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RESUMO

BEZERRA, A.C.B. (2000). Proposta para implementação de uma bancada dinamométrica

automatizada para ensaios em tempo real de motores de combustão interna do ciclo Otto.
São Carlos, 86p.Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo.

Com o advento da crise do petróleo na década de 70, os motores, que antes eram calibrados
para fornecer máximos torque e potência, após a crise passaram a ser calibrados de forma a
fornecer consumo específico e emissões mínimos. A partir de então os motores passaram a
ser ensaiados em bancadas dinamométricas que possuíam módulo para medição de
emjssões e que simulavam condições mais reais de tráfego, segundo um ciclo de ensaios
preestabelecido. Este trabalho contém um levantamento bibliográfico sobre o instrumental,
metodologias e procedimentos utilizados nos ensaios dinamométricos permanentes e
dinâmicos e propõe a implementação de uma metodologia para realização de ensaios em
tempo real controlado por computador. Traz também os resultados experimentais relativos
à parte da metodologia que foi implementada.

Palavras-chave: Dinamômetro, LabView, motor

..

IV

Abstract

BEZERRA, A.C.B.

(2000). Proposal for implementation of an automated

dynmnometric bench for tests in real time of intemal combustion engines of lhe
Ollo cycle. São Carlos, 86p.Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo.

With the advent of petroleum crisis in the 70's, engines, previously calibrated in
arder to supply maximum momentum and power, after the crisis they started being
calibrated to supply minimum specific consumption and emissions. After this,
engines started being tested in dynamometric benches equipped with emission
measure modules and that simulate traffic conditions closer to reality, according to a
prior emissions cycle. This work contain a bibliographic survey about instruments,
methodologies and procedures used in the steady-state and dynamic dynamometric
tests and proposes the implementation of a methodology to perform real time tests
controlled computationally. It brings too experimental results related to the
implemented methodology.

Keywords: dynamometer, LabView, engine
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Capítulo O1 - Introdução

Capítulo 01 - INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica dos últimos anos tem possibilitado muitas inovações
nos motores de combustão interna. Novos sistemas de injeção eletrônica, materiais,
sistemas de controle arrojados e etc. têm possibilitado o surgimento de motores mais
eficientes e econômicos. Dentre muitas ferramentas que colaboraram para esta evolução,
pode-se citar os ensaios mecânicos em bancadas dinamométricas como elemento
indispensável.
Após a idealização, projeto, simulação e fabricação de um motor vem a etapa
na qual o motor deve ser ensaiado. Este motor é então colocado em uma bancada
dinamométrica e é devidamente instrumentado com o objetivo de que todos os
parâmetros necessários sejam enviados a um sistema de aquisição que manipulará e
apresentará ao operador estes parâmetros. Com base nestes dados apresentados, os
projetistas poderão determinar se o motor realmente está se comportando como deveria,
ou seja, se os parâmetros de ensaios conferem com os parâmetros de projetos
anteriormente estipulados e/ou simulados.
Outros motivos também podem levar o engenheiro a ensaiar o motor. Podese citar o caso em que novos aditivos, combustíveis, dispositivos, materiais e pesquisas
exigem que os parâmetros do motor sejam avaliados para verificar se as modificações
feitas melhora seu desempenho. FERGUSON (1986)
No Brasil, estes ensaios são regulamentados pelas normas NBR 5484 ( 1985)
e NBR 5477 (1982) que são estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), sendo estas baseadas nas normas americanas. As normas brasileiras
especificam que todos os ensaios devam ser feitos quando o motor encontra-se em
regime (quando todas as temperaturas, pressões e rotação estejam estabilizadas).
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Entretanto, existe alguns comportamentos que o motor apresenta, que seriam importantes
ser observados quando o motor encontra-se em regime transitório, por exemplo, sabe-se
que a quantidade de emissões de gases poluentes (CO, HC, NOx) são enútidas em
quantidades bem maiores quando o motor opera transitoriamente. P ASSARINI ( 1998)
Outro parâmetro que também pode ser muito influenciado pelo trabalho
transitório dos motores é o consumo específico, o qual apresenta valores relativamente
mais altos quando o motor é operado de forma transitória. Assim, percebe-se que é
extremamente útil a elaboração de uma metodologia para ensaios de motores de
combustão interna em regime transitório, onde o motor seria ensaiado e os resultados
mostrados em tempo real. PLINT & MARTYR ( 1999)

1.2 OBJETIVOS

Segundo a

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), uma

dissertação de mestrado é definida como sendo :
Dissertação : " Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou
exposição de um estudo científico recapitulativo, de tema único e bem
delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e
interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento da literatura
existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato.

É feito sob orientação de um pesquisador, visando a obtenção do título
de mestre."
Baseado na definição anterior, este trabalho tem por objetivo apresentar um
estudo científico recapitulativo sobre as metodologias, normas e instrumental utilizados
em ensaios de motores de combustão interna, analisando características e Jinútações dos
ensaios, tanto permanentes como transitórios, apresentando, inclusive, a descrição de
alguns ciclos de ensaios transitórios utilizados mais comumente e, ao final, propor uma
metodologia para ensaios transitórios em tempo real.
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Como pnmetro passo para a realização da proposta apresentada, serão
apresentados resultados de estudo experimental que constitui-se na automatização de
uma bancada dinamométrica, com o fim de ter-se um sistema que possibilite a realização
de ensaios automáticos de torque e potência, realizados sem a interferência humana.
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Capítulo 02 - REVISÃO DE CONHECIMENTOS

2.1 O MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
O motor de combustão interna começou realmente a ser utilizado como
máquina motriz a partir do final do século XIX. Com o seu advento, a máquina alternativa
a vapor foi gradativamente se extinguindo culminando numa substituição destas máquinas
pelo motor de combustão interna. Desde então, o progresso mundial tem sido fortemente
influenciado por este tipo de máquina. Hoje a produção de motores de combustão interna
para automóveis, navios, trens, aviões e pequenas máquinas auxiliares constitui uma das
maiores indústrias do mundo. OBERT(l971)
A maioria dos motores utiliza um sistema de êmbolo alternativo, onde este
êmbolo é dotado de um mecanismo biela-manivela no interior de um cilindro. O
movimento alternativo é gerado pela explosão de uma mistura combustível que ao entrar
em combustão expande e gera trabalho sobre o pistão. O deslocamento deste pistão no
interior do cilindro, através do mecanismo biela-manivela, faz girar um eixo que transmite
seu movimento com o intuito de fazer funcionar a máquina acoplada a este motor.
OBERT (1971)

2.1.1 Motores de ignição por centelha (ICE)

Segundo OBERT( 1971 ), em 1862 Beau de Rochas propôs uma sequência de
operações que é, até hoje, típica para a maioria dos motores de ignição por centelha
(abreviadamente ICE). A sequência é a seguinte :
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I.Curso de admissão (lº tempo), durante este curso a mistura combustível é
admitida para dentro do cilindro, com a válvula de admissão aberta.
2. Curso de compressão (2º tempo), nesta fase a mistura é comprimida pelo
êmbolo de forma que a temperatura da mistura aumenta. Durante este tempo tanto a
válvula de admissão quanto a de exaustão encontram-se fechadas.
3. Expansão (3º tempo), no final do curso de compressão é provocada no
interior do cilindro uma centelha que faz com que a mistura entre em ignição, fazendo com
que a temperatura da mistura aumente consideravelmente, ocasionando uma expansão dos
gases, estando as duas válvulas ainda fechadas .
4. Curso de exaustão (4º tempo), ao final da expansão o pistão empurra os
gases provenientes da queima para o exterior do cilindro através da válvula de exaustão
que agora encontra-se aberta.

Em 1876 Otto, Engenheiro alemão, utilizando as idéias de Beau de Rochas,
construiu um motor ICE de quatro tempos e suas experiências foram coroadas de
completo êxito. Desde então, a sequência de operação proposta por Beau de Rochas
passou a ser conhecida como Ciclo de Otto ou ciclo Otto . OBERT( 1971)

2.1.2 O motor de quatro tempos com ignição por compressão (ICO)

Em 1892 Rudolph Diesel idealizou um novo tipo de motor, capaz de queimar
carvão finamente pulverizado. A sequência de operações do ciclo Diesel era semelhante à
do ciclo de Otto, com exceção da alta taxa de compressão a ser usada e do fato de ser
puro (isento de combustível) o ar introduzido no cilindro durante o curso de admissão . A
rápida compressão do ar admitido elevaria sua temperatura de modo a possibilitar a autoignição do combustível injetado na câmara de combustão. Diesel concluiu, finalmente, que
a injeção de combustíveis líquidos produziria resultados muito melhores que a injeção de
carvão finamente pulverizado. OBERT(1971)
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2.1.3 Evolução dos motores ICE e das estratégias para controlá-lo
Segundo PASSARINI ( 1998) nas últimas 3 décadas, os motores de
combustão interna receberam um avanço tecnológico que não tinham experimentado
desde o início de sua criação no final do século passado. A partir da década de 60, os
propulsores foram se tornando compactos, leves e paralelamente, mais potentes,
econômicos e menos poluidores do ambiente.
Na realidade entretanto, as diversas iniciativas como introduzir novas
tecnologias tais como injeção de combustível e ignição eletrônica durante as décadas de
50 e 60, não conseguiram se impor ao controle do motor feito através do carburador
convencional e do platinado. O custo, a pouca confiabilidade e a desmotivação por parte
dos consumidores foran1 os principais fatores que favoreceram a hegemorúa dos
carburadores por tanto tempo. PASSARINI( 1998)
Porém como será visto a seguir, esse quadro foi revertendo-se nas décadas
seguintes impulsionado pelas necessidades :
!.Melhoria da qualidade ambiental, principalmente nos grandes centros
urbanos.
2. Redução do consumo de combustível.
3.Pela indústria eletrônica através dos circuitos integrados multitarefas
produzidos em massa.
4.Pela indústria informática através do controle digital computadorizado.
No irúcio dos anos 60, os motores em produção possuíam uma série de
limitações técnicas que impediam o conjunto motriz de atingir resultados realmente
satisfatórios : tanto o bloco quanto o cabeçote eram fundidos em ferro, a alimentação era
feita por um carburador de corpo simples, a distribuição da mistura ar-combustível
executada por um comando de válvulas único instalado no bloco do motor, as bielas
curtas e os girabrequins desnecessariamente super dimensionados só aumentavam a inércia
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do sistema. Além disso, as câmaras de combustão possuíam formato pouco favorável, não
permitindo uma queima muito petfeita da mistura ar-combustível.
Ainda segundo PASSARINI(l998),durante as décadas de 60 e 70, as câmaras
de combustão passaram a ter um formato mais favorável a partir de um cabeçote mais
eficiente fundido em alumínio e comando de válvulas no cabeçote acionado por correia
dentada. A alimentação por carburador de corpo duplo e a ignição eletrôtúca completavam
a melhoria no desempenho com maior economia de combustível.
Até antes da crise do petróleo na década de 70, os motores eram calibrados
nos dinamômetros de bancada para fornecer máximo desempenho em termos de
conjugado motor e potência máximos. Assim, nesta época, até os anúncios dos comerciais
chamavam atenção do consumidor para o número de CV (cavalos vapor) que esse ou
aquele motor dispunham debaixo da tampa do motor. PASSARINI(l998)
Quase na metade da década de 70, a Crise do Petróleo acordou o mundo para
o fato de que um dia as reservas energéticas e, principalmente o petróleo, poderiam acabar
mais cedo do que se imaginava, se alguma providência não fosse tomada.
Esta crise atingiu em cheio as montadoras e então os motores passaram a ser
calibrados nos dinamômetros para produzir máxima economia de combustível.
Se a crise do Petróleo foi a mola propulsora para o desenvolvimento dos
motores, a partir do final da década de 70 os altos índices de poluição nos centros urbanos
motivaram as autoridades a elaborar leis e normas para controlar mais rigorosamente as
ernissões de gases poluentes. Essa iniciativa refletiu-se num grande processo evolutivo dos
motores nos anos 80, principalmente aqueles de ciclo Otto. De um lado com novas
soluções mecânicas, como bielas mais longas, duplo comando, maior número de válvulas
por cilindro, utilização de materiais mais leves nos componentes do motor para reduzir o
peso e a inércia, comandos de válvulas de geometria variável (tecnologia VTEC) e
formatos mais favoráveis para as câmaras de combustão. De outro lado, a substituição do
carburador pela injeção - monoponto ou multiponto - indireta de combustível comandada
eletronicamente e a utilização da ignição eletrônica mapeada consolidaram o uso da
eletrôtúca no controle do motor. Os resultados foram: melhoria geral do desempenho e
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menor poluição. Os motores passaram a ser calibrados digitalmente nos dinamômetros de
bancada e de rolos equipados agora com analisadores de gases para controlar as emissões
gasosas sacrificando um pouco o desempenho (conjugado motor máximo) e o consumo de
combustível. PASSARINI( 1998)
Nesses anos 90, com o controle mais rigoroso das emissões de poluentes na
atmosfera, constata-se um aprimoramento tecnológico do que foi feito nos anos 80,
através do uso do coletor de admissão com geometria variável (Tecnologia ECOTEC),
melhoria da qualidade do controle eletrônico do motor pelo aumento da velocidade e da
capacidade de processamento das unidades de controle eletrônico (centralinas) e uso da
it~eção

direta de combustível. PASSARINI ( 1998)
Como pode-se ver, o elemento motriz da evolução dos motores de combustão

interna neste final de milênio é o controle da poluição por gases poluentes. A regulagem
dos motores, totalmente dependente dos dinamômetros equipados com analisadores de
gases, buscará produzir uma solução conciliadora entre desempenho e emissões
produzidas.

