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RESUMO 

 

O avanço da tecnologia concomitantemente com a conscientização para as questões 

ambientais, fez com que o consumidor desenvolvesse um perfil mais politizado, se 

preocupando com o impacto que os produtos causam ao meio-ambiente. Dessa forma, a 

demanda por equipamentos que auxiliem e facilitem o cotidiano do homem e não 

prejudiquem o meio-ambiente está cada vez maior. O desenvolvimento de modelos 

matemáticos que possibilitam a simulação computacional da operação de um motor permite 

que se oriente o trabalho experimental de forma a minimizar esforços e recursos, 

identificando de forma mais precisa os diversos processos e fatores físicos que influenciam no 

desempenho do motor. Neste trabalho é apresentada a fundamentação teórica e a aplicação do 

Modelo de Liberação de Energia, que é um modelo termodinâmico, para motores de 

combustão interna ciclo Otto. Foi considerado um motor de combustão interna de 2000 rpm, 

ângulo de ignição da faísca de -10 graus e duração do processo de combustão de 40 graus, 

gerando uma pressão máxima adimensional de 83,32, com o ângulo de pico da pressão de 20 

graus e trabalho líquido adimensional de 16,68. Além disso, posteriormente foi feito um 

estudo do comportamento termodinâmico do motor variando o ângulo de ignição e a duração 

da combustão. O modelo foi implementado numericamente usando o software MATLAB
®

 e 

validado comparando resultados obtidos em simulações numéricas com resultados disponíveis 

na literatura especializada, de forma que se apresentaram condizentes com o esperado. 

 

Palavras-chave: ciclo Otto, simulação, modelo termodinâmico. 

  



 

ABSTRACT 

 

The progress of technology simultaneous with consumer awareness for environmental issues 

has made the consumer more demanding with a new politicized consumption profile, 

worrying about the impact that some products would bring to the environment. Therefore, the 

demand for facilities that help and facilitate the life of a person and does not damage the 

environment is increasing. The development of detailed models of operation of an engine 

allows the experimental work to be directed in a way that minimizes efforts and resources to 

identify more precisely the various processes and physical factors that influence engine 

performance. In this work is provided the implementation of the Energy Release Model, 

which is a thermodynamic model, for internal combustion engine. It was considered an 

internal combustion engine of 2000 rpm, ignition angle of -10 degree spark and combustion 

process duration of 40 degrees, generating a maximum dimensionless pressure of 83.32, with 

the peak angle of pressure of 20 degrees and net dimensionless work of 16.68. In addition, a 

study of the thermodynamic behavior of the engine was carried out, varying the angle of 

ignition and the duration of the combustion. The model was implemented numerically using 

MATLAB® software and validated by comparing results obtained in numerical simulations 

with results available in the specialized literature, so that they were in line with what was 

expected. 

 

Key words: Otto cycle, simulation, thermodynamic model. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

No século XIX surgiram os primeiros motores de combustão interna sendo este 

considerado uma das maiores invenções, haja visto que seu desenvolvimento trouxe um  

impacto para a sociedade especialmente na mobilidade humana, como citado no trabalho 

Fegurson e Kirkpatrick(2015, p. 20).  Em virtude de seus benefícios, como a sua versatilidade, 

eficiência, menor peso por cavalo vapor, funcionamento inicial rápido e possibilidade de 

adaptação a diversos tipos de máquinas, os motores de combustão interna levaram vantagem 

sobre as máquinas a vapor e elétricas. 

Ainda segundo Fegurson e Kirkpatrick(2015, p. 20), os motores de combustão interna 

foram desenvolvidos para trabalhar com potências entre 0,01 a 20x10³ kW, dependendo do 

seu deslocamento do curso do pistão. Eles competem no mercado com motores elétricos, 

turbinas a gás e motores a vapor. E suas maiores aplicações estão em veículos, ferrovias, 

marinha, aeronaves, potência, e em algumas áreas domésticas. De forma majoritária, sua 

aplicação está para o uso em veículos, cuja potência de saída requerida está na ordem de 1 cv.  

 

1.1 HISTÓRICO 

 
Em 1680, Christian Huygens um físico holandês foi responsável pelo projeto do 

primeiro motor de combustão que fazia uso da pólvora para movimentar um pistão dentro de 

um cilindro, porém o mesmo não chegou de fato a ser construído.  

O primeiro motor de combustão interna foi efetivamente construído em 1860 e tinha a 

potência de 1 cv, trabalhando com gás de iluminação. A combustão acontecia dos dois lados 

do pistão, e o controle de entrada e saída dos gases era realizado com o auxílio de válvulas de 

admissão e exaustão. Em 1861, dois engenheiros alemães, Nikolas August Otto e Eugen 

Langen, baseando-se na máquina de Jean Joseph Étienne Lenoir, construíram um motor que 

comprimia a mistura de ar e gás de iluminação, com ignição feita por uma centelha elétrica. O 

conceito desse motor era o de pistão livre, sendo este componente o responsável pelo trabalho 

mecânico. A eficiência desse motor era ligeiramente maior se comparado ao motor construído 

em 1860. 

Em 1862, o engenheiro civil francês Alphonse Beau de Rochas publicou estudos 

teóricos e estabeleceu alguns princípios termodinâmicos baseados no motor de Otto. Este por 

sua vez, baseado no estudo do francês, desenvolveu o motor de ciclo Otto apresentado em 

1872. Estes motores usavam como combustível o gás de carvão ou o gasogênio, com ignição 
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feita por centelha elétrica. Esse modelo apresentava um bom desempenho devido suas 

características de projeto, como: tamanho do cilindro da mesma ordem de grandeza que seu 

comprimento, processo de expansão mais rápido, e máxima pressão no começo do processo 

de expansão dos gases dentro do cilindro. Essas condições visavam reduzir as perdas de calor, 

conservando mais energia, e obter o máximo de potência possível. 

Em 1889, foi posto em funcionamento pela primeira vez um motor de ciclo Otto em 

veículos, utilizando-se como combustível a gasolina. Foi nessa época também, que foram 

feitos avanços nos sistemas de ignição e carburação. Em 1893, o engenheiro alemão Rudolf 

Diesel descreveu um novo motor, no qual o processo de combustão da mistura ar mais 

combustível era feita por compressão e o combustível era injetado dentro de uma câmera de 

combustão. Esse modelo ficou conhecido mais tarde como motor Diesel. (RAJIU, 2003, p. 

147) 

 

1.2 EVOLUÇÃO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 
 

As principais diferenças entre os motores atuais para os de 100 anos atrás, estão 

relacionadas com a segurança, eficiência térmica e o nível de emissão de gases. Por muitos 

anos as principais pesquisas relacionadas ao tema tinham como propósito o aumento da 

eficiência térmica, redução de ruídos e de vibrações. Por esta razão, segundo Fergurson e 

Kirkpatrick (2015), a eficiência dos motores de combustão interna cresceu de 10-20% até o 

início deste século, e de 20% para valores próximos de 50% nos tempos atuais. A partir da 

Figura 1.1, é possível comprovar essa crescente evolução da eficiência dos motores com o 

decorrer dos anos. 

Segundo Lopes et al. (2003, p. 24-31), o desenvolvimento dos motores foi 

acompanhado pelo avanço dos sistemas auxiliares, tais como: o sistema de alimentação de 

combustível; o sistema de ignição por alta tensão; o sistema de distribuição por válvulas, 

cames e balancins; e o sistema de arrefecimento a água. 

A eficiência dos motores de combustão interna continua crescendo, em consonância 

com a legislação e com a necessidade de redução de custos. Muitas tecnologias foram 

incrementadas, como: turbocompressores, válvula de variação de tempo, combustão em 

baixas temperaturas, dentre outras. 
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Figura 1.1 – Evolução da eficiência do motor. 

Fonte: Disponível em: < http://ecen.com/eee30/proptec.htm> Acesso em 03/09/2018. 

 

Desde a década de 70, atendendo legislações ambientais, são desenvolvidas pesquisas 

com objetivo de minimizar a emissão de gases poluentes, como o monóxido de carbono, 

óxido nitroso e hidrocarbonetos. O nível de emissão de gases poluentes dos motores de 

combustão interna teve uma queda de 5% nos últimos 40 anos, graças ao controle eletrônico e 

a outros dispositivos. Atualmente, atender os requisitos de emissão é um dos maiores fatores 

para a escolha de seu design e sua operação. Outro requisito em constante aprimoramento é a 

otimização do consumo de combustível. Desta forma, pesquisas estão sendo realizadas para o 

desenvolvimento de novas formas de energia, aperfeiçoando novos combustíveis, 

principalmente os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. 

 

1.3 OBJETIVO 
 

O desempenho de um motor pode ser analisado com o auxílio de modelos 

matemáticos adequados. Desta forma, é possível estabelecer, por meio de simulações 

numéricas, a influência de diversos parâmetros termodinâmicos no desempenho do motor. 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo desenvolver e realizar 

computacionalmente modelos termodinâmicos, do ciclo Otto e o de liberação de energia, que 

descrevam o comportamento de um motor de combustão interna. Os modelos desenvolvidos 

serão validados comparando resultados obtidos em simulações numéricas com resultados 

disponíveis na literatura especializada. 
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1.4 MOTIVAÇÃO 
 

Os motores de combustão interna foram fundamentais no desenvolvimento de outras 

tecnologias. Para a indústria de transporte, por exemplo, foram utilizados em automóveis, 

caminhões, aviões e trens. Seu baixo custo se comparado aos outros tipos de motores, alta 

potência em relação ao seu baixo peso, alta eficiência, e ter características operacionais 

relativamente simples, foram algumas características que motivaram o uso dos motores de 

combustão interna.  

A prevenção de danos potenciais em equipamentos está associada a uma série de 

fatores que vão desde as especificações de projeto, até questões relacionadas com a 

manutenção do equipamento. Alguns problemas podem acontecer por causa das condições de 

operação dentro do cilindro do motor, como por exemplo, o desgaste excessivo de cilindros, 

camisas, pistões e anéis de segmento devido ao aumento da temperatura dentro do cilindro e a 

danificação por detonação, que ocorre por causa da reação rápida e espontânea de uma parte 

da mistura ar-combustível quando esta é submetida a pressões e temperaturas altas.  

Os veículos de transporte, concentram a maior parte dos motores a combustão interna 

e, consequentemente, consomem proporcionalmente combustíveis fósseis que liberam 

diversos agentes nocivos para o meio ambiente sendo os maiores responsáveis pelo efeito 

estufa. Na Figura 1.2, nota-se o significativo aumento das emissões de 𝐶𝑂2 durante o decorrer 

dos anos exemplificando a necessidade de intervenção urgente sobre esse assunto. 

 

 

Figura 1.2 – Emissão de  𝐂𝐎𝟐 durante os anos. 

Fonte: Disponível em: < https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-

se/emissoes-globais-de-gas-carbonico-devem-ter-alta-de-2-em-2017/> Acesso em 

10/09/2018. 

https://www.google.com/search?q=esta+ou+est%C3%A1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjxu7HTu4HcAhWGEZAKHSL6BPgQkeECCCYoAA


18 

 

 

A partir desse fato, diversos debates políticos têm sido realizados no sentido de 

minimizar os efeitos de gases que contribuem para o efeito estufa em diversos setores da 

sociedade, inclusive na adoção de novas tecnologias na categoria de transportes. Pode-se 

conseguir significativa melhora no desempenho de motores, redução de emissão de poluentes 

e sistemas de controle mais eficientes quando se utiliza ferramentas computacionais de 

simulação. Sem essas ferramentas de modelagem torna-se inviável o desenvolvimento de 

novos motores, já que custos desnecessários de experimentação são eliminados devido à 

confiabilidade na simulação realizada. 

Dessa forma, é importante o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a análise 

da influência dos parâmetros termodinâmicos do motor, permitindo encontrar soluções que 

melhorem suas condições de operação, prevenindo danos ao motor e seus componentes. 

 

1.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

Atualmente, com a necessidade cada vez maior de melhorar o desempenho dos 

motores, concomitantemente com as novas regulamentações ambientais, o número de estudos 

numéricos, teóricos e experimentais relacionados a avaliação de motores de combustão 

interna é consideravelmente elevada.  

