da soma dos quadrados das 

incertezas tipo 1\ c 13, correspondentes às incertezas esta tís ticas e sis temáticas, isto é: 

S = ~S/ + S ,/ = 0,013 s. 

O resultado fmal pode ser escrito como 

x = (7,81 3 ± O,Ol 3) s ou T = (7,81 ± O,Ol) s 

Ensaio 2. Medir o tempo repetitivo de consumo de 100 gramas de 

combustível, ligando o equipamento a um motor GM, a álcool, 4 cilindros, 1,998 I de 

cilindrada total e 12:1 de taxa de compressão. Esta prova foi feita a l 00 % de abertura 

ela borboleta. Mostra-se na TABELA 8 alguns parâmetros apresentados pelo moto r 

neste ensaio de meclição de consumo. 

TA BELA 8.- Valores de alguns parâmetros do motor no ensaio de medição consumo. 

rpm Força clinamômetro Torque Potência Consumo. Específico. efetivo 
(kgf) (Nm) (KW) (g/kW.h) 

4000 21,90 153,57 64,7 496 

Mostram-se abaixo dez meclições para um consumo de ·t 00 g de 

combustível. Estas provas apresentaram meclidas de tempo conforme a TABE LA 9. 
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O valor médio dos 1 O resultados I; foi 

11 

L'; 
1 = .i=!__ = 11 223 s , 

n 

c para o desvio padrão do conjunto de resultados (variância) 

o desvio padrão foi 

a = .Jo,oo0268 = o,o 1767 s 

A melhor estimativa para o desvio padrão elo valor médio foi 

(j 

(]" 111 = ..rn = 0,005588 S. 

Como se usou o mesmo cronômetro, a incerteza de calibração é a mesma, 

resultando uma incerteza padrào ap: 

(]"" = ~(]"A 2 +(]",/ = 0,0075s. 

O resultado final pode ser escrito como 

f = (11,223 ± 0,0075) S OU f = (11 ,22 ± Ü,Ü l) S . 

O critério seguido para arredondamento de números foi pelas regras 

apresentadas por VOULO (1999). 

Finalmente pode-se concluir que a incerteza da medição para o consumo de 

combustível do motor foi de 0,01 segundos. 

Com o objetivo ele testar, acertar, e regular todos os procedimentos e 

equipamentos que foram utilizados na realização ela medição, foram feitos muitos 

ensaios desses tipos. Nesse item foram apresentados somente dois ensaios (1 e 2), que 

serviram de exemplo para o cálculo de incerteza . 
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4.1.1.5 Equipamento de medição de consumo de at: 

A medição de consumo de ar em motores de combustão interna com 

exatidão apresenta dois problemas a resolver: a resistência ao fluxo de ar causado pelo 

equipamento de medição diminuindo o rendimento volumétrico e as pulsações de 

pressão caracteústicas na aspiração dos motores alternativos. 

Para resolver o primeiro problema foram constnúdos dois bocais da série 

TECNER TG, ISO 5167-1980. Estes bocais abertos são instrumentos concebidos para 

a medição de consumo de ar e gases em condutos como em instalações abertas. São 

i.nstnunentos estáveis. A leitura é baseada na depressão produzida pela aceleração do 

fluxo do fluido c não pelas perdas de cargas. Sua aplicação mais vantajosa é, portanto, 

em tneclições onde a perda de carga pode produzir perturbações ao funcionamento do 

sistema, como é o caso dos motores de combustão interna. O segundo problema foi 

solucionado com uma câmara de estabilização "plenum", para eliminar as pulsações de 

pressão característica na aspiração dos motores alternativos. 

A FIGURA 2 1 mostra o bocal aberto da serie T G, esta série é constiluída 

por uma fanúlia de 1 O bocais em uma faixa de 0,0 I ate 300 m·'l min de consumo de ar. 

!'oi calculado o consumo mássico de ar do motor CJUe será ul-ilizado nesta pes<.Juisa, 

numa faixa de 1000 a 5000 rpm pela et)t.açiio a seguir: 

onde 

11 
mar= V, -- IJv [m3ls] 

120 

V, = 0,001998 m3
, cilindrada total do motor. 

IJv é o rendimento volumétrico, considerando um valo r aproximado de 0,8. 

11 são as rotações elo motor em rpm,tem-se um consumo mássico ele ar de 0,80 a 4,49 

m3lmi.n. 

Sendo assim, os bocais adequados cscolltidos para a medição foram, os TG-

40 e TG-45, com uma faixa de 0,6 a 5,0 mJ I min e ele 1,2 a 10,0 m3 I min 

respectivamente. A TA BELA 1 O mostra as dimensões destes dois bocais. 
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r = O.SE 
~ 

... ~.51. 

FIG URA 21 -Desenho do bocal aberto TG para medida do consumo de ar 

TABELA 10.- Dimensões dos dois bocais construidos. 
T G-40 T G -45 

D [mm] 37,19 ± 0,1 52,65 ± 0,1 

D 1 [mm] 47,19 62,65 

D 2 [mm] 63, 19 84,65 

D J [mm] 5 1,19 72,65 

0 4 [tnml 111,0 158,0 

0 5 [tnmJ 4,0 4,0 

D 6 ~)olcgadas] 1/8 1/8 

L [mm] 120,0 170,0 

L 1 fnun] 60,0 85,0 

L2 [rntnJ 16,0 16,0 

L-' [mm] 8,0 8,0 

R [rnm] 18,59 26,3 

R1 [nun] 1,0 1,0 

E [tnm] 5,0 5,0 

N 8 8 

21\ [mmJ 4,0 5,0 

80 
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Os bocais foram usinados com boa precisão. O interior do bocal foi polido 

com 0,4 pm de rugosidade média, para tn.in.im.izar perdas de cargas. Este senriço foi 

feito na oficina de máquinas de nosso Núcleo de Engenharia Térmica & Flu.idos 

(NET&F, EESC/USP) por técnico especializado. Foram consu·uídos em alumíruo. 

Os bocais foram montados etn chapas de alumú:tio circular de diâmetro 

externo de 390 mm como mostram as FOTOGRAFIAS 9 c 1 O. O objetivo de montar 

os bocais nessas chapas circulares foi de aproveitar a câmara de estabilização já existente 

em nosso laboratório. Essas chapas são de diferentes cores para uma rápida 

identificação dos bocais. Os bocais foram fixados nas chapas circulares com cola 

Arald.ite super rápida. 

rOTOGRAFIA 9- Boca l T G-40 montado na câmara estabilizadora e vista do bocal 

'L'G-40 
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FOTOGRAFIA 10- Bocal TG-45. 

4.1.1.6 Calibração do medidor de t:of!sumo de ar 

Para calibrar os bocais foi constnúda a instalação que é mostrada na 

FIGURA 22. Sua calibração foi através de placas de orifícios. Para isso, foram 

construídas 4 placas de orifício, c um flange de suporte para essas placas. As pressões 

foram medidas com manômetros de tubos em "U" vertical e inclinado, o manômetro de 

tubo em "U" vertical foi consLnúdo c com ele mediou-se as pressões na placa de orifício 

e no tubo PVC. Para medir a pressão no bocal utilizou-se um manômetro de tubo 

inclinado também consuuído. 

Válvula 
borboleta 

- C1b1T 
União 

universal 

Manômetro de 
Coluna vertical LJ Terminal de 

compensação 

"l~l'l';'!';lll~lll"""l ..,JJL.-, de temperatura 
.. !.. Mo { 

Suporte da 
placa de orificio 

camarade 
estabilização 
com bocal 

FIGURA 22 Sistema de calibração do bocal de mcclida de consumo de ar 
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Os suportes do tubo PVC 110 foram construidos com tubos de aço de 

diferentes diâmetros, para permitir introduzir um dentro do outro para regular a altura 

deste suportes. Para fixar essa altura utilizou-se mn parafuso com uma porca soldada no 

tubo exterior. Uma chapa de aço de 30 x 70 nun foi soldada na base ele cada tubo que 

foi fi..,mda no piso com dois parafusos. Na outra extremidade colocou-se um arco com 

raio 55 1nn1 para suportar o tubo de PVC. l'oi necessária a construção destes suportes, 

para conseguir um correto e fácil nivelamento do tubo PVC montado no suporte das 

placas de orifícios, apesar de ser uma instalação provisória (apenas para calibrar os 

bocais) . As FOTOGRA FIAS 11 e 12 mostram. a montagem dcstn instalação. 

FOTOGRAI'IA 1·1 Vista ela bancada de calibraçào dos bocais. 

Fotografia feila em uma posição oode se ressalta o tubo PVC, as borboletas, 

o suporte da placa ele orifício, os suportes do tubo PVC, etc. 

\ 
\ 
I 

, . 
' I 

FOTOGRAI'IJ\ 12 Vista ela bancada de calibração dos bocais. 
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Fotografia feita em uma posição onde se ressalta o depósito amortecedor 

Ligado ao ventilador. 

Com manômetros de tubos em "U" vertical mediou-se a diferença de 

pressão na placa de orifício c a pressão no tubo PVC a montante da placa de orifício 

(1m). Este manômetro foi consu·uido a partir do desenho da PIGURA 23. 

Tábua de material 
compensado-~ 

'-

-

Tubos de vidro 

! 
o o 

·~ - G 
·L -- ----

Roldana de madeira e 
parafusos rosca soberba I/ 

/ 

----------- F= o/ t- o t_,. 

" Furos fixação 

Braçadeiras 

--tfii~a" 
,~ 1nn Mangueira fle:dvel 

PIGURA 23 - l'vlanômetro de coluna vertical. 

Pata meclir a pressão no bocal constru iu-se um manômetro de tubo 

inclinado segundo o desenho ela PIGURt\ 24. 
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1 000~-------------------

\ 
Cantoneiras de suporte 
de todo conjunto 

mçallciras 

820 

FIGURA 24- :~vfanômetro de coluna inclinada. 
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Um tubo de vitlto de 0,8 m de compr imento e diâmclto interior de 80 nun 

foi trabalhado por um vidreiro para ser fechado em seus extremos. fcoram também 

feitas duas conexões conforme mostra a FJG URA 24 (depósito de água). Este serviço 

foi feito na oficina do vidro do Instituto de fcísica em nosso Campus. t\ régua de aço 

inox foi furada no centro de tal forma a permitir a regulagem do zero da escala 

coincidindo com o menisco elo fluido manométrico. As cantoneiras de suporte de todo 

conjunto foram t:nontadas de maneira a permitir o desejável ajuste horizontal c vertical 

do manôrnetro. Sem dúvida, este instrumento resultou de grande confiabilidade e fácil 

medição. 

Os manômetros de tubo em "U" vertical c incliJ1aclo, o PC c o terminal ele 

compensação de temperatura foram colocados na cabine de controle. O testo da 

instalação ficou na sala dos dinamômetros. 
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FOTOGRA FJ A 13. Manômel.ro de coluna vertical e inclinado 

As 4 placas de ocificio foram construidas com diâmetros internos de 24, 32, 

44 e 57 mm cada uma, para medir um fluxo aproxilnado de 0,6 até 10,0 m3 
/ m.in. A 

FIGURA 25 mostra o desenho da placa de diâmetro do ocificio de 54 mm. Estas placas 

foram construidas a partir de uma chapa de aço inox de espessura 6 mm, usinadas no 

torno e polidas para conseguir canto vivo no ocificio. Este serviço foi feito na oficina de 

máquinas de nosso Núcleo de Engenharia Térmica & rluidos (NET&F). 
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Figura 25. Desenho da placa de orifício 57 mm 
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Essas placas foram montadas num flange construído a partir de uma chapa 

de teflon de 30 mm ele espessura segundo o desenho ela I'IGURA 26. 

Tomadas de l)fessA<> Josc.a inl M6 

/ -........ 

~' 

~v--~ 

,-:;i~d/\1 \ 
" " ,, 

" li 
11 
\I 
11 
\1 

6 Furos equ:d'sl•nl• s óe <~;à metro 6.5 

I'IGURA 26. Flange das placas de orifício. 

A PIGURA 27 mostra o desenho do flangc montado no tubo de PVC e 

com a placa de orifício. A centralização da placa de orifício conseguiu-se com os 6 

parafusos eqüidistantcs, estes parafusos são M-6 e de comprimento 80 nun. Para evitar 

o vazamento entre a placa c o suporte, utilizou-se "orings" de seção transversal com 

diâmetro 5 nun, inserido em uma cavidade feita no flange de mio 5 mm com uma 

profundidade de 2,5 mm. O flange das placas foi fixado no tubo de PVC li O através de 

adesivo plástico para tubo e conexões soldávcis de PVC úgido. 
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Tomadas de pressão 

l'IGURA 27.- Desenho representativo do flange montado no tubo de PVC e com a 

placa de orifício 

A FOTOGRAFIA 14 mostra as 4 placas construídas e o fla nge montado no 

tubo de PVC. 

l'OTOGRAFlA 14 - As 4 placas de orifício construídas e o flangc montado no tubo de 
PVC. 
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4. 1. 1.6. 1 Proadimento para a talibração dos bocais e tcí!m/o da inmteza. 

Pode-se constatar na instalação para a calibração dos bocais, que todo o 

fluxo de ar que passa pelo bocal, passa também pela placa tle orifício. A identificação 

dos vazamentos de ar na bancada foi feita usando-se espuma ele detergente nas 

conexões, submetendo a bancada a uma pressão superior a pressão atmosférica. Com 

esse procedimento constatou-se vários pontos ele vazamento que foram devidamente 

corrigidos. 

Através da borboleta e variaclor de freqüência conseguiu-se variar a vazão 

de ar no sistema. Mediu-se com o manômetro vertical ele água, a diferença ele pressão na 

placa de orifício l:\P J>O ' em nun ele coluna ele água (trunca). Para cada Yalor de l:\P I"' existe 

um correspondente valor de pressão medido no bocal atraYés do manômetro inclinado 

de água (Pmmciq). 

Com estes valores de l:\P po pata cada ensaio, e os correspondentes \7alores 

ele temperatura Ta, em "C e pressão estática P, em nunca metlidos no tubo, (a um metro 

da placa ele orifício), a temperatum ambiente T,"'u em uc c a pressão atmosférica P,,,u em 

mmHg, foram usados para calcu lar o flu xo de ar. Inicialmente utilizou-se o programa 

CALCDESC baseado nas normas FLUID iviETER da ASME, desenvolvido pelo Prof. 

Dr. Josmar Davilson Pagliuso para obter estes valores de vazão. Este programa, que tem 

sido de muita utilidade para nosso grupo de pesquisa, não faz o cálculo da inccrte7:a. 

Seguindo o modelo proposto por MOPP AT (1988), onde para experimentos 

complexos, o próprio programa de interpretação tle dados potle ser usado para gerar a 

análise da incerteza, avaliando seqüencialmente os valores de entrada c acumulando a 

contribuição da incerteza individualmente. 

Para aplicar esta metodologia, foi feito um programa em LABVIEW, onde 

participaram os doutorando José Antônio da Silva, Felipe Soto Pau e o mestrando Alex 

G il Sancbes que formam parte de nossa equipe de pesquisa. A seguir mostram-se as 

telas fundamentais deste programas onde será esclarecido o procedimento c o algoritmo 

utilizado para o cálculo do fluxo que passa pelo bocal (Descarga instantânea. (kg/h) e 

Vazão l nstantânea. (m3 
/ m.i.n)). 
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p 

P=( ·2. 452385283006 
55"T + 13594.9718434 

Pb 489)' 9.81'Pb/1 000; 

0000000 

Pa PkPa=Pa'0.997'9.81/ 
1000; 
Pabs= 
P\'0.99714934'9.81; 

Pt R o= Pabs/ 
((T +273.15r;287.042); 

Mi = 3.958"1 O"(·B)•T 
T + 1. 7242'1 0"(·5); 
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FIGURA 28.- Tela de diagrama ele cálcuJo de: correção da pressão 

tnanométrica em função da temperatura da cabine, densidade c viscosidade do ar. 

Nesse estágio, FIGURJ\ 28, corrige-se a pressão manométrica em função 

da temperatura da cabine, tendo como temperatura de referência 20 oc. Calcula-se a 

pressão atmosférica obtida em mmHg Qeitura do barômetro) em função da temperatura 

da cabine, obtendo-se uma pressão atmosférica em Pa. Calcula-se a pressão absoluta , 

com essa pressão calcula-se a densidade do ar em função da temperatura do fluxo, c 

finalmente calcula-se a viscosidade do ar em funçiío ela temperatura do fluxo. 
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FIGURA 29. T ela de diagrama de cálculo do coeficiente de expansão <.lo ar (e), fJ e k" 

Na FIGURA 29, calcula-se o coeficiente <..\e expansibilidade do ar levando-

se em co nsideração a relação diâmetro da placa c diâmetro do tubo (valor de fJ ), 
coeficiente isentrópico (k), a pressão m:wométrica corrigia, a pressão atmosférica, 

calcula-se também a constante k .. considerando-se o valor de fJ. 