2.1.4 Controle das emissões de gases poluentes

As emissões de gases poluentes gerados pela queima de combustíveis usados
nos veículos automotores é uma questão que ultimamente tem sido muito debatida devido
aos seus efeitos, principalmente, pelo fato de órgãos de proteção ambiental estarem
criando regulamentações que exigem que os índices de emissões advindas dos automóveis
sejam cada vez menores.
Os gases de exaustão do motor Otto são os produtos da combustão da mistura
ar-combustível. Os combustíveis mais comumente usados no mercado (gasolina, gás
natural

e álcool)

possuem em sua fórmula elementos químicos

denominados

hidrocarbonetos (HC), que são compostos químicos formados por hidrogênio e carbono
(no caso do álcool, existe também a presença do radical - OH). Além destes compostos
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existem também os aditivos e elementos químicos que são adicionados aos combustíveis
com o intuito de proporcionar alguma melhoria em suas características de trabalho.
Durante o processo de combustão, os elementos que constituem os
combustíveis reagem com o oxigênio do ar, liberando energia e dando origem a vários
compostos químicos. A combustão que ocorre no interior do cilindro não é totalmente
perfeita, como conseqüência, além dos elementos provenientes da queima completa, que
são C02 e H20, são expelidos elementos nocivos ao meio ambiente tais como : monóxido
de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), hidrocarbonetos
(HC) não queimados e fuligem . PASSARINI(1993)
Devido aos problemas oriundos das emissões de gases poluentes, diversos
países criaram legislações que regulamentam a quantidade de poluentes que podem conter
os gases de escape dos motores automotivos. Este controle começou nos Estados unidos
em 1966, no estado da Califórnia, com a criação da Enviromenta/ Protection Agency

(EPA). Desde então, os índices de emissões permitido tem-se tornado cada vez mais
restritivos, o que afeta diretamente o Brasil, visto que a legislação brasileira segue a
legislação americana, com alguns anos de atraso, para motores do ciclo Otto.
PASSARINI (1993)
Segundo PLINT & MARTYR ( 1999), existe ainda regulamentações que
especificam o índice de emissões de vapor de combustível que um determinado motor
aquecido libera quando este é desligado e colocado em uma câmara fechada . Para analisar
estas

emissões,

realiza-se

testes

denominados

testes

evaporativos,

hidrocarbonetos vaporizados são os principais elementos encontrados.

sendo

que

10
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2.1.5 Índice de emissões de gases poluentes admitidos pela legislação
atual
A maior parte da legislação atual, referente ao controle de emissões de gases
poluentes, está empenhada em especificar limites de emissões dos principais poluentes,
estes poluentes são: Monóxidos de Carbono (CO), Hidrocarbonetos não queimados (HC),
Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Particulados. Esta legislação tem sido fortemente dirigida
pelos Estados Unidos. A padronização tem sido feita especificamente pelo órgão
americano denominado Environmental Protection Agency (EPA), o qual tem tomado sua
legislação um modelo seguido por muitos países. PLINT & MARTYR (1999)
A tabela O1, apresenta uma série de valores de índices de emissões admitidos
para veículos do ciclo Otto e Diesel, utilizados nos Estados Unidos e Europa. Os índices
desta tabela foram conseguidos através de ensaios realizados com motores montados e
fi.mcionando em dinamômetros.

co

HC

NOx

Particulares

USA gramas por Km, Motores do ciclo Diesel e Oito
Pré-1968 (Sem-Contole)
1994 - 1996
1996-2004

145
5.48
2.74

24.2
0.4
0.2

10
0.65
0.32

0. 13

Europa, gramas por Km
Carros de passeio com motores a gasolina
2.3
0.2
efetivo 2000
1.0
0.1
efetivo 2005
Carros de passeio com motores a Diesel HC+NOx
efetivo 2000
efetivo 2005

0.64
0.50

0.56
0.30

Tabela O1 - Índices de emissões - Plint & Martyr ( 1999)

0.15
0.08
0.05
0.025
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2.2 O DINAMOMETRO

O dinamômetro, também conhecido como banco dinamométrico, é o
instrumento principal usado na avaliação do desempenho dos motores de combustão
interna. O mais conhecido nos laboratórios de motores é o dinamômetro de bancada, no
qual apenas o motor automotivo é montado e ensaiado em diversas condições de regime
permanente, variando-se basicamente a carga e a rotação do motor. Outro tipo de
dinamômetro que vem ganhando muita importância nas 3 últimas décadas é o
dinamômetro de rolos, também conhecido como dinamômetro de chassi, no qual o veículo
como um todo é colocado e ensaiado em diversas condições de funcionamento em regime
transitório (marcha lenta, acelerações, desacelerações e cruzeiro), variando-se a carga e a
velocidade nas rodas do veículo. OBERT(1971)

2.2.1 Tipos de dinamômetro

O dinamômetro é o principal instrumento utilizado nos ensaios de motores,
por esta razão, será agora descrito o princípio de funcionamento dos tipos de
dinamômetros

mais

comumente

utilizados.

Primeiramente

serão

abordados

os

dinamômetros de bancada (utilizados em ensaios permanentes), serão descritos desde o
princípio mais simples (primeiros dinamômetros construídos) até aqueles utilizados nos
dias de hoje, inclusive, será também descrito, detalhadamente, o princípio do dinamômetro
de corrente de Foucault utilizado no presente trabalho. Em seguida serão abordados os
dinamômetros de chassi (utilizados em ensaios dinâmicos). OBERT(l971)

Capitulo 02 -Revisão de conhecimentos

12

DINAMÔMETROS DE ENSAIOS PERMANENTES OU DE BANCADA

2.2.1.1 O dinamômetro hidráulico.

O dinamômetro lúdráulico consiste basicamente em um disco montado dentro
de uma carcaça, contendo água. A resistência encontrada pelo disco girante é igual e
oposta à ação que tende a fazer girar a carcaça. Um aumento na carga pode ser facilmente
obtido pela abertura de uma válvula, introduzindo mais água na carcaça. Uma vazão
constante de água, entrando e saindo da carcaça, deve ser mantida, mantém-se constante o
nível, e consequentemente, a carga resistiva e a temperatura da água, tendo em vista
conservar-lhe constante a viscosidade, pois dela depende também a carga. Deve-se ter em
mente que a energia absorvida pelo dinamômetro é dissipada sob a forma de calor,
aumentado a temperatura da água. Um rotor com empalhetamento poderia ser usado em
vez de um simples disco, aumentado a capacidade do dinamômetro. OBERT(l97l)
O rotor consiste em vários alvéolos senu-elípticos, de frente para igual número
de alvéolos semelhantes na face interna da carcaça. A água, admitida para carcaça, passa
através de furos existentes nos alvéolos da carcaça atingindo aqueles do rotor. A força
centrífuga originada pelo movimento de rotação do rotor imprime movimento à água,
forçando-a de volta aos alvéolos da carcaça. Este movimento, altamente turbulento, será
mantido enquanto o roto r girar. OBERT( 1971)
Os dinamômetros lúdráulicos são extensivamente usados para os testes de
motores de grande potência e de alta rotação, pois a capacidade do dinamômetro é
proporcional ao cubo da velocidade de rotação. Entretanto, para baixas rotações, a
capacidade de absorção de energia é relativamente linutada. O dinamômetro ludráulico
não freará o motor durante a prova. Se a máquina estiver ajustada para uma certa carga e
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a rotação cair, a carga resistiva imposta pelo dinamômetro diminuirá, dando tempo ao
operador de reajustar a carga e corrigir a velocidade para o valor desejado.
A potência deste motor sob prova é absorvida pelo escoamento contínuo de
água através do dinamômetro. A absorção de energia se marúfesta pelo aumento da
temperatura da água, que deve estar dispotúvel em quantidade suficiente para absorver a
potência máxima. Existem dinamômetros deste tipo e de pequeno porte para rotações que
sobem a 10.000 rpm, sendo comuns os de maior porte com capacidade de até 4000 HP
nas rotações de 800 a 1.900 rpm. Dentro do mesmo princípio, mas com algumas
modificações, tem sido usados dinamômetros com até 17.500 HP para prova de motores
marítimos de grande porte. OBERT (1971)

2.2.1.2 Dinamômetro de corrente de Foucault

O dinamômetro de corrente de Foucault é um dos tipos mais antigos. O mais
simples deles consiste em um disco que, acionado pelo motor em prova, gira em um
campo magnético. A intensidade do campo é controlada pela variação da corrente que
passa através de um conjunto de bobinas em ambos os lados do disco, cujo
comportamento é idêntico ao de um condutor que corta as linhas de força de um campo
magnético. Na ausência de circuito externo, as correntes induzidas no disco passam a
aquecê-lo. Para potências elevadas o aquecimento do disco torna-se excessivo e dificil de
controlar. OBERT( 1971)
A figura O1, contida na página 15, mostra duas vistas do dinamômetro

Widwest Dynamatic, que é uma fom1a modificada do dinamômetro de correntes de
Foucault, sendo as correntes induzidas no estator para facilitar o resfriamento . O estator
ou carcaça a é suportado por duas cadeiras, em dois mancais b, de modo que qualquer
tendência de movimento por parte do estator seja indicada no mostrador c. Dentro do
estator está instalado o rotor d, enchavetado no eixo e. O rotor é dotado de dentes f,
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cujos extremos ficam muito próximos da superficie interna e perfeitamente lisa do estator.
Iniciada a rotação, o fluxo entra no rotor, principalmente pelas extremidades dos dentes,
cujo movimento faz com que as linhas de força se desloquem através do ferro do estator,
que tenderá a girar no mesmo sentido do rotor, em virtude das correntes induzidas (no
estator). A bobina g, quando alimentada com corrente contínua, induz um campo
magnético, cujas linhas de força circundam a bobina, magnetizando rotor e estator. A
temperatura do estator pode ser mantida com água de circulação, pelos rasgos h, evitando
o aquecimento excessivo. O gerador i mantém a excitação suplementar para as bobinas de
campo. Esta excitatriz poderá efetuar uma brusca variação na excitação no caso de
aumento da rotação da máquina em prova, tendendo a manter constante a rotação.

OBERT (1971)
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I oi

220 volts c. c.

i.
Figura 01 -Dinamômetro de corrente de Foucault- OBERT(l971)
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2.2.1.3 Dinamômetro eléb·ico

O gerador elétrico se presta muito bem para servir de carga a um motor de
prova, tendo-se o cuidado de fazer a medição de potência com instrumentos elétricos e a
correção decorrente do rendimento do gerador. Ora, sabe-se que o rendimento de um
gerador elétrico depende da carga resistiva, da velocidade de rotação e da temperatura,
logo as medições de laboratório por este método não são suficientemente precisas. Para
evitar tais dificuldade o gerador pode ser montado sobre duas cadeiras com rolamentos de
esferas, pemutindo que se meça a força que tende a girar o estator. Esta tendência de girar
o estator é uma ação igual e oposta ao conjugado que atua na armadura acionada pela
máquina em prova.
O dinamômetro elétrico pode ser usado como motor para dar partida e fazer
girar a máquina motriz em várias velocidades de rotação, ou como gerador para absorver
a potência do motor em prova. PLINT & MARTYR (1999)

DINAMÔMETRO PARA ENSAIOS DINÂMICOS

2.2.1.4 O dinamômetro de chassi ou de rolos

Quando o objeto em estudo se compõe apenas do motor, utilizamos
dinamômetros de bancada para estudá-lo. Apenas o motor é acoplado a este tipo de
dinamômetro através de algum tipo de acoplamento, tal como um eixo Cardan, flanges, ou
mesmo engrenagens, no entanto, existe situações onde o objeto estudado compõe-se não
apenas do motor, mas, de todo o automóvel. Neste caso, a solução requerida pode ser
conseguida

através

da

utilização

de

um

dinamômetro

de

chassi.
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Segundo PLINT & MARTYR (I 999) a idéia de se fazer funcionar todo um
veículo sobre um dinamômetro foi primeiramente posta em prática por engenheiros de
locomotivas de estradas de ferro. A última locomotiva a vapor construída no UK foi
testada com dinamômetro de múltiplos rolos. Logo após, esta idéia foi também
incorporada aos veículos menores, impulsionado principalmente, pela rápida evolução, nos
anos setenta, dos testes de emissões.
Anterior a década de setenta, os dinamômetros de chassi eram,
comparativamente, bastante primitivos. Os diâmetros dos rolos eram bem pequenos, o que
simulavam precariamente o contato dos pneus com as estradas. Os instrumentos que
mediam torque eram grosseiros e um único volante era fixado a um rolo para simular a
inércia média dos automóveis. PLINT & MARTYR (1999)
A partir dos anos setenta houve grande evolução destes dinamômetros. Os
diâmetros de rolos foram aumentados para dar condições de tração mais realísticas. Estas
máquinas receberam também um conjunto de volantes para permitir mudanças discretas na
inércia, passando a ser acoplados a modernos dinamômetros elétricos com medidas de
torque sendo feitas através de células de cargas. A simulação precisa da massa do veículo
foi alcançada através de '' trinuning ", um efeito de inércia gerado eletronicamente. A
figura 02, na próxima página, mostra um exemplo esquemático destes dinamômetros.
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Figura 02 - Esquema de um dinamômetro de chassi de 4 rolos - PLINT & MARTYR

(1999)
(A) rolos ; (B) conjunto de volantes; (C) sistema de acoplamento ; (D) motor; (E) freio

2.2.1.5 Dinamômetro de chassi para testes de emissões

O teste padrão desenvolvido nos EUA nos anos setenta foi baseado no
dinamômetro de rolos desenvolvido por Clayton Company. Este dinamômetro possuía um
par de rolos de 220 mm de diâmetro. Esta máquina tornou-se o padrão para este tipo de
testes apesar de suas linútações, a mais séria delas o diâmetro dos rolos, que por serem
muito pequenos, geravam uma superficie de contato com os pneus muito diferente daquela
encontrada na prática (pneus e solo).
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Mais tarde os novos modelos passaram a utilizar rolos com diâmetro de 500
mm, acoplados a um dinamômetro elétrico e a um conjunto de volantes para simulação de
inércia. Os novos modelos foram projetados para suportarem velocidades de rolagem
superiores a 160 Km/h, possuindo modernos sistemas de controle capazes de simular com
precisão as condições de cargas resistivas encontradas na prática. Estes novos
dinamômetros foram projetados com grande cuidado no sentido de fazer com que as
vibrações fiquem dentro dos níveis aceitáveis, permitindo inclusive abusos, como
frenagens bruscas, que acarretam grandes tensões no mecanismo de rolos. PLINT &
MARTYR (1999)

2.3 TESTES DE QUILOMETRAGEM

Como resultado direto das regulamentações de emissões e a prática de
homologação, tem-se tornado estritamente necessário à indústria automobilística realizar
verificações sobre uma possível degradação na qualidade das emissões dos veículos após
80.000 Km rodados. O custo e o desgaste fisico gerado nos motoristas humanos, em
virtude de ensaios em pistas particulares ou rodovias públicas de longa duração, tem
levado a indústria a utilizar dinamômetros de chassi para desenvolver sequências de
ensaios automatizados por períodos que alcançam 12 ou mais semanas.
Os dinamômetros destinados a este fim, possuem rolos com diâmetros
que variam de 1.0 a 1.2 m, sendo diretamente acoplados a um dinamômetro elétrico,
possuindo potência suficiente para suportar a sequência de ensaios. (que para automóveis
pequenos a potência fica em torno dos 150 KW).
Neste tipo de ensaio, é geralmente utilizado um robô que têm a função de
simular a operação realizada por um motorista humano. O controle é todo automático, o
robô realiza todos os procedimentos que um humano faria, com a vantagem de que se
algum dano ocorrer, ou no robô, ou no automóvel, o controle automático imediatamente
fará a retificação. PLINT & MARTYR (1999)
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2.4 CICLOS DE ENSAIOS