Um importante trabalho é o artigo de Zografakis (2005), que desenvolve um modelo 

matemático para o ciclo Otto que, apesar de simples, apresenta resultados próximos da 

realidade, modelo de grande potencial pela rapidez e precisão da predição da evolução da 

temperatura e pressão dentro dos cilindros. 

Nesse trabalho, o autor divide o modelo matemático nas cinco operações principais do 

motor de combustão que são admissão de ar, compressão da mistura, combustão, expansão e 

exaustão para, dessa forma, chegar às equações características de cada processo. Além disso, 

considera um sistema aberto composto de combustível, ar e gás residual, zero-dimensional, 

em que a única variável independente é o tempo, e dessa forma as equações ao invés de serem 

equações diferenciais parciais (EDP), são equações diferenciais ordinárias (EDO). Em sua 

conclusão, o autor afirma que a modelagem matemática e numérica de um motor de 

combustão de quatro tempos, baseada em um quase-dimensional ciclo termodinâmico, 

descreve os efeitos do design e operação de variáveis na performance do motor, na eficiência 

e nas emissões. 
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Pode-se citar também, o artigo de Eriksson e Andersson(2002), que foca na análise do 

modelo de pressão do cilindro de um motor de combustão interna. O método é baseado na 

parametrização do ciclo ideal Otto e leva em consideração a variação do avanço da faísca e a 

proporção da mistura ar-combustível.  

Uma das ideias principais relatadas é a de que o ciclo real é bastante similar com o 

ciclo Otto, e o mesmo provê informações importantes sobre os processos de compressão e 

expansão dos gases, onde esses processos são observados em seus valores reais de operação 

sob condições normais de operação.  

Como resultado, foi apresentada uma solução computacional tratável que não requer 

uma solução numérica para as equações diferenciais ordinárias do modelo de pressão 

encontrado em sua forma fechada. 

O artigo de Pinca-Bretotean et al.(2012), disserta sobre dois métodos para desenvolver 

o modelo termodinâmico de um motor de combustão interna, um é o Ciclo de Cvasi-Ideal e o 

outro é o do Ciclo Real. O primeiro método envolve o cálculo do ciclo térmico de Cvasi-Ideal 

baseado no ciclo teórico, algumas premissas são assumidas para a simplificação e o seu 

resultado é aproximado.  O segundo método é fundamentado na plotagem da variação de 

pressão nas relações de balanço de energia e o processo de combustão é descrito a partir da lei 

de Vibes, sendo esse método mais próximo da realidade.  

O trabalho de Neff(2012), recriou um modelo simplificado de um motor de combustão 

interna de dois tempos utilizando o método de Euler para a solução das equações diferenciais 

ordinárias. Segundo o mesmo, os dois fatores que mais afetam o movimento do motor são o 

fluido de trabalho e as dimensões do pistão ou do volante, e as relações de temperatura, 

pressão e volume do motor. 

Em seu estudo foi feita a análise de dois movimentos importantes do motor, o primeiro 

é a transformação do movimento rotacional do virabrequim em movimento retilíneo uniforme 

do pistão, e o segundo é o movimento do pistão a partir da reação de combustão dentro do 

cilindro. 

Por fim, o artigo de Ipci e Karabulut (2015), é baseado no desenvolvimento de um 

modelo termodinâmico-dinâmico para motores com ciclo Diesel, sendo este mais confiável, 

fornecendo critérios mais robustos de projeto.  

A análise termodinâmica-dinâmica pode ser usada para estimar a pressão do gás, 

temperatura do gás, potência do motor, eficiência térmica, características da velocidade pela 

potência e da velocidade pelo torque, os comportamentos transitórios e estáveis do motor e os 

critérios de projeto mecânico. Além disso, o estudo termodinâmico-dinâmico do motor 
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permite a otimização dos componentes do motor a partir do peso ou do ponto de vista do 

volume. 

Neste estudo, o modelo dinâmico do mecanismo do virabrequim foi estabelecido 

através da equação de movimento do pistão; as equações de movimento vertical, lateral e 

angular da biela e a equação de movimento do virabrequim. Para o modelo termodinâmico, a 

definição da liberação de calor foi realizada a partir da função gaussiana com a inclusão da 

equação de movimento lateral da biela do modelo dinâmico. 

 

1.6 METODOLOGIA 
 

A metodologia usada baseia-se na exploração de literatura relacionada à área de 

interesse, neste caso, o estudo termodinâmico dos principais modelos de motores de 

combustão interna para a fundamentação teórica.  

Afim de uma busca ampla foi feita a seleção de palavras chaves de língua portuguesa e 

inglesa que auxiliaram no processo de pesquisa. Livros, artigos em revistas, artigos em 

periódicos e fonte eletrônica foram as principais fontes de informação para formação desse 

trabalho. Os principais portais de pesquisa consultados foram o Google Acadêmico e o 

Periódico Capes. 

Com o objetivo de desenvolver um modelo termodinâmico que se aplique ao objetivo 

comentado na Seção 1.3, foi feita a escolha de trabalhar com o motor de combustão interna de 

ciclo Otto de 4 tempos. 

Com o modelo termodinâmico pronto, foi feita a simulação matemática fazendo uso 

do software computacional MATLAB
®

. Esse software é considerado de elevado desempenho, 

com uma linguagem simples de ser interpretada, ainda possuindo uma vasta biblioteca que 

auxilia na modelagem e solução numérica, reduzindo o custo computacional. 

Os resultados obtidos foram testados, comentados e comparados com os modelos 

anteriormente estudados em trabalhos selecionados durante a pesquisa bibliográfica.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Precedendo a modelagem matemática do motor ciclo Otto é necessário compreender o 

princípio de funcionamento de um motor de combustão interna, e conhecer os principais 

componentes do motor, que serão referenciados como parâmetros no detalhamento do modelo 

matemático. 

 

2.1 DEFINIÇÃO 
 

O motor é definido como uma máquina que converte energia, sendo essa de qualquer 

forma, em trabalho mecânico. O motor de combustão interna é uma máquina térmica, que 

converte a energia gerada pela reação química, reação essa gerada pela combustão da mistura 

combustível e comburente, em energia mecânica. Entre suas principais vantagens, em 

comparação aos demais tipos de motores, pode-se citar: rápido arranque, trabalho em rotações 

relativamente baixas, pequeno tamanho, e fácil manutenção.  

 

2.2 COMPONENTES DO MOTOR 
 

O motor possui uma estrutura rígida para suportar as condições severas de trabalho, e 

além disso essa estrutura pode ser dividida em três partes: Cabeçote, Bloco e Cárter. 

Como o foco desse trabalho é o estudo dos processos que ocorrem dentro da câmara 

de combustão, serão analisados apenas os componentes que fazem parte dela, Figura 2.1, e os 

componentes que de alguma forma influenciam na sua operação, utilizando como base o 

trabalho de Martins (2006) para a descrição dos componentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://blog.hangar33.com.br/motores-a-pistao-em-aeronaves-

monomotoras-parte-1/>. Acesso em 10/06/2018. 

 Figura 2.1 - Componentes da câmera 

de combustão 
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2.2.1 Bloco do motor 

 

É considerado a principal estrutura ou o corpo do motor, normalmente fabricado de 

ferro fundido, porém podem ser usados materiais de ligas leves, como a liga de alumínio, para 

diminuir o peso e aumentar a transferência de calor da peça. Estão alojados nele os cilindros, 

galerias de fluído de arrefecimento, condutos de óleo lubrificante, bomba d’água e bomba de 

óleo, além de servir de suporte para o motor de partida e componentes acessórios (bomba da 

direção hidráulica, compressor do ar condicionado e etc.) 

 

2.2.2 Cabeçote 

 

Nos primórdios, o cabeçote tinha como função apenas servir como uma tampa para o 

conjunto. Entretanto, com o avanço tecnológico foram desenvolvidos tipos diferentes de 

cabeçotes, que alojam as velas de ignição, as válvulas de admissão e exaustão e até o mesmo 

o eixo de comando de válvulas. A união do bloco com o cabeçote, em razão da total vedação, 

requer uma junta de amianto revestida de metal. 

 Usualmente é fabricado com o mesmo material do bloco do motor, como ferro 

fundido ou materiais de ligas leves. É um dos elementos mais suscetíveis a problemas no 

projeto de motores, pois pode combinar problemas estruturais, fluxo de calor e escoamento de 

fluido em uma forma complexa. 

 

2.2.3 Cárter 

 

O cárter tem como função principal servir de depósito e arrefecimento, por aletas 

externas, para o óleo lubrificante do motor, além de fechar o bloco na sua parte inferior. É 

onde o virabrequim e a bomba de óleo estão alojados, dessa forma sendo uma das partes 

principais do motor. Geralmente, é uma peça de aço prensado, mas também pode ser fundida 

em alumínio.  

 

2.2.4 Pistão (êmbolo) 

 

O pistão é responsável por transmitir e ampliar a energia resultante da expansão dos 

gases após a combustão para o sistema biela manivela, por intermédio de um pino de aço 

cementado. Além disso, garante a estanqueidade do cilindro, moldando-se a este a quente ou a 

frio e serve de guia à biela. 
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 Atualmente para a fabricação dos pistões são utilizadas ligas eutéticas (12%) e 

hipereutéticas contendo até 16% de silício, principalmente porque essas ligas têm baixos 

coeficientes de expansão térmica, são menos densas e mais resistentes, tanto estruturalmente 

como ao desgaste. 

O pistão tem um formato semelhante ao de um cilindro, e é composto pela cabeça e 

saia, sendo a cabeça localizada na parte superior e constituída por segmentos que são 

responsáveis por suportar a pressão dos gases de combustão, e a saia localizada na parte 

inferior com o intuito de manter o alinhamento do cilindro e transferir o calor para as paredes 

sem que a temperatura se eleve.  

O funcionamento do motor leva a um desgaste natural e progressivo dos cilindros, 

sendo esse desgaste responsável por uma ovalização e uma conicidade do cilindro. O maior 

desgaste se verifica no PMS, onde a lubrificação é normalmente insuficiente e a temperatura e 

a pressão estão no máximo. 

 

2.2.5 Biela 

 

São consideradas os braços de ligação entre os pistões e o eixo de manivelas, tendo 

como funcionalidade principal ligar o pistão ao virabrequim. É fabricada de aço-liga 

estampado e, por vezes, de alumínio, e pode ser divida em três partes principais: cabeça, 

corpo e pé. A parte que fica presa ao pistão pelo pino é a cabeça, e o pé está ligado ao 

virabrequim por um material antifricção, conhecido como casquilho ou bronzina.  

 

2.2.6 Árvore de manivelas (virabrequim) 

 

É constituído de dois tipos de mancais: os excêntricos que estão ligados aos pés das 

bielas; e o de centro que é o que sustenta o virabrequim ao bloco do motor. O conjunto biela-

virabrequim transforma o movimento retilíneo do pistão em movimento rotacional do 

virabrequim. 

A ligação do virabrequim e do eixo de cames é feita por meio de engrenagens, por 

corrente ou através de uma correia de borracha com arames de aço ou alma de aço 

denominada correia dentada. 
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2.2.7 Vela de ignição 

 

Na parte superior do cilindro, tem presença da vela de ignição que é um dispositivo 

elétrico responsável por inflamar a mistura comprimida de ar com combustível por meio de 

uma faísca elétrica.  

 

2.2.8 Válvula de admissão e válvula de escape 

 

A válvula de admissão e a válvula de escape também se encontram na parte superior 

do cilindro e são responsáveis pela vedação da abertura e da admissão do ar e pela vedação 

dos orifícios de saída dos gases da combustão.  