FIGURA 30.- Tela de diagrama <..\c cálculo da descarga instantânea . (kg/h) e vazão 
• A '/ • mstantanea em m· mm. 
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Com esses valores de entrada mostrados na FIGURA 30, calcula-se o 

número de Reynolds iterativamente até um erro pré-estabelecido de 0,00000001, com 

esse resultado calcuL'\-se a vazão tmíssica (descarga instantânea kg/h) e a vazão 

instantânea em m3 
/ m.i.n. 

Segundo MOFPJ\'f (1988) como foi visto no capítulo de revisão 

bibliográfica, a análise de incerteza executada diretamente por computador pode ser 

efetuada pela perturbação seqüencial da entrada, de acordo com o seguinte 

procedimento: 

1.- Calcular o resultado R para os dados registrados. Identificar este valor como R. 

2.- Para i= I até N, onde JV é o número de variáveis em R : incrementar o valor da ith 

variável X; com o intervalo de incerteza &'(; e calcular o resultado R;+ , usando o valor 

aumentado da ith variável com o valor registrado (nominal) elas variáveis restantes. 

Calcular a d.i.ferença R;+ - R. e armazenar este como Ci+, que é a contribuição ela 

incerteza para R causada pela variável ith, assumio.Jo um desvio positivo. 

Se o resultado R segue uma fuoçào não linear de .\j tendo em consideração 

o tamanho ele seu intervalo de incerteza, então calculamos C; usando R; - R • . Então 

será calculado o valor: 

c . = ICÍ+I+IC,_I 
I 2 

3.- A incerteza no result.'\clo será a raiz da soma dos quadrados de C;. 

A principal vantagem deste método é CJUe o mesmo programa de 

io.terprcta<yào de dados (P.i.gura 27, 28 e 29), é utilizado na contribuição ela incerteza. 

Porém, a cada momento o programa é mod.i.ficaclo, e as modificações são 

automaticamente incorporadas no cálculo das incertezas. 

Para aplicar esta metodologia procedeu-se da seguinte maneira: 
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000000000000000000 I 
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FTGURA 31. Tela de ruagrama de cálculo da va%ão considerado como /{o 

Nessa tela, HG URA 3 1, verifico-se a utilização das variáveis listadas para o 

cálculo das vazões obtidas pelo programa explicado anteriormente. Uma ''"eZ 

considerando agora a va7.ào como R", este seria urn dos dado de entrada para calcular as 

correspondentes 1(~ e Rr como são mostra a seguü : 
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FIGURA 32 - T ela de diagrama de ciíkulo de C, 1 dado pela incerteza do instrumento 

com <Jlle foi medida a temperatura da cabine (0,05 oq 

Nessa tela, FIGURA 32, mostra-se o ciílcnlo da tempera tura da cabine 

avaliada pela incerteza do instrumento de mediçiio (0,05 "C), calcula-se o valor de C+ c 

C., efetua-se a media aritmética dos mesmos encontrando-se C,. 
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· oooooooooooooooooo 2~B oooooooooooooooooo · 

Fl GURA 33 -Tela de diagrama de cálculo de C2 , dado pela incerteza do instrumento 

com que foi medida a temperatura do fluxo . 

Nessa tela, I'IGURA 33, pode-se observar que o procedimento de cálculo 

do valor de C2 é o mesmo feito para calcular C,. A temperatura do fluxo no tubo foi 

medida com o termopar 1. A incerteza para este termopar é dada pela equação: 

± (2 22s)o 59 o 083 + (" · - 53,36 r 
' ' ' 1305320 , 

Como será visto no item referente a equipamento para medir temperaturas. 

Esta equação foi implementada pelo programa da seguinte maneira: 
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FIGURA 34 - T ela de diagrama de cálculo da incerteza do temwpar ·1 para o calculo de 

C;. 

Da mesma fonna lJUC foi calculado C, c Cz, calculo-se C1 utilizando-se a 

incerteza do instrumento de medição da diferença de pressão medida na placa de 

orifício. Este instn1111ento foi uma régua com divisão min.ima de I mm. Segulldo 

VOULO (1999), pode-se admitir o limite de erro ele calibraçào L.- como a menor divisão 

da régua, porém, sua incerteza sistemática pode ser considerada como T~./2, neste caso a 

incerteza da régua seria 0,5 nu11. Este foi um dos claclos ele entradas na tela da FIGURA 

34. 
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fi' IGURA 35 - Tela de diagrama de cálculo C; , dado pela incerteza do instrumento com 

que foi rne<.lida a diferença de pressão na placa de orifício. 

O calculo de C, corresponde à incerteza do instrumento com <.JUC foi 

medida a pressão no bocal, este instrumento foi o manômetro vertical mostrado na 

fi'OTOGRA.fi'IA 1 O. Sua régua tem uma incerteza de 0,5 mm. A FIGURA 35 mostra o 

procedimento para o calculo de C.,. 

li 
I 

4 0 .8 

o 

FIGURA 36 - Tela de diagrama de cálculo de C_, , dado pela incerteza do instrumento 

com que foi medida a pressão no bocal. 
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A pressão manométrica do local foi medida com um barômetro. A incerteza 

deste instrumento é ele 0,5 mm ele Hg. O cálculo de C5 corresponde a esta incerteza 

como se mostra na FIGURA 36. 
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PIGUH.A '!!7 - Teln de diagmma de cálculo de C5 , dado pela incertezn do instrumento 

com que foi medida a pressão atmosférica da cabine. 

Os diâmetros dos orifícios das placas e o diâmetro do tubo foram medidos 

com um paquímetro com nôu.io de 50 divisões, segundo VOULO (1999), a menor 

leitura explicitamente indicada é I /50 mm = 0,02 mm. O limite de erro de calibraçii.o 

pode ser admitido como a menor leitura (Lr = 0,02 mm). Para um paquímetro comum, 

este limite de erro pode ser ele pouca confiança, devido à diJatação térmica, deformações 

c folgas nas réguas. Neste caso, é difícil atribuir túvel de confiança de 95 % ao limite de 

erro. É melhor admitir como incerteza o valor de Lr, isto é 0,02. As FIGURAS 38 c 39 

mostram O calculo de C6 e C7 da incerteza do patJUÍ1l1CtrO COtn que foram medidos O S 

diâmetros dos orifícios das pL'lcas e o tubo. 
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riGURAS 38 - Tela de diagrama de cálculo de C6 , dauo pela incerteza do insUl.llnento 

com que foram medidos os Jjâmetros elos orifícios das pL1cas. 
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I'IGURAS 39 - Tela de diagrama de cálculo de C~ , dado pela incerteza do insu-umcnto 

com que foi medjdo o diâmetro do tubo. 
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Finalmente com os valores de C; (i = 1.. .... .. 7), calculou-se a miz das soma 

dos quadrados de c~ que seria a incerteza sistemática da vazào como se mostra na 

FIGURA 40. 

0 B 0..8 

00 o 

FIGURA 40 - Tela de diagrama de cálculo de incerteza dos resultados (raiz da soma dos 

quadrados de C) 

Para cada valor de diferença de pressão medido no bocal, corresponde um 

valor de vazão c um valor de incerteza calculado pelo programa anteriormente 

explicado. Com estes valores, seguindo a metodologia de regressão linear dada na 

pesquisa bibliográfica, calculou-se as equações que servem para o cálculo do valor da 

vazão esperada (y) , a par tir do valor medido de diferença de pressão no bocal x' , com 

sua respectiva incerteza para os dois bocais. A aplicação desta metodolo~::,ria já foi feita e 

explicada eletall1acbmente no item 5.1 que obteve a equação <.]ue serviu para estimar a 

temperatura com sua respectiva incerteza para o termopar ·1. Sendo assim, só 

apresentaremos na TABELA li as equações elos bocais para estimar a vazão e sua 

respectiva incerteza para um intervalo ele confiança ele 95 %. 
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TABELA ll. Equações que servem para estimar os valores Je vazão y em 

m3/min, a partir dos valores de diferença de pressão medidos x' em trunca no Bocal 

Bocal y ~11 3 I min 

TG 40 o,oonx · + 0,9638 ± (2,228 )o,0526~ o,037 + ~r' - 139
•
39l' 

3876680.17 

TG45 0,0 158x' + 1,4306 ± (2,228)o, 1202~ 0,027 + (x' - 119
•
29 

)' 
798508,2 
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4.1.1. 7 E qttipamento de medição de temperatura 

Para o monitoramento das temperaturas foi utilizado um sistema de 

aquisiç~o de dados composto por um microcomputador, uma placa i \D

STRAWBERRY TRE E 12 bit de ·t6 cana1s e wn terminal de compensação T-21 

S'!RA \VBERRY TREE de 8 canais. 

O sistema é uma ferramenta versátil , c de fácil utilização, que possui como 

característica principal a alta rejeição a ruidos. Utili7.a um pacote computacional 

aplicativo W01U<l3ENCH, que permite o tratamento do sinal medido através de 

diversas funções matemáticas. Além disso, o próprio sistema realiza eletronicamente a 

compensação da junção fria e a linearização do sinal. 

Foram construidos 8 termoparcs tipo K (•úqucl - cromo) de um 

comprimento de I O 111 cada um. A união dos tcrmopares foi soldada sob gás inerte, 

néon, em um equipamento constn1ído em nosso laboratório para este fim. As capas 

protetoras utilizadas para cada termopar são de diferentes cores para facilitar sua 

identificação. 

Para a calibração elos tennopares utilizou-se um banho termostático, 

l'OTOGRA FIA 15. Tra ta-se de um equipamento cuja fu nção é manter a temperatura 

de uma solução lk tuida uniforme e estável dentro de llina fai..xa desejada ele temperatura. 

Para isso utiliza um sistema ele aquecimento e um ele resfriamento controlado por um 

circuito PID. 

' 

J 

FOTOGRAFIA 15 - Banho tcrmostático, terminal ele compensação, microcomputador 
com placa de aquisiçno, termopares no processo de calibraçiio. 
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Para obter uma temperatura de referência comprou-se tun termômetro de 

bulbo de mercúrio, escala interna de O a 100 oc com mínima divisão de escala 0,2 "C e 

de capilar prismático azul para facilitar a leitura com certificado de calibração (incerteza 

4.1.1. 7. 1 Calibração e tcílmlo da illmteza dos lermopares. 

A segun explica-se detalhadatncnte o processo de calibração para o 

tcrmopar 1. Para cada temperatura de referência foram meclidos dez valores de 

temperatura, isto é, '12 amostras de 11 = 1 O cada. Calculou-se a méclia c o desvio padrão 

para cada amostra como mostra a TABELA ·12. 

TABELA 12 - Amostras obtidas para a cali.braçào do tcrmopar 1 com os valores das 
média c desvio padrão 

#. de 1 2 3 4 5 (j 7 R 9 10 li 12 
:unost.r 

T. rcft-. o to 20 30 ~o 50 (í(l 70 80 90 95 100 
"C 
I 0,03 9,72 19,36 29,04 38,15 48,54 60,22 69,64 79,7 90,05 95,48 100,48 
2 0,05 9,64 19,41 28,97 38,73 48,42 59,95 69,68 79,69 89,89 95,26 100,43 
3 0,02 9,71 19,53 28,97 38,69 48,42 59,97 69,69 79,73 89,85 95,42 100,35 
4 0,01 9,65 19,4 29,09 38,71 48,39 59,9 69 74 79,69 90 95,29 100,29 
5 0,06 9,71 19,41 29,Q6 38,72 48,45 59,95 69,73 79.68 89,91 95,29 100,35 
(j 0,01 9,61 19,48 29,03 38,83 48,42 59,91 69,8 79,75 89,89 95,35 100,45 
7 o 9,74 19,39 29,04 38,7 48,47 59,99 69,73 79,7 89,97 95,45 100,29 
H 0,04 9,67 19,38 29,04 38,75 48,37 59,89 69,79 79,83 89,99 95,27 100,31 
9 0,09 9,60 19,41 29,12 38,66 48,4 59,82 69,79 79.66 89,88 95,32 100,36 
10 0,04 9,59 19,43 28,97 38,69 48,34 60,03 69,66 79,67 89 93 95,35 100,36 
,·alor 0,035 9,664 19,420 29,033 38,663 48,422 59,963 69,725 79,710 89,936 95,348 100,37 
médio 
d. 0,027 0,054 0,050 0,051 0,186 0,056 0,108 0,057 0,050 0,064 0,078 0,067 
padr:io 

Com os valores médios 'x' de temperatura de cada amostra e com as 

temperaturas de referência y ·, foram calculados os estimativa dos mínimos quadrados 

â e b, c construído um gráfico com a curva de tendência, como mostra a l'IGURA 41. 
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FIGURA 4"1 -Valores de temperatura ('C) média m.eclida & temperatura ('C) referência 

c linha de tendência e sua equação estimada por mínimos quadrados. 

Significa então que â = 0,9923 c b = 0,804 

Substituindo na equação (95) da pesquisa bibliográfica temos os valores de 

previsão 

y = 0,9923x + 0,804 . 

O valor da soma dos quadrados do desvio da média de '.Y' calculou-se pela 

e<-Juaçiio (96). 

Logo calculou-se os resíduos f: segundo a equação (97) da pes<-]tUSa 

bibliográfica. A TABELA 13 mostra estes valores para o tcrmopar I. 

TABELA 13 -Temperatura médja de cada amostra x, temperaturas de referência)' c 
resíduos A I t:: para o termopar 

y X A 

[; 

o 0,04 -0,84 

10 9,66 -0,39 

20 19,42 -0,07 
30 29,03 0,39 
40 38,66 0,83 
50 48,42 1,15 

60 59,96 -0,31 
70 69,73 0,01 
80 79,71 0,10 

90 89,94 -0,05 
95 95,35 -0,42 
100 100,37 -0,40 
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Para obter a soma dos quadrados devido à incerteza, substitui-se os valores 

dos ê na equação (80) 

A estimativa da variância d é dada pela variância amostrai, equação (99): 

s2 = SQR = 0.35. 
n -2 

Então o desvio padrão amostrai é: 

s = -Jo.35 = o.59 

Para um valor específico x = x • , a resposta esperada para ax • + b , com um 

intervalo de confiança 1 00('1-a.) % é dada por a equação (1 01) 

_l + (x• - 53,36Y 
;I = 0,9923x • + 0,804 ± f% 0.59 

12 13053
,
20 

Para um intervalo ele confiança 95 %, (a = 0,05) temos: 

~ = 0 9923x • + 0 804 ± (2 228)o.59 0 083 ·I (r • - 53
•
36 r 

y ' ' ' ' 13053 20 
' 

Pata o caso que o valor x • seja um valor médio de uma amostra, eleve-se ter 

em conta as incertezas avaliadas por métodos estatísticos tipo A, ec1uação (90). O 

termômetro com l1ue foi medida a temperatura de referência tem uma ÍJ.lcerteza 

sistemática (tipo B), dado pelo fabricante no certificado de calibração, incerteza de 0,05 

"C. 

Finalmente a incerteza total de\7e ser obtida pela raiz quadrada das somas 

dos quadrados de todas as incertezas: 

A segmr, mostra-se um exemplo de previsão da temperatura a partir de 

valores ele temperatura medidos com o termopar 1. Foram 10 amostras de 10 medições 

cada, na TABELA 14 mostra-se o valor médio dessas 1 O medições ( x •) e seu 

correspondente desvio padrão SA para um Í11tervalo ele confiança de 95 %. 
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TABELA 14 - Valores das incertezas para valor de x· obtidos com o termopar 1. 

valor médio SMQ = S _IS<;j 1 Jc~~i +csi +CS:i 
10 medições 9923x*+0,804 

± t 3 I O 083 + (,· • - 53•36 y 
A - .[;, 

x· °C 
' ·~ ' t 3053,20 

90,24 90,35 0,57 0,05 0,58 
80,49 80,68 0,49 0,08 0,51 
70,04 70,30 0,42 0,07 0,44 
60,10 60,44 0,39 0,05 0,40 
50,25 50,67 0,38 0,05 0,40 
40,44 40,94 0,41 0,04 0,42 
30,48 31,05 0,46 0,02 0,47 
20,70 21,34 0,53 0,02 0,54 
10,73 11,45 0,62 0,03 0,63 
0,59 1,39 0,71 0,02 0,72 

Não se levou em. consideração a possível existência de incerteza sistemática 

(tipo 13), do sistema de aqlüsição de dados composto por um microcomputador, a placa 

AD- STRA \XI13E RRY TREE c o terminal de compensação T-2 1 STRA \VBERRY 

TREE. 

E m muitas situações a incerte:t:a total em um resul tado dado, é dominada 

por poucos termos. Pode-se observar como os valores de 5/ , e S, não influeocian.1 muito 

sobre o valor da incerteza total, con fo rm e Tabela 14. Esses valores são bem menores 

que a incerteza padrão estimada pela aplicnçâo dos tnínimos quadrados. MOFFAT 

(1988) a fuma que, quando os termos na equação da incerteza fo rem menores <.Jlle 1/3 

do maio r termo, podem ser geralmente desprezados. 