É muito importante que se conheça os ciclos de emissões que atualmente são
usados para a determinação das emissões. Esta importância está no fato de que a
metodologia, que mais adiante será proposta, prevê a utilização de um detenninado ciclo
para a realização de ensaios; também porque o estudo destes ciclos tem-se tornado cada
vez mais difundidos no mundo em virtude do crescente número de ensaios regulatórios
que tem sido exigidos, para que as legislações que tratam do controle de emissões e que
atualmente estão cada vez mais rigorosas, possam ser cumpridas.
Uma legislação para controle de poluição é feita

baseando-se em

procedimentos ou normas para determinar se os veículos automotores estão ou não
poluindo. As emissões gasosas são medidas através de ciclos de ensaios aplicados ou para
o motor apenas ou para o veículo como um todo. O ciclo de emissões é uma parte
importante em qualquer norma de controle de emissões. Este ciclo deve ao mesmo tempo
em que cria condições de medidas das emissões, simular uma condição real de tráfego
para uma dada aplicação. PASSARINI (1998)
Infelizmente, as autoridades dos diversos países não foram unânimes em
adotar os procedimentos de ensaios de emissões e por isso, muitos tipos de ciclos estão
em uso. Os principais ciclos utilizados são os norte-americanos (EUA), os da Comunidade
Européia (CE), os japoneses e o ISOflnternacional (voltado exclusivamente para motores
de combustão interna em aplicações não automotivas nos EUA e CE). Os demais países
como é o caso do Brasil, Argentina, Chile, México e etc. têm adotado invariavelmente um
combinação destes ciclos. PASSARINI (1998)
Uma vez que as emissões dos gases poluentes dependem das condições de
carga (alimentação) e rotação do motor, as emissões específicas (gramas de emissões por
quilômetros percorridos) são medidas sob diferentes ciclos de emissões e não podem ser
comparadas, mesmo se elas forem expressas ou convertidas para o mesmo sistema de
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unidades. Isso deve ser levado em consideração sempre que se for comparar nonnas de
emissões de diferentes países. PASSARINI (1998)

2.4.1 Descrição de alguns ciclos mais usados no mundo

Cada ciclo de emissão compreende uma seqüência de modos

de carga e

(ou velocidade) executadas em dinamômetro (dinamômetro de bancada ou dinamômetro
de rolos). As emissões medidas de acordo com ciclos de ensaios são expressas em gramas
de poluentes por unidade de energia mecânica entregue pelo motor, i.e., g/kw.h ou
g/BHP.hr. As emissões medidas em dinamômetro de rolos são geralmente expressas em
gramas de poluentes por unidade de distância percorrida, i.e. g/Km ou g/mi. Dependendo
das características das mudanças de carga e rotação os ciclos podem ser divididos em
ciclos permanentes e ciclos transitórios.
Nos ciclos de regime permanente o motor, geralmente montado num
dinamômetro de bancada, é submetido a uma seqüência de carga e rotação do motor
constantes (modos). As emissões são analisadas para cada modo de ensaio. Então o
resultado da emissão geral é calculado como uma média ponderada de todos os modos de
ensaio. Exemplos desse tipo de ciclo são o US-13 mode (EUA) e o ECE-R49 ( CE ).

ECE-R49 : É o mais utilizado dos ciclos de ensaios feitos em regime permanente para
veículos pesados (diesel) e foi introduzido na CE em 1988. Consiste de uma seqüência de
13 modos de ensaio em dinamômetro de bancada ( nas condições de marcha lenta, torque
máximo e de potência nominal em função da rotação). As condições de ensaio ECE-49,
são idênticas àquelas do ciclo de 13 modos americano (US- 13 mode ), entretanto os
fatores de ponderação e as unidades (g/kw.h no ECE-R49 e g/BHP.h no US-13 mode)
são diferentes e qualquer conversão matemática é incorreta. Com base em fatores de
ponderação (pesos) predeterminados, a emissão específica é obtida calculando-se a média
das emissões gasosas observadas nos pontos indicados.
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Os resultados representam a média do ciclo de utilização simulado. Mais
adiante, a figura esquemática deste ciclo será mostrada e estudada detalhadamente.
Num ciclo dinâmico, o veículo montado sobre um dinamômetro de chassis
obedece a um roteiro de tráfego preestabelecido que inclui acelerações, desacelerações,
mudança de carga , velocidades e etc. Os resultados finais do ensaio podem ser obtidos ou
pela análise das amostras dos gases de exaustão coletadas em sacos plásticos durante a
duração do ciclo ou pela integração eletrônica medida a emissão contínua de uma resposta
rápida. Exemplos desse tipo de ciclo são o FTP-75 (EUA) e os ECE-15 e EUDC (CE).

FTP-75 :

Do ponto de vista da Agência de Proteção Ambiental dos Estados

Unidos (EPA/EUA = United States Environmental Protection Agency) para que as
emissões dos veículos possam ser controladas efetivamente, elas devem ser avaliadas sob
condições reais. Pensando desta maneira, os EUA conceberam sua estratégia de controle
de emissões em cima de ensaios que além de medir emissões, reproduzem condições reais
de dirigibilidade. A figura 03 mostra um gráficos deste ensaio.

Velocidade (Mi/h)
100

80

0- 505s

1372- 1877 s

505- 1372s
10min

Figura 03 - FTP-75 - PLINT & MARTYR (1999)
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Estes ensaios tiveram sua ongem em 1959 no estado da Califórnia, para
motores a gasolina. Em 1965 o governa federal norte-americano criou um ciclo de ensaios
de emissões através do desenvolvimento da rota rodoviária LA-4, concebida para
reproduzir uma típica viagem matutina para o trabalho em horário de pico na cidade de
Los Angeles. Em 1972, a EPAIEUA encurtou os quase 19 Km da LA-4 para 12 Km e
adaptou o percurso para uso em laboratório através de um dinamômetro de rolos, um
dispositivo que simula carga e inércia de um veículo. O ciclo começa com uma partida a
frio após o veículo pernoitar no dinamômetro por 12 horas, a uma temperatura entre 20 e
30° C. O ciclo inclui uma parada por 1O minutos e a repetição dos primeiros 505 segundos
após uma nova parada. PLINT & MARTIR ( 1999)

ECE-15 : ( ECE- Urban Cycle): O ciclo simula as condições de tráfego em Paris.
a figura 04, mostra um ensaio baseado neste ciclo e a tabela 02 contém dados referentes a
estes ensaios.

Velocidade (Km/h)

60r-------------------------------------------,

figura 04 - ECE- 15 - PLINT & MARTYR ( 1999)

Tempo (segundo)

24
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Distância

1013 Km

Duração

195 s

Velocidade média

19 Km/h

Velocidade máxima

50 Km/h

Condição estática

35.4% do tempo

velocidade permanente

29.3% do tempo

Aceleração

21.6% do tempo

Desaceleração

13.8% do tempo

Tabela 02- ECE-15- PLINT & MARTYR (1999)

EUDC: (Extra Urban Driving Cycle): Esse foi adicionado ao ECE-15 para simular o
tráfego nas autopistas (até 120 Kmlh ), a figura 05, mostra um ensaio baseado neste ciclo
e a tabela 03 contém dados referentes a estes ensaios.

Velocidade (Km/h)
140
120

100

80
60
40

·'
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o
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21

60

120

180

240

300

Figura 05- EUDC- PLINT & MARTYR (1999)

360

420

Tempo (segundo)

25
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Duração

400 s

Distância

6955 m

Velocidade máxima

120Km/h

Velocidade média

62.6 Km/h

Aceleração máxima

0.833 m/s

Desaceleração máxima

-1.389 m/s2

2

Tabela 03- EUDC- PLINT & MARTYR (1999)

US Transient FTP : Anteriormente nos EUA, as emissões dos motores Diesel
pesados eram controladas e medidas pelo Ciclo US 13 mode. Melhorias nos métodos de
coleta, amostragem e controle do dinamômetro de bancada permitiram explorar melhor as
operações dinâmicas do motor, e assim a EPA passou a requerer a certificação dinâmica
de todos os motores Diesel vendidos nos EUA. A análise americana é feita com
equipamentos especiais num ciclo simulado com variações simultâneas de carga e rotação
durante 20 minutos, o que exige programas específicos de controle, dinamômetro de
bancada especial e um computador controlador de todo o ensaio. Todos esses fatores
contribuem para o elevado custo desse tipo de ensaio.
Durante os 20 minutos do ensaio, as respostas do motor (conjugado motor e
rotação) são comparados a um ciclo de referência para assegurar compatibilidade com a
referência. Ao mesmo tempo, os gases de exaustão são recolhidos e diluídos com ar
condicionado e as emissões relevantes são determinadas. As medidas das emissões são
divididas pelo trabalho total realizado no ensaio e a emissão específica é obtida em termos
de massa de poluente por unidade de trabalho. PASSARINI (1998)
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2.5 LIMITACOES DOS CICLOS DINAMICOS

A natureza do ensaio dinâmico, embora mais realista do que a do ensaio em

,,

regime permanente não permite determinar com precisão onde e quando o motor polui
mais. A falta dessa informação toma muito difícil a análise e o planejamento de correções.
O resultado mais provável (como de fato é isso que realmente acontece) é uma calibração
do motor que prejudica desnecessariamente o desempenho para reduzir as emissões
poluentes.
Uma pesqmsa feita, utilizando o ciclo dinâmico FTP-75 mostrou que as
emissões de HC chegou a 2.8 mg ao final do ensaio. Entretanto, % desse total já havia
sido atingido durante os 200 primeiros segundo do ciclo. PASSARINI (1998)
Uma das limitações tanto do FTP-75 como também do ECE-15 se refere à
influência da temperatura de funcionamento sobre a eficiência do catalisador. Considerado
como a principal, senão a única tecnologia disporúvel no momento para o controle das
emissões, o conversor catalitico de três vias (TWC), necessita atingir uma detenninada
temperatura para se tornar ativo e operar adequadamente. No ciclo FTP-75 a partida a frio
ocorre a 25° C e no ECE-15 a 20° C. Entretanto, certas épocas do ano apresentam
temperaturas mais baixas do que estas. Consequentemente, trajetos curtos nesses dias
mais mos provocarão emissões bem acima do tolerado invalidando todo o controle de
emissões proposto. De fato, em algumas situações, as emissões de NOx, CO e HC dos
motores a gasolina a fiio podem ser de 20 a 30 vezes superior àquelas correspondentes ao
mesmo motor quente. P ASSARINI ( 1998)
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2.6 ANÁLISE DE EMISSÕES EM REGIME TRANSITÓRIO

As condições dinâmicas ou de operação são aqui definidas como aquelas em
que a velocidade, a carga, as temperaturas, ou as pressões são anormais ou mudam
rapidamente. As principais condições transitórias de operação são a partida, o
aquecimento, a aceleração (aumento de carga), e a desaceleração (decréscimo de carga).
Durante todas estas condições, as características das emissões dos gases de
escapamento são consideravelmente modificadas. Estas modificações serão analisadas nos
próximos itens. TAYLOR ( 1988)

2.6.1 Análise de emissões de gases poluentes durante partida a frio e
durante o período de aquecimento do motor

Segundo BLACK et ai. ( 1991) e JUNGE et ai. ( 1994), deve-se deixar o motor
em repouso, no mínimo,

cerca de 8h para que possa-se realizar medições durante a

partida a frio em motores. Este é o tempo necessário para que a temperatura do motor
entre em equilíbrio térmico com o ambiente.
Durante a partida a frio a mistura ar-combustível recebe pouca energia devido
ao equilíbrio témuco existente entre esta mistura e as partes metálicas do motor, o que
implica numa baixa formação de vapor de combustível. O problema agrava-se quando
utilizamos combustíveis com alto calor latente de evaporação, tal como o etano!, o qual
precisa retirar grande quantidade de energia ténnica das regiões de contato para vaporizar
uma pequena quantidade. FEITOSA( 1998)
Outro fator que também colabora para um aumento na produção de emissões
indesejáveis é o enriquecimento da mistura, propositadamente dosada para facilitar a
partida a frio . FEITOSA(1998)
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Durante a operação de aquecimento do motor, a mistura tende a entrar em
equilíbrio, aproximando-se da relação ar-combustível estequiometricamente correta.
Assim, a mistura que durante a partida a frio era rica, tende gradativamente, à medida que
o motor entra em regime, a tornar-se ideal, diminuindo assim a emissão de poluentes.

2.6.2 Análise de emissões de gases poluentes durante

condições de

aceleração e desaceleração

Segundo TAYLOR (1988), o termo "aceleração", com relação aos motores,
é geralmente usado para caracterizar um aumento na velocidade angular do motor,
resultante do aumento da abertura da borboleta de aceleração e/ou do tempo de abertura
do ittietor. Durante a operação em regime pennanente com gasolina, o coletor de
admissão contém grande quantidade de combustível líquido que adere à parede do coletor
e escorre ao longo das mesmas até o cilindro, com uma velocidade bastante baixa
comparada à do resto da mistura, que consiste em ar, vapor combustível e gotículas
entranhadas de combustível. Nas condições em regime permanentes de operação com
detemunada velocidade, a quantidade de líquido contida no coletor, em qualquer
momento, torna-se maior com o aumento da pressão do coletor. A principal razão para
que altas pressões no coletor resultem em grandes quantidades de líquido, deve-se ao
fluxo de combustível aumentar com o aumento da densidade do ar, e a evaporação é mais
lenta quando aumenta-se a pressão total.
Quando a pressão no coletor aumenta, deve ser fornecido mais combustível
para aumentar o conteúdo de líquido do coletor. Se o carburador fornece uma razão
combustível constante, a razão que atinge os cilindros diminuirá durante o período em que
o conteúdo de líquido do coletor estiver aumentando. Com uma repentina abertura da
borboleta de aceleração, a conseqüente redução na razão combustível-ar recebida pelos
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cilindros pode ser tal que venha a ocorrer queima incompleta, retrocesso de chama, ou
mesmo completa parada do motor. TAYLOR ( 1988)
Desse modo, para evitar uma mistura anormalmente pobre nos cilindros, o
sistema de injeção ou de carburação faz com que um suprimento extra de combustível
denominado carga de aceleração seja enviado para os cilindros com o intuito de
enriquecer a mistura. Como resultado, a quantidade de emissões de poluentes é
aumentada. Durante a desaceleração, a quantidade de combustível líquido no coletor de
admissão é reduzida pela descarga do excesso através dos cilindros. Isso resulta em altas
razões combustível-ar com resultante elevação da fração de emissão de

poluentes.

TAYLOR (1988)

2.6.3 Conclusão do comportamento das emissões em regime transitório

Baseado na análise dos estados transitórios mostrados nos itens anteriores,
podemos então concluir que em todos estes estados, o motor lança mão de uma eficiente
compensação no controle de combustível (como mostrado nos itens anteriormente), com o
intuito de enriquecer a mistura para evitar o funcionamento indevido do motor. No
entanto, é sabido que o uso de misturas ricas (estequiometricamente desbalanceadas),
ocasiona um aumento das emissões de poluentes. Dessa forma, conclui-se que sempre que
um motor estiver funcionando em regime transiente, ele estará, consequentemente,
poluindo mais.