O conjunto responsável pelo acionamento das válvulas, compreende o tucho e uma 

haste que o interliga ao balancim, apoiando-se diretamente sobre a válvula. No momento em 

que o eixo comando de válvulas gira, o ressalto deste ou came aciona o tucho que, por sua 

vez, move a haste, fazendo com que o balancim transmita o movimento à válvula, abrindo-a. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MOTORES 
 

Um importante trabalho sobre motores de combustão interna é o livro “Motores de 

Combustão Interna” (3ª edição) do autor Professor Doutor Jorge Martins. Nesse livro é 

possível identificar os diferentes fatores de classificação dos motores e os mais relevantes são: 

 

a. Ciclo de operação;  

 2 Tempos 

 4 Tempos 

 

b. Alojamento das válvulas; 

 Válvulas à cabeça 

 Válvulas laterais 

 Válvulas rotativas 

c. Alimentação/Admissão; 

 Aspirado/Atmosférico 

 Sobrealimentado/Turbo comprimido 
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d. Combustível; 

 Gasolina 

 Gasóleo 

 Gás (GPL ou Natural) 

  Oxigenados (álcool, éster) 

  Óleos pesados (nafta) 

 Dual-fuel (uso de dois combustíveis diferentes) 

 Carvão 

e. Tipo de ignição do combustível; 

 Comandada ou por faísca (gasolina) 

 Não comandada ou por compressão (diesel) 

 Híbrida 

f. Injeção (Diesel); 

 Direta 

 Indireta (com câmara auxiliar) 

g. Preparação da mistura; 

 Carburador 

 Injeção multiponto ou monoponto (no coletor de admissão) 

 Injeção direta (na câmara de combustão) 

h. Arrefecimento; 

 Ar 

 Líquido 

i. Geometria dos cilindros; 

 Monocilíndrico 

 Cilindros em linha 

 Cilindros em V,W, U,em H  

 Cilindros opostos  

 Cilindros em estrela  
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2.4 PRINCIPAIS TIPOS DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 
 

Os dois principais motores de combustão interna usados na atualidade são os motores 

Diesel e Otto, nomeados em homenagem aos seus inventores, e o terceiro, porém não menos 

importante, é o Miller. De acordo com o trabalho de Fergurson e Kirkpatrick (2015), as 

diferenças entre o Ciclo Diesel e Otto são, principalmente, quanto à propriedade do gás na 

admissão, quanto à ignição, e quanto ao movimento do pistão, e entre o ciclo Otto e o ciclo 

Miller é o tempo de abertura da válvula de admissão.  

Tanto o ciclo Otto como o ciclo Diesel podem ser configurados tanto como ciclo de 

dois tempos quanto de quatro tempos, aonde em ambos, em cada etapa é o pistão que produz a 

força necessária para promover a compressão e expansão do fluído de trabalho. O ciclo Miller 

é configurado para ser um ciclo de 4 tempos, todavia para muito autores, inclusive no trabalho 

de Pereira (2017), o ciclo Miller possui 5 tempos, sendo eles, admissão, compressão, 

combustão, escape e compressão com a válvula de admissão aberta. 

A Figura 2.1 representa o ciclo de um motor de combustão interna tipo Otto de 4 

tempos. Isto significa que o ciclo se completa a cada duas rotações da árvore de manivelas 

(virabrequim), ou seja, quatro cursos do êmbolo/pistão.   

 

.  

Figura 2.1 - Funcionamento do motor de combustão interna 4 tempos. 

Fonte: Disponível em: <https://educacaoautomotiva.com/2017/07/06/motor-4-tempos-

como-   funciona/>. Acesso em 10/06/2018 
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2.4.1 Ciclo Otto 

 

O ciclo Otto foi nomeado após Nikolaus Otto desenvolver o primeiro motor de quatro 

tempos a gasolina em 1876, conforme Pereira (2017). As suas contribuições são importantes, 

pois, os motores de combustão interna a gasolina, atualmente desenvolvidos, seguem seu 

desenho original, o que torna o ciclo amplamente adotado para automóveis movidos a 

combustível líquido. 

O ciclo Otto também é conhecido como motor com faísca de ignição, já que é 

necessário ter esta faísca para que aconteça o início do processo de combustão e o ciclo de 

quatro tempos segue a seguinte sequência de operação, em conformidade com Martins e 

Ribeiro (2007) : 

1. Processo 0-1: admissão da mistura ar-combustível para dentro do cilindro 

(processo isobárico); 

2. Processo 1-2: compressão da mistura devido ao movimento do pistão 

localizado dentro do cilindro. O pistão se movimenta do ponto morto inferior 

ao ponto morto superior (PMS). Ocorre no final desta etapa o aumento da 

temperatura devido à faísca de ignição e o aumento da pressão devido a 

compressão; 

3. Processo 2-3: transferência de calor em volume constante. O pistão permanece 

no ponto morto superior (PMS). Essa etapa representa a ignição da mistura ar-

combustível; 

4. Processo 3-4: expansão, compressão do curso do pistão, que é provocado pela 

combustão da mistura ar-combustível. O pistão vai do ponto morto superior 

para o ponto morto inferior (PMI); 

5. Processo 4-5: em volume constante, o calor é rejeitado enquanto o pistão se 

encontra no ponto morto inferior (PMI); 

6. Processo 1-0: exaustão dos gases gerados do processo de combustão, em um 

processo de pressão constante. 

 

Ponto Morto Superior (PMS) e Ponto Morto Inferior (PMI) são as posições onde o 

êmbolo muda o sentido de movimento, estando no seu máximo (PMS) ou no mínimo (PMI) 

(Unsupported source type (Misc) for source Lui03.). 
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A Figura 2.2 e a Figura 2.3, representam a variação da pressão dentro do cilindro pelo 

volume do fluído dentro deste, e a variação de temperatura pela entropia do sistema, 

respectivamente.  

 

 

Figura 2.2 - Representação do ciclo Otto Pressão x Volume.Fonte: Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Otto>. Acesso em 09/07/2018. 

 

 

Figura 2.3 - Representação do ciclo Otto Temperatura x Entropia. 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Otto>. Acesso em 

09/07/2018. 

 

Os processos superior e inferior, 1-2 e 3-4, são isentrópicos, ou seja, sem atrito e não 

há transferência de energia calorífica, sendo dessa forma também um processo adiabático.  

Tanto a etapa de compressão quanto a de expansão isentrópica, irá resultar em um 

processo em que não haverá perda de energia mecânica e nem transferência de calor para 

dentro ou para fora do sistema durante o ciclo, por isto, essas duas fases podem ser ditas como 

ideais e reversíveis. É na etapa de expansão que o trabalho é realizado. 

O trabalho mecânico útil do ciclo Otto é produzido no processo de expansão do fluído 

no cilindro, sendo parte dele reutilizado para a compressão da massa de ar do ciclo seguinte. 
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O trabalho mecânico líquido gerado pelo ciclo pode ser calculado pelo somatório do 

trabalho introduzido ao sistema, adicionado ao calor também introduzido ao sistema, menos o 

calor removido. De forma alternativa, pode ser calculado o trabalho mecânico líquido pela 

diferença do trabalho útil produzido menos o utilizado para o processo de compressão. 

Ressalta-se que o ciclo termodinâmico Otto descrito corresponde a idealização do 

sistema real. Em câmaras de combustão reais, os processos de compressão e expansão não são 

isentrópicos nem adiabáticos, e os processos de admissão e exaustão não são isobáricos, 

sendo que efeitos de compressibilidade do escoamento são relevantes, bem como a perda de 

pressão imposta pelas válvulas e componentes do sistema. vale mencionar ainda que nos 

sistemas reais, o volume de gás pode ser considerado como um sistema fechado com massa 

constante somente enquanto as válvulas estiverem fechadas. 

 

2.4.2 Ciclo Diesel 

 

O ciclo Diesel, também conhecido como ciclo de ignição por compressão, foi 

inventado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel entre no ano de 1893.(TEXAS, 2017) A 

combustão do gás nesse processo acontece pelo aumento de temperatura provocada pela 

compressão do ar dentro do cilindro do motor. O ciclo Diesel e o ciclo Otto são similares, a 

única diferença está nas condições de adição e a rejeição de calor.  

 Enquanto que no motor por ciclo Otto a admissão da mistura ar-combustível se dá 

para o cilindro, conhecida como injeção indireta, o motor por ciclo Diesel aspira somente ar, e 

o diesel é despejado de forma direta no topo do cilindro. Atualmente, por conta da economia 

que o sistema disponibiliza e o incremento na eficiência, motores de ciclo Otto a gasolina 

estão ganhando espaço no mercado. 

Outra diferença entre esses dois ciclos, está na forma em que acontece a ignição dos 

motores. No ciclo Otto, a ignição acontece a partir de uma faísca elétrica gerada pela vela de 

ignição antes da máxima compressão. De forma diferente, nos motores de ciclo Diesel a 

combustão ocorre quando o combustível é injetado e de forma imediata é inflamado pelas 

altas temperaturas do sistema durante a fase de compressão. 

Pode-se resumir os quatro tempos de operação do ciclo Diesel da seguinte forma: 

1. Processo 1-2: etapa de compressão do ar atmosférico que é realizada de forma 

isentrópica. Ambas as válvulas se encontram fechadas; 

2. Processo 2-3: acontece o fornecimento de calor a pressão constante; 

3. Processo 3-4: etapa de expansão isentrópica; 



30 

 

4. Processo 4-1: exaustão, a válvula de escape abre para a saída dos gases. 

 

 

Figura 2.4- Representação do ciclo Diesel Pressão x Volume. 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_a_diesel>. Acesso em 

09/07/2018. 

 

 

Figura 2.5- Representação do ciclo Diesel Temperatura x Entropia. 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_a_diesel>. Acesso em 

09/07/2018. 

 

A Figura 2.4 e a Figura 2.5 mostram as fases do processo de um motor de ciclo Diesel, 

uma analisando a variação da pressão pelo volume específico dentro do cilindro, e a outra a 

variação da temperatura pela entropia do sistema, respectivamente.  

Com a válvula de admissão aberta e o êmbolo que inicialmente se encontra no ponto 

morto superior, passa a aspirar o ar para dentro do cilindro quando começa a descer. Quando 

o êmbolo atinge o ponto morto inferior, a válvula fecha e o processo de compressão se inicia 

(1-2). É possível observar que durante essa fase, a temperatura do sistema aumenta devido à 

diminuição do volume. 

Antes de iniciar o processo de expansão (3-4), o combustível passa a ser pulverizado 

misturando-se com o ar quente para iniciar o processo de combustão. Enquanto isso, o êmbolo 
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passa do ponto morto inferior para o ponto morto superior, e a expansão ocorre quando a 

mistura ar-combustível atinge a proporção adequada para a combustão espontânea. 

O fim do ciclo acontece quando os gases de combustão são expulsos do cilindro, e o 

êmbolo retorna ao seu ponto inicial para retomar o ciclo. 

 

2.4.3 Ciclo Miller 

 

Conforme o trabalho de Wu (2003), Miller propôs um novo ciclo Otto com algumas 

diferenças na compressão e na exaustão. Esse ciclo permite um maior aproveitamento da 

entalpia dos gases de escape, permitindo assim um aumento no rendimento térmico.  

A mudança ocorre no tempo de abertura ou fechamento da válvula de admissão, ou 

atrasando ou adiantando o fechamento conseguindo dessa maneira uma diminuição da carga.  

É ideal a aplicação do ciclo Miller com uma turbina, visto que a massa processada 

pelo sistema é menor e a temperatura atingida no final da compressão é menor. 

Pode-se observar os quatro tempos de operação do ciclo Miller, com o atraso da 

válvula de admissão, como na Figura 2.6, e resumi-lo da seguinte forma: 

1. Processo 1-2: isobárico; 

2. Processo 2-3: isobárico com o fechamento atrasado da válvula de admissão; 

3. Processo 3-4: compressão isentrópica; 

4. Processo 4-5: aquecimento isocórico; 

5. Processo 5-6: expansão isentrópica; 

6. Processo 6-7:resfriamento isocórico; 

7. Processo 7-1:resfriamento isobárico com a válvula de exaustão aberta. 

 

 

Figura 2.6 - Representação do ciclo Miller Pressão x Volume. 

Fonte: Wu (2003). 
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2.5 ANÁLISE GERAL DOS PROCESSOS 
 

Na análise dos processos de compressão e expansão do ciclo Otto foi utilizada a 

primeira lei da termodinâmica em sistemas fechados. Considerando os processos de admissão 

e exaustão de ar, levou-se em consideração que o sistema se trata de um volume de controle 

aberto. Um parâmetro f foi considerado, e é a fração do gás de combustão que restará ainda 

dentro do cilindro após a exaustão do gás. 