Este fato aconteceu pata os oitos termopares. E por isso, foi considerado 

para nosso traball1o nas medições de temperatura, só o vnlor da incerteza padrão 

estimada da aplicação dos núnimos quadrados. Na TABELA 15, mostra-se as equações 

lJUe servem de estimativa para o cálculo do valor ela temperntura n partir do vnlor 

medido x· , e sun respectiva incerteza para os 8 termopares . 
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TABELA 15.- Valores de S·'-'? s, /e as equações que servem de estimativa para o cálculo 

do valor da temperatura a partir do valor medido x' com sw1 respectiva 

incerteza para um intervalo de confiança 95 %, para os 8 termopares 

Ter111opa 5'-." s 1 ,. y 
,. 
1 13053,20 0.59 0,9997 

0,9923x' + 0,804 ± (2,228 ~,59 ~0,083 + (x • -
53

•
36 Y 

13053,20 

2 13079,51 0,61 0,9997 
0,99 13x · + 0,828 ± (2,228 ~,61 Jo,083 + (x. -

53
•
39 Y 1 13059,5 1 

3 12996, 19 0,60 0,9997 
o,9945x· +0,745 1 ±(2,228~,6oJo.o83 + (,·· -

53
•
30Y 

12996,19 

4 13060,63 0.58 0,9997 
o,992x' + 0,8261±(2,228~,58Jo,os3 + (r' - 53

•
35Y 

13060,63 

5 13002,52 0,61 0,9997 
0,9942x' + 0,7508 ± (2,228~,61Jo,o83 + V -53

•
3 1Y 

13002,5 1 

6 13130,06 0,96 0,9993 
O 9892x' + 1196± (2 228~ 96Jo 083 + (x' -

53
•
13Y , , , , , 13 130,06 

7 12993,64 0,61 0,9997 
0,9946x' + 0,8491 ± (2,228~,6 1J0,083+ (x' -

53
•
19Y 

12993,64 

8 13086,52 0,62 0,9997 
0,991x' + 0,873 1 ± (2,228~,62J0,083 + (x' - 53

•
36Y 

13086,52 

A proporção de vaciabilitlatlc explicada pelo modelo de regressão linear é 

dada por / , equaçiio (84), isto é, 99 % para os 8 tennopares, o l]Ue indica que o modelo 

de regressão linear é adequado para os dados. 
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4. 1. 1. 6 Equipamento de identifit:ação do P MS - disco A I/L 

Com objetivo de medir os ângulos de giro do virabrequim e o ângulo do 

PMS pata referenciar os valores de pressão do interior do cilindro 4, foi montado no 

volante do motor o disco do equipamento AVL-Gras-Austria que possibilita medida 

angular de cada 10° c o PMS, conjuntamente com o disco foram montados no motor os 

sensorcs com seu correspondente suporte. Utilizou-se uma placa de aquisição de dados 

de oito canais, com conversores A/D, 16 bits, 200ks/s (Kilo Samples per second). Com 

essa placa foi possível adquirir os valores de pressão conjuntamente, entre eles, pulso a 

cada 1 O" de giro do virabrequim c pulso para o PMS, (estes dados pelo disco A VL). 

Para montar o disco A VL, foi necessário fazer uma peça que fixa o disco 

AVL ao volante do motor. A FIGURA 41 mostra o disco A VL, montado no volante. 

I'IGURA 42. Disco AVL, montado no volante do motor. 
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4.1.1.9 Montagem dos sensores de pressão nos t:oletores admissão 

e exattstão 

A medida da pressão obtida nos coletores de admissão e escapamento foi 

feita por um ttansdutor de pressão piezcléttlco que gera uma carga elétrica em pC, esse 

valor alimenta um conversor carga /voltagem e amplificador da marca A VL, modelo 

3059C-A01 1, que permite transformá-lo em uma voltagem configurável. Da mesma 

fom1a como o sinal da pressão no interior do cilindro foi adquirido, também esses o 

foram. Esses sensores foram instalados na ramificação de admissão e exaustão do 

cilindro1 do motor. As FOTOGRAI'll\ S 16 e 17 dão uma visão da instalação dos 

mesmos. 

l'oto I 6 - Tomada pressão admissão Foto 17 -Tomada de pressão escape. 
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4. 1.1.1 Medifão do.r gases de exaustão 

A literatura apresenta dois métodos para medição de gases de exaustão. O 

método FID (Piame lonization Detector). Os hidrocarbonetos presentes na amostra de 

medição são queimados por uma chama numa pequena câmara com ar c hidrogênio, 

produzindo íons em quantidade proporcional ao número de átomos de carbonos 

queimados. O método FID é efetivamente um contador de átomos de carbonos. Outro 

método de medição é o NDIR (Nondispersive Infrared), onde a absorção do 

infravermell10 pelo hidrocarboneto é usada para determinar sua concentração. Segundo 

HEYWOOD (1988), as concentrações medidas de HC pelo método FID são cerca de 

duas vezes os valores medidos pelo NDIR (tomando a mesma base de carbono C1), e 

uma quantidade substancial de oxigênio nos gases de exaustão afetam as mediadas no 

método FIO. 

A medição dos gases na bancada usou o método NDIR, sendo feit:.'l por um 

equipamento com características específicas para medição de emissões da li11ha 

automotiva. Ele mede CO, C02, HC, NO, e 0 2 com as seguintes especificações: 

Gás fai.xa de medição resolução a cura cidade 

co o => 15% v 0,01 %V 0,06 %V de CO 

C02 o =>20% v 0,1 % v 0,5% v de co2 

0 2 o =>25% v 0,01 % v 0,1% V de 0 2 

HC O=> 20000 ppm 1 ppm 12 ppm de HC 32 ppm O=> 1000 

NO, O = > 5000 ppm I ppm 60 ppm 1001 = >2000 120ppm 2001 = > 4000 

A calibração c aferição do CCJUipamento foram feitas pelo INMETRO com 

um certificado de N° 701701 5-0, datado de 29/04/2002. Os gases antes de serem 

enviados para o medidor, passam por uma serpentina de resfriamento para diminuir a 

utuidadc deles, evitando a contaminação por água das células medidoras presentes no 

aparellio. As fotos a seguir podem dar uma melhor idéia desse esquema. Ao inicio de 

cada medição tomava-se o cuidado de "lavar" toda a mangueira com ar visando tirar o 
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condensado da mesma resultante das seções de teste anteriores. Antes de cada seção de 

testes usou-se também para verificação das medidas, gás padrão adt)uirido da Whitc 

Martins, onde pudemos aferir as medidas obtidas pelo equipamento. Vide FIGURA 43. 

POTOGRAFIA 18 - Esquema da coleta dos gases do motor para o analisador. 

l'IGURA 43 - Pato do apareU10 usado pata medição de emissões automotivas. 
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4.2 Tratamento dos dados obtidos 

Os valores de pressão obtidos pelo sistema de aquisição foram feitos de 

modo a armazenar cerca de ' rintc ciclos, uma vez que a literatura especiali2aJa aborda a 

variação do funcionatTlento do motor de ciclo para ciclo. Então para se fazer a análise 

de um ciclo tnéilio, criou-se um métoJo para normalização Jcsses valores em curvas 

méclias, que utilizam as ferramentas computacionais Microsoft \'(/ord, rvlicrosoft 

WordPad, Ivlicrosoft Excel c lv1ATLA13. Através da cliagramação Jesscs valores 

utilizando o método criado, converte-se uma amostra de aproximadamente 100.000 

pontos, que abrange uma série de aproximadamente 20 ciclos na câmara de combustão 

em uma cmva méclia de apenas 1000 pontos, representando os 20 ciclos em apenas uma 

cmva tnéllia. Além dessa facilidade, com essa implementação os dados tomam como 

referência agora o ângulo de rotação do virabrequim, c não mais a simples referência do 

ponto morto superior do pistão. O resultado ela aplicação desse método pode ser 

melhor avaliado pela simples visualização das curvas antes c depois desse tratamento: 

·I frgure No. 1 l!lliJEI 
file .!;.dit Window J:ielp 

80.------.-----.r-----.------.------~------.-----. 
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FIGURA 44 - Curva de pressão no cilindro para vários ciclos. 
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A cmva em azul representa os valores de pressão em bar. A curva verde é o 

sinal de referência elo ponto morto superior. 
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.... 60 
IV 
a:l 50 

~ 40 
o 

IIU 30 
U) 

ID 2o 
.... 
a. 10 

Pressão na Câmara de Combustão 

[
- Pressão na Câmara d~ 

combustão J 
- - ---

0 ~----~~-- ------- -~~--~ 
o 180 360 540 720 

Ângulo de Virabrequim 

l'lGURA 45 - Ctu-va do ciclo médio representativo dos dados obtidos após o 

tratamento imposto pelo método desenvolvido. 

Tratados dessa maneira, os dados adquiridos gan ham confiabilidacle e uma 

mawr representatividade, uma vez que a pressão pode ser acompanhada tendo-se a 

referência do ângulo de f,rLrabrcquim. Infelizmente não foi possivel a implementação do 

método com auxilio de apenas uma ferramenta computacional, tornando-se necessário 

um trntamen to adicional, preparando os dados para edição nos diferentes softwares, 

uma vez que os mesmos não trabalham com configuta<;ôes compaúvcis. Esse trabalho 

adicional representou um tempo despendido relativamente alto, considerando o número 

ele curvas levantadas, uma vez lJUC foram real.izaclos aproximadamente 240 ensaios, com 

uma curva média para pressão no cilindro, coletor ele admissão c escape por ciclo. 

Todas as medidas foram registradas e armazenadas em planilha elo Excel, 

que permite a execução de cálculos dos valotcs obtidos e a confecção de grá ficos. Com 

essas planilhas tem-se o histórico de todas as varáveis importantes que influenciam no 

comportamento e performance do motor. Elas permitem então fazer comparações ele 

como foi a tesposta do funcionamento elo motor em função dos arranjos estudados 

nessa pesquisa. A meU10r maneira que encontrou-se para avaliar esse comportamento 
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foi a confecção de gráficos que perm.itiu visualizar a influência de cada variável 

estrategicamente escolhida, para cada arranjo, no tocante ao desempenho do motor 

quanto às curvas características e suas correspondes cm.issões. 

4.3 Simulação do escoamento na admissão 

Foi também objeto desse traball10 uma proposta inicial de simulação do 

escoamento no sistema de admissão do motor. Verificou-se no item 3.1.2 os vários 

fatores c1ue influenciam na eficiência volumétrica que por sua vez é fortemente 

influenciada pelo comportamento do escoamento na admissão. Os valores obtidos nos 

ensaios experimentais serviram para comparar com os da simulação. Por se tratar de um 

escoamento bastante complexo com características multidimensional, transiente, 

compressível, regiões de turbulência, intermitente e bifásico, foi usado um cócl.igo 

computacional, denominado CFX-5.6 da 1\ EA Technology. 

Esse código resolve o conjunto das equações do escoamento baseado no 

princípio da conservação da massa, momentmn e energia por métodos discretos CJUe 

identificam a região de interesse, divid.indo esse domúúo eLu volumes através da criação 

de uma malha resolvendo para cada elemento dessa malha as equações fortemente não 

lineares de maneira acoplada com técnicas de elementos e volumes fuútos. O usuário 

estabelece as condições inic iais e de contorno de como o escoamento eslá aconleccndo 

sob a forma de entrada para o pacote, para o devido processamento. Com os dados 

obtidos, ele permite com o pós-processamento a visualização do campo de velocidades, 

pressão, temperatura, densidade nas regiões de interesse. Conhecendo melhor essas 

variáveis pode-se propor melhoramentos que podem resultar em alguma otim.ização da 

eficiência volumétrica do motor. 

O dominio do escoamento foi gerado em uma ferramenta CAD c foi levado 

ao cód.igo para a geração da maU1a que permite a solução do problema. 

Exemplos in.icia.is desse donúnio, podem ser vistos nas fiiGURAS 46 e 47, 

com os dois tipos de coleto res simulados nas cond.ições do ensaio experimental. 

Com as primeiras rodadas do programa, tomou-se a decisão de utiÜ7.ar 

corno domin.io somente a região dos coletores de admissão e um comprimento de 400 

nun do tudo de adução que interliga o "plenum" aos coletores. Essa decisão foi tomada 

com objetivo de simplificar a malha diminuindo substancial.tnente seu tamanho 
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permitindo ganho no tempo de processamento da simulação, além de perceber que o 

escoamento a partir desse ponto já se tornara regularizado. Esse novo donúnio pode ser 

identificado na figura 48 à direita. 

Buscou-se um acerto das condições de melhor definição do domínio para 

obtenção de ajuste c rcfu1amento da maU1a t}Ue permitiu uma solução segura e confiável 

do problema. 

FIGURA 46 e 47 - Exemplos elo domínio para o cálculo para montagem com coletor 31 

c33 mm 

FIGURA 48 - Exemplo de uma malha feita para simulação. 
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A I'IGURA 48 mosU:a um exemplo da mallia que foi gerada para a 

simulação do problema estmlado. A esquerda tem-se todo o conjunto na admissão, e à 

direita mosU:a-se em detalhe o coletor de admissão acoplado ao corpo da TBI, domínio 

efetivamente submetido à simulação. 

Formulação 

As equações resolvidas pelo código CFX, em sua fonna conservativa são: 

Equação da Continuidade: 

(1 03) 

Eguaçào de Quantidade de Movimento: 

a(pu) ( __. ) 0rp ar ar X ar --+V · puV = --+~+-)_. +~+p( 
at ax ax ay az • X 

(I 04a) 

a(pv) ( ..... ) ap ar:ry ar))' arzy 
--+ V · pvV = - - +- -+ - - +- -+pf at cy ax &y az y (104b) 

a(pw) ( ..... ) ap ar ar 7 ar-· --+'V· pwV = - -+--E.. + _ J_ +- ·-·· + pf 
at az ar ay az z 

(1 04c) 

Equação da Energia: 
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- p e+~ +'V· p e+- V = pq+ - k - +- k - +- k-a [ ( V
2 

)] [ ( V
2 

)__.] · a ( ar) a ( ar) a ( ar) 
at 2 2 ax ax ay ay az az 

_ a(up) _ a(vp) _ a(wp) + a(wrJ + a(wrJJ + a(ur,.J + a(vr,)') + a(vr))') + a(vr,Y)(1Q5) 
ax ay az ax ay az ax ay az 

a(wr ) a(wrJJ a(wr ) __. --> 
+ zx + + zz +pf-V ax ay az 

Com essas equações forma-se um sistema <.le cinco equações c seis variáveis 

(p, p, u, v, w, e). Como o escoamento adota<.lo foi de ar assumiu-se a condição de gás 

perfeito (forças intermoleculares desprezíveis), permitindo usar mais uma equação: 

p = pRT 

onde R é a constante específica do gás. Isso fornece uma nova equação, mas também 

introduz ma.is uma variável desconhecida, T. A sétima equação usa<.la para fechar o 

sisterna foi a relação do estado tcm1odi.nâm.ico. 

e = e(T,p) 

Com ela, pode-se usar para um gás perfeito (calor específico constante) a 

seguinte relação: 

e = c,.T, onde c,. é o calor específico a volu me constante. 

A bibliogra fia aberta tem mostrado alguns artigos, '1'1\KlZA WA e/ a/ (1982), 

()REHI'vl & WHITELt\ W(1999), I'UJIMOTO et a/ (1995), NEGUivfO & I-IAiu \ (1994), 

on<.le os autores resolveram o problema em questão fa~endo simplificações bastante 

fortes (ex.: escoamento uniclimensional,sem troca <.le calor, pressão constante no coletor, 

entre outras), chegando a resultados ditos satisfatórios. 

t\ proposta feita foi tentar resolver o problema sob condições niio tiio 

simplificadas assumindo hipóteses ma.is representativas da realida<.lc do fenômeno, 

porém satisfazendo o limite imposto pela complexidade do caso e do código 

computacional. 

Dessa forma, as equações coloca<.las anteriormente em sua forma geral, 

foram resolvidas pelo pacote, sofrendo as simplificações já citadas 



118 

J\1onlagem do npnmlo ex:petimenlal e inJII'IIIIICIIItlftlO 

O problema foi resolvido para a simulação ele um ciclo motor, nas seguintes 

condições gerais: 

• Plena carga (100% abertura de borboleta), rotação 4000rpm. 

• Vazão de ar admitida pelo motor 0,06 kg/s, nestas condições. 

• Pressão ele referência: 9171 O Pa. 

• Modelo ele turbulência utili7.ado: k-f:, fluido newtoniana 

• Escoamento compressÍ\rel, monofásico, paredes adiabáticas. 

• Tempo total do ciclo 0,03001 seg, com "time step" de 0,0012 seg. 

Detalhes específicos das condições de simulação podem ser encontradas no 

arquivo de saída gerado pelo software no ANEXO B. 

Para con.iderar o efeito de fechamento e abertura das válvulas na saídas das 

ramificações do coletor ctiou-se um equacionamento que seguiu a metodologia proposta 

por STEIDEL (1971). Este método permite a confecção de uma equação de função 

periódica para a abertura das válvulas em fun<yào do tempo, baseado na série de l'ou tier. 

Sabendo-se da abertura máxima das válvulas, portanto área máxima de 1416 mm2
, do 

petiodo total de 720" graus (4n), no girabre()Ulln e do lcmpo de petmanência das 

válvulas abert.'ls no ciclo 277° graus (1 ,54n), pode-se gerar a seguinte função geral. 

onde: 

A( (I) t) => representa a função de abertura da válvula em função do tempo. 

m => representa a fre(]Üência fundamental. 

t = > tempo. 