~C~ap~í~n•~lo~0_3_-_N~o_n_n~as~
, _Pr~oc_e~ru-·n_te_
n~to_s_e_
iL_•s_tn_
H_ne_n_ta~~-~o_._._.__________________________
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Ca(>ítulo 03 - NORMAS, PROCEDIMENTOS E
INSTRUMENTAÇÃO DE ENSAIOS DINAMOMÉTRICOS EM
REGIME PERMANENTE PARA MOTORES DO CICLO OTTO

Este capítulo tem como objetivo descrever detalhadamente todos os
procedimentos e instrumental utilizados em ensaios de motores de combustão interna do
ciclo Otto ou Diesel feitos no Brasil. Além da descrição destes métodos, será feita uma
análise em pontos que podem ser considerados como limitações da nonna, para que mais
tarde, possa ser proposto a utilização de outra metodologia que venha a complementá-Ia.
Todo este capítulo será baseado nas normas que regem estes ensaios. No
Brasil, o órgão que regulamenta estas normas é a ABNT. Para a regulamentação de
ensaios de motores de combustão interna em dinamômetros de bancada (não válido para
ensaios em dinamômetros de chassi), a ABNT possui duas normas : A NBR 5484 ( 1985) e

a NBR 5477 (1982).
A norma NBR 5484 (1985) prescreve o método de ensaio de motores
projetados para veículos automotores. Prescreve a avaliação do desempenho e a
apresentação das curvas características de potência, torque e consumo específico a plena
carga em função da velocidade angular do motor.
A norma NBR 5477 fixa as prescrições e requisitos gerais exigidos para
caracterização, ensaios de aceitação, apresentação de resultados e condições padrão
relativas aos motores alternativos de combustão interna.
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3.2 POTÊNCIA

A potência pode ser considerada como a principal variável a ser analisada em
um motor. Este fato já pôde ser mais claramente observado em épocas anteriores
(antes da crise do petróleo) quando as fábricas de automóveis anunciavam taxativamente a
potência que seus novos modelos podiam gerar. Em dias atuais podemos considerar que
esta condição de principal variável está sendo igualmente atribuída ao consumo específico
(gramas de combustível gasto por cada quilowatts de potência gerada), fato este atribuído
à constante luta que as fábricas tem desempenhado no sentido de diminuir o consumo de
seus produtos.

3.2.1 Potência efetiva bruta: Potência desenvolvida pelo motor básico equipado
somente com os acessórios essenciais à sua operação.

3.2.2 Potência efetiva líquida: potência desenvolvida pelo motor com todos os
equipamentos e acessórios necessários ao seu funcionamento autônomo na sua aplicação
particular.

3.2.3 Potência indicada: Potência desenvolvida dentro dos cilindros.
3.2.4 Potência observada: Potência disponJvel do motor nas condições atmosféricas
em que o ensaio foi realizado. Esta é a potência que o dinamômetro registra.

3.2.5 Potência reduzida: Potência observada reduzida as condições atmosférica de
referência com o uso de fatores.

3.2.6 Potência de atrito: É a potência utilizada para vencer o atrito das partes
mecâtúca em movimento.
·'
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3.3 REDUÇÃO

Segundo PENIDO FILHO (1983), quando um motor é ensaiado, sua potência
é registrada no dinamômetro (potência observada). O valor registrado neste equipamento
não pode ser tomado como referência, visto que este mesmo equipamento registraria
valores diferentes caso o mesmo ensaio fosse realizado em condições ambientais que
diferissem daquelas anterionnente ensaiadas. Isso acontece porque a potência de um
motor está diretamente relacionada com as condições atmosféricas ambientais.
Os fatores que influenciam na potência de um motor são :
a) pressão barométrica
b) Teor de umidade do ar
c) Temperatura ambiente

a) Pressão barométrica
Dos três fatores atmosféricos, o que mais interfere na potência é a pressão
barométrica. Esta variável interfere diretamente no rendimento volumétrico e por
conseguinte na potência. Quanto menor for a pressão barométrica, menor será a potência
observada do motor. Isto decorre do fato de que para pressões barométricas baixas
(grande altitudes), o ar se torna rarefeito, diminuindo de densidade.

b) Teor de umidade do ar

Quando a umidade cresce, teoricamente a potência deveria diminuir, porém a
água atua como :
• Aditivo antidetonante e
• multiplicadora de taxa de compressão
Analisando-se primeiramente a sua atuação como agente antidetonante :
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Quando a nústura entra em combustão, a água contida no ar evapora,
provocando um abaixamento da temperatura no interior da câmara. Como a detonação
está relacionada com esta temperatura, ela ao dinúnuir faz com que a probabilidade de
ocorrência da detonação também diminua.
No que diz respeito ao aumento da taxa de compressão, o fato se deve à
evaporação da água no interior da câmara de combustão, o que acarreta um aumento de
volume, em consequência aumenta a pressão no interior da câmara, provocando uma
elevação da pressão média efetiva.

c) Temperatura Ambiente
A potência de um motor é inversamente proporcional à raiz quadrada da
temperatura ambiente. O aumento da temperatura, para uma mesma pressão atmosférica
acarreta um aumento do volume do ar a ser aspirado, diminuindo a sua densidade e
potianto o rendimento volumétrico.
Devido a todas as alterações que as condições atmosféricas proporciona no
valor da potência observada, este parâmetro deve ser reduzido para condições padrões de
referência. Estas condições atmosféricas segundo a norma ABNT são as seguintes :
1) Temperatura ambiente de 25° C ;
2) Pressão do ar seco de 99 KPa
As condições atmosféricas para que as reduções possam ser usada são :
I) temperatura do ar de admissão entre 10° C e 40° C;
2) pressão do ar seco entre 80 KPa e 11 OKPa

3.4 FATORES DE REDUÇÃO

• O fator de redução para motores funcionando segundo o ciclo Otto, deve ser
calculado com a seguinte fórmula :
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3. 1

298

onde :
Ko = fator de redução para motores operando segundo o ciclo Otto, considerando
os efeitos ambientais;
I

=

temperatura do ar de admissão

eC )

ps = pressão de ar seco (KPa ) dada por

_1_{

ps = pb - 7.5

[21.106 - (5 345 .5/(111 +273))]-

e

o 49(t.- t
.

.s

) pb }
.u 1OO

3.2

sendo:

pb = pressão barométrica (KPa )
ts

= temperatura de bulbo seco (° C )

tu

=

temperatura de bulbo úmido

ec )

• fator ko deve estar sempre entre os limites :

0.93 < ko < 1.07
Se estes valores forem excedidos, o valor reduzido obtido deve ser destacado, e as
condições de ensaio (temperatura e pressão) precisamente declarados no relatório.

• O

fator

atmosférico

(ja)

leva

em

conta os efeitos das condições ambientais

(pressão, temperatura e umidade ) do ar admitido no motor.
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Este fator difere confonne o tipo do motor :

Para motores de aspiração natural ou mecanicamente super-alimentados, fa deve ser
calculado pela segunda fórmula :

_
(99J
x('
+ 273)
fa - ps
298

07
.

3.3

t = temperatura do ar de admissão (° C)

ps = pressão do ar seco

3.5INSTRUMENTAL PARA MEDIÇÃO DE POTÊNCIA

Diferentemente de outras variáveis do motor onde podemos lançar mão de
diversos tipos de instrumentos para fazer sua medição, a potência em um motor é
geralmente medida através de dinamômetros. A constituição destas máquinas podem
variar consideravelmente, desde o princípio de funcionamento, como já foi visto em itens
anteriores, como também na forma com que a variável medida é transformada, amplificada
e mostrada. Os dinamômetros mais antigos usavam sistemas de balanças para fazer a
medição.
Para obter a potência desejada multiplica-se a força obtida na balança pela
rotação do motor e por uma constante, esta constante depende do comprimento do braço
do dinamômetro e do sistema de unidades.
Os dinamômetros mais modernos não utilizam mais sistema de balanças, ao
invés destes, tem-se utilizado em larga escala células de carga formadas por extensômetros
montados em pontes de "Wheatstones". O estator do dinamômetro ao ser acionado
provoca uma força sobre a célula que deflete-se fazendo com que haja um
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desbalanceamento na ponte. Nesta célula então ongma-se uma tensão elétrica
proporcional a força mecânica exercida pelo estator. A tensão de saída pode então ser
enviada a um mostrador ou a um sistema de aquisição de dados para ser visualizada. Este
tipo de saída é vantajosa, pois pode ser mais facilmente utilizadas em sistemas de
aquisição, visto que sua saída é tensão e não deslocamento. A figura 06 mostra um
esquema simplificado deste tipo de dinamômetros.

Controle de
velocidade do
dinamômetro

Controle
do
Motor

torque Atual
Célula de carga
Torque erro
Valor
desejado

Velocidade Atual

Figura 06 - Esquema de dinamômetro de célula de carga - DOEBELIN ( 1990)
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3.6 VELOCIDADE ANGULAR

A medição de rotação do eixo de manivela de um motor pode ser facilmente
conseguida com instrumentos baratos e precisos. A variável é indispensável em ensaios
dinamométricos, principalmente se o dinamômetro que estiver sendo usado for um
instrumento onde o mostrador possui sistema de balança, pois neste caso, a potência é
definida como o produto da força mostrada na balança pela rotação do motor dividido por
uma constante.
Segundo a NBR 5477 (1982) A velocidade angular deve ser obtida mediante
contagem de rotações em intervalo de tempo, sendo que a unidade utilizada deve ser em
rpm. A contagem deve ser feita com conta-giros mecânicos, elétricos ou eletrônicos e a
precisão dos instrumentos deve ser de ± 0.25 % do valor da leitura observada ou ± 10
rpm, prevalecendo o valor menor. O cronômetro utilizado deve ter uma precisão de 0.25
% da leitura observada.

É importante observar que a velocidade medida pelos equipamentos definidos
na nom1a apenas possibilita a medição de velocidades médias. Este fato elimina a
possibilidade

da

utilização

de

instrumentos

estroboscópicas e "Flybolls", os qua1s
angulares instantâneas.

tais

como

tacômetros,

lâmpadas

pemlitem somente medições de velocidades
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3.7 INSTRUMENTAL PARA MEDIR VELOCIDADE ANGULAR
A medição de velocidade angular é muito mais simples de ser realizada que
medição de velocidade translacional. O esquema mais simples de um sistema para este tipo
de medida é conseguido pela combinação de três elementos básicos. Uma engrenagem de
dentes retos, um sensor de proximidade magnético e um medidor eletrônico EPUT
(eventos por unidade de tempo) . A figura 07 mostra um esquema deste sistema.
O centro da engrenagem é fixado no eixo ao qual se deseja medir a
velocidade angular. Próximo aos dentes desta engrenagem é fixado o sensor de
proximidade e este sensor é conectado ao EPUT. Toda vez que um dente da engrenagem
passa próximo do sensor, um pulso é gerado. O EPUT conta a quantidade de pulsos
vindos do sensor num determinado período de tempo, digamos 1 segundo. Este tempo é
medido através de um preciso relógio interno ao EPUT, que então divide a quantidade de
pulsos pela sua base de tempo e mostra o resultado num display por alguns segundos para
permitir a leitura, e então repete o processo. O erro do contador de pulsos é de ± 1 pulso
mais o erro do contador da base de tempo, que é da ordem de 1 ppm. Esta precisão
depende da estabilidade da fonte motora, da velocidade a ser medida e da quantidade de
dentes da engrenagem. Por exemplo, um eixo girando a 1000 rpm com uma engrenagem
de 100 dentes produz 1667 pulsos em um tempo base de I segundo. O erro obtido aqui é
de uma parte em 1667 ( o erro de 1 ppm da base de tempo pode ser desprezado ), ou de
0.06 % . Se o mesmo eixo estiver girando a uma velocidade angular de lO rpm o erro
poderá ser de 6%. DOEBELIN (1990)
Uma outra combinação deste sistema pode ser conseguida através do conjunto
engrenagem, sensor de proximidade e sistema de aquisição . Os sistemas de aquisição mais
modernos possuem programas específicos para amostragem de fi·equência. Estes sistemas
possuem softwares que substituem os EPUT com grandes vantagens, visto que possuem
interfaces gráficas que possibilitam a amostragem do sinal de diversas formas e com
diversas bases de tempo.
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Engrenagem de
dentes retos

EPUT

Figura 07 - Medidor de velocidade angular - DOEBELIN( 1990)

3.8 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO

Segundo a norma NBR 5477 (1982), o consumo de combustível pode ser
medido por massa (balança), ou por volume. A medição quando for feita por volume pode
ser realizada através de buretas calibradas ou através de instrumentos eletrônicos de
medição de fluxo. Os instrumentos utilizados com este fim devem ter uma precisão de

±1%. É importante frisar que a nom1a em vigor define duas formas de consumo de
combustível : Consumo absoluto de combustível (quilogramas de combustível consumido
por hora), expresso em Kg/h e Consumo específico de combustível (gramas de
combustível consumjdo por quilowatt - hora de potência gerada), que deve ser expresso
em g/KWh. Em ensaios dinamométricos é desejável que o consumo analisado seja o
consumo específico, visto que este parâmetro possibilita uma comparação mais real entre
o desempenho dos motores.
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3.9 INSTRUMENTAL USADO PARA MEDIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

3.9.1 O método gravimétrico (balança) : A fim de se medir o
consumo de combustível de um motor, pode-se usar um sistema semelhante ao mostrado
na figura 08, que sendo simples e preciso, tem aceitação universal.

Figura 08 - balança para medição de consumo de combustível - OBERT ( 1971)

A balança é ajustada até que o recipiente cheio de combustível fique pouco
mais pesado que os pesos no outro prato. Iniciando-se o consumo, com o funcionamento
do motor, a balança aproximar-se-á do ponto de equilíbrio. No instante em que o
equilíbrio for atingido, dá-se a partida num cronômetro, manual ou eletricamente. Anotase o valor dos pesos no prato da balança. Algum tempo depois, dependendo da duração
do teste, retiram-se pesos do prato da balança, fazendo-a pender para o lado do
combustível novamente. Uma vez que o consumo de combustível continua, a balança
atingirá a posição de equilíbrio pela segunda vez. Neste instante o cronômetro é parado e
o valor dos pesos no prato, anotado. A diferença entre os valores dos pesos anotados nos
instantes de equilíbrio e o tempo registrado no cronômetro, permitirão o cálculo do
consumo de combustível: consumo médio durante o intervalo de tempo do teste.
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3.9.2 Método volumétrico (buretas calibradas): Outro método aceito pela
norma brasileira consiste em medir o consumo de combustível do motor através de buretas
calibradas. A figura 09 mostra um conjunto de buretas para este fim. Uma vez escolhida a
bureta para o teste, deve ela ser cheia de combustível e ligada ao motor a ser testado.
Iniciado o ensaio cairá o nível da bureta, dando-se a partida no cronômetro, no instante
em que for atingida a marca superior. Atingida a marca inferior para-se o cronômetro. As
buretas são calibradas e o volume entre as marcas é conhecido com bastante precisão.
Conhecida a densidade do combustível, está determinado o consumo horário. OBERT
( 1971)

Marca
-inferior

Ladrão

____ JL. ________<f=>
JL ------- ~
JL ________ _

Figura 09- Sistema de buretas para medição de combustível- OBERT ( 1971)
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3.9.3 Método volumétrico (medidores de turbina): Como já foi dito, a
norma NBR 5477 (1982 ), permite que as medições de combustível sejam feitas através
de medidores de fluxo eletrô1úcos. Nos últimos anos novos instrumentos têm surgidos
pennitindo que estas medições possam ser feitas de maneira prática e versátil, retirando o
trabalho que os operadores tinham de ficar tirando e colocando pesos em balanças ou
medindo a densidade do combustível para multiplicar pelos volumes obtidos das buretas.
Estes novos instrumentos geram saídas digitais que permitem a utilização de sistema de
aquisição na realização de ensaios, sem que para isto precise fazer qualquer tipo de
controle sobre o instrumento. Medidores intrusivos (medidores que entram em contato
com o fluido a ter sua vazão determinada) e não intrusivos tem superado com vantagem
os antigos métodos de medição de combustível utilizados até então, fornecendo saídas que
são praticamente lineares em quase toda a extensão da escala.
Um bom exemplo destes instrumentos são os medidores de turbinas.
Dinúnuindo-se o atrito das pás e reduzindo ao mírumo as outras perdas tem-se conseguido
com que a velocidade angular das pás varie linearmente com o fluxo . A vazão de fluxo
pode ser medida com grande precisão utilizando sensores de proximidade que ficam
próximos às pás da turbina. Semelhantemente a medição de velocidade do motor, estas
turbinas produzem pulsos que podem ser enviadas a uma EPUT ou a um sistema de
aquisição, o qual contará os pulsos por unidade de tempo e fornecerá uma vazão
proporcional a frequência destes pulsos. As medidas com estes instrumentos podem ser
feitas com bastante precisão devido a natureza digital do sinal de saída. Se um sinal
analógico for desejado, um conversor freqüência-tensão elétrica pode ser usado para fazer
a conversão.
Segundo DOEBELIN (1990) A análise dimensional de um medidor de turbina
mostra que, se as perdas forem desprezadas, a seguinte relação pode ser usada: ( Correção
dos coeficientes, Trans. ASME, p.l363, Outubro 1958 ).
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3.4
onde : Q = vazão,

in3 /s

n = velocidade angular,

rpm

D = diâmetro da turbina,

in
2

v = viscosidade cinemática, in

/s

Geralmente o efeito da viscosidade é considerado nas baixas vazões, nas altas
vazões ela pode ser desprezada, de forma que, no segundo caso, a análise dimensional
poderá ser simplificada. A figura 1O mostra um desenho simplificado deste tipo de turbina.
DOEBELIN (1990).