Neste primeiro momento, para deixar a matemática mais simplificada considerou-se 

que o ar usado é de calor específico constante, assim como o do fluido.  

Para analisar a performance de um ciclo a gás, é fundamental saber a quantidade de 

calor Q [kJ] requerida. Esta quantidade de calor pode ser estimada tendo conhecimento da 

quantidade de calor 𝑞𝑐 [kJ/kg] usada para a combustão de combustível. 

 

 𝑄 =  𝑚𝑓 𝑞𝑐 =  𝑚 𝑞𝑒  

 

(2.1) 

 

Onde, 𝑚𝑓 é a massa de combustível injetado no cilindro, m é a massa da mistura do 

gás ar-combustível que está no cilindro, e  𝑞𝑒 é o calor adicionado por unidade de massa da 

mistura ar-combustível. É possível calcular a massa da mistura ar-combustível fazendo uso da 

lei dos gases ideais, conhecendo o volume do cilindro, massa da molecular da mistura, 

pressão interna e temperatura. 

A primeira lei da termodinâmica diz que o trabalho útil (𝑊ú𝑡𝑖𝑙) produzido pode ser 

calculado pela diferença entre o calor fornecido pela fonte quente (𝑄𝑄) e o calor fornecido à 

fonte fria (𝑄𝐹). Ou seja:  

 

 𝑊ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝑄 − 𝑄𝐹 . 

 

(2.2) 

 

 

O calor fornecido pela fonte quente será aquele que é produzido durante o processo de 

combustão da mistura ar-combustível. E a fonte fria citada será aonde será feita a exaustão 

dos gases produzidos, atmosfera. 

O rendimento termodinâmico é definido com a razão entre o trabalho motor, 𝑊, e a 

energia fornecida ao sistema, 𝑄𝑄. Assim, o rendimento termodinâmico 𝜂 pode ser escrito 

como: 
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𝜂 =

𝑊

𝑄𝑄
. (2.3) 

 

 

Segundo o princípio de Carnot, o rendimento termodinâmico máximo de uma máquina 

térmica operando entre estes dois reservatórios seria obtido através de um ciclo de Carnot, 

onde a eficiência é dada pela seguinte relação: 

 

 
𝜂 = 1 −

𝑇𝐹

𝑇𝑄
, 

 

(2.4) 

 

 

sendo, 𝑇𝐹 a temperatura da fonte fria, e 𝑇𝑄 a temperatura da fonte quente em escala absoluta. 
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3 MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

Estudar o modelo térmico dos motores de combustão interna e os modos de simplificá-

lo é fundamental para o entendimento da importância da influência dos parâmetros no 

desempenho do motor.  

A seguir, serão apresentados dois modelos, o primeiro é um modelo simplificado de 

ignição por faísca, conhecido como Ciclo Otto. Esse modelo assume que toda energia do 

combustível é adicionada ao motor instantaneamente no ponto morto superior do pistão. O 

segundo modelo é o da Liberação de Energia Finita, que utiliza uma relação empírica para a 

duração da queima do gás de combustão em função do ângulo da manivela.  Ambos os 

modelos consideram em sua modelagem gás ideal como fluido de trabalho. 

 

3.1 MODELO CICLO OTTO 
 

Na análise pelo modelo do ciclo Otto considera-se que o pistão que está dentro do 

cilindro não se movimenta durante o processo de combustão, como pode ser observado na 

Erro! Fonte de referência não encontrada., onde o ângulo da manivela durante o processo 

e combustão 3-2 se mantém no zero. Ou seja, que a combustão acontece a volume constante.    

 

 

Figura 3.1 - Ciclo Otto Pressão x Ângulo da manivela. 

Fonte: Disponível em: < https://www.engr.colostate.edu/~allan/thermo/page5/page5.html 

>. Acesso em 20/09/2018. 

 

https://www.engr.colostate.edu/~allan/thermo/page5/page5.html
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Considera-se que o fluido de trabalho desse ciclo é um gás ideal. E, como já foi 

brevemente descrito na Seção 1.2 desse trabalho, o ciclo Otto de quatro tempos consiste nos 

processos de: compressão isentrópica, adição de calor a volume constante, expansão 

isentrópica e exaustão de calor a volume constante.  

As equações das relações termodinâmicas são válidas para a aplicação nos processos 

dos motores de ciclo Otto e serão descritas levando em consideração cada processo 

separadamente.  

 

3.1.1  Processo de compressão 1-2 

 

Sendo 𝑐𝑝 o calor específico do ar a pressão constante, e 𝑐𝑣 o calor específico do ar a 

volume constante, pode-se considerar que ɣ é a razão dos calores específicos 𝑐𝑝 𝑐𝑣⁄ . Este 

processo é isentrópico e adiabático. 

As equações características dessa primeira parte do ciclo Otto são: 

 

 𝑃2

𝑃1
=  𝑟ɣ  𝑒  

𝑇2

𝑇1
=  𝑟ɣ−1,  

 

(3.1) 

 

onde P1 e P2 representam as pressões e T1 e T2 as temperaturas de cada etapa, início e fim, do 

processo de compressão. 

 

3.1.2  Processo de adição de calor a volume constante 2-3 

 

Nesta etapa as equações características consideradas são: 

 

 𝑄2−3 = 𝑚𝑐𝑣 (𝑇3 − 𝑇2 ); 

 

(3.2) 

 

 
𝑇3

𝑇2
= ( ɣ − 1)

Q2−3

P1V1
 r 1− ɣ + 1; 

 

 

(3.3) 

 

 

 

 𝑃3

𝑃2
=  

𝑇3

𝑇2
. 

 

(3.4) 
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O índice 1 refere-se ao início do processo de compressão do gás no cilindro, o índice 2 

das equações acima refere ao final do processo de compressão e início do processo de adição 

de calor, e o índice 3 do final deste processo. 

O parâmetro m, massa de ar que está dentro do cilindro, pode ser obtido fazendo uso 

da lei dos gases, tendo como referência o momento que antecede a etapa de compressão. 

Sendo R a constante universal dos gases que vale 8,31 J/mol.K ou 0,082 atm.L /mol.K 

 

 
𝑚 =

𝑃1  ∆𝑉 𝑀

𝑅 𝑇1
 

 

(3.5) 

 

Sendo que,  ∆𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 =  𝑉𝑑, que é o volume varrido em cm³ pelo gás dentro do 

cilindro, ou seja, entre o PMS e o PMI; e M a massa molar do gás em g/mol. 

O volume total percorrido pelo pistão entre o ponto morto superior e inferior (𝑉𝑑), 

multiplicado pelo número de cilindros do motor (𝑁𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠), denomina-se como cilindrada 

(C). 

 

 𝐶 =  𝑉𝑑 𝑥 𝑁𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 

 

 (3.6) 

 

3.1.3 Processo de expansão 3-4 

 

Seguindo o mesmo raciocínio das etapas anteriores, o índice 3 se refere ao momento 

final do aquecimento do gás em volume constante e início da expansão, e o índice 4 ao 

momento final da expansão do gás dentro do cilindro. 

As equações são descritas como: 

 

 𝑃4

𝑃3
= (

1

𝑟
)

ɣ 

   𝑒   
𝑇4

𝑇3
= (

1

𝑟
)

ɣ−1 

=
𝑇1

𝑇2
 . 

 

 (3.7) 

 

 

3.1.4 Processo de exaustão do gás 4-1 

 

Por se tratar de um ciclo, o ponto do momento final da exaustão do gás para a 

atmosfera é o mesmo ponto do início de um novo ciclo, em que começa com o processo de 

compressão.  

Essa etapa será descrita unicamente pela seguinte equação característica: 
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𝑄4−1 = 𝑚𝑐𝑣 (𝑇4 −  𝑇1). 

 

 (3.8) 

 

 

Sendo 𝑄4−1 a quantidade de calor rejeitada para o ambiente em J. 

 

3.1.5 Rendimento térmico 

 

Conhecendo a Equação (2.3, é possível deduzir a fórmula que descreve o rendimento 

térmico do ciclo do motor Otto de 4 tempos. 

 

 
𝜂 =

𝑊

𝑄𝑄
= 1 −

|𝑄4−1|

𝑄2−3
 

 

 

(3.9) 

 

 

Usando as equações formuladas em cada processo do ciclo, é obtida a fórmula 

simplificada do rendimento térmico, tendo como parâmetros a taxa de compressão (r) e a 

razão dos calores específicos ɣ. 

 

 
𝜂 = 1 −

1

𝑟ɣ−1
 

 

(3.10) 

 

 

Com esta equação é possível concluir que o rendimento do ciclo Otto é uma função da 

taxa de compressão, e que um aumento da taxa de compressão provoca também um aumento 

do rendimento térmico. 

Este modelo não descreve o real comportamento de um motor, pois não leva em 

consideração diversos aspectos que são importantes para o seu funcionamento, como as trocas 

de calor, o vazamento de massa pelo selo do cilindro e dentre outros fatores. Dessa forma, os 

modelos de pressão e temperatura obtidos pelo modelo desenvolvido a partir do ciclo ideal de 

Otto, não descrevem com muita precisão o comportamento do ciclo real. 

 

 

3.2 LIBERAÇÃO DE ENERGIA FINITA 
 

De acordo com Martins(2006), para obter um modelo que descreva com mais precisão 

o comportamento termodinâmico de um motor real, algumas considerações mais sofisticadas 

precisam ser feitas, tais como: usar as propriedades das misturas ar-combustível na admissão-
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compressão dos gases de escape; considerar a mistura dos gases de admissão com os de 

escape durante a admissão; modelar a combustão considerando a velocidade de queima, 

combustão incompleta e dissociação; aplicar transferência de calor durante os processos do 

ciclo; modelar os processos de escoamento dos gases pelas condutas e válvulas; considerar o 

atrito entre os componentes em movimento; e produção de poluentes. 

O modelo de liberação de energia finita é um modelo mais realístico, e tende a obter 

um comportamento mais fiel das condições de operação do motor. Esse modelo é 

fundamentado a partir de equações diferenciais do ciclo do motor, e é conhecido por ser um 

modelo zero-dimensional, por ser função apenas do ângulo da manivela e não depender da 

geometria da câmara de combustão. A Figura 3.1 descreve graficamente como a pressão 

dentro do cilindro varia em relação ao ângulo da manivela, sendo a curva em preto o modelo 

de liberação de energia finita e a curva em azul o modelo do ciclo Otto.   

 

 

Figura 3.1 – Representação do modelo de Liberação de Energia Pressão x Ângulo da 

manivela. 

Fonte: Disponível em: < https://www.engr.colostate.edu/~allan/thermo/page6/page6.html 

>. Acesso em 20/09/2018. 

 

Para simplificar os cálculos, o fluído de trabalho considerado é o ar. Além disso, é 

comumente aceito que o valor do calor específico, ɣ, para o ar varia em torno de 1,25 e 1,38, 

como mostrado no gráfico da Figura 3.2.  Levando em consideração este intervalo de valores 

previstos, foi adotado o valor intermediário de 1,3 para o calor específico do ar.  
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Figura 3.2 - Variações do calor específico com a temperatura e com a razão ar 

combustível. 

                                                 Fonte: (CEVIZ e KAYMAZ, 2005) 

 

3.2.1 Geometria do Pistão 

 

Como esse modelo matemático não depende da geometria do pistão, e sim do ângulo 

da manivela, todas as variáveis precisam estar em função deste, sendo dessa forma, necessário 

fazer uma análise da geometria do pistão. 