Dividindo a onda em lO intervalos, cada intervalo com t, = 0,0011 54'1667 

seg, ou 0,0154 n rad, fazendo o valor médio da função A( m t) , obteve-se: 

2 10 

Ao= - I Ai= 1416 111111 2 e 
10 i=l 

1 2 -Ao = 708 111111 
2 
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E ntão a equação geral pata obtenção dos coeficientes da função é: 

A 2 L10 A 2mr I; = - COS - --'--
11 1 o i = I i 'r 

B 2 L10 B 2mr I; = - sen --.:.... 
11 1 o i=l I 'f 

Todos os coeficientes calculados para os três harmônicos estão no ANEXO 

B. Foi ainda desenvolvida uma função matem:1tica (103), para "zerar" a equação quando 

o tempo de simulação estiver fora do tempo de permanência,"abetta", de cada válvula. 

Esta função foi necessária pata "ensinar" ao software o exato momento de abertura e 

fechamento de cada válvula no ciclo. 

('I 06) 

onde, t=> tempo de corrida de simulação 

t 1 = > tempo de abertura da válvula 

t2 = > tempo de fechamento da váhrula 

Q uando: t< t1 => m= U ; t> ~ => m = O; 

Esta função matemática entra como um fator multiplicativo da equação A( cu t). 

A FIGURA 49, mostra o comportamento no ciclo, de cada válvula, 

~egundo a equação criada e ajustada. 
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FIGURA 49 - Gráfico da área de abertura c fechamento das válvulas no tempo. 
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Esta equação entra como uma condição de contotno quando é colocado o 

modelo de simulação para rodar no software CFX, sendo uma equação de comando 

para cada válvula com seus respectivos tempos de abertura e fechamento segundo 

medições feitas no comando de válvula do motor ensaiado. O arquivo de saída do 

pacote mostrado no ANEXO 13 contém a relação das equações descritas. 

Os resultados obtidos na simulação feita, para 8 ciclos, atingiram valores 

satisfatórios e serão avaliados no capítulo 5 - Resultados e discussão no item 5.4 

Resultados simulação. 
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5-Resultados e discussão 

5. 1 Curvas caracteristicas) Iorque) potência) 

consumo especijico. 

A análise dos dados experimentais levará em conta todos os arranJoS já 

comentados e será feita de maneira comparativa entre os valores obtidos em cada 

ensaio. Começa-se por analisar o comportamento da potência utilizando o coletor de 33 

nun de diâmetro. Os resultados obtidos podem ser visualizados nas FIGURAS 49, 50, 

51 c 52. 

Potência colo t o r 33100% carga Potência coletor 33 70% carga 

90 

! 70 
."1 
o c 50 .., 
& 30 

t"""'"" 
_.J I -

10 

1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000 

Rotação (rpm) ~ação (rprrt 

FIGURA 49 - Potência a 100% carga. FIGURA 50 - Potência a 70% carga. 

Percebe-se que a diferença apresentada entre os três tipos de comando foi 

pouca, com uma leve superioridade do comando 277 sobre os outros dois no regime ele 

plena ca rga (100% ele borboleta aberta), sendo maior a 4000 rpm em cerca ele 5%. Já 

para o regime ele 70% de carga os resultados foram muitos próximos para praticamente 

todas as rotações, excetuando-se a 4000 tpm onde o comando 267 apresenta 3% ele 

superioridade em relação aos demais. 
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Potência coletor 33 50'!. carga Pot ência cole to r 33 30% carga 

90 

~~ ! 70 n277 
.!!! n 285 o 50 c: .., 
& 30 

~ "' ,,-=-f::=. 
=-==>!' 10 
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Rotação(r~ Rotação (rpm) 
- ---

FIGURA 5'1 -Potência 50% carga. I'IG URA 52- Potência 30% carga. 

Já a partir do regune de carga de 50% verifica-se a inferioridade do 

comando 277, ficando mais acentuada para o regime de 30% onde ele é inferior em 

todas as rotações. Uma análise geral do comportamento das clllvas de potência obtidas 

demonstra o crescimento gradual da mesma com a rotação até atingir os seus valores 

maiores nas mais altas rotações, o que era de se esperar, conforme o que é apresentado 

na literatura especializada. Sabe-se que um maior cmzamento de válvulas de um 

comando possibilita-o melhor rendimento nos regimes ele alta, em compensação, nos 

regimes ele baixa haverá uma perda e uma tendência ao aumento do consumo de 

combustível. Esse efeito pode-se verificar na análise dos gráficos anteriores com o 

comando 277. Para essa configuração o comando 277 apresenlou-se como mcllwr para 

regimes de 100 e 70% de carga, sendo inferior ao comando 267 nos regimes de 50% e 

30%. O comando 285 ocupou LUna posição intermediária em todos os regimes. 

Partindo agora para a análise do torque, também pôde-se constatar seu 

comportamento nas FIGURAS 53, 54, 55 e 56. 
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Torque coletor 33 100% carga 

Ê 150,0 l~ z 120,0 

~ 90,0 
:> 

[ 60,0 
1-

30,0 ---,--- r-------, 

1000 2000 3000 4000 

Rotação (rpm) 

-+--Coman 267 

- Coman277 

Coman265 

FIGURA 53 -Torque 100% carga. 
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Torque coletor 33 70% carga 

150,0 ---o-...._ ~ 
Ê o---n - -~ z 120,0 .------ ---i --+--Coman 267 
~ 90,0 
:> ! ~O ~an~ 
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FIGURA 54 - Torque 70% carga. 

O comando 277 apresentou -se um pouco melhor em todas as rotações 

para 100% carga, e no regime de 70% foi inferior nas rotações acima de 3000 rpm. O 

comando 267 mostrou-se superior a partir de 3000 rpm no regime de 70%. 
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Torque coletor 33 50% carga 
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fiiGURA 55 - TorlJUe 50% carga. 

Torque coletor 33 30% carga 
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FIGURA 56 - Torquc 30% carga. 

O comando 267 apresentou-se mcll1or tanto no regime de 50% como no ele 

30% em todas a rotações, sendo guc com maior cliferença no regime de 30%. O 

comando 277 teve o pior desempenho principalmente no regime de 30% e maiores 

rotações. O comportamento geral das curvas de torquc também ficou dentro do 

esperado, observando que os valores de maior torque foram encontrados entre 2000 c 

3000rpm para quase todos os regimes. O comando 285 manteve-se na posição 

intermediária. 
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Uma outra análise também a ser feita será a <.tuc se refere ao consumo 

específico mostrado pelos próximos gráficos. 

Consumo especifico coletor 33100% 
carga 

~~ggt' ~ 400 
- 300 
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FIGURA 57 - Consumo esp. 100% carga. 

Consumo especifico coletor 33 70% 
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FIGURA 58-Consumo esp. 70% carga. 

O comando 277 apresentou um consumo específico ligeiramente menor 

CJUe os outros dois comandos, tanto para 100% como para 50% de carga. E ssa maior 

diferença acentuou-se para 70% de carga a 4000rpm, cerca <.!e 9%. 
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PIGURA 59 - Consumo csp. 50% carga 
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FIGURA 60- Consumo esp. 30% ca rga 

O comando 285 apresentou o m:uor consumo específico em todas as 

rotações para 50% <.!e carga e 30% até 2000 rpm. O comando 267 teve valores 

supenorcs no regime de 30% <.!e carga na rotação de 4000 rpm. Na análise geral o 
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consumo ficou entre 400 c 500 g/kwh para os regtmes de carga 100,70 e 50%, 

superando bem esses valores para o regime de 30% de carga principalmente para a 

rotação de 4000rpm. 

Toda análise até aquj envolveu o coletor de diâmetro e comprimento maior, 

agora faz-se a análise das configurações que usaram o coletor de 31 mm de di1metro. Os 

gráficos a seguir dão uma mostra dos resultados encontrados. 

10 
1000 

Potência coletor 31100'1. carga 

2000 3000 
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PIGURA 61 - Potência 100% carga 
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PIGURJ\ 63 - Potência 50% carga 
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PIGURA 62 - Potência 70% carga. 
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FTGUR.A 64 - Potência 30% carga. 

Uma análise comparativa das FIGURAS 61, 62, 63 c 64 mostra uma leve 

tendência de superioridade do comando 277 nas cargas de 100 c 70% em todas as 

rotações acentuando-se a 4000rpm. Já nos regimes de 50 c 30% o comando 267 assume 

essa tendência, principalmente no regime de 30% onde os outros dois comandos 

apresentaram insL'lbilielade no funcionamento do motor, chegando a ponto elo comando 

285 só apresentar valores estáveis para 1500 rpm. Avaliando agora o comportamento 

para a potência entre a os coletores ele 33 e 3 1 mm ele diâmetro, pode-se verificar pelos 
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gráficos que com o coletor de 31 rum houve uma vantagem no ganho de potência de 

5% para o regime de 100% usando o comando 277 (66kW contra 63k\XI) a 4000rpm. 

Em compensação, operando no regime de 30% de carga, dois comandos não 

conseguiram funcionar estavelmente em totlas as rotações (comando 277 e 285). Essa 

instabilidade verificada poderia ser melhorada modificantlo alguns parâmetros de 

funcionamento do motor (avanço, injeção), através elo uso do emulador agindo 

clitetamente na estratégia de ação da central eletrônica, mas preferiu-se registrar os dados 

mantendo a estratégia original ela EPRO:tvl para todas as configurações testadas. 

As FIGURAS 65, 66, 67 e 68 mostram os gráficos relativos ao torque 

encontrado usando o coletor de 31 trun de diâmetro. 

Torque coletor 31100% carga 
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FIGURA 65 - Tot<-tue I 00% carga. 
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L'lGURA 66 - Torque 70% carga. 

Novamente encont.roL~-:;e o meUwr desempenho elo comando 277 tanto 

para regime ele 100% carga como para 50%. I•icando o comando 285 no regime ele 50% 

com valores bem inferiores aos outros dois para todas as rotações. FERGUSON (1986), 

apresenta um estudo de otimização de coletor para um motor Gl'v[ 2,0 litros a gasolina, 

com características construtivas bem si.J11ilar ao motor testado. E le conclui que a 100% 

de carga, uma dirnimúção de ·1 0% na área dos tubos dos coletores de admissào levou a 

um aumento de I% no torc1ue para rotações até 2500 tptn e uma di.Jninuiçào de cerca de 

5% no mesmo para rot:içôes de 5000 q>m. Esse efeito foi constatado pelos ensaios 

feitos a plena carga (100% borboleta aberta), comparando os gráficos com o arranjo do 

coletor de 33 e 31 mm para o comando 277. 
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Torque coletor 31 50% carga 
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FIGURA 67 - T orque 50% carga. 
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FIGURA 68 - Tor<.1 ue 30% carga. 

Nesses dois regimes manteve-se a superioridade do comando 267, da 

mesma forma como no comportamento para o ensaio com o coletor de 33 mm. 

Lembrando que para o regime de 30% os comandos 277 e 285 apresentaram os 

problemas de instabilidade já comentados quando da análise elas curvas de po tência. 

As curvas de consumo específico serão apresentadas agora patn sua 

avaliação. 
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FIGURA 69 - Consumo esp. 100% carga 
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riGURJ\ 70 - Consumo esp. 70% carga. 
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FIG URA 71 - Consumo esp. 50% carga. FIGURA 72 - Consumo esp. 30% carga. 

Para o regime de 100% e 50% os três comando não apresentaram maiores 

divergências, obtendo os mesmos praticamente o mesmo comportamento, já se 

compararmos com a configuração usando o cole tor de 33 tnm, constata-se uma 

clinunuição do consumo específico máximo em tomo de 3%, para 100% carga. Nos 

regimes de carga 50% e 30%, nessa configuração, obteve-se um aumento bastante 

considerável principalmente nas rotações acima de 3000 rpm. Esse comportamento 

também foi verificado na utilização do coletor de 0 = 33 mm, mas seu efeito fo i menor 

c só foi mais intenso no regime de 30% e rotação de 4000 rpm. 

Na PIGUR.A 73, PERGUSON (1986), mostra o comportamento de um 

motor GM 2,0 litros com características semelhantes ao motor ensaiado e nele pode-se 

constatar não só o mesmo comportamento das curvas de torque c potência, como 

também a mesma ordem de magnitude dos valores obtidos. 
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[IJGUR.A 73 - Curva de torquc c potência motor similar da Gtvi, FERGUSON (1986). 

i\ FIGURA 73, mostrar a confiabilidade das medições rcatizadas nos 

ensaios experimentais, sendo propiciada pelo correto funcionamento de todo complexo 

conjunto de equipamentos necessários à reali%açâo das medições de todas as variáveis 

importantes do funcionamento do motor, possibilitando a anáüse apresentada. 
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5.2 Resultados Eficiência volumétrica) conjunto 

turboalimentado. 
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Depois da análise das curvas de potência, torque e consumo específico, faz

se uma analise conjunta do comportamento da eficiência volumétrica para todas as 

configurações investigadas. 

Eficiência volumétrica 100 % carga 
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FIGURA 74 - Eficiência volumétrica I 00% carga. 
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FIGURA 75 - E ficiência volumétrica 70% carga. 

,.------
- E fie v oi 33 267 

- E fie v oi 33 277 

Efic vol 33 285 

Efic vol 31 267 

Efic vol 31 277 

- E fie vol 31 285 

Pôde-se constatar que a eficiência volumétrica para regime de plena carga 

(100 %), alcançou valores bem altos para todos os comandos e coletores. Somente para 

rotações próximas de 2000 rpm que houve uma pequena lJUeda para as configurações 33 

277, 31 277 e 31 285. Para o regime de 70% verifica-se uma maior flu tuação, ficando as 

configurações 31 277 c 33 277 bem prejudicadas pata rotações inferiores, recuperando 
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para rotações superiores. Com exceção do arranjo 31 285, nas rotações superiores as 

outras ficaram em torno de 80% de rendimento volumétrico principalmente para 4000 

rpm. Uma análise mais cuidadosa dos gráficos da eficiênci.-1 volumétrica pode justificar 

os arranjos que apresentaram mell1ores condições nas curvas já analisadas de potência e 

torque, bastando para tal comparar quais apresentaram maior eficiência volumétrica à 

plena carga 100%, com a correspondente potência alcançada. 
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FIGURA 77 - Fíu.:iência volumétrica ~0% carga. 

Como era de se esperar nos regimes de 50% e 30% verificou-se o 

decaimento acentuado das curvas de eficiência volumétrica, sendo esse efeito mais 

marcante para 30% de carga nos arranjos 3 l 277 e 31 285. Esse efeito é esperado em 

função do fecharncnto da borboleta onde aumenta-se bastante a perda de carga no 

escoamento da admissão, que por conseqüência diminui o fluxo ela massa de ar 

admitida. Chama-se a atenção para a superioridade do arranjo 33 267 no regime de 30% 



• I 

132 

Hmt!tados e disausilo 

carga, onde pode ser constatado pela análise das curvas de potência onde o mesmo 

também se mostrou superior nesse regime de funcionamento. 

Outra configuração a ser analisada que até então não foi comentada, é o 

conjunto turbo que foi instalado nesse motor. Apresenta-se as cmvas que representam 

seu comportamento também para essa configuração. Os gráficos foram feitos de modo 

a comparar o motor usando o mesmo coletor e comando com e sem turbo / 

alimentação, para verificar o seu efeito. 
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PIG URA 78 - Pot. turbo x aspirado 100%. FIGURA 79 - Po t.turbo x aspirado 70%. 

A análise feita para esses dos regimes de carga é que, apesar de se esperar 

uma 111aior po tência em função da turbo-alimentação, isso não foi possível. i\•Icsmo 

fazendo uso do ::~umen to do tempo de injeção de combustível atr::~vés da emulação da 

EPROM da central eletrônica, o bico injetor não suportou a vazão necess~1ria para t)ue 

se conseguisse ter um bom desempenho do motor para esses dois regimes. A 2000 rpm 

no regime de 70% de carga, já verifica-se uma superioridade do conjunto turbo para 

rotações inferiores. 
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Turbo x aspirado 50% carga Turbo x aspirado 30% carga 

40,0 

I 3o.o 
111 'g 20,0 

~ a. 10,0 

0,0 

1000 2000 3000 4000 

Rotação (rpm) 

30,0 

I 25.o 
~ 20,0 
111 ·g 15,0 

~ 10,0 
a. 5,0 

0,0 

1 000 2000 3000 4000 

Rotação (rpm) 

r-+-aspirado I 
[- turbo 

l'IGURA 80 - Pot. turbo x aspirado 50%. 

30%. 

FIGURA 81 - Pot. Turbo x aspirado 

Nesses dois regunes onde a injeção de combustível não foi um fator 

limitante, pôde-se constatar uma maior potência para todas as rotações nos regimes de 

50 e 30% de carga. Ressalta-se, entretanto que a 3000 rpm no regime de 30% houve um 

ganho uc 35% na potência. 