Sinal 41m forma
d& ondas

Fluxo

Figura 1O - Medidor de turbina - DOEBELIN (1 990)
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4.9.4 Medidores de vazão ultra-sônicos não intrusivos. O
princípio fisico de operação dos medidores de vazão ultra-sônicos baseia-se na
propagação de ondas de ultra-som, emitidas nas frequência de 150 kHz a 3 MHz através
do meio líquido.
A velocidade sônica de propagação ( V s ) é uma característica de cada fluido
e que é naturalmente função da densidade, condição de maior ou menor agrupamento
molecular. As velocidades de propagação sônicas para a maioria dos líquidos encontramse nas faixas de 800 a 2000 m/s. Vejamos abaixo, alguns exemplos de Vs:

Água a 20° C ... ...... .... 1490 m/s

Água a 100° C ...... .. ........ 1543 m/s

Ácido acético .............. 1173 mfs

Álcool... ...... .. .... ....... ........ 1221 m/s

Diesel... ..... .................. 1377 m/s

Gasolina .. ..... .. ..... .. ........ .. 1250 m/s

Petróleo ...... ................. 1290 m/s

Tolueno ........................ .. 1330 m/s

Os medidores de vazão ultra-sônicos para medição de combustível utilizam o
princípio da medida do tempo de trânsito, ou seja, este instrumento mede o tempo que um
pulso de ultra-som leva para atravessar o fluido . Esta medição é feita colocando-se dois
transdutores, que são ao mesmo tempo, emissor e receptor de ultra-som, formando um
determinado ângulo entre si, externo à tubulação de combustível. Os pulsos saem de
ambos os transdutores ao mesmo tempo, mas podem chegar em instantes diferentes, caso
haja vazão. Essa diferença de tempo entre os dois pulsos recebidos pelos transdutores
após a passagem do fluido é o diferencial de tempo, dT, ou seja, a diferença de tempo
entre o pulso de ultra-som que sai do transdutor 2 e chega ao 1, menos o que sai do
transdutor 1 e chega ao 2.
Calibrações realizadas com estes instrumentos mostram que eles alcançam
uma precisão melhor que I% da vazão ao longo de toda a faixa de medição. É importante
observar que os medidores de vazão ultra-sônicos são sempre referidos à precisão no
ponto e não como valor de porcentagem do fundo de escala de medição. A linearidade
intrínseca está em torno de 0.1% da vazão. IN TECH (l997)

Capítulo 03 - Nonnas, Procedimentos e instnnnentação . . .

--~--------~------------------~------------------------------

45

3.10 RENDIMENTO DO MOTOR

A norma NBR 5477 (1982) cita apenas em seus apêndices normalização
acerca do rendimento mecânico dos motores, entretanto como este trabalho se propõe a
realizar um abrangente estudo das variáveis que influenciam o comportamento dos
motores, será aqui acrescentado outras definições acerca dos diversos tipos de
rendimento de um motor, destacando inclusive a medição de ar aspirado, variável essa,
que influencia diretamente no rendimento volumétrico, e que não recebe abordagem na
norma brasileira em vigor.

3.10.1 Tipos de Rendimento de um motor de combustão interna
Quando é fornecido energia a um motor, somente uma pequena quantidade se transforma
em trabalho útil, o restante é eliminado em fqrma de calor.
O trabalho útil produzido pelo motor em relação à quantidade de combustível
que U1e é fornecido, está diretamente ligado ao rendimento do motor, isto é, para uma
mesma quantidade de combustível, quanto maior for o traballio útil, maior será seu
rendimento. PENIDO FILHO (1983)

Os tipos de rendimento de um motor são :
a) Rendimento volumétrico- ·llv
b) Rendimento térmico - l')te
c) Rendimento mecâtúco - 11m
d) Rendimento indicado - 11i
e) Rendimento total- ·tl
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3.10.2 Rendimento volumétrico (llv) : Durante a fase de aspiração, o
pistão ao se deslocar do PMS ao PMI libera um certo volume no cilindro. Se a aspiração
fosse perfeita, todo o espaço liberado pelo pistão, seria imediatamente ocupado pela
mistura ar-combustível. Infelizmente isto não ocorre. O volume da mistura aspirada em
condições normais, é sempre inferior aquele que seria o ideal, portanto o rendimento é
sempre menor que a unidade. PENIDO FILHO (1983)
O rendimento volumétrico é definido como sendo a relação entre o peso de ar
efetivamente no cilindro "Pm" e o peso teórico máximo ''Po" que poderia ser introduzido
neste cilindro nas condições ambientais padrão. Assim 11V pode ser expresso por :

Pm

11v = Po

3.5

Os fatores que influenciam no rendimento volumétrico são :
• Perdas de carga no conduto
• Tempo de abertura das válvulas
• Temperatura da mistura
• Pressão barométrica
• Porcentagem de gás residual contida na nústura
• Rotação do motor
• Inércia da mistura
O rendimento volumétrico de um motor alternativo aspirado varia na ordem de 60% a
90%.
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3.10.3 Medição de consumo de ar : Esta variável é necessário de ser
medido se o ensaio necessita determinar o valor de 11v. Para realização desta medição
pode-se lançar mão de diversos instrumentos. Não serão aqui abordados estes
instrumentos, no entanto é importante frisar que, para a realização da medição de
consumo de ar com precisão, deve-se instalar um tambor de orificio calibrado a uma
distância não muito próxima do coletor de admissão, evitando desta forma golpes de
aríete que, se ocorressem, fariam com que a medição de consumo de ar apresentasse picos
que inviabilizaria a medição. PENIDO FILHO (1983)

3.10.4 Rendimento Térmico (11te), (também chamado de
rendimento termodinâmico): O rendimento térmico de um motor, é a relação entre
o calor que efetivamente se transforma em trabalho útil e o calor equivalente ao trabalho
que poderia ser obtido pela queima do combustível. PENIDO FILHO (1983)
O rendimento ténnico, segundo PENIDO FILHO (1983), de um motor a
combustão interna, operando no ciclo ideal, é obtido pela relação :

11te = I -

1
pK _ 1

onde:

p

3.6

= Taxa de compressão

K = Cp

Cv

O rendimento térmico varia entre 60 e 70 %.

3.7
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3.10.5 Rendimento mecânico (TJm) : O rendimento mecânico é a
relação entre a potência efetiva medida no eixo do motor e a potência indicada. O
rendimento mecânico pode ser expresso na seguinte fórmula :
Ne
Ni

nm= 'l

onde :

3.8

Ne = Potência efetiva

~

Ni = Potência reduzida.

Os fatores que influenciam no rendimento mecânico são :
1. Força de atrito que aparece nos órgãos móveis
2. Potência absorvida pelos órgãos auxiliares
3. Potência absorvida no bombeamento
O rendimento mecânico de um motor está entre 80 a 90%.

3.10.6 Rendimento indicado (TJi) : É a relação entre o trabalho
realizado pelo motor no ciclo indicado e o trabalho realizado no ciclo teórico. Podemos
representa-lo por :

.,1. =rTi
onde :

3.9

Ti = Trabalho realizado pelo motor no ciclo indicado
T = Trabalho realizado

Os principais fatores que influenciam no rendimento indicado são :
I .Ignição antecipada
2. Ignição atrasada
3. Ignição incompleta
O rendimento indicado em um motor varia de 50 a 80%.
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3.1O. 7 Rendimento total (11): O rendimento total ou também chamado de
global, é a relação entre o trabalho útil produzido pelo motor e o equivalente em
energta calorífica do combustível consumido.
O rendimento total de um motor pode também ser expresso como o produto
dos rendimentos mecânjcos, indicado e térmico.
3.10
O rendimento global de um motor varia entre 20 e 30%. No caso de utilização
de combustíveis especiais, o rendimento pode chegar até 38 %.

3.11 TEMPERATURA
Segundo a norma NBR 5477 (1982), podemos lançar mão de diversos
instrumentos para medição de temperatura no motor. Estes instrumentos podem ser:
tennômetros de vidro, tubo de Bourdon, termoelétrica e eletrônicos conforme
conveniência de aplicação. No caso de se utilizar termopares deve-se providenciar
compensação para manter a temperatura de referência.
A sensibilidade dos instrumentos deve ser, no mínimo de 0.5 % do valor total
da escala. Os instrumentos para medida de até 260° C devem ter uma precisão de
± 0.555° C; Para temperaturas acima de 260° C, a precisão deve ser de ± 1% do valor total
da escala.
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3.12 INSTRUMENTAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
Durante os ensaios de motores é de extrema importância que tenhamos o
máximo de dados possível sobre o comportamento do motor, por isto é conveniente que
todos os pontos que possam levar o motor a falhar em virtude do aumento excessivo de
temperatura sejam monitorados. Além da obtenção da temperatura das partes do motor
pelo simples motivo de monitoração, existe também a necessidade da obtenção destas
temperaturas para fins de equacionamentos e reduções. É sabido que o aumento excessivo
de temperatura das partes do motor pode fazer com que este entre em colapso, assim, é de
vital importância que as temperaturas de entrada e saída do líquido de arrefecimento do
motor e do óleo lubrificante sejam continuamente monitoradas. Além destas, pode-se
medir a temperatura da câmara de combustão, do combustível, do ar de admissão,
escapamento e etc. com o intuito de se fazer alguma análise ou para servir de dado a
algum equacionamento. Além destas, ainda existe a necessidade de se fazer medições de
temperatura das condições ambientais para se fazer as reduções nos parâmetros do ensaio.
Como já foi exposto, podemos escolher entre muitos instrumentos para fazer
estas leituras. No entanto, a prática tem mostrado que os termopares têm sido o
instrumento

preferido

dos

engenheiros

e

profissionais

que

realizam

ensatos

dinamométricos. Os motivos são diversos, entre eles podemos citar :

Facilidade ele jabricaçclo: estes instrumentos são tão fáceis de serem
fabricados que até os próprios laboratórios que realizam os ensaios de motores têm
condição de fabricá-los. Facilidade ele manuseio: como estes instrumentos são
basicamente formados por finos fios, eles podem ser manuseados, transportados e
introduzidos em orifícios com bastante facilidade. Uso a longas distância: esta é uma de
suas maiores vantagens. Os termopares podem realizar medições em pontos muito distante
do ponto de amostragem do sinal sem que este sinal seja atenuado, permitindo que sistema
de aquisições receba estes dados de temperatura em salas diferentes daquela onde o ensaio
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está sendo feito. Excelente precisão: estes instrumentos oferecem, se bem calibrados e
instalados, precisão tal, que permite que eles sejam utilizados em ensaios de motores
preenchendo satisfatoriamente os requisitos exigidos por norma. Proporciona grande

sensibilidade e rápidas respostas. Além de todas estas vantagens, ele ainda possui baixo
custo, o que facilita sua aquisição e manutenção.

3.12.1 Termopares : Se dois fios de materiais diferentes são unidos em
suas extremidades então um voltímetro de resistência infinita detectará uma força motriz
E . A magtútude de E depende dos materiais e das temperaturas que estão sendo medidas.
A extremidades dos materiais podem ser soldadas ou simplesmente unidas.
Enquanto muitos materiais possuem características termoelétricas, somente
uma pequena quantidade de pares são utilizados. Estes são:
Platina/Rádio, CromeVAlumel, Cobre/Constantan e ferro/Constantan. Cada
par exibe uma combinação de propriedades que o torna viável para uma dada aplicação
específica. Como o efeito termoelétrico varia não linearmente com a temperatura a
sensibilidade varia com a temperatura. A máxima sensibilidade de qualquer um dos pares
citados acima é de 60 JlV f C para Cobre/Constantan em 3 50° C. O termo par formado por
Platina/Platina-Rádio é o termopar mais preciso. Seu erro é da faixa de ± 0.25 % da
leitura. Cobre/Constantan fornece uma precisão de ± 0.5% entre -59.4° C e I 04.4° C e ±
0.75 entre 104.4° C e 450° C. Cromel/Alumel fornece 2.8° C entre 0° C e 350° C e ±
0.75% entre 350° C e 1260° C . Ferro/Constantan 66 ~tV abaixo de 260° C e± 1 %entre
260° C e 1370° C.
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Os

termopares de Platina/ Platina-Ródio são aplicados principalmente em faixas entre O e
1500° C. As principal característica desta combinação é a sua capacidade de permanecer
inerte e estável a altas temperaturas em atmosferas oxidantes. Atmosferas redutoras
causam rápidas deterioração em altas temperaturas, visto que este termopares tendem a
absorver pequenas quantidade de outros metais de materiais próximos tais como os tubos
de proteção. Este fato acarreta a perda de calibração por parte dos tennopares.
Infelizmente esta característica é comum para grande parte dos materiais que trabalham
acima de

1000° C.
Termopares Cromei /Alumel possui principal aplicação entre 700 e 1200° C

em atmosferas não redutoras. A característica tensão/temperatura é totalmente linear nesta
faixa de temperatura. Cobre/ Constantan é usado em temperaturas que chegam a 200° C;
seu limite superior é de 350° C causada pela oxidação do Cobre que ocorre a esta
temperatura. Os termopares de Ferro/Constantan são os mais utilizados. Eles cobrem a
faixa de -150 e 1000° C. Ele é usado em atmosferas oxidantes em até 760° C e em
atmosferas redutoras até por volta dos I 000° C. DOEBELIN ( 1990).