A partir da Figura 3.3, constata que o mecanismo é formado pelo cilindro que é 

conectado a biela e a mesma é conectada a árvore de manivelas. O ângulo da manivela, θ, é o 

ângulo entre a árvore de manivelas e a biela. Para o modelo determinado, os seguintes 

parâmetros são importantes: diâmetro da câmara de combustão, 𝐵; o comprimento da biela, 𝑙, 

o raio da trajetória da árvore de manivelas, 𝐴; e o tamanho do curso do pistão na câmara de 

combustão, 𝑠, que é a diferença entre o ponto morto superior, PMS, e o ponto inferior, PMI. 
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Figura 3.3 - Parâmetros geométricos do motor. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Quando o pistão está localizado no ponto morto superior, PMS, o 𝜃 é igual a 0°, 

relativo ao volume mínimo,𝑉𝑚𝑖𝑛, também conhecido como volume da câmara de combustão. 

O volume máximo do pistão, 𝑉𝑚𝑎𝑥, condiz quando o mesmo atinge a linha do PMI, referente 

ao ângulo da manivela igual a 180° e o volume de deslocamento do pistão, Vd, é calculado a 

partir da diferença entre 𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑉𝑚𝑎𝑥. 

 

 Vd = Vmax −  Vmin =  
𝜋

4
𝐵2𝑠 

 (3.11) 

 

A Equação (3.11 expressa o volume deslocado para um motor com apenas um 

cilindro. Se for considerado um motor de múltiplos cilindros, Vd deverá ser calculado como 

sendo o produto do número de cilindros e a diferença entre 𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑉𝑚𝑎𝑥. 

 

3.2.2 Volume Instantâneo do Pistão 

 

A taxa de compressão do motor ou relação de compressão é definida como um valor 

numérico adimensional, intrínseco aos motores de combustão interna e representa quantas 

vezes a mistura ar/combustível foi comprimida dentro dos cilindros, antes que se inicie o 

processo de queima. Por exemplo, se a especificação técnica do motor indica que a taxa de 
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compressão é 8:1, significa que o ar admitido na câmara é comprimido oito vezes antes da 

combustão ser iniciada, sendo essa situação devidamente ilustrada na imagem Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 - Estágios de compressão. 

Fonte: Disponível em: < https://www.canaldapeca.com.br/blog/o-que-e-taxa-de-

compressao-e-cilindrada/ >. Acesso em 20/09/2018. 

 

Como já foi dito anteriormente, a taxa de compressão, 𝑟, é obtida a partir da proporção 

entre o volume de deslocamento, Vd, somado ao volume da câmara de combustão, Vmin, em 

relação ao volume da câmara de combustão, 𝑉𝑚𝑖𝑛.  Sendo assim, é possível concluir que a 

taxa de compressão é uma característica particular ao motor e não ao combustível utilizado. 

 

 
𝑟 =

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑖𝑛
 

 

(3.12) 

Do ponto de vista termodinâmico, a taxa de compressão está relacionada com o 

rendimento térmico do motor. Ou seja, quanto maior a taxa de compressão, o motor terá um 

melhor aproveitamento energético do combustível consumido. 

Dessa forma, conhecendo o parâmetro da taxa de compressão é possível expressar de 

outra forma a relação entre o volume máximo e o volume de deslocamento:  

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑟

𝑟 − 1
𝑉𝑑. 

 

(3.13) 

https://www.canaldapeca.com.br/blog/o-que-e-taxa-de-compressao-e-cilindrada/
https://www.canaldapeca.com.br/blog/o-que-e-taxa-de-compressao-e-cilindrada/
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Para o cálculo do volume instantâneo do pistão em função do ângulo da manivela é 

necessário impor uma distância instantânea, y, que tem como ponto de referência inicial a 

linha do PMS com sentido de crescimento para baixo, ficando da seguinte forma:  

 

 𝑉(𝜃) = 𝑉𝑚𝑖𝑛 +  
𝜋

4
𝐵2𝑦. 

 

(3.14) 

Utilizando a Figura 3.5 como referência, é possível notar que existe um triângulo 

retângulo e determinar os valores de 𝑦 e de s também em função do ângulo 𝜃. 

 

Figura 3.5 - Altura instantânea da manivela mais biela. 

Fonte: Autoria Própria 

 

 𝑦 =  𝑙 + 𝐴 −  [(𝑙2 − 𝐴2𝑠𝑒𝑛2𝜃)1/2  +  𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃] (3.15) 

 

  

𝑠 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 +  (𝑙2 − 𝐴2𝑠𝑒𝑛2𝜃)1/2 

 

 

(3.16) 

O volume instantâneo pode ser adimensionalizado pelo volume da câmara de 

combustão no ponto morto superior, resultando em: 
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�̃�(𝜃) =  

𝑉(𝜃)

𝑉𝑚𝑖𝑛
 =  1 + (𝑟 − 1)

𝑦

𝑠
. 

 

 (3.17) 

 

É definido um parâmetro adimensional, 𝜀, que representa a razão entre o raio da 

manivela, 𝐴, e o comprimento da biela, l. Esse é um dos assuntos mais críticos no projeto do 

motor, diz respeito à obtenção de parâmetros cinemáticos e dinâmicos do mecanismo biela 

manivela, caracterizando assim um sistema multicorpo. Apesar de não determinar o começo e 

o fim do movimento do pistão, o comprimento da biela tem forte relação no movimento que 

ele faz entre os dois extremos. 

 

 
𝜀 =  

𝐴

𝑙
 =

𝑠

2𝑙
  

 

 (3.18) 

 

A trajetória do pistão não é uma cópia do movimento da altura da manivela do 

virabrequim em relação ao cilindro. A biela fica presa ao movimento circular da manivela de 

um lado e do movimento linear do pistão do outro, sendo assim obrigada a se inclinar, 

arrastando o pistão de forma a satisfazer a geometria do mecanismo, causando um movimento 

anômalo. A determinação do quão anômalo é o movimento parte do princípio da relação 𝐴/𝑙, 

quanto maior essa relação, maior a anomalia do movimento, podendo causar vibrações 

sensíveis indesejadas e aumento das cargas de atrito interno. 

Dessa forma, existem diversos estudos analisando essa relação e valores comuns e que 

são aceitáveis em projetos de motores para a razão do mecanismo biela manivela situam-se 

entre 3,0 e 3,5. Wakabayashi et al.(2003), do Instituto de Tecnologia de Masashi realizou um 

estudo sobre o efeito da relação “r/l” nas perdas de atrito do pistão, da mesma forma que um 

grupo de engenheiros da Toyota Motor Corporation também analisou o problema. Ambos os 

trabalhos chegaram à conclusão de que existe um ponto em que o aumento dessa relação com 

o intuito de reduzir as perdas por atrito não é mais efetivo, podendo até aumentar o atrito. 

Definiram a partir de alguns testes, que esse fenômeno está em torno de 1/3,3 e 1/3,5. Para o 

presente trabalho o valor adotado foi de 1/3,4, sendo este o valor médio dos resultados 

obtidos. 

Desse modo, é possível adimensionalizar o parâmetro da distância instantânea 

correspondente ao curso do pistão, ficando da seguinte maneira: 
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 𝑦

𝑠
=

1

2
(1 −  𝑐𝑜𝑠𝜃) +

1

2𝜀
 [1 − (1 − 𝜀2𝑠𝑒𝑛2𝜃)

1
2]. 

 

 (3.19) 

 

 

E o volume instantâneo do cilindro adimensionalizado pode ser visto abaixo. 

 

 
�̃�(𝜃) = 1 +

(𝑟 − 1)

2
(1 −  𝑐𝑜𝑠𝜃) +

1

2𝜀
 [1 −  (1 − 𝜀2𝑠𝑒𝑛2𝜃)1/2] 

(3.20) 

 

 

Com o propósito de simplificar a Equação (3.20 e tornar o cálculo mais simples, foi 

considerado que o valor de 𝜀 → 0. Isto pode ser feito se for avaliado que o comprimento da 

biela é muito maior em ordem de grandeza que o deslocamento do pistão dentro da câmera de 

combustão, ou seja, 𝑙 ≫ 𝑠.  

Levando isso em consideração, a equação do volume adimensionalizado do cilindro 

pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

 
�̃�(𝜃) = 1 +

(𝑟 − 1)

2
(1 −  𝑐𝑜𝑠𝜃). 

 

(3.21) 

 

3.2.3 Velocidade Instantânea do Pistão 

 

Conhecendo os parâmetros geométricos que envolvem o pistão e a câmera de 

combustão do motor, é possível realizar a análise da velocidade instantânea do pistão, 𝑈𝑝. 

Para isso, o ângulo 𝜃 presente em análises anteriores é substituído pelo produto entre a 

frequência angular do pistão w, medido em radiando por segundo, e o tempo de deslocamento 

t, medido em segundos. 

 𝜃 = 𝑤𝑡 

 

(3.22) 

 

Compreendendo o seu conceito, a velocidade instantânea pode ser deduzida realizando 

a diferenciação do deslocamento do pistão dentro da câmera de combustão, Equação (3.19, 

em relação ao tempo t. Considerando também a Equação (3.22, a velocidade instantânea do 

pistão será: 

 

 
𝑈𝑝(𝑤𝑡) =

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝑤𝑠 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡)

2
[1 +

𝜀 𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡

(1 − 𝜀2𝑠𝑒𝑛2𝑤𝑡)1 2⁄
]. 

(3.23) 

 



45 

 

 

A fim de adimensionalizar a equação anterior é preciso conhecer a velocidade média 

do pistão, descrita na Equação(3.24. Nesta, o termo N representa a velocidade de rotação do 

pistão, expressa em rotações por minuto. Vale ressaltar que o pistão repete seu curso 2 vezes 

por revolução, por esta razão que na equação da velocidade média toda a expressão é 

multiplicada por 2. 

 

 𝑈𝑃
̅̅̅̅ = 2𝑁𝑠 (3.24) 

 

Assim, já é possível expressar a fórmula da velocidade instantânea adimensionalizada 

𝑈�̃� como sendo: 

 

 
𝑈𝑃(̃𝜃) =  

𝑈𝑝

𝑈𝑃
̅̅̅̅

 =  
𝜋 𝑠𝑒𝑛𝜃

2
[1 +

𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜃

(1 − 𝜀2𝑠𝑒𝑛2𝜃)1 2⁄
]. 

(3.25) 

 

 

 

3.2.4 Fração de Massa queimada acumulada 

 

Para motores reais a reação da queima precisa de tempo para completar o processo de 

combustão, ocorrendo nesse intervalo o deslocamento do pistão. O tempo necessário para a 

combustão depende da velocidade de frente de chama, que pode variar de acordo com o tipo 

de motor, condição operacional tipo de combustível, acarretando em diferentes tempos de 

atraso de ignição e duração da combustão (BAÊTA, 2006). 

A função de Wiebe, representada pela Equação(3.26, é usada na simulação de modelos 

de motores de combustão para calcular a fração de massa queimada acumulada e segundo o 

trabalho de Fergurson e Kirkpatrick (2015), batizada em homenagem ao engenheiro russo 

Ivan Wiebe, que desenvolveu um modelo de liberação de energia baseado na análise de 

eventos de reação em cadeia de combustão. Foi desenvolvida em 1967 (DA SILVA, 1992), e 

ainda hoje em dia continua sendo a equação mais usada em pesquisas sobre modelagem 

termodinâmica da combustão, podendo ser aplicada para diferentes combustíveis. 

 

 

 
𝑥𝑏 = 1 −  𝑒𝑥𝑝 [−𝑎 (

𝜃 − 𝜃𝑠

∆𝜃
)]

𝑛+1

 
 (3.26) 
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Sendo, 𝑥𝑏 é a fração de energia liberada, 𝑎 é o fator de eficiência da função de Wiebe, 

𝜃𝑠 é o início da liberação de energia, ∆𝜃 é a duração da liberação de energia e n o fator de 

forma da função Wiebe. Para a modelagem do programa, foi considerado que o ângulo de 

ignição da faísca, 𝜃𝑠,é igual a -10º e a duração da combustão, ∆𝜃, que é a diferença entre 𝜃𝑠 e 

𝜃𝑓, é igual a 40º, sendo esses valores baseados no trabalho Fergurson e Kirkpatrick (2015). O 

fator 𝑎 está diretamente relacionado com a quantidade de massa queimada e não é um 

parâmetro independente como  mostrado na Tabela 3.1, este consegue reproduzir a posição ou 

o número de velas de ignição, pois consegue fazer a queima atingir o seu fim em um tempo 

maior ou menor. 