HEY\'\/000 (1998), na l'TGURA 82 apresenta o comportamento de três 

motores comparanuo as curvas obtidas entre o motor aspirado convencional c dois 

outros turbinados, um usanuo "intercoolcr" e outro não, para regime de plena carga. 

-2.3-<lnYTC ~ 
-·-2.1-dm'TC 
---2.3-dml NA ,,.- ,, 

/ ' i I ..... , . // \ 

I " ' 
/" 

.;·--·-·--., 
·""" .,,------ ., ,..,... -... . , 

'" 
FIGURA 82 - Comparação motor turbinado e aspirado, HEY\'\/OOD (1998). 

Outra análise feita é sobre os índices encontrados de cm.issões com as diferentes 

configurações testadas, a seguir mostra-se grá ficos que demonstram esses valores. 

Foram medidos cinco tipos de gases: 0 2,CO,C0 2>NOx e HC. 
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5.3 Resultados Emissões. 

A análise das emissões obtidas em toJas as configurações ensaiauas será 

apresentada também sob a forma de gráficos, onde nos permite, para cada re~:,rimc de 

carga, fazer uma comparação entre todos os dados. 
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FIGURA 83 - Emissão THC a 100% carga. 
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SegunJo SHE R (1998), a emissão dos hidrocarbonetos (fHC) com a 

rotação é decrescente em função do aumento da turbulência com rotações crescentes 

pemlitindo uma combustão mais completa. Esse efeito foi verificado também na 

maioria dos arranjos testados. Os dois conjuntos gue menos emitiram fomm (col 33 

267, col 33 285), indicando que esses comandos permitem uma combustão mais 

completa. Já o conjunto turbinado (curva vermelha), teve índices bem superiores :ls 

outras configurações, mantendo também a tendência de queda com o aumento da 

rotação. Ressalta-se (]Ue o uso do turbo aumentou em cerca ele três vezes em média a 

etnissão de THC. 
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FIGURA 84 - E missão THC a 50% carga. 
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i\ tendência de queda com a rotação manteve-se para todos os arranJos, 

mostrando que o arranjo que tem o comando 267 emitiu menos em todas as rotações, 

tanto para 100% de carga, como para 50%. Já a configuração col 3'1 267 apresentou 

maiores ú1dices tanto a 100% com para 50% de carga, principalmente para rotações 

superiores a 2500 rpm. A emissão para o conjunto turbo manteve-se num patamar de 

três vezes superior ao resto elos arranjos. Esse comportamento pode ser explicado pelo 

fato elo conjunto turbo utilizar o óleo do motor para lubrificação do ei.xo ela turbina, que 

por sua vez permitiu contaminação da mistura fresca por esse óleo, sendo levado para a 

queima junto com o ar. Constatamos esse fato quando na desmontagem do coletor de 

admissão e TBI onde apresentava uma apreciável presença de ó leo nesses componentes. 

Apesar de terem sido levantados os dados de emissões para mais dois regimes de carga, 

achou-se meU1or apresentar e analisar somente os regimes ele ·1 00% c 50% de borboleta 

aberta, pois nos outros regimes as tendências foram mantidas. 

A seguir faz-se o mesmo tipo ele avaliação para o monóxido de carbono 

(CO). O CO resulta da combustão de um combustível que contenha carbono corn 

valores de oxigênio inferiores a quantidade necessária para sua tlueima estequiométrica. 

Portanto ele deve atingir seus valores trúnitnos para misluras Ligeitamcntc pobtes. 
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FIGUlv \ 85 - Emissão CO a 100% catga. 

--co col 33 267 
--CO co! 33 277 

CO col33 285 
CO col 31 267 

--co col 31 277 
--co col31 285 
--CO turbo 

Da análise das curvas acuna e verificando os valores da relação 

ar/ combustível, na planilha de medição, constata-se que a mistura estava mais próxima 
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da csteqtúométrica nas rotações acima de 3000 rpm, o que prop1cta a diminuição da 

emissão de monóxido de carbono. Para as rotações inferiores a mistura apresentou-se 

levemente enriquecida, corroborando com os dados obtidos. O arranjo col 33 267 foi o 

que mais emitiu em todas as rotações, e o col 31 277 menos emitiu até 3000 rpm e o col 

33 277 a partir de 3000 rpm. O comportamento da curva vermelha (conjunto turbo), é 

explicado pelo fato de que o aumento do CO a partir de 3000 rpm foi proporcionado 

pelo excesso de ar provocado pela entrada em operação da turbina. Esse excesso de ar, 

que pode ser verificado pela planiU1a de medição, levou a relação ar / combustível para 

valores próximos do limite superior de inflamabilidade do vapor de álcool (3,5-18 kg de 

a.r/kg de comb CELERE (1980)), penalizando a combustão, provocando o 

correspondente aumento do índice de CO. Isso significa dizer que mesmo com o 

excesso de ar (mistura bem pobre, Â.= 1 ,8), o pouco combustível existente não estava 

sendo bem queimado por estar próximo desse limite. Outra explicação que também 

pode justificar esse comportamento do CO para rotações acima ele 3000 rpm, reside na 

aplicação da lei ele Arrhenius, <JUC demonstra o decaimento exponencial ela taxa de 

reação <Juúnica do carbono com a ditninuição da temperatura, conforme FIGURA 86. 

Assim a diminuição da taxa de reação do CO que possivelmente poderia se oxidar, na 

fase de expansão, em co2> não aconteceu, possibilitando o aumento de seu índice 

GUNTHER (1988), e conseqüente decaimento do C02 nessa condição de operação. 
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FIGURA 86 - Lei de Arrhenius, taxa de reação do carbono com 

temperatura. 
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FIGURA 87 - E missão CO a 50% carga. 

--CO col33 267 

--CO col 33 277 

COcol 33 285 

COcol31 267 

--co col 31 277 

--CO col 31 285 
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O comportamento gen.t se manteve em todas as curvas, sendo que o 

coletor 3 1 285 teve menor índice em todas as rotações. O conjunto col 33 285 teve os 

maiores valores a parlir 2500 rpm. Os valores encontrados demo nstram que o motor 

LrabaU10u nas faixas ele rotações ensaiadas com misturas ricas, conforme dados de 

lambda na planilha dos resultados. 

Emissão C02 100% carga 

20 
~ o 
N' 15 
o o 10 o 
o<l) 
rJl 
rJl .E 5 
Q) 

o 
1000 2000 3000 4000 

rotação (rpm) 

FIGURA 88 - Emissão C02 a 100% carga. 

--C02 col 33 267 
C02 col 33 277 
C02 col 33 285 
C02 col 31 267 

--C02 col 31 277 
C02 col 31 285 
C02 turbo 

Os valores encontrados para o dióxido de carbono rnantiveram dentro da 

faixa encontrada na literatura entre 1 O e I 5%, sendo os maiores valores para ro tações 

superiores. Não houve nenhuma diferença significativa no comportamento dos arranjos 



138 

RwlltadoJ e diJatJJâo 

do motor com admissão convencional.O comportamento de <JUeda na emissão do C02 

para o conjunto turbo em rotações acima de 3000 rpm, explica-se também pelo fato da 

existência de excesso de ar <JUe diminuiu a temperatura da câmara de combustão 

dificultando a reação do carbono e hidrogênio com o 0 2, efeito esse também foi 

constatado na curva de emissão de THC. 

16 
~ 14 
~ 12 
N 
o 10 
ü 8 
~ 

>O 6 
C/) 

·~ 4 
Q) 2 

o 
1000 

Emissão C02 50 %carga 

2000 3000 4000 

rotação (rpm) 

FIGURA 89 - Emissão C0 2 a 50% carga. 

--C02 col 33 267 
--C02 col 33 277 

C02 col 33 285 

--C02 col31 267 

--C02 col31 277 

--C02 col31 285 

--C02turto 

Da mesma forma que no comportamento a plena carga, também para todos 

os arranjos os resultados apresentaram-se na faixa esperada, mantendo-se entre I O c 

15% com o aumenlo para rotações superiores. Nesse regi.t.ne de carga (50%), não foi 

sentido no funcionamento do turbo o problema de inflamabilidade, j:\ explicado no 

gráfico anterior, que inclusive teve sua influência também negativa na curva de potência 

no regime de 100% a 4000 rptn, vide FIGURA 7 1. 

A análise ele NO, será restrita para apenas ao regime de carga de 100% de 

abertura de borboleta, seu comportamento nos outros regimes de funcionamento pode 

ser vet i ficado no ANEXO A, onde apresenta-se as curvas de emissões mássica para 

todos os regimes. 
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FIGURA 90 - Emissão de NOx 100 % carga. 

--NOx col 33 267 

--NOx col 33 277 

NOx col 33 285 

- - NOx col 31 267 

--NOx col 31 277 

--NOx col 31 285 

-- NOx turbo ppm 
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A análise das curvas nos mostra a mesma tendência de elevação dos túveis 

de em.issàes com o aumento da rotação para as diferentes montagens do motor 

aspirado. Isso se deve ao fato de que as temperaturas dos gases no escapamento para as 

faixas maiores ele rotação se mostraram bem superiores às outras. Como o NOx está 

intimamente relacionado com altas temperaturas na combustão, encontra-se aí a 

explicação desse comportamento, po is pode-se verificar nas planiU1as de mecliçàcs que 

indicam as rnaiores temperaturas elo escapamento coincidi.tH.Io para os regimes de 

matares índices de emissão ele NOx. Já no caso do motor turbi.t1ado esse efeito foi 

deslocado um pouco mais para a faixa ele rotação 2000 - 3000 rpm, ficando cerca ele 2,5 

vezes maior que os maiores índices do motor aspirado. O resultado elas emissàes dos 

gases analisados também são apresentados sob a forma de emissão mássica nos gráficos 

doi\NEXO A. 

5. 4 Resultado.r de Simulação. 

Os resultados obtidos com esta simulação, pcun.ite inferir a tendência do 

comport:unento das principais propriedades termocl.inâm.icas e variáveis do escoamento 

nos coletores estudados. Com o propósito ele mostrar que a simulação desenvolvida está 

qualitativamente correta, apresenta-se inicialmente o gráfico ela FIGURA 91, onde são 
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mostrados os dados de pressão mecücla e calcuhda pelo modelo matemático proposto. 

O ponto ele instalação elo sensor de pressão para tomada desta pressão foi a 100 nu11 elo 

cilindro 1 (FOTO 16), na respectiva ramificação dos coletores de admissão estudados. 

Na figura, observa-se que os dados foram compatíveis em sua ordem de hl'tancleza, 

apresentando um desvio máximo de 2,5% (coletor 31 S10), 1,5% (coletor 33 normal), 

entre os valores medidos c calculados. 

93000 

~ 92000 
........ 
(/) 

91000 .o 
<{ 
o 90000 
~ 
Ql 
'- 89000 

0.. 

88000 

o 

Pressão Medida e calculada CFX 
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) 

-+-pressao calculada CFX co! 810 

---- pressao medida coletor normal 

-+-pressao calculada CFX co! normal 

----pressao medida coletor 810 

F'TGURJ\ 9 1 -Comparação entre os dados ele pressão elo modelo e os medidos. 

Na FIGURA 9 1, nota-se que o modelo nas concüções de simulação não 

consegutu captar precisamente as flutuações ela pressão percebidas nas medições 

realizadas, apesar de apresenlar compatibilidade em sua ordem de grandeza nos dois 

casos. Esse efeito pode estar relacionado ao intervalo ele tempo de cüscretização (tirne 

slep) escolhido na simulação, o qual pode não ter sido suficientemente pequeno pata 

captar as flutuações meuidas experimentalmente. Outro aspecto que pode ter 

influenciado esta relacionado ao número de ciclos simulados, o qual foi pequeno devido 

às limitações ele máquina. t\ escolha de número de ciclos e time stcp, foi feita em função 

do tempo de simulação empregado em cada caso, chegando até 13 dias no mais crítico. 

Além disso, soma-se c1ue durante o processo de simulação foi necessário testar o 

modelo matemático e várias configurações geométricas para obtenção de resultados 

ta7.oáveis. 

A análise apresentada a seguir compara a tendência do comportamento 

hidrodinâmico dos dois casos estudados sob as mesmas concüções operacionais e de 

simulação. Os valores absolutos apresentados podem ser considerados satisfatórios para 
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esta análise inicial c inclicam consistência física do problema, entretanto mais simulações 

são necessárias para obter dados completamente confiáveis. 

Inicia-se apresentando a FIGURA 92, que mostra planos em corte 

longitudinal evidenciando o comportamento da velocidade e pressão antes Qado 

esquerdo das figuras (a)) e depois do fechamento de todas as válvulas Qado direito das 

figuras (b)). 
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FIGURA 92 - Velocidade plano corte longiludinal antes (a) e depois fechamento 

válvulas (b). 

Na FIGURA 92, observa-se claramente a desaceleração do escoamento 

junto às paredes c maior aceleração dentro da veia fhúda. Na FIGURA 92 (b) pode-se 

perceber o efeito da queda de velocidade no coletor provocado pelo fechamento das 

válvulas, propagando-se ao longo do conjunto no sentido da saída das ramificações para 

a entrada do tudo principal de adnçào. Chama-se especial atenção para a região do 

ventu ti onde o efeito da proximidade das paredes QJorbolcta, ventnri, c suporte do bico 

injetor) somado à onda de contra pressão, provocou os menores valores de velocidades, 

nesse instante c plano. Percebe-se ainda IH\ figura 92 (b), a formação de uma esteira a 

montante do suporte do bico injetor, regiào de menor velocidade, decorrente da 

resistência oferecida ao escoamento, pelo suporte do bico injetor .. 
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Para justificar o cornportamento da velocidade coment.'ldo anteriormente, 

mostra-se o comportamento da pressão relativa nesse mesmo plano e instantes, na 

FIGURA 93. 
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FIGURA 93 - Pressão relativa, plano corte longitudinal antes (a) e depois fechamento 

das váhrulas (b). 

Analisando a FIGURA 93 (a), percebe-se regiões de níveis com menores 

pressões concordando com as de níveis com maiores velocidades da FIGURA 92 (a). 

Na figura 93 (b), observa-se uma onda de contra pressão, po r efeito de balanço 

energético e de movimento, que navega no sentido contrário ao do escoamento, 

sentindo-se o maio r tÚvel de pressão na ga rganta do ventur.i. 

Um corte Wtnsversal em uma secção do coletor também é mostrado para se 

fazer o mesmo tipo de comparação anterior, na riGURJ\ 94. 
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f<'I GURA 94 - Velocidade corte transversal coletor antes (a) e depois fechamento 

válvulas (b). 

Nesta figura, pode-se avaliar a velocidade nas ramificações do coletor, 

sendo perceptíve~ como esperado, os ma.iorcs níveis de velocidades nas regiões centrais, 

e os menores nas paredes principalmente, nas regiões curvas c sinuosas. Na figura 94 

(a), não se observa grandes variações dos níveis de velocidade entre cada ramificação, 

excetuando-se uma maior desaceleração nas paredes das derivações internas, explicadas 

pelo geometria em forma de "S". Na figura 94 (b), nota-se valores nulos de velocidade, 

sobretudo próximos às válvulas. Nesse caso observa-se nas ramificações externas a 

transição de uma região com velocidade nula e outra com velocidade entre 20 c 30 m/s. 

N as ramificações internas esse efeito se propaga gradual e atnotlecidamcnte ao longo do 

cole tor no sentido contrário ao do escoamento. 

O campo de pressões correspondente à figura anterior apresenta-se na 

riGUR.A 95. Com isso pretende-se avaliar a coerência dos resultados obtidos. Os 

valores encontrados dos níveis de pressão, em todo o plano corroboram com os rúveis 

de velocidades mostrados na FIGURA 94 (a). Avaliando a FIGURA 95 (b), constata-se 

gue com o fechamento elas válvulas o aumento da pressão foi no tório junto as mesmas 

propagando-se na veia fluida de maneira gradativa e suavizada ao longo das 

ramificações. Nas ramificações internas verificou-se um aumento de pressão localizado 
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no início do "S", paredes internas, resultado da forma geométrica. Nessa mesma posição 

na figura 94 (b), nota-se uma diminuição da velocidade. 

Pre~~ure 
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-7 . 464~03 - 7 . 297e+003 

- 1. 618l't004 - 1 . 633e+004 
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FIGURA 95 Pressão relativa corte transversal coletor antes (a) e depois do 

fechamento válvulas(b). 

A seguir apresenta-se uma análise comparativa entre os dois coletores 

estudados, evidenciando as diferenças encontradas na clinâm.ica do escoamento 

simulado. Em todas as figuras seguinles letn-se à esquerda o colclor 33 (a), e à direta o 

coletor 31 (b). 

O campo de pressão relativa em ambos os coletores antes do fechamento 

das válvulas é mosLraclo na FIGURJ\ 96. Nela percebe-se algumas cl.ifcrenças 

quantitativas, principalmente no corpo da TBI. Na figura 96 (a), nota-se <..1ue junto a 

borboleta o campo de pressão é elevado (cor vermellia), chegando a túveis inferiores de 

pressão nas saídas para as ramificações. Na Cigum 96 0)), este comportamento não foi 

observado. Este fato evidencia a influênci::t que a geomet.ri::t dos coletores exerce sobre o 

escoamento. 
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FIGURA 96 - Pressão relativa no plano de corte longitudinal no coletor 33 (a) e coletor 

3 1 (b), antes do fechamento das váhrulas. 