3.13 PRESSÃO
Semelhantemente à temperatura, as pressões são medidas nos motores tanto
por motivo de simples monitoração como por motivo de análise e equacionamento. Por
motivo de monitoração podemos citar os casos onde sensores são instalados para
monitorar pressão de óleo. A título de ensaios, os sensores de pressão são instalados nos
coletores de admissão e escapamento e nos cilindros. A norma NBR 5484 ( 1985) e a
NBR 5477 (1982) especifica que a contra-pressão dos gases de escapamento e a restrição
na admissão devem ser medida obedecendo as especificações do fabricante. Para motores
super-alimentados e turbo-alimentados, a pressão de admissão deve ser medida no coletor
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de admissão após o pós-arrefecedor (se houver), obedecendo as especificações do
fabricante. A norma 5477 ( 1982 ) ainda define uma série de pressões que são medidas no
interior dos cilindros. Elas são :

Pressão máxima no cilindro: Pressão máxima exercida sobre o êmbolo

durante a combustão.
Pressão de compressão: Maior pressão exercida sobre o êmbolo durante a

compressão.
Pressão média efetiva: Pressão constante, calculada, necessária sobre o

êmbolo, durante um ciclo de trabalho, para desenvolver uma potência igual a
potência indicada.
Pressão média indicada: pressão constante, calculada, necessária sobre o

êmbolo, durante um ciclo de trabalho, para desenvolver uma potência igual à
potência indicada.

3.14 INSTRUMENTAL PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO

A norma NBR 5477 (1982), não especifica os instrumentos que devem ser
usados para medição de pressão nem a precisão que estes instrumentos devem conter, no
entanto a norma citada prescreve que pode ser usados manômetros do tipo Bourdon ou de
molas, para maiores pressões, e manômetros hidráulicos para baixas pressões. Se for
utilizado um manômetro do tipo Bourdon este deve ser escolhido para obter-se leitura
entre 40 e 75 % da escala.
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Embora a norma não especifique os instrumentos que deva ser usados para
medição de pressão, será aqui descrito as características e aplicabilidade de alguns
instrumentos que podem ser escolhidos para fazer as leituras de pressão em ensaios de
motores.

3.14.1 Medidas de gl'andes pa·essões : É comum em pesquisa com
motores de combustão intema, se querer medir a evolução da pressão no interior do
cilindro. Para se obter esta informação é necessário que tenha-se uma combinação perfeita
de sensor e sistema de aquisição. Para que esta medição aconteça satisfatoriamente devese ter um sensor que suporte altas temperaturas e pressões e um sistema de aquisição que
possua uma frequência de aquisição suficientemente alta para ser capaz de registrar com
definição a evolução e decaimento da pressão.
O aumento de pressão no interior do cilindro acontece muito rapidamente,
principalmente em elevadas rotação. Se o sistema de aquisição não realizar um número
suficiente de aquisições em um curto período de tempo, os gráficos gerados, não
mostrarão com perfeição as curvas de pressão.
As pressões geradas dentro de cilindros de motores podem facilmente serem
medidas com o uso de células de pressão de "strain-gages". Estas células de pressão
podem usar compensação de temperatura para ter um erro inferior a 0.25 % sobre um
larga faixa de temperatura . A figura 11 mostra um destes transdutores. Um fino fio de
Cromo-Ouro ou Manganês é colocado imerso em querosene. O querosene fica contido
dentro de um elemento elástico. A pressão é sentida por este elemento elástico e
transmitida ao querosene, que por sua vez transmite ao fio quase que instantaneamente.
Quando o fio é submetido à pressão, sua resistência é alterada, gerando uma tensão
proporcional a pressão. Esta tensão poderá ser enviada a um sistema de aquisição que
mostrará a pressão medida. DOEBELIN (1990)
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Figura 11 - Medidor de altas pressões - DOEBELIN ( 1990)

3.14.2 Sistema tradicional para levantamento de curvas de
pressão no interior do cilindro : O sistema aqui mostrado foi utilizado por muito
tempo para levantamento de curvas de pressões no interior do cilindro. Embora este
sistema esteja sendo substituído por modernos sistemas de aquisição, ainda pode-se
encontrá-lo em uso em muitos lugares. (sistema desenvolvido pelo MJT, em 1900). A
figura 12 mostra o esquema deste sistema.
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Figura 12- Sistema para levantamento de cUivas de pressão do MIT -TAYLOR (1988)
O indicador de pressão balanceada do MIT é do tipo estroboscópico ou
ponto-a-ponto. O elemento sensor de pressão é aproximadamente do tamanho e forma de
uma vela de ignição. Esse elemento é aparafusado em um orificio produzido na cabeça do
cilindro. Na extremidade interna, tem um diafragma delgado de aço, suportado entre dois
discos pesados perfurados. Chamados de grades. O espaço entre as grades é de alguns
milésimos de polegada maior que a espessura do diafragma .
Em operação, uma pressão permanente de gás, chamada pressão de

balanceamento, é aplicada do lado externo do diafragma, cujo lado interno é exposto à
pressão do cilindro. A pressão de balanceamento também é aplicada ao êmbolo do
mecanismo registrador, que posiciona uma pena registradora numa posição axial, ao longo
do tambor; esse ponto é determinado pela pressão de balanceamento e pela calibração da
mola que limita o movimento do êmbolo.
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O tambor registrador gira com o virabrequim do motor e deve ser ligado a ele
por meio de um eixo torcionalmente rígido. Com uma dada pressão de balanceamento, o
diafragma move-se de uma grade à outra quando a pressão no cilindro alcança a pressão
de balanceamento, e quando a pressão do cilindro cai abaixo daquela. O ângulo de
manivela, no qual ocorrem estes dois eventos, é registrado por uma pena que salta do
ponto de registro para o tambor, através do papel ali fixado. A pena é obrigada a saltar
por meio de um circuito eletrônico ligado ao eletrodo da unidade sensora de pressão.
Quando a pressão no cilindro supera à de balanceamento, o diafragma, se move de
encontro a extremidade do eletrodo, fazendo terra deste último. Quando a pressão do
cilindro cai, passando de novo pela pressão de balanceamento, o diafragma sai do contato
com o eletrodo. Em cada caso, a pena salta do ponto de registro através do papel sobre o
tambor.
É evidente que esse indicador registra os ângulos de manivela nos quais a
pressão do cilindro é igual à de balanceamento. Para traçar uma curva completa de
pressão - ângulo de manivela, é necessário variar a pressão de balanceamento numa faixa
maior do que a pressão do cilindro.
A figura 13 mostra um registro típico feito por este indicador. O registro
indica não apenas a pressão média para um grande número de ciclos, mas também mostra
a faixa de variação de pressão de ciclo para ciclo, e dá uma indicação do número de ciclos
relativos que têm um dado desvio da média. TAYLOR ( 1988 ).

Capítulo 03 - Normas, Procedimentos e instnunentação ...

58

'1 Pressão

m6xlmo

Trabalho

pOSitivo .._

b
I~

PMI

90'

PMS

Figura 13- Variação da pressão em função do ângulo de manivela- TAYLOR(l988)

Uma limitação do indicador de pressão balanceada consiste no fato de que ele
não pode medir as pressões de um ciclo simples. Para este fim, geralmente são usados
vários tipos de indicadores elétricos. Tais indicadores são bastante úteis para as
comparações qualitativas, como nos testes de combustíveis e para fins demonstrativos,
porque eles mostrarão ciclos sucessivos nas coordenadas P-9 e P-V, numa tela
osciloscópica ou numa fotografia. Os melhores têm precisão suficiente para diversos fins,
exceto para a medida da pressão média efetiva indicada. TAYLOR ( 1988)
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3.15 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Após a execução dos ensaios, os dados devem ser minuciosamente declarados em
relatório. O relatório deve indicar a data e o local do ensaio, sendo assinado pelo
engenheiro responsável.
O relatório deve fornecer o resultado da potência ensaiada reduzida e o consumo
de combustível calculados e reduzidos, conforme os métodos adotados.
Ao relatório deve ser anexada a tabela de leituras feitas durante o ensato e
eventualmente, diagramas indicadores.
A norma NBR 5477 (1992) contém um modelo da folha de dados técnicos
que deve ser preenchida com os dados do ensaio.
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Capítulo 04- A PROPOSTA

Este capítulo engloba a proposta deste trabalho. Ele objetiva descrever os
métodos, sistemas e instrumental utilizados na elaboração de uma metodologia para
ensaios transitórios de motores de combustão interna em tempo real. O intuito principal
será dá ao leitor um completo entendimento da metodologia utilizada e da forma como a
bancada dinamométrica efetuará os ensaios.

4.1 O CICLO DE ENSAIO ADOTADO

Este item tem por objetivo descrever detalhadamente o ciclo de ensato
adotado nesta metodologia. Diferentemente da metodologia adotada nos ensaios segundo
as normas da ABNT, que estipula que os ensaios devem ser realizados sempre em
condições permanentes, com velocidades angulares variando de 500 em 500 rpm e com
borboleta totalmente aberta, o ciclo proposto, sendo uma modificação do ciclo ECE-R49,
prevê um comportamento totalmente diferenciado, visto que neste ciclo o motor é levado
a ser ensaiado em pontos de 10%, 25%, 50%, 75% e 100% de seu torque e potência
máximos, o que é conseguido mediante variação no ângulo de borboleta do acelerador.
Segundo o ciclo proposto, o motor é ensaiado em situações transitórias de
temperatura, visto que o tempo para estabilização das temperaturas não são consideradas
no programa de controle do ensaio que mais tarde será detalhado.
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4.1.1 O ciclo Proposto

A figura 14 representa o ciclo de ensaio proposto. Este ciclo consiste na
adaptação da sequência de 13 modos do ensaio ECE-R49 para dinamômetros de bancada,
onde o motor é ensaiado sempre em uma das três condições mostradas (marcha lenta,
rotação de torque máximo ou rotação de potência máxima), o ângulo da borboleta e o
tempo que o motor permanece em cada passo, também varia durante o ensaio.

4.1.2 Descrição do Ciclo Proposto
Para ficar claro a sequência do ciclo proposto, será descrito os passos de 1 a 8
(observe a figura 14).
No passo ( 1) o motor é posto para funcionar em marcha lenta (borboleta fechada e
rotação de marcha lenta) e permanece neste estado durante (25/3) % do tempo total do
ensaio~

(2) o motor é levado a operar em um ponto onde apresenta 10% de seu torque

máximo e passa 8% do tempo

operando~

(3) mediante variação no ângulo da borboleta, o

motor é levado a operar em 25 % de seu torque máximo e passa 8 % do tempo neste
modo~

(4) o motor opera em 50% do torque máximo e aí permanece 8% do

tempo~

operação do motor em 75 % de torque máximo e permanece 8 % do tempo neste
(6) o motor opera no torque máximo e permanece 25 % do

tempo~

(5)

modo~

(7) neste passo o

motor volta a operar em marcha lenta (8) o motor é levado a operar com lO% da potência
máxima e aí permanece 2% do tempo do ensaio e assim por diante, segundo o que está
apresentado na figura 14.
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Figura 14 - Ciclo de ensaio Proposto
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Após o término do ensaio, a emissão específica pode ser obtida calculando-se
a média das emissões gasosas observadas nos pontos indicados. A unidade de emissão
adotada neste ciclo é g/kW.h (gramas de emissão por cada kW.h gerado).
A adoção deste ciclo para realização de ensaios dinamométricos possibilita
uma melhora expressiva em dois pontos importantes quando comparado com os ensaios
realizados segundo às normas brasileira. Primeiro, este ciclo possibilita que os resultados
adquiridos sejam obtidos em condições mais próximas daquelas que o motor opera
quando instalado em um veículo, isto decorre do fato de que durante o ciclo proposto o
motor é ensaiado em condições de marcha lenta e com ângulos de borboleta variáveis.
Segundo, o ciclo possibilita que medições de emissões de poluentes sejam feitas também
de forma mais reais, o que não ocorreria se o ensaio fosse realizado segundo às normas
brasileira, visto que esta não prescreve a realização de ensaios em condições transitórias,
que são justamente os intervalos em que os motores mais poluem.
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INSTRUMENTAL UTILIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA

Este item objetiva descrever todo o instrumental e método que deve ser
utilizado para implementação de uma bancada dinamométrica, totalmente automatizada,
que possibilitará a realização de ensaios segundo o ciclo proposto no item anterior.

4.2 O SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

O motor está instrumentado com todos os transdutores necessários para
obtenção dos dados de ensaios, e os sinais registrados são enviados para o sistema de
aquisição para que este possa medir, modificar e mostrar os dados na tela do computador,
e posteriormente, se necessário, imprimir os dados do ensaio.
O sistema de aquisição utilizado no experimento (desenvolvido pela National

Jnstruments) é composto principalmente por um módulo SCXI - 1200, e um ambiente
integrado, semelhante ao turbo pascal ou ao turbo c, denominado "LabView". Além
destes dois componentes, existe outros 3 de menos importância (Chassi SCXI, Bloco de

terminal SCXI e o NI-DAQ Con.figuration Utility ), mas necessários para realização de
aquisição de maneira mais rápida e segura. Será agora detalhado as características de cada
componente. A figura 15 mostra um diagrama do sistema de aquisição.
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Figura 15 - "Hardware" do sistema de aquisição - (Manual do usuário)

Através da figura 15 podemos observar que o bloco de terminal é acoplado
ao módulo SCXI e este último, por sua vez, é introduzido em um dos "slots" (espaços
dentro do chassi onde os módulos são acoplados) do chassi SCXI. Um cabo sai do
módulo (não do chassi) e vai até urna placa de aquisição interna ao computador. Esta
placa será controlada pelo LabView.
O sistema utilizado no experimento possui uma pequena diferença: O módulo
utilizado é um SCXI-1200. Este tipo de módulo não necessita de placa de aquisição, de
forma que o cabo que sai do módulo, vai diretamente para porta paralela do computador,
dispensando a placa de aquisição.

4.2.1 Bloco de terminal SCXI : Este dispositivo tem duas funções. Primeiro, ele
serve corno conectar para que os sensores possam ser acoplados ao sistema de aquisição
com facilidade. Segundo, ele faz a função de compensação automática dos termopares,
quando estes são acoplados ao sistema. No caso de não se ter este acessório e necessitarse fazer medições com termopares, uma fonte de temperatura conhecida deve ser usada
para fa zer a compensação, mostrado na figura 15.
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4.2.2 Chassi SCXI : Como mostrado na figura 15, este acessório possui três funções:
servir de suporte e proteção para os módulos a ele acoplado, alimentar os módulos com
tensão AC ou DC e realizar controle de utilização de módulos, quando vários módulos são
acoplados ao chassi. Estes módulos são constmídos com 4 ou 12 "slots", cada "slot" pode
receber um módulo. O chassi utilizado no experimento é um SCXI-1 OOODC, este modelo
é alimentado através de uma bateria SCXI-13 82 16VDC.