 

Tabela 3.1: Valores de a pela quantidade de massa queimada durante a combustão.  

𝒂 Valor de 𝒙𝒃 

2,302 0,90 

4,605 0,99 

6,908 0,999 

 

Fonte: FERGUSON (2015) 

 

A curva gerada pela função de Wiebe tem o formato de um “S” e é comumente 

utilizada para caracterizar o processo de combustão. Os ângulos de liberação de centelha (𝜃s), 

de início de liberação de energia (𝜃i) e de duração de combustão (∆𝜃) podem ser visualizados 

na Figura 3.6, conforme proposto por Heywood et al. (1979). ∆𝜃id corresponde ao atraso de 

liberação de energia ou atraso de combustão. ∆𝜃 ∗id e ∆𝜃 ∗b são considerados 

respectivamente o atraso e a duração de combustão determinados usualmente em 

experimentos, calculados a partir da fração de massa queimada. 

A versão mais antiga e mais simples da função de Wiebe, apesar de ser bastante 

robusta na especificação do processo de combustão está propícia a alguns erros no resultado, 

devido as constantes modificações dos motores de combustão, como a mudança de posição do 

componente de ignição do cilindro, sistemas de controles que calibram as válvulas, fluxo de 

ar e tempo de ignição. 
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Figura 3.6 - x () em função de θ com detalhes dos ângulos de combustão. 

Fonte:(MELO, 2007) 

 

O trabalho de Yeliana (2008), adiciona o parâmetro 𝑏 na equação de Wiebe, como 

pode ser vista na Equação(3.27. Esse é um fator de correção da amplitude que compensa o 

fato de que a Equação(3.26, da fração queimada de massa, nunca atingir o valor 1. Apesar de 

muitos trabalhos atualmente já utilizarem a equação abaixo com o fator de correção b, não foi 

possível encontrar valores experimentais para o caso analisado no presente trabalho, com isso 

o mesmo não foi considerado nos cálculos.  

 

 

 

 

𝑥𝑏 = 𝑏 (1 −  𝑒𝑥𝑝 [−𝑎 (
𝜃 − 𝜃𝑖

∆𝜃
)

𝑛

]) 

 

 (3.27) 

 

Os valores das variáveis n e ∆θ dependem do tipo de motor que está sendo utilizado, e 

podem ser deduzidos a partir de procedimentos experimentais voltados para a obtenção da 

taxa de queima do motor. Para que isto seja estudado, é necessário avaliar o perfil da pressão 

dentro do cilindro em função do ângulo da manivela. 

A fim de executar a modelagem em questão, Heywood (1980) propôs o uso dos 

valores a = 5 e n = 3 como sendo uma boa representação para motores a ignição por centelha. 

Essa proposta também foi validada através do uso em diversos outros trabalhos (Caton, 

2000a, Shudo et al., 2002, Santos Junior, 2004).   
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A taxa de liberação de energia para a função Wiebe como uma função do ângulo da 

manivela é obtido pela diferenciação da função de liberação de energia acumulada, sendo 𝑄𝑖𝑛 

o calor fornecido pela fonte quente. 

 

 𝑑𝑄

𝑑𝜃
= 𝑄𝑖𝑛

𝑑𝑥𝑏

𝑑𝜃
 

(3.28) 

 

 
= 𝑛𝑎

𝑄𝑖𝑛

𝜃𝑑
(1 − 𝑥𝑏) (

𝜃 − 𝜃𝑖

∆𝜃
)

𝑛−1

 

 

(3.29) 

3.2.5 Equação de energia 

 

O modelo de liberação de energia finita foi desenvolvido integrando a equação de 

Wiebe com a equação diferencial de energia. Para isso, foi utilizada primeira lei da 

termodinâmica, e foi considerado que: toda energia liberada ocorre durante as fases de 

expansão e compressão, e que não tem fluxo de dentro para fora da câmera de combustão. 

A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna dU pode ser 

expressa pode ser expressa como sendo a diferença entre a quantidade de calor Q liberado e a 

quantidade de trabalho requerida pelo sistema. 

 

 𝜕𝑄 − 𝜕𝑊 = 𝑑𝑈 

 

 (3.30) 

 

Sabe-se que a quantidade de trabalho requerida e a variação de energia podem ser 

expressas respectivamente como: 𝜕𝑊 = 𝑃𝑑𝑉 e 𝑑𝑈 = 𝑚𝑐𝑉𝑑𝑇. Dessa forma, a Equação (3.30 

pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

 𝜕𝑄 − 𝑃𝑑𝑉 = 𝑚𝑐𝑣𝑑𝑇. 

 

 (3.31) 

Para essa análise foi considerado que o gás de trabalho é ideal, também chamado de 

gás perfeito, que ajuda a modelar e prever o comportamento de um gás real. A lei de gases 

ideias é conhecida como: 

 

 𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇.  (3.32) 
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Com o propósito de ajudar a simplificar o problema, adota-se a forma diferencial da 

Equação (3.32, e a substitui na fórmula de variação de energia, dU.  

 

 
𝑚 𝑑𝑇 =

1

𝑅
 (𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃) 

 (3.33) 

 

 𝑑𝑈 =
𝑐𝑣

𝑅
(𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃) 

 (3.34) 

 

Integrando a Equação (3.34 à Equação (3.31, a 1ª Lei da Termodinâmica pode ser 

expressa como: 

 

 𝜕𝑄 − 𝑃𝑑𝑉 =  
𝑐𝑉

𝑅
 (𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃);  (3.35) 

 

 𝜕𝑄 − (1 +
𝑐𝑣

𝑅
)  𝑃𝑑𝑉 =

𝑐𝑣

𝑅
 𝑉𝑑𝑃.  (3.36) 

 

O próximo passo é diferenciar a última equação em relação ao ângulo da manivela θ. 

 

 𝜕𝑄

𝑑𝜃
− (1 +

𝑐𝑣

𝑅
)  𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝜃
=

𝑐𝑣

𝑅
 𝑉

𝑑𝑃

𝑑𝜃
 

 (3.37) 

 

De acordo com a Seção 3.1 deste trabalho, R é conhecido como constante universal 

dos gases, e seu valor é de 0,082 atm.l/mol.K ou 8,31 J/mol.K. Outra forma de expressar R é 

pela diferença entre os valores dos calores específicos 𝑐𝑝 e 𝑐𝑣 (R = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣) do gás. Nesta 

mesma seção, foi introduzida a incógnita ɣ como sendo a razão dos calores específicos: 

𝑐𝑝 𝑐𝑣⁄ . 

Fazendo uso das variáveis R e ɣ, é possível achar uma relação para o termo que 

representa a razão entre o calor específico a volume constante e a constante universal dos 

gases, e assim, reescrever a Equação (3.37, obtendo a Equação (3.39. 

 

 
 
𝑐𝑣

𝑅
=

1

ɣ − 1
  

  (3.38) 
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 𝜕𝑄

𝑑𝜃
=

1

ɣ − 1
 𝑉

𝑑𝑃

𝑑𝜃
+

ɣ

ɣ − 1
 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝜃
 

 (3.39) 

 

A partir de algumas manipulações algébricas e isolando 𝑑𝑃, chega-se: 

 

 𝑑𝑃

𝑑𝜃
=

ɣ − 1

𝑉
 
𝜕𝑄

𝑑𝜃
−

ɣ

𝑉
 𝑃

𝑑𝑉

𝑑𝜃
. 

 (3.40) 

 

Com isto, conhecendo a variação do volume com os ângulos da manivela e a lei de 

liberação de calor, é possível calcular a evolução da pressão dentro do cilindro do motor.  

Introduzindo o conceito que 𝜕𝑄 = 𝑄𝑖𝑛 𝑑𝑥, referenciado na Equação (3.28, a Equação 

(3.40 fica da forma:  

 

 𝑑𝑃

𝑑𝜃
= ɣ − 1 

𝑄𝑖𝑛

𝑉
 
𝑑𝑥

𝑑𝜃
− ɣ

𝑃

𝑉
 
𝑑𝑉

𝑑𝜃
. 

 (3.41) 

 

Como prática convencional, é necessário adimensionalizar a equação da variação da 

pressão pelo ângulo da manivela a partir das condições no PMI, uma vez que a modelagem do 

programa considera que o início do movimento da árvore de manivela se dá no PMI do pistão. 

 

 
�̃� =  

𝑃

𝑃1
 

(3.42) 

 
�̃� =  

𝑉

𝑉1
 

(3.43) 

  

�̃� =  
𝑄𝑖𝑛

𝑃1𝑉1
 

 

 

                                     (3.44) 

Tendo em vista as equações anteriores, a forma adimensionalizada da Equação (3.41, 

que descreve pressão, pode ser definida como:  

 

 𝑑�̃�

𝑑𝜃
= ɣ − 1 

�̃�

�̃�
 
𝑑𝑥

𝑑𝜃
− ɣ

�̃�

�̃�
 
𝑑�̃�

𝑑𝜃
. 

 (3.45) 
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Seguindo o mesmo raciocínio da Equação 3.45, a equação diferencial do trabalho 

adimensionalizada é: 

 

 𝑑�̃�

𝑑𝜃
= �̃�  

𝑑�̃�

𝑑𝜃
. 

 (3.46) 

 

O volume adimensionalizado, �̃�, foi definido na Equação(3.17 ponderando o início do 

processo de combustão. Dessa forma, o PMS foi a referência utilizada sendo feita a 

adimensionalização com o 𝑉𝑚𝑖𝑛.  

Como foi mencionado anteriormente, a modelagem leva em consideração o ponto de 

início do movimento da árvore de manivela, PMI. Assim, é preciso readequar a Equação(3.21 

dividindo-a pela taxa de compressão, r, para que o volume adimensionalizado esteja em 

função do 𝑉𝑚𝑎𝑥, que é igual à 𝑉1. 

 

 
�̃�(𝜃) = 1 +

(𝑟 − 1)

2𝑟
(1 −  𝑐𝑜𝑠𝜃) 

 

(3.47) 

 

Nota-se que para a Equação (3.47 também foi feita a simplificação do problema 

considerando que de 𝜀 → 0.  

É preciso também definir a forma diferencial do volume adimensionalizado, para que 

este seja aplicado na Equação (3.45. Diferenciando a Equação(3.47, obtém: 

 

 𝑑�̃�

𝑑𝜃
= 1 +  

𝑟 + 1

2𝑟
 𝑠𝑒𝑛𝜃. 

 (3.48) 

 

 Para a conclusão do modelo matemático é importante avaliar que nos instantes 

anteriores à ignição e posteriores à combustão não há energia liberada para o sistema. Em 

outras palavras, o termo 𝑑𝑄/𝑑𝜃 se iguala a zero quando 𝜃 < 𝜃𝑖 ou 𝜃 > 𝜃𝑖 + 𝜃𝑑. Posto isto, é 

possível definir a relação isentrópica entre a pressão e volume tomando como partida a 

Equação (3.45. 

 

 𝑑�̃�

𝑑𝜃
= −ɣ

�̃�

�̃�
 
𝑑�̃�

𝑑𝜃
 

 (3.49) 
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 𝑑�̃�

�̃�
= −ɣ 

𝑑�̃�

�̃�
 

 (3.50) 

 

O rendimento termodinâmico foi definido no Capítulo 2 desse trabalho, e será 

modelado na forma: 

 

 
𝜂 =

�̃�

�̃�
 

 (3.51) 

 

Com a definição do rendimento termodinâmico chega-se na equação da pressão média 

efetiva indicada (Imep). A pressão média indicada é uma pressão equivalente, seria o valor da 

pressão correspondente a um ciclo a pressão constante, que entregasse o mesmo trabalho que 

o ciclo real.  

 

 𝐼𝑚𝑒𝑝

𝑃1
= 𝜂�̃� (

𝑟

𝑟 − 1
) 

(3.52)  
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4 RESULTADOS  
 

Este capítulo é destinado a apresentar e discorrer sobre os resultados obtidos na 

modelagem dos problemas examinados no modelo de liberação de energia finita, 

considerando as equações que foram formuladas no capítulo anterior.  