Na I'IGURA 97, observa-se que a onda de cont..m pressão se propagou mais 

rápido no coletor 31 0)), situando-se um pouco acima da borbolet:1. (cor vermelha); 

enquanto que no coletor 33 (a) ela foi captada na garga nta do venturi, antes da 

borboleta . Isto poderia ser justificado pelo menor diâmetro c comprimento das 

ramificações do conjunto do coletor 31 figura 31 (b) . 
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FIGURA 97- Pressão relativa no plano de corte longitudinal no coletor 33 (a) e coletor 
3 1 (b ), depois do fechamento das válvulas. 

Uma análise subseqüente se refere ao campo de velocidades obtido para os casos 
estudados, seguindo-se a mesma linha de raciocínio de comparação, coletor 33 (a) a 
esquerda e coletor 3 I a direita (b ). 
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FIGURA 98- Velocidades no plano de co11e longitudinal no coletor 33 (a) e coletor 31 
(b ), antes do fechamento das válvulas. 
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Neste caso, PIGURA 98, verifica-se diferenças marcantes no campo de 

velocidades, sendo que o coleto r 31 (b) apresenta um gradiente radial (sendo os maiores 

valores no centro do mesmo) em tons de verde, amarelo e vermeU10 na região do tubo 

ele aduçào c um axial (diferentes tons de azul), no venturi e coletor. Já no caso elo 

coletor 33 (a), obteve-se um campo mais homogêneo, em toda a extensão do corte 

analisado. 
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riGUlv \ 99 - V clociclaclcs no plano ele corte longitudinal no coletor 33 (a) c coleto r 3'1 
(b), depois do fechamento das válvulas. 

Na I'igura 99, mostra-se o campo de velocidades em ambos os coletores 

depois do fechamento das válvulas. Comparando os resultados, nota-se o mesmo 

comportamento no tubo de adução, porém o cole tor 33 (a) apresenta uma região cenlral 

de alt.<ts velocidades mais larga que o coletor 31 (b), sendo que em módulo este último 

apresenta os maiores valo res. Na análise do corte transversal as djfcrenças do campo de 

velocidades nas ramificações ficarão mais evidentes. 

A seguir faz-se a análise, para um corte transversal nos coletores estudados. 

Da análise da riGURA 100, constata-se que oão houve grandes diferenças no campo de 

velocidades entre os dois casos, para o plano e instante analisados . Sendo coincidentes 

inclusive os valores absolutos das velocidades, oa faL'{a ele 20 a 33 m/ s pata ambos os 

coletores. Nota-se, como esperado, menores valores ele velocidade nas regiões próximas 

às paredes e majores nas outras regiões. 
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riGURA ·t 00 - Velocidades no plano de corte transversal no coletor 33 (a) e coletor 3 1 
(b), antes do fechamento das válv11las. 

Finalmente, na FIGURA l 01, nota-se claramente as diferenças bem 

marcantes resultantes da forma geométrica de cada coletor. Percebe-se valores de maior 

velocidade nas regiões mais distantes das válvulas, final ele cada ratnificação (nos dois 

casos). No coletor 33 (a), as regiões ele maior velocidade situam-se <-Juase ~ cnuada do 

cilindro de onde saem as ramificações. No coletor 31 (b), estas regiões localizam-se 

antes desse cilindro, ainda nas ranúficações, atingindo-se valores absolutos de velocidade 

maiores que no outro coletor. Isso pode ser explicado pelo menor comprimento e 

diâmetro desse conjunto (coletor 3 1). 

Velocity 
(Plano 1) 

4.40%1001 

- 3.307eHI01 

2.20SetOOI 

1. 102e<001 

o.oooe.ooo 
(n> ••· I ] 

o 

(a) 

Velocity 
(l'bi'O) 

J.15le•001 

I . 577et00 I 

7 .8~1~000 

0 . 00('@.,000 

~'I 

(b) 
riGURA 101 - Velocidades no plano de corte transversal no coletor 33 (a) c coletor 31 

(b), depois do fechamento das válvulas. 
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5.5 Discussão 

Os resultados encontrados apresentaram-se em conformidade com os 

comportamentos evidenciados na bibliografia. Chama-se a atenção que a inclicação de 

um determinado conjunto depende de qual faixa ele trabalho c regime de operaçào que o 

mesmo mais traball1ará. Pôde-se constatar que um arranjo que teve mellwr desempenho 

a plena carga (coletor 33 comando 277) foi considerado o pior a regimes de 30% de 

abertura de borboleta. Is to se deve ao diagrama de abertura das válvulas adotado por 

cada comando. Quanto maior o ângulo de permanência e maior o ângulo de 

ctuzamento das válvulas, mais potência o motor vai possuir nas altas rotações e menor 

nas baixas rotações. Vide TABELA 4 c gráficos de potência com a rotaçào. 

Comparando-se o desempenho dos dois tipos de coletores estudados, o 

arranjo que usou o coletor de cliâmetro 33 mm, apresentou um mcll10r desempenho em 

relação ao de 31 mm, quanto a potência, em todos os regimes chegando a atingir uma 

superioridade ele 4% para a condição de plena carga e 4000 rpm. Esse comportamento 

pode ser justificado pelo fato de guc o primeiro colctot sendo mais largo apresentou 

menor resistência elo escoamento na admissào conseguindo um mell10r enchimento elo 

motor o gue refletiu na mell1ora da potência. Esses valores podem ser verificados na 

planill1a de medição no ANEXO C. 

O conjunto coletor 31 mm comando 285, apresentou um descmpcobo 

muito ruim para o regime de 30% de carga, chegando inclusive a não atingir regime 

estável de funcionamento do motor, riGURAs 64, ó8. Um ajuste da estratégia de ação 

ela central eletrônica com relação a injeção de combustível c ponto ele ignição, poderia 

melhorar esse desempenh o, mas optou-se por apresentar esse comportamento para 

dei.xar bem evidente ele como uma escolha mau feita do diagrama de abertura e 

fechamento das válvulas de admissão c escape associado a forma e cliâmetro do coletor 

podem inviabilizar um funcionamento estável do motor, bem como torná-lo ineficiente. 

Olhando os índices de emissões obtidos, em especial para o arranjo turbo 

alimentado, explica-se que apesar da concliçào de funcionamento não ter sido ideal sob 

o ponto de vista do desempenho quanto ao torquc c potência os valores foram muito 

coerentes justificando esse comportamento. O aumento do Ú1clice de CO a partir de 

3000 rpm, inclicando um combustão incompleta FIGURA 85, coincide com a região de 
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forte queda do NO, , riGURA 90, permitindo inferir uma cfuninuição da temperatura 

da combustão, e ainda levando a valores de queda do C02 , I'IGURA 88, resultando no 

forte decaimento da potência demonstrada na FIGURA 78. Esse efeito convalida e dá 

confiabilidade aos dados obtidos, demonstrando grande consonância com a realidade 

física de todo o processo. 

Justifica-se o comportamento do aumento do ÚlC.licc de NO, para o 

conjunto turbo alimentado nas rotações inferiores a 2500 rpm, FIGURA 90, pela razão 

de (1ue até esse momento a operação da turbina ainda não estava em plena operação, 

sendo seu corpo, eixo c pás aquecida pelos gases de cxaust.~o provocando por 

conseqüência o aquecimento da massa de ar fresco consumido pelo motor. Esse efeito 

provocou a elevação da temperatura da combustão nesse regime de operação 

justificando a elevação do índice de em.issào de NO, . 
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6 -Conclusões 

Fazendo uma análise geral de todas as montagens realizadas e comparado-as 

sob o ponto de vista ela potência desenvolvida, o arranjo col 33 277 apresentou a 

meUwr configuração para regimes de 70% e 100%, mas para os regimes de 50% c 30% 

o arranjo col 33 267 foi melhor. Quanto ao torque essa tendência de superioridade do 

primeiro arranjo comentado se manteve para regimes de alta, sendo superado pelo 

arranjo col 33 267 para os regimes de baixa, onde se intensificou a diferença para 

maiores rotações. Já o comportamento do consumo específico obtido não apresentou 

diferenças significativas entre as configurações testadas com o coletor 33, entretanto, 

CJUaudo utilizado o coletor 31 constatou-se fortes diferenças entre os três comandos 

utilizados para os regimes ele 50% e especialmente para o de 30% de carga, onde 

ocorreu inclusive instabiliJade de funcionamento do motor, não possibilitando a 

obtenção ele dados para o comando 285 (acima ele 1500 rpm) . 

Quanto à utilização do turbo, uma análise comparativa em todos regimes de 

ca rga ficou prejudicada, uma vez c1ue confutme foi dito o bico injetor impôs uma 

restrição quanto à alimentação necessária <.la vnãu de combusúvel nus regimes ele alt a. 

Logicamente esperava-se um rendimento bem superior desse conjunto em relação ao 

motor aspirado, o que só pode ser constatado claramente para o regime de 30% carga e 

no regime de 50% de carga para baixas rotações, represent ando um ganho mécliu de 

30% de potência e torque. 

Quanto às etnissões obtidas entendemos que comportamento do arranjo cul 

33 267 seria rccomenclauu por ocupar uma posição intermediária dentre todos as 

configurações testadas, associado ao fato de ter apresentado um bom desempenho nas 

curvas de torque, po tência c consumo específico. De maneira geral não se apresentou 

nenhuma cliscrepância nos resultados, excctuanuo-se o conjunto turbo alimentado que 

também operou fora das condições o timizadas de funcionamento. 

Na análise ela eficiência volumétrica, a utilização do comando 285 se 

mostrou superior tanto para o coletor 31 como para 33mm de diâmetro nu regime de 

100% de borboleta aberta .. O s valores encontrados (80 a 95%) de eficiência volumétrica 

no regime Je 100% de carga a partir ele 2000 rpm, podem ser considerados bastante 

satisfatórios, demonstrando que há pouca margem para otimização desse parâmetro no 
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motor testado. Para os outros regimes de funcionamento (70,50 c 30% tle borboleta 

aberta), o arranjo coletor 33 comando 285 obteve índices superiores, não sendo surpresa 

por apresentar o maior cntzamento de válvula conforme tliagrama mostrado ao longo 

do trabalho. 

O processo de formação tla mistura no coletor de admissão tem 

importância substancial na performance do motor. Isso pôde ser comprovado pelos 

resultados experimentais obtidos nos arranjos ensaiados. O diagrama tlc abertura e 

fechamento das válvulas, a forma, comprimento e disposição dos coletores de admissão 

e exaustão têm crucial influência no escoamento da mistura e elos gases, dessa forma 

entende-se que a simulação numérica desses escoamentos eleva ser um caminho a ser 

seguitlo. Essa estratégit'l permitirá identificar com proprietladc a influência separada ou 

conjunta desses fatores que possibilite a indicação de algum tipo de otimização. 

A modelagem e os resultados ela simulação numérica apresentou dados 

uuctats coerentes, mas necessita de maior tempo de simulação c comprovação do 

mesmo comportamento para um número maior de ciclos a ser simulado. Q uanto maior 

o nútm:ro tlc ciclos simulados melhor será sua resposta da influência do transicntc 

provocado de ciclo para ciclo. Uma necessidade de dimúmiçiio elo "time stcp" também 

foi comprovada, para conseguir captar as Clutuações de pressão no coletor com maior 

precisao. 

Outros parâmetros que também poderiam contribuir para dar mator 

coufiabilidade nos resultados numéricos, seria fazer uma otimização no refinamento das 

malhas adotadas c/ ou testar outros modelos ele turbu lência que também estão 

disponiveis no pacote. 

Os resu ltados da simulação numérica demonstraram que a geometria e a 

disctetização espacial exercem uma grande influência sobre o comportamento do 

escoamento. Ressalta-se a importância desse úpo de estudo, lluc perm.ile efetuar uma 

análise mais detaU1ada do flu xo ao longo dos coletores, petmiti.ntlo inclusive comparar 

diferentes projetos de coletores. 
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7- Sugestão trabalhos futuros 

1 - Procurar implementar o modelo teórico da previsão da eficiência 

volumétrica de modo a contemplar sua quantificação para motores com baixos números 

de Mach modificado "Z". Acredita-se que adicionando ao modelo as parcelas de fração 

de gases residuais, quantificação do aquecimento da mistura fresca e influência das 

características da lúdrodinâmica do escoamento na admissão consegue-se eliminar o 

comportamento assintótico da curva apresentada pelos modelos atuais. 

2 - Fazer novas tentativas de simulação com novas configurações de 

posição de borboleta ( 70%, 50% e 30%) de abertura, verificando o comportamento do 

escoamento sob essas novas situações. 

3 - Testar novas formas geométricas dos dominios simulados para os 

coletores, por exemplo: formato de espiral e área variável. 

4 - Experimentar novos modelos de turbulência que sejam mais sensíveis 

aos efeitos de parede e compará-los. 

5 - Buscar meU10ramcnto e otimização da mall1a adotada na solução 

numérica proposta. 

6 - l'azcr um acoplamento entre simulações do fluxo da admissão e dentro 

da câmara de combustão, permitindo um balanço de massa, entre o que passou pela 

admissão e o l]Ue realmente ent_rou dentro da câmara de combustão, no tocante à 

interação entre nústura fresca e fração de gases residuais, chegando ao cálculo da 

eficiência volumétrica. 
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ANEXO A EmisJÕes doJ gam na baJe másJica. 
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Emissão mássica de NOx 30%carga 
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•28 t:"lte2 • costt1• tt-clclo2111 et •cos(f.5 " 1t-ciclo21)1 e(i •coslf1"(t-c\ 
dd.,21))-"'l(J ' si n (f1 'h-drlo2\ 1)) 

dl • "90 . 98 I D"2 I 
1.110 : 9 1.1f. I ,,., I 
d2 • 130 . 03 I n·2 I 
d C • 1:,01.16 ( n "'2 1 
d6 • zeo.e 1 o"2 1 
d) • 30il.t.5 I r'"~ I 
d) - 291.72 ( .r:." 2 ) 
.lll • dl ·d.1 ' t';.:-s C fl'll td.C •cos C ts • t 1-dr.,..,, U 1 • t ) td~· stnt fl • t 1-dl• stn(f\ !t• t. l tdtO•sin I t1't.l 
al2 dl-dl • cos C (] • ft - cicloH I td4 •cos f{~ · ft - ctclol• • -d6•cos (fP (t - ele\ loJ) • td3' sln ff ) • (l-clclo3) • ·dl• sin 1 f !:I • ft-

t'lcloll 1 tdl0 "sinU7• lt.-c.lcloll t 
all dl · dl'cos ( ()• (t- cic l o6) I tdt'cos (( :,O • f t-dclo61) - d6• cos I n • (t - e l e\ l o6)) td8• s t n ( f ) • (t.- c: lclo6) l-d9 " sin(( !t • (l-

clc:lo61) +d t Q• stn(fl' (l-clclo6)) 
a H dl · dl • cos C o • ft-clclo9J I h H •cos C f 5 ' Cl-ctc l o91) -d6• cos I n• lt -ele\ l o?)) fdS ' sin I fl• l l -clelo91 1 -d9 ' s tnt f!:l • (l -

cicl o?) 1 +d l 0 ' ain lf7 ' (t ciclo9) I 
•lS dt-dl • co• f f l • lt-clclol i) I +doi •cos I f ~ · (t.-clclol 2:1 I - d6•co.s ( n• ( t-e\ lclo12)) +di ' slnl !J• (l-~.:.lc l ol2)) d.;• 5iH C r ~· Ct-

c1clo121 1 tdlO•stn( n • (t-cldol\ 2)) 
• )(j dl-d2· cos ( f) • (t ·ciclol S) I td t ' COJI us· (t-ciclol 'SI) -tl{l •cos( n · (t-e\ Irtol ~~) td9· si.n( f) • (t-rlclol!») J -d9 · sin lf!:l • Ct-

ctcloU)) tdt(l • sin( f I • Ct- clclol\ 51) 
aJl dl dl•cos f n• lt - c: tclolBI I +dl'cos u~· tt - ciclolBI I dC.•cos I n • (t-e\ lclol 8J l tda · sln ff ) • lt · clclol8) I -d}'s ln U ~ · ll-

clclotel I +dl0 ' .sln (f7• l t -dclol\ 8) J 
.-. 18 dl -d:Z ' cos t fJ • tt-ciclo21) 1 td4' co.s et~· ( t - cicl o2l) l - d6 ' cos C n· ( t -e\ l c l o211 J kiJ • .stn UJ ' tt-ciclo211 I - d':J ' sin I f!:l • lt -

c1clo2l)) t dl•)•stntf1• (t. ciclo2\ 1)} 

c t O• .sln t n•tt- c iclol) I 

ctO••tnff I ' ( t -cicloC.) 1 

c l O•stn(f1 • ( t -clclo9)) 

c l • 3 19 . 98 ( o"2 J 
c i O ::r tO.t;6 I n~2 J 
c 4 • 191. 80 I o"2 l 
c6 • 92.13 ( n"2 I 
c8 • 60~.1') I o'2 ) 
c9 - 22L09 ( n"2 I 
c2 • 389.46 I n'2 ) 
.\ t 1 • c l-c2'cos C f ) • t) -c4 • cos I (>• t) t c6•cos ( f1 • t) - ca•stn C fl • t) •c? ' ainl f \ ~ · t) -elO• stn C f1 • ti 
•·42 cl·c2 •cos (f J • Ct.-c:iclo3J I - co~ · cos C(~· (t.-dclo3))+c6• cos In · (t-ele\ lo3J) -c a• .tn (fl• (t-ctcloll) tó•sir.{l~~ l t -clcloll 1 

a O • c1 - c2•cos I fJ• (l-ciclo6) I -ct'cos I n • tt-clclo61 I t ct• cos I n• ( t -ele\ lo611 -c& • sin I fl• lt - clcloC.) J tc"J • sin ((S• lt-clcloC.J l-

a H • cl ·c2 • cos C !3• (l-dclo9) I -c.-t • cos ( ( 5 • fl- c iclo9J l t c6 • co' ((7 ' (l-cic\ 1o91 I · c8 • sin tf l ' Ct-ci clo"9) ) t c9 • s in (f !!o • l t-etclo91 1 -

a 4 .5 c l -cl ' cosI Cl ' (l -c i c l o 12 1 I -c-4 • co.s ( f S • Cl-ciclo121) t c6• cos I n• (t-e\ i c l ol2) ) - c8' .s in (f J • C t.-ct clol 2 ) ) t c9 • s ln (f5 • ( t-
clc::l o l 2H-c l 0 ' sin(f1• (t-clclol\ 2)) 