4.2.3 NI-DAQ Configuration Utility : Este é um software de configuração que faz
parte do pacote LabView. Ele serve para realizar toda a configuração do sistema de
aquisição, tal como: ganho, tipo de filtro, tipo de chassi,"slot" do chassi utilizado,
endereços de memória e etc. Além da função de configuração, ele serve também para
realização de testes, como por exemplo, mostrar uma tensão que está sendo introduzida
em um dos canais para determinar se o valor mostrado realmente confere com a tensão
conhecida aplicada.

4.2.4 Módulo SCXI-1200 : Este módulo possui 50 pinos com diversas funções
analógicas, digitais, de controle, de temporização e I/0 (entrada e saída). O módulo pode
ser usado em conjunto com outros módulos ou em opção "stand-alone" (somente um
módulo no chassi). A comurúcação com o computador é feita através da porta paralela,
ficando incluso em um dos slots do chassi. Quando utilizado em modo "stand-alone", o
SCXI-1200 possui oito canais de entrada analógica que podem ser utilizados para
aquisição de oito sinais não pulsáteis, neste último caso, o módulo pode fazer aquisições
através de pinos conectados a contadores ("chips" internos ), que farão a contagem dos
pulsos em uma certa base de tempo (defi1úda a partir de um "clock" do módulo), e poderá
trabalhar com a frequência do sinal, figura 15.
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4.2.5 O LabView : LabView é um sistema integrado que pode ser facilmente
programado para gerar programas executáveis compatíveis com o módulo SCXI-1200. A
programação é feita não através de linhas de códigos, mas através de uniões de funções,
que são definidas através de símbolos. Os dados recebidos pelo módulo, são digitalizados
e enviados ao Lab View para que este manipule e mostre da fom1a desejada pelo operador.
O Lab View já possui em seu diretório Exemplos, um grande número de programas
executáveis que podem ser usados para aquisição sem nenhuma alteração, ou sofrer
modificações para que estes possam se adequar melhor às necessidade do operador. Todo
programa construído através do LabView possui duas interfaces, uma chamada de "Panel",
onde os resultados são visualizados, e outra chamada de ''Diagram", onde o programa
fonte é escrito. O LabView pode utilizar altas frequências de aquisição, o que é
extremamente útil, quando o sinal recebido varia muito rapidamente. A resolução padrão é
de 55 ms, mas pode-se configurá-lo para que trabalhe com l ms.
Assim, podemos considerar que o sistema de aquisição proposto, presta-se
muito bem para implementação desta bancada, visto que atende a todos os requisitos
necessários referentes à aquisição de dados e controle, tornando-se uma ferramenta
indispensável na metodologia proposta.

"
4.3 O DINAMOMETRO
W 70

O dinamômetro utilizado na bancada poderá ser um SCHENCK W 70. Este
utiliza o princípio de correntes de Foucault, para provocar carga no eixo do motor. O
motor pode ser acoplado a este dinamômetro através de um eixo Cardan, com o intuito de
diminuir as vibrações causadas por possíveis desalinhamentos que possam a vir ocorrer
entre o eixo do dinamômetro e o eixo do motor.
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O W 70 utiliza uma célula de carga para registrar o momento gerado pelo
motor e envia estes dados para um mostrador digital que irá indicar o torque registrado na
célula de carga. O mostrador digital possui saídas analógicas que permitem que o sinal
possa ser enviado para o Lab View com grande facilidade.

4.3.1 O controle do dinamômetro

O dinamômetro W 70 possui um módulo operacional, que é responsável pelo
controle do dinamômetro. Este módulo possui em seu painel quatro elementos: um
mostrador analógico que indica a velocidade angular do motor, um conjunto de duas
teclas que possibilita o uso do modo manual e controle via computador, um
potenciômetro que permite o controle manual da carga do dinamômetro e um conjunto de
teclas que permite que o controle seja feito com relação a variável velocidade angular ou
carga do dinamômetro.
Um programa desenvolvido no LabView presta-se perfeitamente para fazer o
controle do dinamômetro via computador. Determinados pinos do módulo SCXI-1200
permitem que um sinal de tensão seja enviado para o módulo operacional, para que este
último produza uma carga no dinamômetro, ou permita que o eixo do motor gire a uma
velocidade, proporcionais ao sinal enviado pelo Lab View. A Figura 16 mostra uma foto do
painel deste módulo operacional.
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Figura 16 - Módulo operacional

4.4 O CONTROLE DA BORBOLETA DO MOTOR

Como já foi visto no capítulo 03, os ensaios segundo as norma ABNT são
feitos com a borboleta do motor totalmente aberta, nesta proposta, não iremos adotar este
padrão, pois no ciclo proposto o motor trabalha com ângulos de abertura da borboleta
variáveis. Um motor de passo pode ser conectado ao eixo da borboleta através de um fino
cabo. Quando o motor de passo for acionado, o cabo tenderá a enrolar-se no eixo deste
,,

motor de passo, abrindo a borboleta. Como o diâmetro do eixo do motor de passo é
conhecido, torna-se também conhecido o ângulo que a borboleta abrirá ou fechará em
virtude de cada passo do motor. O motor de passo é controlado via computador através
de um programa feito em Lab View.
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4.5 MEDIÇÃO DE CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Existem no mercado diversas turbinas medidoras de fluxo que podem ser
utilizadas para medição de consumo de combustível, que deverá ser em tempo real. Como
mostrado no capítulo anterior, estas turbinas fazem estas leituras usando o princípio da
geração de pulsos. Assim, nos motores modernos, que possuem tubulações para entrada e
saída de fluxo de combustível, estes medidores de fluxos podem ser conectados na entrada
e no retorno de combustivel. Os sinais das duas turbinas são enviadas ao sistema de
aquisição, que conta a quantidade de pulsos que cada medidor gerou e subtrai o valor da
turbina colocada na tubulação de entrada de combustível do valor da turbina colocada na
tubulação de saída. O valor subtraído é um número proporcional ao fluxo de combustível
consumido pelo motor. De posse destes números o Lab View pode mostrar o consumo
graficamente em tempo real.

4.6 MEDIÇÃO DA VELOCIDADE ANGULAR DO MOTOR

Fixo ao eixo do dinamômetro, existe uma engrenagem de dentes retos, que ao
girar solidário ao eixo, produz pulsos em um sensor de proximidade instalado próximo aos
dentes da engrenagem. Este sensor de proxinúdade deve ser conectado ao mostrador
digital que possui funções de tacômetro, contador e cronômetro. Este mostrador digital,
possui saídas analógicas que geram tensões proporcionais às frequência medidas. Estas
saídas serão enviadas ao sistema de aquisição para que este possa mostrar e utilizar os
dados de velocidade angular para determinação da potência do motor, visto que este
parâmetro é função da velocidade angular.
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4.7 MEDIÇÃO DO CONJUGADO MOTOR E DA POTÊNCIA

Como já foi dito anteriormente, será utilizado uma célula de carga instalada no
dinamômetro para realização de medidas de conjugado. Esta célula, construída a partir de
pontes de 'Wheatstone" capta o sinal do conjugado e o envia para um mostrador digital
semelhante ao mostrador citado no item anterior. Este sinal é então enviado ao sistema de
aquisição que mostra o conjugado do motor, após efetuar as devidas reduções. Para
determinar a potência, o sistema de aquisição multiplica o valor do conjugado pela valor
da velocidade angular, efetua as reduções e em seguida mostra o valor da potência.

4.8 A PARTIDA DO MOTOR

Como a bancada deve realizar todo o ensaio automaticamente, uma chave
solenóide deve ser conectada ao motor de partida para permitir ligar o motor
automaticamente. Para alcançar este fim, a válvula deve receber um comando via
computador. Um programa feito em LabView é capaz de gerar um sinal de tensão que é
enviado através de um dos canais do módulo SCXI-1200, através de cabos, até o local
onde esteja a válvula instalada. Quando o motor atingir uma determinada velocidade, a
chave solenóide é desligada, desconectando assim, o motor de partida do motor de
combustão interna.

4.9 RECURSOS DO SISTEMA

Antes de começar a detalhar a execução do ensaio é importante comentar
alguns recursos de execução do Lab View. Primeiramente deve-se esclarecer que o
ambiente integrado Lab View possui o recurso de executar vários programas ao mesmo
tempo (multi-tarefa). Isto possibilita que um determinado programa seja executado, sendo
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mostrado na tela do computador sua execução em tempo real, enquanto outros, de menor
prioridade, sejam também executados, embora suas respectivas execuções não apareçam
na tela, ou em outros casos, apareça no monitor a execução de vários destes programas.
Esta opção fica a cargo do programador.
Outro recurso que o sistema de aquisição possui, possibilita a chamada de um
programa a ser executado, partindo de um programa que já esteja em andamento, ou seja,
quando

um determinado

programa

termina

sua

execução,

ele

se encarrega,

automaticamente, de iniciar a execução de um outro programa.

4.10 PROGRAMAÇÃO NO LabView

Este item tem por objetivo apresentar todos os passos necessários que o
sistema, feito em Lah View, efetuará para dar andamento aos ensaios feitos segundo a
metodologia proposta. Todo o instrumental e metodologia para a implementação do
sistema foi apresentado nos itens anteriores deste capítulo, de forma que este item
apresentará apenas a forma como o Lah View deve ser programado para trabalhar da forma
desejada. Para compreender perfeitamente este item, é importante que o leitor tenha lido
atentamente o item que trata sobre os recursos disponiveis no módulo SCXI-1200,
contidos neste capítulo.

Primeiro passo: O motor precisa ser ligado automaticamente, para isto, pode-se ser usado
um dos programas contidos no diretório Exemplos do Lah View, denominado "Analog
output voltage.vi" para enviar uma tensão de até lOV para uma chave solenóide que deve
ser instalada junto ao motor de arranque. Ao receber a tensão determinada, a chave
fechará o circuito do motor de arranque dando partida ao motor. Duas modificações
devem ser feitas neste programa para que ele opere de forma que possibilite o andamento
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do ensato. Primeiro, deve ser adicionado a ele, uma canal de leitura de forma que
possibilite a obtenção da rotação do motor, fazendo com que quando uma determina
velocidade angular do motor seja alcançada (rotação de marcha lenta), o programa corte a
tensão enviada ao solenóide, desabilitando o motor de arranque. A outra modificação é a
introdução de um sub VI (em outras linguagens recebe o nome de sub-programa) que deve
ser adicionado no final do programa para fazer com que um novo programa seja
executado após o desligamento do motor de arranque. A tela de execução do próximo
programa aparecerá no monitor do computador e requererá que dados sejam fornecidos
para o andamento da execução.

Segundo passo: Um programa relativamente complexo deve ser feito para permitir o
andamento do ensaio no segundo estágio. Este programa deve receber a aquisição de duas
variáveis do motor. Um deles é o torque e o outro é o consumo de combustível. O torque
será recebido através de um dos canais de aquisição da placa, enquanto o consumo de
combustível será recebido através dos "clocks" de dois dos três contadores que a placa
possui, visto que a saída das turbinas é em forma de pulsos, diferentemente do torque, que

é em forma de tensão. Este programa se encarregará também do controle da carga do
dinamômetro. O segundo canal de saída da placa será destinado a enviar um vetor de
tensões para o módulo controlador do dinamômetro, fazendo com que o motor atinja as
rotações desejadas. A tela de execução do programa pedirá dois dados, um é o vetor de
tensões que deve ser enviado para o módulo de controle do dinamômetro (estas tensões
são estabelecidas através de calibração) e o outro é o tempo que cada rotação
permanecerá inalterada.
Após o operador adicionar o dados de entrada e iniciar a execução do
programa, o motor será levado a operar nas velocidades angulares definidas pelo vetor de
tensões. Ao mesmo tempo, o programa estará fazendo aquisição do torque e
multiplicando este valor pela velocidade angular (definido através do próprio vetor de
tensões) para obter a potência. Em tempo real estará sendo mostrado na tela do
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computador os dados de torque, potência e consumo de combustível. Após o término do
ensaio este programa chamará um terceiro, que será responsável pela redução e
apresentação dos resultados.

Terceiro Passo: O terceiro programa será responsável pela a aquisição dos valores de
condições ambientais tais como, temperatura, pressão barométrica e temperatura de bulbo
úmido para fazer a redução dos dados que foram passados pelo programa anterior. Os
dados ambientais serão adquiridos através dos canais de aquisição. Terminada a aquisição,
o programa se encarregará de traçar os gráficos referentes aos parâmetros de torque,
potência e consumo de combustível já reduzidos. Se o operador desejar, estes dados
poderão ser salvos em uma tabela dos Excel, programa compatível com o Lab View.

4.11 EXECUÇÃO DO ENSAIO

Como visto no item anterior, a implementação do sistema proposto permitirá a
utilização de uma bancada dinamométrica totalmente automatizada, cabendo ao operador
apenas o trabalho de controle do funcionamento dos programas, o que é feito através de
fornecimento de dados e clicks sobre ícones que permitirá o andamento automático do
processo. Como resultado, a bancada fornecerá dados já reduzidos e graficamente
plotados, facilitando e aprimorando os ensaios dinamométricos.
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Capítulo 05 - Materiais e Métodos

Este capítulo tem por objetivo descrever todo o instrumental e método
utilizado na implementação da parte experimental do presente trabalho.
No capítulo anterior foi apresentado uma proposta para implementação de
uma bancada automatizada para realização de ensaios dinamométricos em tempo real. O
presente capítulo tem como objetivo a apresentação do trabalho preliminar desenvolvido,
tendo como finalidade a realização de uma importante contribuição, no que diz respeito a
implementação da referida bancada. O trabalho desenvolvido não visou a implementação
de toda a proposta apresentada, visto que estaria fora do escopo deste trabalho. foram
utilizados alguns instrumentos citados na proposta, e já existentes no laboratório de
motores da EESC-USP para implementar uma bancada que fosse capaz de realizar parte
das tarefas atribuídas à bancada apresentada no capítulo anterior, utilizando a metodologia
desenvolvida. Em suma, o trabalho visou utilizar o Lab View para atuar no módulo de
controle do dinamômetro e com isso realizar aquisições de torque e potência, em tempo
real, via computador.

5.1 O MOTOR UTILIZADO

Para realização dos experimentos foi utilizado um motor que foi devidamente
instrumentado e acoplado ao dinamômetro via eixo "cardan", com o intuito de evitar-se
possíveis desalinhamentos entre os eixos do virabrequim e do dinamômetro. A foto deste
motor pode ser observada na figura 17, juntamente com a tabela 04 contendo os dados
técnicos do motor, ambos na página seguinte.
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Figura 17 - Motor utilizado no experimento

,,

número de cilindros
cilindrada total
diâmetro x curso
taxa de compressão
aspiração
material do bloco
material do cabeçote
número de válvulas por cilindro
refrigeração
injeção eletrônica
Combustível

4 em linha
999
67,1 x 70,6 mrn
13,5 ± 0,3 : 1
Natural
Ferro fundido
Alumínio
2
Agua
Bosch
Álcool

Tabela 04 - Dados técnicos do motor
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5.2 O PROGRAMA
Este item tem por objetivo apresentar o programa feito em linguagem

LabView, descrevendo seu funcionamento e metodologia de execução. A tela de execução
deste programa encontra-se na figura 18.