Na Tabela 4.1 é possível observar de forma resumida os parâmetros definidos no 

capítulo anterior para a modelagem do programa. 

  

Tabela 4.1: Características do Motor utilizado na modelagem. 

𝜽𝒔 -10° 

∆𝜽 40° 

𝒓 10 

ɣ 1.3 

𝒂 5 

𝒏 3 

𝒃 1 

�̃� 34,8 

𝒍 120 cm 

𝒔 70,5 cm 

ɛ 0,29 

𝑵 2000 rpm 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para a obtenção dos resultados o software computacional MATLAB
® 

foi empregado. 

Nele, os códigos que foram executados tiveram suas curvas geradas, e serão apresentadas a 

seguir.   

 

4.1 VOLUME INSTATÂNEO DO PISTÃO 
 

Para gerar as curvas necessárias para descrever o volume instantâneo do pistão em 

relação ao ângulo da manivela, 𝜃, foi necessário definir os valores para as variáveis que foram 

utilizadas no código. 

Como pode ser observado no Apêndice 1 desse trabalho, foi definido que a taxa de 

compressão do motor tem o valor igual à 10. Este valor foi definido sendo tomado como 

referência o artigo Karkamkar (2013). No livro do Fergurson e Kirkpatrick. (2015, p. 431), é 

feito a programação para esse mesmo problema, e os valores para o comprimento da biela (l) 
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e deslocamento do pistão (s) são considerados como 120 cm e 70,5 cm, respectivamente. 

Nota-se este livro também adota que a razão de compressão equivale a 10. 

Os ângulos analisados estão entre o intervalo de -180º e 180º. Sendo que estes valores 

extremos são quando o pistão se encontra no ponto morto inferior, e o ângulo 0º é quando o 

pistão está no ponto morto superior. 

Feito isso, as curvas geradas que demonstram o resultado obtido para o volume 

instantâneo do pistão em relação ao ângulo da manivela podem ser vistas na Figura 4.1. 

Para efeito de comparação, foi feito o código do volume em dois casos diferentes: um 

considerando o parâmetro 𝜀, identificado na Figura 4.1 como curva do volume exato; e outro 

considerando a simplificação analisada no Capítulo 3 na qual este mesmo parâmetro é 

desconsiderado, identificado na mesma figura como curva do volume aproximado. 

É possível observar na Figura 4.1, que quando o pistão encontra-se no PMI (-180º e 

180º) o volume do cilindro atinge seu valor máximo e quando o pistão atinge o PMS (0º) 

atinge seu valor mínimo, igual à zero, como era esperado para o resultado.  

 

 

Figura 4.1 - Curva Volume instantâneo adimensionalizado versus Ângulo da manivela. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Verifica-se também que as curvas do volume exato, em vermelho, e a curva do volume 

aproximado, em azul, apresentam o mesmo comportamento nos extremos do movimento do 

pistão, além disso, a variação dos pontos entre ambas é pequena. Conclui-se então, que a 

curva considerando o parâmetro 𝜀 é uma boa aproximação para o volume do cilindro. 



55 

 

4.2 VELOCIDADE 
 

A fim de estabelecer a curva da velocidade instantânea do pistão, foi plotado um 

gráfico variando a velocidade em função do ângulo da manivela do PMS até o PMI, a partir 

da Equação (3.25, demonstrado no Apêndice 2. Atribui-se uma rotação de 2000 rpm para o 

motor, visto ser um valor bastante usual. 

Primeiramente, é importante ressaltar na Figura 4.2 que quanto mais rápido o 

movimento de descida do pistão, mais drástica será sua queda de velocidade ao se aproximar 

do PMI. A partir deste ponto, ele também parte mais lento no sentido contrário, compensando 

o atraso no final do curso para retornar ao PMS. Para mais, a velocidade no PMS e no PMI é 

igual a zero, fato que se deve porque o pistão inverte a direção do movimento nesses pontos e 

para uma mudança de direção, o pistão precisa estar parado em algum momento. 

Nota-se também que a curva não é simétrica, e isso se deve ao fato da geometria do 

mecanismo biela-manivela também não ser simétrica, principalmente por causa do parâmetro 

ε, que tem total influência sobre a dinâmica do mecanismo. 

Outro dado relevante que pode ser destacado é o de que para os valores considerados a 

velocidade instantânea máxima adimensional ocorre quando 𝜃 = 72º.  

 

 

Figura 4.2 - Velocidade do Pistão versus o Ângulo da Manivela. 

Fonte: Autoria Própria 
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4.3 FRAÇÃO DE MASSA QUEIMADA ACUMULADA 
 

O próximo resultado gerado foi tanto da solução da função de Wiebe, Equação(3.26, 

que simboliza a fração de massa queimada durante o processo de combustão, quanto da 

solução desta mesma equação diferenciada, Equação(3.29, que representa a taxa de variação 

da de energia liberada. Os parâmetros necessários para a resolução desse problema foram 

discutidos anteriormente na Seção 3.2.3 e a modelagem do programa pode ser observada no 

Apêndice 3. 

O primeiro gráfico gerado, apresentado na Figura 4.3, estabelece o perfil de evolução 

da queima do combustível em função do início da centelha até o final do processo de 

combustão. É relevante notar no gráfico que a equação de Wiebe nunca chega a atingir o valor 

1, como previsto anteriormente. A curva gerada aumenta lentamente no início, de repente a 

maior parte do combustível é queimada (em torno do PMS) e então de forma lenta novamente 

se aproxima do final da combustão. 

 

 
Figura 4.3 - Curva da Fração de Massa Queimada. 

Fonte: Autoria Própria  

 

O segundo gráfico gerado, evidenciado na Figura 4.4, é da taxa, ou seja, variação da 

energia liberada durante o processo de combustão. Esse gráfico expõe um dado importante do 

ângulo de pico da combustão. No caso do presente trabalho, pode-se observar que ângulo de 

pico corresponde quando o ângulo da manivela assume aproximadamente o ângulo de 11º.  
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Em comparação com o trabalho de Karkamkar (2013) o valor encontrado para o 

ângulo de pico foi de 17º, porém o intervalo de duração da combustão utilizado foi de 80º. É 

possível concluir desse modo, que um aumento de 50% no intervalo de combustão, resultou 

no acréscimo de aproximadamente 54,5% no ângulo de pico. 

 

 

Figura 4.4 - Curva da Taxa de Energia liberada. 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.4 EQUAÇÃO DA ENERGIA 
 

Os últimos resultados gerados foram as curvas da pressão e do trabalho dentro do 

cilindro em função do ângulo da manivela, a partir do modelo de liberação de energia finita 

discutido na Seção 3.2. 

Os resultados dessa seção são baseados nas fórmulas da variação da pressão 

adimensional, Equação (3.46 e da variação do volume adimensional, Equação(3.47. Foi 

desenvolvido um programa para a resolução dessas duas equações diferenciais ordinárias 

(EDO), utilizando a função ode23 como demonstrado no Apêndice 4. 

 A função ode23 é uma rotina de integração numérica que permite resolver equações 

diferenciais usando o método Runge-Kutta com passo de integração variável. No caso foi feita 

a solução para uma EDO a partir do intervalo do parâmetro que a equação foi diferenciada, o 

ângulo da manivela variando entre -180º e 180º, passando pelo PMI e PMS, e da condição 

inicial da equação. Para a pressão a condição inicial foi 1, pois o modelo assume que no início 
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do movimento o pistão encontra-se no PMI, justamente a pressão que foi utilizada para 

adimensionalizar a Equação (3.46 e como na condição inicial não existe movimento, para o 

trabalho foi considerado 0. 

Além do mais, foi necessário definir um valor para �̃�, que é o calor fornecido pela 

fonte quente. Esse valor foi adotado a partir do trabalho de Fergurson e Kirkpatrick (2015), 

partindo do princípio que �̃� = 𝑄𝑖𝑛/𝑃1𝑉1. 

Na Figura 4.5 é possível observar como a pressão varia conforme o ângulo da 

manivela. Durante o processo de compressão a pressão aumenta exponencialmente atingindo 

seu máximo, entretanto, durante o processo de expansão dos gases a pressão no interior do 

pistão diminui, por causa do aumento do volume do pistão. 

Ainda se observa que durante o intervalo na Figura 4.5, existe uma pequena variação 

na pressão, sendo este intervalo definido como o momento de início da ignição da faísca. 

 

 

Figura 4.5 - Curva da Pressão em função do Ângulo da Manivela. 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 4.6 representa o gráfico do trabalho variando em função do ângulo da 

manivela. Inicialmente, o trabalho se apresenta negativo devido ao processo de compressão e 

posteriormente se torna positivo com o processo de expansão dos gases. 

As curvas geradas pelo modelo se mostraram satisfatórias quando comparadas com a 

bibliografia existente. 
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Figura 4.6 - Curva do Trabalho versus o Ângulo da Manivela. 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.5 SAÍDA DE PARÂMETROS DO PROGRAMA 
 

O programa do Apêndice 4, além de ser responsável por gerar a curva da pressão e do 

trabalho também é capaz de retornar outros resultados como o valor da pressão máxima, o 

ângulo de pressão máxima, o trabalho líquido, a eficiência térmica, a taxa de eficiência 

térmica e a Imep/P1, como pode ser observado na Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2: Dados de saída do motor. 

Início da Liberação de Energia -10° 

Duração da Liberação de Energia 40° 

Pressão Máxima Adimensional 83,32 

Ângulo da Pressão Máxima 20° 

Trabalho Líquido Adimensional 16,68 

Eficiência Térmica 0,479 

Taxa de Eficiência 0,961 

Imep/P1 18,54 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os valores encontrados são plausíveis com os de outros trabalhos já realizados. Vale 

ressaltar que como esse modelo não considera a transferência de calor para os cilindros e o 

fluxo de massa do fluido, o valor da eficiência térmica encontrado supera o valor da eficiência 

térmica de um motor ciclo Otto que é de aproximadamente 30% 
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4.5.1 Variação do Ângulo de Ignição da Faísca 

 

Foi feita uma análise variando o ângulo da manivela e mantendo a duração da 

combustão (∆𝜃 = 40°) e os outros parâmetros constantes afim de se avaliar qual seria a 

influência sobre os dados de saída do motor, mostrados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Variação de 𝜽𝒔. 

Início da 

Liberação de 

Energia 

30° 20° 10° 0° -10° -20° -30° -40° 

Pressão 

Máxima 

Adimensional 

30,57 38,33 49,30 64,36 83,32 103,6 120,75 131,55 

Ângulo da 

Pressão 

Máxima 

60° 49° 39° 29° 20° 12° 5° 0° 

Trabalho 

Líquido 

Adimensional 

11,36 12,94 14,45 15,76 16,68 17,05 16,78 15,92 

Eficiência 

Térmica 
0,326 0,372 0,415 0,453 0,479 0,490 0,482 0,458 

Taxa de 

Eficiência 
0,654 0,745 0,832 0,908 0,961 0,982 0,966 0,917 

Imep/P1 12,62 14,38 16,05 17,51 18,54 18,95 18,64 17,69 

Fonte: Autoria Própria 

 

Nota-se que quanto mais adiantado o ângulo da manivela em relação ao PMS, ou seja, 

0°, tanto a pressão quanto o trabalho tendem a diminuir. Entretanto, quanto mais atrasado o 

ângulo da manivela em relação ao PMS, a pressão e o trabalho tendem a aumentar, porém 

existe um limite para esse aumento. 

Entre o intervalo de -20° e -30°, por mais que a pressão continue aumentando, a 

pressão média efetiva indicada, Imep, que é bastante utilizada para se obter a potência de um 

motor indiretamente, começa a cair, o que faz com que consequentemente o valor do trabalho 

também comece a diminuir. Dessa forma, é possível afirmar que entre esse intervalo existe 

um ponto ótimo para o funcionamento do motor, em que tanto a pressão média efetiva quanto 

o trabalho serão máximos.  
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4.5.2 Variação da duração do processo de combustão 

 

Nesta seção foi observada a influência da variação da duração da liberação de energia 

enquanto os outros parâmetros, inclusive o ângulo de liberação (θs = -10°), foram mantidos 

constantes, sendo o resultado mostrado na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Variação de ∆𝜽. 