.a• 6 cl-c2 •cos ( fl • ( t-ci clol S)) -ct •cos (f~ • ( t -clclo15) I tc(o • cos C f1 • (t - e\ lclol 'SI )-ca • s tn I fl• (t - clclolSI) +c9• a ln(fS• (t 
clclol 'S), - cto• sin( n • (t-ciclol \ 'S)) 

a41 cl-C2 " COS ( () • (t-clclol 8)) -C ( ' COS ( f ') • Ct.-ciclOl8)) tc:f,•co.s ( f1 • ( t-e\ lc:lo\8)) - c3•sin( (}• (t-clclol81) tc9• stn (fS• (t-
clcl o l 8 ) ) -cto•s in cn · (l-ciclol\ 8 }) 



/ JNEXO B -ArqNiJJO Jaída C f'X - Coletor 110r111al 33. 

a48 • cl-c2 •c os ( {) • ( t~c l clo21 I I - ct • cos ( t !J• (t.- ciclo2 1) I i c 6• cos ( t 'P I t -c\ l) I 
fl t • o . .- I I 
t ll f • O.Oll ~JS ( s J 
tl li - 0.000 0 1 t s J 
oll • (I (abs (t-t 111) I Ct-tlli I I t 1) • C (abs (tllf-tl I (tllf-t) I+ UI 
ll2C • O.OU518 ( s I 
t 121 .. 0.01001 ( s J 
n t 2 • 1 t (abs l t- t 1211 I tt· tl2t 11 fl) • t (abs (t 12f - t) I Ct 12! -tl I +1 I I 
tllf • 0 . 01U38 I s I 
tlJl • 0 . 06001 I a: I 
nlJ • (I (abs lt - t 131 I I (t.- tlJl) I tl) • I (<lbs (tl lf- t) I ( tl J f -t) I t 1) I 
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oH - t t ( .ab s (t- tlU) I (t- \.1-H I I UI • ( (abs ( t14f -t)/ (tlt!-tll +1) I 
t l $ f • 0.131'>48 I s I 
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ll1C • O.l 9 15t8 I a l 
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tlBf .. 0.221~48 ( s J 
tl81 - 0.210 01 I s J 
t\\8 • C C (a b s (t-ll8l I I (t · t181) )t U • t (o\bs (t18f- t)/ Ctl8 f- t))-+l I I 
~ - ~~~~~l~<~s~•~•~a 
t 2 1C .. 0.02901 ( • 1 
t211 - O.Ol 8t62 ( a 1 
r..2 1 "' C C (a b s (t· t 2 1l) I Ct · t2li I I+ li • C C•bs l t2H·t} I Ct 2 lf-t l I + 1) I 
t 22f • 0.0~901 I s I 
t 221 - 0.04.84.62 ( • 1 
e.22 a I I (abs (t- t ? 2 ll l t t - t22i lI tl I • ( (.3bs lt22 f - tl l ll2 2t-tl I + l ) I 
t 2l f : 0.08901 I a ) 
t2l l .. 0.0184.1 2 ( s 1 
r2 l • ll l abs (t-t2ll I I (t- t2311 I t-1) • ( (a b s lt2lf- t li l t 23f-t l I t 1 I I 
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t24l • 0.10802 I • I 
cl .. • C C tabs ( t.- t 2 H l I Ct · t24l)l t 11• C (.abs (t2 H · tl/Ct2tf- t 1 H li 1 
t 2!. f - 0 .14.901 ( . J 
t2!ti - 0. 1384.72 t a ) 
~!t .. I I Cabs Ct - t 2!t ll ll t - l-2!11) I t U • C ( a b s lt 2!tf-t.) I ( t 2Sf - t.ll t 111 
t 26t - 0 . 11901 f s I 
t 261 "' o. u so 2 t s I 
c.26 • C C (a b s (t-t261) I (t-t26i li + 1) • C (a b s (t26f- t)l (t 26f -t li + 1) I 
t 21f .... 0 . 20901 [ • ) 
t 211 • 0 .198 4.7 2 I s 1 
cl1 .. C C tabs l t - t 21i) I Ct - t 21l I I t 11 • C C.abs ( t 21C-tll Ct21f · t l I +1 I I 
t 28 f • 0 . 23901 1 s J 
t28 1 - 0 . 22841 2 [ • ) 
r->8 ,. f ( (abs( t - t 281 I ll t - t 28i) I tU • I C•Ls lt28f-tl l ( t 28f -lll ti) I 
c2- cll~2+~l·~ ... :12!t +~6+~1t~8 

tllC - 1).0 1 f6 1 ~ ( • J 
t \ll • O. OúS 7C9 ( .\ I 
r=..H • (((a b s(t-tlll)l(l llli)Hl)'(I.Jbs(tl lC tl /(tlH-t.lltUI 
U i t • (I .OU~Oô ( a ] 
tl7l .. o . o.1~119 1 • 1 
N2 • ltla..b~(t.- t l2l ) l( t - t l21J1 HJ•t t•hs( t l2f t)l( tJ2f-t) )t l )) 
tHr - o . o1a6n r s 1 
tHl • 0 . 06!.189 l • I 
r .H ~ { (CaLs (t-tlll 1 I (t-tlH J I tl I • ( C.tbs (t.H f - t. ) I ( t Hf-t.l J •l i 1 
tlH • O. l ú8tU ( s) 
t.Hl .. 0.0?~199 [ ~ J 
rl4 • I ( (.J.b s{ t - t H I )I ( t -tlH I) + 1) • C f•bs H. 14f-t) I ( t lH· t )l tl) I 
t)'l ( - O.llS6~~ l. I 
tl~i - 0 .12~909 ( s ) 
al~ • f ( Cab.s (t - tJSI)/It - t lSi li tl)• ( (abs I tl~ t -t)/ ( t H f -t.) 1 t 11) 
tl6C • o .tt,665> I • I 
tltl • O.l'l'l819 I a I 
r36 • ( ( (a.b.s (t-ll6l 1 I tt.-tl6111 tll • t (al.l~oltl6 1 -t.l 1Ct. l6f -tll H I 1 
tlH - 0 .19861$ r a I 
tl11 • 0 .18!.829 l., 1 
r"" H - li (a b s (t.-tl7l ) 1Ct-t l1U) tU • f (abs I t.l1f - t: ) I ( t 11 f -t) )til) 
tlBf - 0.228C8~ I • I 
tlBl • 0 . 2 1 ~919 I s I 
rl8 • I ( (abs lt - t Jelll ( t.-U81 11 tt) • I l o.Lsl tle r-t.JI ( t 38f-tJ I t t li 
t"'l • nllt=-l2 t!)])t:-.H+t'3:,t .,36 +:üH~Jf:l 

t. .UC ... 0 . 02G!tl8 l a ) 
t.Ul .... 0 . 012692 [ !I ) 

:- U • ( ( (;~bs Ct·t .. li) l (t-t41l J I +I 1 ' ( t•bs lt.U f -t.J/ (t..; I f -tJI +li J 
tUt • O . C.!it~te I a I 
t42t 0.0 12102 1 s 1 
c. l 2 • C I (abs ( t"-t42l) I (t- \.42 11) tl) • ( (abs (t42f- l) lltUf-tl) +I)) 
t(JI - 0 . 086~)8 ( • J 
ttH - 0 . 0"12112 ( a I 
r -H • I ( (ab.s t \ -tUlJ I ( t - t4 UI) tl) • I (olbs (t4lf - tll (t4 3f- t ) I ti)) 

t.Hf • O.llG5G9 ( s I 
t H i • 0 .102122 t • I 
c.t4. ... ( ( (a.bs ( t- tH l li (t ~t4H) I +li • C fabs l t.Hf· t )/ (t44f -t l) til . 
tU( - O.H6~18 t . I 
t H l c 0.132132 I s ) 
r:. I ~ - C C (o\bs(t-t4~i lI (t·l4 ~1J l tl ) " C (abs ft4~[- t) IIU~f-t 1) +1 1 I 
t ·Uf ~ O. 116!151 t s I 
t 4. 6t " 0 . 16214 2 I • 1 
r:.l6 • (((a..bs (t -tU~l)l (t.· t461)l +l ) • ((abs( t46f~ t)/(l 4: 6f-tllflll 

t.O! • (1 . 206~98 [ s J 
t Ol ~ 0.1921~2 I s I 
c.n - f c labs tt-t .. 11J/Ct - t .. 1111 +li • c 1o1bs lt .. H - tl/ cu H - t i 1 + 1) 1 
t4.9f .. 0 . 23t6QS I a I 
tUi .. 0 . 2221G2 I • I 
r 18 ,.. C ( Ca..bs (t -tU i 11 lt.- t48i) l tll · C (abs (tt8f-t) lltUf-tl I +1) I 
r..-4. • c.tl+-:-. Ut:-Ot:-: Ut~ .f. 5ot:::. l 6 t~.f.lt:-49 

ql • 0 . 0935- C5ol0 l I n·l a~-1 l 
vll • q1/all•fl1 •n l 
v l 2 c qllal2° Cll•nl 
vil • q l latJ•t t l'nl 
vH • ql/aH•fll*nl 
vU • q1 l a l!t 1 Cll'n l 
v 16 • qllal6'fll ' nl 
v ll a ql/a.17• !ll•n t 
v 18 • qllatB• Cll·~ t 

vl • vll+v12h·llt·t14.t._.l!. tvl6+vl1t·,J8 
vl l • ql/a2 l ' fll' cl 
v22 • ql/a22 ' fll"cl 
v2l c ql l a 2l • ! ll•r7 
v24 - q l /<o~ 24 "f J J • n2 

160 



ANEXO B- A rq11i11o saída CFX- Coletor nor111al 33. 

v2!1 • q l/a2~ 1 fl l' t'2 

v2 6 • q l /a26 1 fl l' r-2 
v2 7 • ql/.,1 2l"fll'o.2 
v28 • q 1 / a28• fl ttcl 
vz • v2 l +v22 +v23tv2t +v2!1+v2t+v2 7+v28 
v ll • q l /a l Pfll ' r-l 
vl2 • ql/a J2• f tl •n.l 
v)) • q l/a ll"fl l ' c l 
vH • q l / al4 • fl t •n3 
v l 5o :a q l /aJS 1 f ll 1!:!) 

v l 6 - q l /a36' 111'11l 
vl7 • ql /a37 " fll' o3 
v l8 -= ql/a38 • fll ' r l 
v) • vJl t vJ2+vJHvJ Hvl~+vl 6 t v37 t •d8 

v H • ql/a -l l* fll ' r~ 

vU • q l/a U • fl t-d 
v U • ql/aU •fll•r:. t 
v U • q l /aH 1 fll • r.. l 
v t S ,.. qlla t s• fl P r.-4 
v t 6 • ql / .l46 " fl l "c. l 
v O • q l/..1 4.1 "fll' r. l 
vU • q l / a4. 8 ' fl l' r:-1 
v .f • v U t vUtvO t v H tv4S+'I .f.6+v-l7-+v-t8 

E.!'ID 
CID 
P.Aí tRlA.L : A.il: Jdu 1 Cu 

Opt l on • Pu r e Substanc e 
i' h~l't.Odyrn::Uc Stat e • G .. u 
Lor.q ~~~ • Ai r Jd• a l G..ls (co:ut~ol Cp) 
I'POftRII ES : 

Opt t on = Ideal GU 
~olu Uus • 2 8 . 96 ( kq ~1'"'- 11 

Dynaclc Vi sco s ity • 1. 79e- OS ( k'J o ' - 1 s" - 11 
Spe d Cic HNt C.ap.1cit y • 100 0 . 0 (J kq "- 1 Y."' 1) 
Th e n"-.J l Co:lductlvil y • 0.02~2 (W n "-1 K"'- 11 
Abso1ptlon Coefllcl~nt • 0 . 0 1 ln"- 1) 
Scatte clr:.J Cce ffl c h n l • 0.0 ( n "- 1 ) 
~fractive lnd~W; • 1.0 (n a " - 1 ) 
Pe f e r enc e P.- e ssu t e " 1 ( oillo tc) 
P• Ce , c nce 1 <--çc u t u t e • O [Y.J 
P~Ceunce Speclf l c Ent ha lpy .. O. (J/kq) 
Re fc r e nce Specl fl c t::rll'opy ""- O. (J/kq /K) 

Dto 
D:O 

f'/ O 
EO:ECUT1 C.:I CC·:õi f() L : 

PAPAL.lEL f!OSf LI BPAAí' 
IJID 
PAR71TIV~iT.R Sit:P CV!õTFO L 

fi:unt lL.e Pr iodly ~ S t•r.d . .ud 
t'f)t)~ { CCI"tri:OL : 

V.~'Y Allocatlon f .'& Ct o r c 1 
L'W 
i'A.~ I l liC IU;o:; i {fi: : 

: :e i1S i'ype • t.-w-.1y 
Opt l on - t:~i'ts 

Pa1 t i t i c.n S h:e F-..1 l e • A•J t c-- u i c 
n ;o 

[lfD 
f. 11:'1 l•t:fllll110:1 : 

r .. Unltio:l Fi le • c o le t o n o a..sllOôbl .. plO. de f 
P•Jn J< j.o'j~ • l'ul l 

E!; ~ 

!OL\"t.R .S7 EP CC<7F~L : 
run.U -~ Prio rit')' • S t a r.~Hd 

~ECV1'ABLE SELECT IO~I : 
OOub l e Pu ci.s l on • OU 
Us e U Bit • Off 

rm 
KL"tl ;;t.Y c~. , FOL : 

1: .. - o ty Alloc.s t i on F•ctor • 1 

"''" r"-PALLFL f'lVlf( ·' ;,'"";r : 
Cp t l on • Seri a l 
P.u a l l e l J'.ode • l\11 

DID 

A.r.'} l e Unu s - l • ~d ) 
E ~r. Jth Unit s. [n ) 
l"JSS Unlt s - ( kq l 
.!olld M7le Un lts - (sr ) 
i 4P'-re r .a t ur e Un its - (KJ 
ii~ Unit5 ~ ( s ) 

~lO 
SOLVlR CO!õi FOL : 

JW'I[CT I 0~1 SCH.E:X.E. 
C)vtion - Hi qh r .e.so l uliGn 

'"" CO,"IVZ_f~!l'iCE C«ITFQL : 
H.lxl t-,c fõc-~o! T o f Cc~f fici l! nt L-:.ops • 10 

E!: o 
CO:NI.F.'~E!~CI: CRl'i Z:.RJ A : 

P~s ldJ.Jl Í •ll (J e t • 1. E- t 
P'l s t d ual i~-r-e • nts 

D ID 
T PA'i3 I E1õi' SCHUU: : 

Opl l o n - Fhs t 0 1d e r B..l.c \:w .. u d [.ul~.