~EDIÇÃO_;!)~ TORQUE E POTÊNCIA!

Figura 18 - Medição de torque e potência

O programa mostrado na figura 18, cujo título é "Medição de Iorque e

potência", possui cinco componentes importantes a ser apresentados ao leitor, para que
este possa entender o funcionamento do programa e, consequentemente, a·execução dos
ensaios que o utilizam.
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A maior parte da tela de execução deste programa ("panel"), está ocupada por
dois gráficos que têm como função registrar os dados de torque e potência, que são dados
de aquisição dos ensaios.
Estes gráficos vão registrando os dados de torque e potência à medida que o
ensa.to está sendo realizado. O operador define, através de um controlador digital
...

(elemento utilizado para entrada de dados e que no programa aparece com o título de
Tempo para estabilização do motor), o tempo que o motor passará estagnado em uma

detenninada velocidade angular, após este tempo ter sido consumido, o programa, que
durante este período fez aquisição de 30 pontos de torque e potência, faz uma média
destes pontos, registra o ponto, e em seguida encarrega-se de mudar a velocidade angular
para o próximo valor, na qual será realizadas as novas aquisições de torque e potência.
Um outro controlador digital, no programa denominado Rotação, diferente
daquele utilizado para controle de tempo, pois este recebe dados em fonna de vetores de
números reais, enquanto o anterior, recebia em fonna de simples números inteiros, tem
como função receber um vetor de dados, onde para cada elemento deste vetor estará
associado um dado de tensão, definido em volts, que será enviado ao módulo controlador
do dinamômetro para que este modifique a velocidade angular do motor para valores
estabelecidos.
A relação tensão x velocidade angular na operação do módulo controlador é
linear. Para estabelecer a relação citada, necessitou-se fazer uma calibração. Mantendo o
motor em funcionamento, e conectando ao módulo controlador do dinamômetro uma
fonte de tensão variável, foi obtida uma curva tensão x velocidade angular e em seguida,
utilizou-se o aplicativo Excel para construir uma linha de tendência sobre a curva para, a
•''

partir desta linha, obter-se a reta que melhor definia esta relação. A figura 19, mostra o
gráfico obtido a partir da calibração realizada.

Capitulo 05 - Materiais e Métodos

~~----------------------------------------------------------

78

4500
4000
'I

3500

,

y = 1303x- 55,2
R2 =0,9999

3000
2500

o

0,5

1,5

2

2,5

3

3,5

Tensio

Figura 19 - Curva de calibração do módulo de controle do dinamômetro

E finalmente, o último componente a ser encontrado denomina-se Índice , este
tem por objetivo informar ao operador o índice do elemento do vetor que está sendo
utilizado pelo programa para colocação da velocidade angular do motor em valores
desejados.

5.3 CALIBRACÃO DA CÉLULA DE CARGA DO DINAMÔMETRO

..

Antes ainda de iniciar os ensaios experimentais, foi -se necessários efetuar uma
calibração na célula de carga do dinamômetro. Isto fez-se necessário para que os dados
obtidos através da utilização do dinamômetro fossem confiáveis. O processo de calibração
será agora descrito.
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5.3.1 O processo de calibração da célula de carga:
Geralmente os dinamômetros possuem uma constante, que deve ser
multiplicada ao valor lido no mostrador, para obter-se o torque real. Neste trabalho, por
conveniência, decidiu-se colocar a célula de carga a uma distância tal do centro do
dinamômetro, que possibilitasse a leitura do torque do motor sem a necessidade de
utilização de constante (ou seja, a constante se toma unitária). Para calibrar a célula de
carga foi utilizado o seguinte método: foi feito um rasgo no braço do dinamômetro, de
maneira que se pudesse pendurar um prato de balança a uma distância exatamente igual a
1 metro do centro do dinamômetro. Colocou-se um peso de 1 Kgf neste prato. Como o
prato está a uma distância de um metro, do centro do dinamômetro, tem-se a certeza de
que a massa usada irá produzir exatamente 1Kgf.m no dinamômetro. Como o valor
registrado no mostrador digital não conferia com o valor conhecido aplicado, moveu-se a
célula de carga, para um ponto tal, até que se pudesse observar o valor "I" no mostrador.
outros pesos foram adicionados no prato e verificou-se que a relação de um para um
persistia, ou seja, a mesma grandeza que era colocada no prato, era indicado no
mostrador. Após isto, fixou-se definitivamente a célula de carga neste ponto e deu-se
início a calibração.
Para efetuar o processo de calibração foi utilizado um conjunto de pesos
padrão, sendo que cada elemento desse conjunto possuía um valor de 0.25 Kgf. A soma
de todos os elementos do conjunto gerava um peso total de IO Kgf Os elementos foram
sendo colocados no prato da balança, um a um, e o valor, lido no mostrador digital,
anotado. Após todos os pesos terem sido colocados na balança, efetuou-se então o
processo inverso, ou seja, os pesos foram retirados um a um. Após a retirada de todos os
pesos o processo foi efetuado mais duas vezes da mesma forma como na primeira vez. Os
dados registrados deram origem à curva de calibração da figura 20, mostrada na página
segt; inte.
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Curva de Calibração
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Figura 20- curva de calibração da célula de carga do dinamômetro.
A figura 21 mostra o dinamômetro utilizado no ensaio, acoplado a um motor
Fiat 1000 cc.

,,

Figura 21 - Dinamômetro utilizado no experimento
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5.4 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO
Para a realização do ensaio, a seguinte seqüência de procedimentos foi seguida :
Antes de começar os ensaios foi necessário definir os dois parâmetros utilizados
no programa. O Tempo de estabilização do motor foi defuúdo como 60 segundos, (este é
o tempo que cada velocidade angular permanece constante até mudar para o próximo
valor, sendo que a inserção do ponto no gráfico é sempre registrada no final dos 60
segundos e antes de ser introduzida a próxima velocidade angular).
O outro parâmetro definido foi o vetor de dados que deveria ser introduzido no
controlador digital Rotação. Estes valores foram definidos segundo a equação mostrada
no item 5.2 que é Y = 1303X- 55.2, o que gerou um vetor de dados de tensão onde cada
elemento do vetor correspondia a um velocidade angular que deveria ser mantida durante
60 segundos. O vetor de dados é: [1.49, 1.88, 2.26, 2.64, 3.03, 3.41].
O motor foi ligado e após sua estabilização a borboleta foi aberta totalmente.
Logo em seguida o programa foi ativado, o que fez com que a velocidade angular
diminuísse para o valor de 2000 rpm que foi a primeira velocidade angular utilizada para a
obtenção das curvas de torque e potência, após esta operação, o programa se incumbiu de
enviar os próximos dados de tensão para o módulo controlador do dinamômetro e assim
concluir as curvas do ensaio.
O ensaio, a partir da

pnmerra velocidade angular,

foi

realizado

automaticamente, endossando a hipótese de que a metodologia apresentada é
perfeitamente viável.
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6.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A importância dos resultados obtidos não estão tanto nos valores registrados,
mas principalmente no fato da comprovação de que a metodologia seguida pode ser
perfeitamente implementada segundo os critérios definidos na proposta apresentada.
As figuras 22 e 23 apresentam os resultados experimentais realizados segundo
a metodologia proposta e segundo a metodologia das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) em um motor Volkswagem de quatro cilindros e quatro tempos
a álcool. Cada figura contém o resultado dos dois ensaios realizados segundo cada
metodologia.
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Baseado nos resultados apresentados conclui-se o seguinte:

I) A metodologia é viável. Os resultados das curvas segundo a medologia
proposta e a tradicional são coerentes e quase equivalentes. As diferenças de valores
apresentadas são bem pequenas e podem facilmente ser justificadas pelo fato de que os
ensaios feitos segundo o sistema desenvolvido trabalha transientemente, este fato ocorre
porque imediatamente após a aquisição do torque e potência em um determinada
velocidade angular, o programa já recomeça a adquirir os pontos que serão utilizados para
servir como média para o próximo ponto da curva, sem esperar o tempo para estabilização
da temperatura do motor.

li) A metodologia possibilita que outras funções sejam implementadas, tai s
como: consumo específico, emissões específicas, rendimento volumétrico e etc. Para tanto
faz-se necessário apenas que o programa seja modificado no sentido de que novas
variáveis possam ser consideradas no programa.
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III) Trabalhos futuros a este poderão implementar todas estas outras funções
de interesse graças à natureza modular do LabView.

IV) A metodologia proposta possui como grande trunfo o fato de poder
adotar qualquer ciclo de trabalho para o motor e pennitir registrar o que acontece com
todas as variáveis de interesse do motor.
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Capíhtlo 07- CONCLUSÕES

Com base nos dados apresentados neste trabalho, principalmente daqueles
contido na tabela O1, conclui-se que a legislação que trata do controle de poluentes
advindos dos veículos automotores, adotados pelos diversos órgãos de regulamentação do
mundo inteiro, está cada vez mais rigorosa. Este fato tem levado a um crescimento
substancial da tecnologia envolvida nos ensaios dinamométricos, principalmente daqueles
que utilizam sistemas acoplados para medição dos níveis de poluentes, baseado na
implementação de ciclos de ensaios.
O trabalho apresentado ofereceu uma importante conttibuição no sentido de
apresentar as características envolvidas nos ensaios dinamométricos, instrumental utilizado
e metodologias aplicadas que devem ser profundamente conhecidos por aqueles que lidam
e se interessam pela evolução dos ensaios feitos em veículos automotores.
Concluiu-se também, que a implementação dos ciclos de ensaios apresentados
é perfeitamente viável, desde que disponha-se de conhecimento da tecnologia envolvida e
também do instrumental necessátio. O trabalho também traz uma contribuição ao sugerir e
apresentar claramente uma metodologia para implementação de ciclos de ensaios que, se
seguida corretamente, permite a implementação de uma bancada dinamométrica que se
prestará perfeitamente para realização de ciclos de ensaios ao rúvel daqueles que hoje são
feitos em países de primeiro mundo.
O trabalho experimental objetivou implementar aquilo que poderia ser descrito
como "a espinha dorsal da proposta", ou seja, foi desenvolvido um programa que se
prestou perfeitamente para o controle de ensaios dinamométricos feito via computador. Os
resultados saíram como foi previsto. O dinamômetro trabalhou perfeitamente sobre o
controle do computador e possibilitou que curvas de torque e potência fossem facilmente
adquiridas.
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7.1 Sugestão para trabalhos futuros

Como sugestão para trabalhos futuros,

poderia-se recomendar uma

implementação completa da metodologia para ciclos de ensaios. O termo implementação
completa, significa dizer que a bancada oferecerá recursos para medição de todas as

variáveis necessárias a serem obtidos no motor ensaiado. Para tanto, há necessidade de se
adaptar módulos para medição dos níveis de emissões dos principais componentes
expelidos pelo motor. Há necessidade também da aquisição de sensores mais modernos e a
obtenção de um sistema de aquisição que ofereça mais recursos, tais como números de
canais, contadores, velocidade e etc.
Em suma, a sugestão oferecida é que seja implementado uma bancada para
realização de ciclos de ensaios que possa estar a nível daqueles utilizados por países de
primeiro mundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia Citada

BLACK, F. ( 1991 ). An Overview ofthe Technical Implications ofMethanol and Ethanol
as Higway Motor Velúcle Fuels. Society of Automotive Engineers, Warrendale, SAE
paper n. 912413.

DOEBELIN, E. O. ( 1990 ). Measurement Systems. 4ed. New York, McGraw-H.ill.

FERGUSON, C.R. ( 1986). Interna/ Combustion Engines-Applied Therrmosciences. New
York, Jhhn Wiley & Sons.
JUNGE, D.J.(1994). Cold Start Automotive Research Effots at the University of Alaska
Anchorage. Society of Automotive Engineers, Warrendale,SAE paper n.940083.

MEDIDORES de vazão não intrusivos ( 1997). In Tech América do Sul. p.8-2, Ago .

.,
OBERT, E .F.(1971). Motores de Combustão Intema. 2ed. Porto Alegre, Globo.

PASSARINI, L.C.(1993). Projeto e Análise de válvulas eletromagnéticas injetoras de

combustível : uma nova proposta. São Carlos. Tese (Doutorado) - Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

PASSARINI, L.C.(1998) Novas Perspectivas para ensaios de motores de combustão

interna. São Carlos. Escola de Engenltaria de São Carlos, Universidade de São Paulo.

PENIDO FILHO, P.(1983). Os Motores de Combustão lntema. v.2, São Paulo, Lemi.

SHAYLER, P .J. ~ MA, T .H. ( 1992). The variation o f in-cilinder mixture ratios during
engine cranking at low ambient temperatures. Proceedings of lhe lnstitution of

Mechanical Engineers, v.206, n.D I .

PLINT & MARTIR (1999). Engine Testing, Theory and Pratice, 2ed. Woburn, SAE

TAYLOR, C.F.(l988). Análise de Motores de Combustão lntema. v.2, 2.ed. São Paulo,
Edgar Blucher Ltda.

Bibliografia Consultada

AJUDANDO a eletrônica (1998). Oficina mecânica. v.12, n. 145, p. 8-11.

ANTÔNIO, M. (1996). Uma história de sucesso. Auto Catálogo, n.1, p.30-34, abr.

ÁVILA, M.T. ( 1994). Estudo de um motor de combustão interna do ciclo Otto, movido a
etano/ previamente vaporizado. São Carlos. 160p. Dissertação (Mestrado) -Escola
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

FIAT AUTOMÓVEIS S.A (s.d.). Palio: sistema injeção/ignição IAW-1G7.

/treinamento assistencial/

FERGUSON, C.R. (1986). Internai combustion engines-applied themosciences. New
York, John Wiley & Sons.

FRENCH, C.C.J. (1980). The engine challeng of the nineties. In: SYMPOSIUM OF
TECHNOLOGY METAL LEVE: THE MOTOR IN THE FUTURE. P.9-26, São
Paulo.

GÁS de escape (1998). Motor Show, v.15, n.l89, p.24-25,dez.

HEYWOOD, J.B. (1988). Interna/ combustion engine fundamentais. New York,
MacGraw-Hill.

KOWALEWICZ, A. (1984). Combustion system - of high-sp eed I. C. engines. Warszawa.
Elsevier.

RAYMOND, L.

(1980). Next genaration of engmes. In: SYMPOSIUM OF

TECHNOLOGY METAL LEVE: THE MOTOR IN THE FUTURE. P.27-45, São
Paulo.

SANTOS, (1998). Desempenho de motores de combustão interna. São Carlos. Escola de
Engenharia de São Cados, Universidade de São Paulo.

SEM manutenção (1998). Oficina Mecânica. v.12 n.145, p.8-ll.

WYLEN, G.J.V. (1993). Fundamentos da termodinâmica clássica. 3.ed. São Paulo,
Edgar Blucher Ltda.