IJIO 
~;o 

Jlll7lA.LlSAi'IO~l : 
Oplton • Aut«' '\tie 
Jll l i i AL CO~õDii'IUIS 

Veloc i t y l ype: • C ... u t e•l•n 
CART[.S I A!I VELOC ITY Ca .fi'O!IOõiS 

Optlon = Auto=..J tl c wilb V.t1 ue 
U '"' O {n s .. - 11 
V "" l O. O (n .s~- 11 
ôf - 0 . 0 ( n s ' - 11 

[!1 0 

f PS I W!l : 
Epsllon = O.~ (o"2 s " - l ) 
Opt l c n - A'Jt~l lc wlth Vol l ue 
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K ' 
Opt ion ,. A•.Jt o::..Jllc wlth Va l u e 
t ,. 1. 2 (a'2 a"'-2 1 

"'D 
SiA.ilC PRESSURE : 

Optlon,. A!.ltCC'..lltic wllh V.t.l\!e 
Pel.,tive Pcessuce • 0 .0 (Pai 

DIO 

Oplion - Autu--:1 tic wlth Va l ce 
T peratu rr • 300 110 

DID 
WD 

t..!lO 
C<o!.I.AJII : col@lOr no r •liOOb r ep 

Coocd ft a.=.e o: Coord O 
Oc:c.lln "iype - r luld 
flutds Li .st • Air lde•l G.Js 
Loru tion "" col etor 
LOtmo.vrt : col c t o 1nou llOObr ep C'le fau lt 

eounduy i~-pe • ';4A.LL 
Loc .a t. ion,. Solld l.l, Solid 1. 2, Solid l.J, Solid 2.1 , Solid 2. 10, Solid 2\ 

.ll,Solid 2 . 12, Solid 2 . ll , Solld 2.H, Solid 2.1~ , Solld 2 . 16,Solid 2. )7,Sol1\ 
d 2. 19 , Solid 2 . 2 , Sol1d 2 . 2 0 , Solid 2 .2l, Solid 2.22,Solid 2 . 24,Solid 2.2~ , Sol\ 

ld 2.26,Solid 2.28,Soltd 2.29,So lid 2.l, SoUd 2.ll , Solid 2.ll,So lld 2.14, So\ 
lid 2.lS. Solid 2 .36, Solid 2.l1, Sol td 2 . l8 , Solid 2.l9, So l id 2. 4 ,Solid 2. 40,5\ 
olld 2 . 41, Solid 2 .42 , Solld 2 .4l,Solid 2. U, Solld 2. 4~,Solld 2.46, Solld 2. 41\ 
, Solid 2.U, Solid 2.49,Solld 2 . ~, Solid 2.~0, Solld 2 . S l, Solid 2.!J2, Solld 2.~\ 
l, Solid 2 . S. C,Solid 2.~S, Solld 2 . ~6,Solld 2.S7, Solid 2.~9 , Solld 2.~9,Solld 2\ 
.6,Solld 2.t0,Solid 2.6l, Solid 2 .62, Solid 2.6), Solid 2.64, Solid 2.6'),Sol1\ 
d 2.66, Solid 2 .67, Solld 2.68, Solld 2 . 69 , Solid 2 .7,Solld 2 .10 , Solld 2 .11,Sol\ 
ld 2.72, Solid 2 . 1l,Solid 2.1t , Solid 2.1!J, Solid 2.16,Solid 2.17, Solid 2.18 , 5\ 
o lid 2.19,Solid 2.8 , Solid 2.80,Solid 2 . 8 l, Solid 2.9 

notr.H.\~RY CO~Wl1 10!1S 1 
HEAi 1P.J·:~SfTR : 

['lO 

Optton • l..dlab.1t l<: 
CIO 
KALL HlflUt:SC'E. G-:1 fVJd 

Option • t:o Slip 
[!lO 
\IALL f.OO~H!õl:.SS : 

Option .. S,..ooth Wd l 
oro 

[JXIU[}.~'{ : Ent r ad l 
8-:>\.lhduy ij~ • JIILEi 
Loe.Jtion .. e n t u.d .to 
V.JU!õ[l.\RY CG~:tiiTI C.:I$ 

rw.1 ouu:C'i' to:• : 
Opl lon • ,..Or iU l l O ~ur.d..lcy Cor.dit l on 

cw 
nr;( p.r:o:;n.~ : 
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ANEXO C - Modelo de planilha para as medições realizadas 

Planilha de mediçlio 

Coletor 33 mm diâmetro 

Comando277 

T - 29 p=697mmHg=0.948bar 

Cilindrada total - 1.998 lt 

Cilindrada unitária- 0.4995 lt 

I 
carga rpm Força kgf Torque Nm PotenciakW Potencia CVvh Gc glscg Consg Tempo s Pc Mpa ge g.lkWh ge g/CVh 

30% 1500 14.2 99.58 15.73 21.39 2.36 50 21.2 0.63 539.69 396.95 

2000 12 84.15 17.73 24.10 2.61 50 19.16 0.53 529.98 389.80 

3000 8 56.10 17.73 24.10 I 2.61 50 19.1 5 0.35 530.25 390.00 

4000 4.5 31,56 13.29 18.08 2.46 50 20.31 0.20 666.62 490.30 

carga rpm Força kgf Torque Nm PotenciakW Potencia CVvh Gc glscg Consg Tempo s Pe Mpo. gc glkWh gc g!CVh 

50% 1500 18.4 129.03 20.39 27.72 2.78 50 18.01 0.82 490.28 360.60 

2000 17.8 124.82 26.29 35.75 3.58 50 13.97 0.79 490.02 36Q.41 

3000 15.9 111.50 35.23 47.90 4.27 50 11.72 0.71 435.93 32ü.63 

4000 12.4 86.95 36.63 49.81 4.67 50 10.71 0.55 458.77 337.42 

carga rpm Força kgf TorqucNm PotenciakW Potencia CVvh Gc glseg Consg Tempo s Pe Mpa gc g/kWh ge g!CVh 

70% 1500 19.5 136.74 21.60 29.37 2.98 50 16.79 0.87 496.23 364.98 

2000 20.1 140.95 29.69 40.37 3.89 50 12.85 0.89 471.77 346.99 

3000 20.5 143.75 45.42 61.76 5.33 50 9.38 0.91 422.46 310.72 

4000 18.4 129.03 54.36 73.91 6.31 50 7.92 0.82 418.08 307.50 

carga rpm Força kgf TorqueNm Potcncia kW Potencia CVvh Gc g/seg Cons g Tempo s Pc Mpa ge glk:Wh ge g/CVh 

100% 1500 19 133.23 21.05 28.62 3.08 50 16.26 0.84 525.89 386.79 

2000 22.1 154.9i 32.65 44.39 4.14 50 12.08 0.98 456.43 335.70 

3000 21.9 153.57 48.53 65.98 5.92 50 8.44 0.97 439.50 323.25 

4000 2 1.5 150.77 63.52 86.36 7.17 50 6.97 0.95 406.57 299.03 
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ANEXO C - Modelo de planilha para as medições realizadas 

Cilindrada total - 1.998 lt 0.4995 (A/C)s- 8.33 tcorico hidrat (NC)s=8.33 tcorico hidrat 

Gcpcc g mmca bocal Gam"3/seg Temp ar C den glm"3 gma glscg gma pcc g gmtotal arcomb g/scg NC C! A razão equival 

0.047 5.0 0.017 40.7 1.027.68 17.81 0.36 20.17 7.55 0.13 1.1 0 

0.039 6.0 0.019 40.6 1.028.01 19.07 0.29 21.68 7.3 1 0.14 1.1 4 

0.026 9.0 0.022 43,1 1.019.88 22.23 0.22 24.84 8.51 0.12 0.98 

0,018 10 0.023 42.3 1.022.47 23.29 0.17 25.75 9.46 0.1 I 0.88 

Gc pcc g mmca bocal Ga m"3/seg Temp ar C dcn glm"3 gma glscg gma pcc g gmtotal arcomb g/scg AIC C! A razi!o equival 

0.056 8 0.021 41.5 1.025.07 21.29 0.43 24.07 7.67 0.13 1.09 

0.054 lO 0.023 42.8 1.020.85 23.25 0.35 26.83 6.50 0.15 1.28 

0.043 19.5 0.031 43.5 1.018.59 31.13 031 35.40 7.30 0.14 1.14 

0.035 26 0.035 42.9 I .020.52 35.62 0.27 40.29 7.63 0.13 1.09 

Gc pcc g mmca bocal Ga m"3/seg Tempar C den glm"3 gma g/scg gma pcc g gmtotal arcomb glseg AIC C! A razi!o cquival 

0.060 9 0.022 42.6 1.021 ,49 22.27 0.45 25.24 7,48 0.1 3 1.11 

0,058 12 0.025 42.8 1.020.85 25,14 0.38 29.03 6.46 0.15 1.29 

0.053 30 0.037 41.8 1.024.09 38.23 0.38 43.56 7.17 0.14 1.16 

0.047 59 0.052 41.4 1.025.39 52.90 0.40 59.21 8.38 0.1 2 0.99 

Gc pcc g mmcabocal Gam"3/seg Temp ar C dcn g/m"3 gma g!scg gma pcc g gmtotal arcomb g!seg AIC C! A razão eq u ival 

0.062 9.5 0,022 41.4 1.025.39 22.86 0.46 25.93 7.43 0.13 1.12 

0.062 16 0.028 41.5 1.025.07 28.65 0.43 32.79 6.92 0.14 1.20 

0.059 41 0.043 41.2 1.026.05 44.42 0.44 50.34 7.50 0.13 1.11 

0.054 84 0.061 40.9 1.027,03 62.93 0.47 70.10 8.77 0.11 0.95 

:;· 
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ANEXO C - Modelo de plamlha para as medições realizadas 

1ambda Ga pcc 1t Ren. Vol. 0 2 % CO% C02% NOx ppm T HC ppmC 

0.91 0.35 0.69 0.99 5.19 11.3 650 521 

0,88 0.28 0.56 1.97 4.45 10.9 748 527 

1.02 0.22 0.44 1.07 2.14 13 1268 439 

1.14 0.17 0.34 0.42 0.61 14.3 1149 357 

Iam bela Ga pcc 1t Ren. Vol. 0 2 % CO% C02% NOx ppm T HC ppmC 

0.92 0.42 0.83 0.66 5.77 10.9 380 245 

0.78 0.34 0.68 1.02 4.88 11,1 690 218 

0.88 0.31 0,61 0.4 2.14 13.2 2690 189 

0.92 0.26 0.52 0.22 0.97 14.1 2605 182 

1ambda Ga pcc lt Rcn. Vol. 02% CO% C02 % NOx ppm THCppmC 

0.90 0.44 0,87 1.1 5.1 7 10.9 701 178 

0.78 0.37 0.74 0.92 4.66 11.3 841 157 

0.86 0.37 0.75 0.81 2.15 12.9 2700 147 

1.01 0.39 0.77 0.82 1.55 13.3 2660 146 

I 
lambda Ga pcc 1t Ren. Vol. 0 2 % CO% C02% NOxppm THCppmC 

0.89 0.45 0.89 1.46 6.68 9,7 322 144 

0.83 0.42 0.84 1.46 3.43 11.7 2980 120 

0,90 0.43 0.87 1.59 2.5 12.1 2735 122 

1,05 0.46 0.92 1.2 1.37 13,2 2670 130 
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Al\TEXO C- Modelo de planilha para as medições realizadas 

Planilha de medição 

Coletor 31 mm diâmetro 

Comando277 I 
Cilindrada total- 1.998 lt I 
Cilindrada unitária- 0.4995 lt 

I 

carga rpm Força kgf Torque Nm Potcncia kW Potencia CVvh Gc glseg Consg Tempo s Pe Mpa ge glkWh ge g!CVh 

30% 1500 11 77.14 12.19 16.57 1.84 50 27.21 0.49 542.81 399.24 

2000 7.5 52.59 11.08 15.06 1.80 50 27.79 0.33 584.63 430.00 

3000 3.5 24.54 7.76 10.54 1.64 50 30.47 0.16 761.73 560.25 

4000 

carga rpm Força kgf Torque Nm PotenciakW Potencia CVvh Gc glseg Cons g Tempo s Pe Mpa ge glkWh gc g!CVh 

50% 1500 18.5 129.73 20.50 27.87 2.77 50 18.05 0.82 486.54 357.85 

2000 17.6 123.42 26.00 35.35 3.37 50 14.84 0.78 466.54 343.14 

3000 14.5 101.68 32.13 43.68 3.99 50 12.53 0.64 447.12 328.86 

4000 10.9 76.43 32.20 43.78 4.40 50 11.36 0.48 492.04 361.89 

carga rpm Força kgf Torque Nm PotenciakW Potencia CVvh Gc glscg Cons g Tempo s Pc Mpa ge glkWh ge giCVh 

70% 1500 20 140.25 22,16 30.13 3.08 50 16.21 0.89 50l.l4 368.59 

2000 20.5 143.75 30.28 41.1 7 3.86 50 12.95 0.91 459.00 337.59 

3000 20.1 140.95 44.54 60.55 5.30 50 9.44 0.89 428.13 314.89 

4000 18 126.22 53.18 72.30 6.18 50 8.09 0.80 418.39 307.73 

carga rpm Força kgf TorqueNm PotcnciakW Potencia CVvh Gc glseg Cons g Tempo s Pc Mpa ge glkWh ge g/CVh 

100% 1500 19.5 136.74 21.60 29.37 3. 17 50 15.75 0.87 529.00 389.08 

2000 21.1 147,96 31.17 42.38 4.14 50 1 12.01 0.94 478.46 351.91 

3000 22.3 156.38 49.41 67.18 5.85 50 8.54 0.99 426.56 313.73 

4000 22.4 157.08 66.18 89.98 7.50 50 1 6.67 0.99 407.78 299.92 

: 
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ANEXO C - Modelo de planilha para as medições realizadas 

(C/A)s- 0.120 teorico hidrat 

Cilindrada total - 1.998 It 0.4995 (A/C)s-8.33 teorico hidrat 

Gc pccg mmcabocal Ga m"3/seg Tcmp ar C den glm"3 gma g/scg gma pcc g gmtotal arcomb g/seg AIC C! A razão cquival 

0.037 0,5 0.010 36.8 1.040.62 10.59 0.21 12.42 5.76 0.17 1.45 

0.027 I 0.011 37.7 1.037.60 I 1.62 0.1 7 13.42 6.46 0.1 5 1.29 

0.016 1,5 0.012 38.2 1.035.94 12.57 0.13 14.21 7.66 0.13 1.09 

Gc pccg mmca bocal Ga m"3/seg Temp ar C den g/m"3 gma g/seg gma pcc g gmtotal arcomb g/seg AIC C! A r~o cquival 

0.055 4,5 0.017 38.5 1.034.94 17.27 0.35 20.04 6.23 0.16 1.34 

0.051 7 0.020 38.7 1.034.28 20.36 0.31 23.73 6.04 0.17 1.38 

0.040 14.5 0.027 39.5 1.031.63 27.60 0.28 31.59 6.92 0.1 4 1.20 

0.033 18.5 0.030 39.5 1.031.63 30.79 0.23 35.19 6.99 0.14 1.19 

Gc pccg mmcabocal Ga m"3/seg Temp ar C den g/m"3 gma g/seg gma pcc g gmtotal arcomb g/scg AIC C! A ~oequival 

0.062 6.5 0.019 39.4 1.031.96 19.74 0.39 22.82 6.40 0.16 1.30 

0.058 7.5 0.020 39.8 1.030.64 20.86 0.31 24.72 5.40 0.19 1.54 

0.053 33 0.039 39.9 1.030.3 1 40.23 0.40 45.52 7.60 0.13 1.10 

0.046 52 0.049 39.7 1.030.97 50.03 0.38 56.21 8.10 0.12 1.03 

Gc pccg mmca bocal Ga m"3/seg Temp ar C dcn glm"3 gma glseg gma pcc g gmtotal arcomb g/seg AIC C! A razão equival 

0.063 9.5 0.022 39.7 1.030.97 22.98 0.46 26.16 7.24 0.14 1.15 

0.062 14 0.026 39.8 1.030,64 27. 15 0.41 31.29 6.55 0.1 5 1.27 

0.059 40 0.043 39.2 1.032.62 44. 18 0.44 50.04 7.55 0.13 1.10 

0.056 82 0.061 38.5 1.034.94 62.67 0.47 70.1 7 8.36 0.12 1.00 
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ANEXO C- Modelo de planilha para as medições realizadas 

1ambda Ga pcc lt Ren. Vol. 02% CO% C02% NOxppm THCppmC 

0.69 0.20 0.41 1.72 4.88 10.8 310 1256 

0.77 0.17 0.34 2.31 3.64 11.2 359 1130 

0.92 0.12 0.24 1,71 1.04 13.3 399 754 

1ambda Ga pcc 1t Ren. Vol. 02% CO% C02% NOx ppm THC ppmC 

0.75 0.33 0.67 0,44 4.23 12.4 541 590 

0,73 0.30 0.59 1.75 3.71 I 1.5 744 507 

0.83 0.27 0.54 0.46 2.14 13.5 2763 549 

0.84 0.22 0.45 0.22 2.63 13.4 1234 350 

1ambda Ga pcc 1t Ren. Vol. 02% CO% C02% NOxppm THCppmC 

0,77 0.38 0.77 0,61 4.06 12.1 1420 222 

0.65 0.30 0,61 1.72 3.63 11.5 2990 185 

0.91 0.39 0.78 1.78 2.1 8 12.3 2757 166 

0.97 0.36 0.73 0.67 1.42 13.5 2727 165 

lambda Ga pcc lt Ren. Vol. 02% CO% C02% NOxppm THC ppmC 

0.87 0.45 0.89 1.06 6.18 10.3 310 159 

0,79 0,40 0.79 1.46 4.09 11.3 886 133 

0.91 0.43 0.86 1.43 2.64 12.3 2540 126 

1.00 0.45 0.91 0.18 1.45 13.8 2729 128 
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