Duração da Liberação 

de Energia 

10° 20° 30° 40° 50° 

Pressão Máxima 

Adimensional 
124,21 115,28 99,54 83,32 69,10 

Ângulo da Pressão 

Máxima 
0° 8° 14° 20° 24° 

Trabalho Líquido 

Adimensional 
17,15 17,19 17,03 16,68 16,19 

Eficiência Térmica 0,493 0,494 0,489 0,479 0,465 

Taxa de Eficiência 0,988 0,991 0,981 0,961 0,933 

Imep/P1 19,06 19,11 18,92 18,54 17,99 

Fonte: Autoria Própria 

 

A partir da análise da Tabela 4.4, conclui-se que quanto maior a duração da liberação 

de energia, menor será o trabalho e a pressão. Todavia, quanto menor a duração do processo, 

maior será a pressão efetiva média e o trabalho até um determinado limite, enquanto a pressão 

continua aumentando independente desse limite. 

Entre o intervalo de 10° e 20°, nota-se que acontece a mudança desse comportamento 

de crescimento do trabalho e da Imep, o que indica que entre esse intervalo, existe um ponto 

de operação ótimo para o motor. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho foi apresentada a análise dos modelos termodinâmicos de ciclo Otto e 

de liberação de energia para motores de combustão interna. Para isto, simulações numéricas 

foram realizadas computacionalmente com o auxílio do software MATLAB
®
, e seus resultados 

discutidos com base nos estudos bibliográficos. 

A primeira parte do trabalho teve como foco principal a contextualização teórica da 

área de conhecimento abordada, ressaltando de forma combinada a importância desse estudo. 

A compreensão do funcionamento de um motor e as etapas de cada ciclo, aliado com o 

conhecimento dos principais componentes da câmera de combustão é fundamental para que 

haja o entendimento da modelagem matemática que vem a seguir.  

Como dito, o passo seguinte do trabalho foi desenvolver o passo a passo dos modelos 

matemáticos pré-selecionados. A fim de facilitar o estudo e sua modelagem, foi preciso 

definir simplificações nos modelos existentes, como: o fluido de trabalho escolhido foi o ar, 

não foi considerado o atrito, combustão completa do fluido, e não há transferência de calor 

durante o ciclo.  

Seguindo o modelo de liberação de energia finita, fundamentado a partir de equações 

diferenciais do ciclo do motor, cinco parâmetros foram estudos mais detalhadamente e 

relacionados com a variação do ângulo da manivela: o volume instantâneo do pistão, a 

velocidade instantânea do pistão, fração de massa queimada acumulada, pressão e trabalho 

efetivo. Para estes dois últimos, foi necessário avaliar a equação de energia do motor com 

base na primeira lei da termodinâmica.  

Durante a análise foi introduzida a função de Wiebe. Com ela é possível calcular a 

fração de massa acumulada baseada na análise de eventos de reação em cadeias de 

combustão. Estudos bibliográficos foram realizados para a definição dos valores das variáveis 

adimensionais presentes nessa função. 

As simulações dos modelos desenvolvidos geraram resultados que estavam dentro das 

expectativas, tendo como base a fundamentação teórica desenvolvida nesta pesquisa, e dos 

trabalhos similares encontrados na literatura. Com os gráficos é possível observar a influência 

dos paramétricos geométricos do motor, principalmente a relação do comprimento da 

manivela e da biela, e dos ângulos de abertura e fechamento das válvulas. 

Para trabalhos futuros, a sugestão é definir as equações para o modelo termodinâmico 

sem as simplificações impostas neste trabalho. Assim, os resultados obtidos serão mais 

próximos com os resultados reais de um motor existente. É pertinente também realizar a 
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comparação entre o modelo termodinâmico obtido com o modelo dinâmico de um motor, 

presente em pesquisas já realizadas. Os dois modelos tratam o mesmo problema, porém com 

abordagens diferentes. Sendo assim, será possível concluir qual solução será mais adequada 

para avaliação dos resultados do motor, quando o objetivo for uma resposta mais análoga com 

o real. 

Outra sugestão para trabalhos futuros é analisar os resultados de saída do programa 

variando a velocidade de rotação, N. Isto se deve por se trata de uma variável importante para 

o desempenho do motor.  
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7 - Apêndices 
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7.1 Apêndice 1 – Programa de simulação no MATLAB do volume 

instantâneo no pistão 
 

function [ ]= Volume () 

% 

% ROTINA PARA CALCULAR O VOLUME ADIMENSIONAL DO MOTOR 

%   SEGUNDO MODELO LIBERAÇÃO DE ENERGIA FINITA 

% VERSÃO 0.0 

% 

% DATA: 18/11/2018 

% AUTORES: DANIELA LINHARES LIMA E THAMY NETTO RODRIGUES DOS 

SANTOS 

% 

%   ATENÇÃO: 

% ESTA ROTINA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE ROTINA PROPOSTA 

%   POR FERGUSON E KIRKPATRICK (2015) 

 

r=10;  % razão de compressão 

s=70,5;  % deslocamente do pistao (cm) 

l=120; % comprimento da biela (cm) 

epson=s/(2*l); %parâmetro adimensional 

theta=-180:1:180 %ângulo da manivela-biela 

 

ys1 = (1-cosd(theta))/2; %y/s aproximado 

ys2 = ys1+(1-(1-epson^2*sind(theta).^2).^(1/2))/(2*epson); %y/s 

exato 

 

vol1 = 1+(r-1)*ys1; %volume aproximado 

vol2 = 1+(r-1)*ys2; %volume exato 

 

%Plotando os resultados 

 

plot(theta,vol1,'--',theta,vol2,'-','linewidth',2) 

 

 

7.2 Apêndice 2 – Programa de simulação no MATLAB da função de 

Wiebe 
 

function [ ]= Velocidade () 

% 

% ROTINA PARA CALCULAR O VELOCIDADE ADIMENSIONAL DO MOTOR 

%   SEGUNDO MODELO LIBERAÇÃO DE ENERGIA FINITA 

% VERSÃO 0.0 
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% 

% DATA: 18/11/2018 

% AUTORES: DANIELA LINHARES LIMA E THAMY NETTO RODRIGUES DOS 

SANTOS 

% 

%   ATENÇÃO: 

% ESTA ROTINA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE ROTINA PROPOSTA 

%   POR FERGUSON E KIRKPATRICK (2015) 

 

N=2000; %rpm 

s = 0.705; % deslocamento do pistão (m) 

len= 1.20; % comprimento da biela(m) 

ep=s/(2*len); 

theta=0:1:180;  

term1=pi/2*sind(theta); 

term2= (1+(ep*cosd(theta))./(1 - ep^2*sind(theta).^2).^(1/2)); 

%exact y/s 

Upbar=term1.*term2; 

Up=Upbar*2*N*s/60; 

 

plot(theta,Up) 

 

7.3 Apêndice 3 – Programa de simulação no MATLAB da função de 

Wiebe 
 

function [ ]= Wiebe () 

% 

% ROTINA PARA CALCULAR A FUNÇÃO DE WIEBE  

%   SEGUNDO MODELO LIBERAÇÃO DE ENERGIA FINITA 

% VERSÃO 0.0 

% 

% DATA: 18/11/2018 

% AUTORES: DANIELA LINHARES LIMA E THAMY NETTO RODRIGUES DOS 

SANTOS 

% 

%   ATENÇÃO: 

% ESTA ROTINA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE ROTINA PROPOSTA 

%   POR FERGUSON E KIRKPATRICK (2015) 
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thetas=-10;  % começo da liberação de calor 

thetad=40;   % duração da combustão 

q=34.8;      % calor total adimensional (Qin/P1*V1) 

a=5;         % parâmetro wiebe 

n=3;         % expoente wiebe 

 

 

theta=linspace(thetas,thetas+thetad,100); %crankangle theta 

vector 

dum=(theta-thetas)/thetad; % diferença theta 

temp=-a*dum.^n; 

xb=1.-exp(temp); % fraçao queimada 

dxb=n*a*(1-xb).*dum.^(n-1); % taxa queimada 

 

plot(theta,xb); 

plot(theta,dxb); 

 

7.4 Apêndice 4 – Programa de simulação no MATLAB do modelo de 

Liberação de Energia Finita 
 

function [ ]=EnergiaLiberada() 

 

% 

% ROTINA PARA CALCULAR A PRESSÃO E TRABALHO ADIMENSIONAIS DO 

MOTOR 

%   SEGUNDO MODELO LIBERAÇÃO DE ENERGIA FINITA 

% VERSÃO 0.0 

% 

% DATA: 18/11/2018 

% AUTORES: DANIELA LINHARES LIMA E THAMY NETTO RODRIGUES DOS 

SANTOS 

% 

%   ATENÇÃO: 

% ESTA ROTINA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE ROTINA PROPOSTA 

%   POR FERGUSON E KIRKPATRICK (2015) 

%  

% PARAMETROS INFORMADOS PELO USUÁRIO 

% 

% teta_i - INÍCIO DA LIBERAÇÃO DA ENERGIA [graus] 

% teta_incr - INCREMENTO DO ÂNGULO TETA [graus] 

% delta_teta - DURAÇÃO DA LIBERAÇAO DE ENERGIA [graus] 

% a - FATOR DE EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO DE WIEBE 



71 

 

% b - FATOR DE CORREÇÃO DA FUNÇÃO DE WIEBE 

% n - EXPOENTE DA FUNÇÃO DE WIEBE 

% r - TAXA DE COMPRESSÃO DO MOTOR 

% gama - CONSTANTE DO GÁS 

% q - CALOR ADIMENSIONAL FORNECIDO PELA FONTE QUENTE (EQUAÇÃO 

3.41) 

% pressao_inicial - PRESSÃO INICIAL DO MOTOR 

% 

% 

% VARIÁVEIS DE SAÍDA 

%   pressao_maxima - PRESSÃO MÁXIMA GERADA NO CICLO 

%   teta_maximo - âNGULO ONDE OCORRE A PRESSÃO MÁXIMA 

%   trabalho_liquido - TRABALHO LÍQUIDO GERADO PELO CICLO 

%   eficiencia_termica - EFICIENCIA TÉRMICA DO MOTOR 

%   taxa_eficiencia_termica - TAXA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 

%   imep 

% vetor.teta - VETOR DE DIMENSÃO np COM VALORES DE THETA 

% vetor.volume - VETOR DE DIMENSÃO np COM VALORES DO VOLUME 

% vetor.saida - VETOR DE DIMENSÃO np COM VALORES DA PRESSÃO 

% vetor.trabalho - VETOR DE DIMENSÃO np COM VALORES DO TRABALHO 

% 

%   VARIÁVEIS INTERNAS 

%   teta - ÂNGULO INICIAL DO VIRABREQUIM NA i-ÉSIMA ITERAÇÃO 

%   teta_f - ÂNGULO FINAL DO VIRABREQUIM NA i-ÉSIMA ITERAÇÃO 

%   fy - VETOR BIDIMENSIONAL COM CONDIÇÕES INICIAIS DA PRESSÃO E 

DO 

%        TRABALHO: fy(1) - PRESSÃO; fY(2) - TRABALHO 

%  vol_adim - VOLUME ADIMENSIONAL   

 

% 

%   PARÂMETROS DO MOTOR 

% 

clear(); 

teta_i = -10; 

delta_teta = 40;  

r=10;  

gama= 1.3;  

q= 34.8;  

a= 5;           %   HEYWOOD (1980) 

b=1;            %   HEYWOOD (1980) 

n= 3;           %   HEYWOOD (1980) 

pressao_inicial = 1; 

teta_incr=1;  

np=360/teta_incr;  

% 

%   PREPARANDO OS VETORES COM OS DADOS DE SAÍDA 

%   (TETA, VOLUME, PRESSAO, TRABALHO)    

% 

vetor.teta=zeros(np,1); 

vetor.vol_adim=zeros(np,1); 

vetor.pressao=zeros(np,2); 

vetor.trabalho=zeros(np,2); 

% 



72 

 

%   INICIO DA ROTINA 

% 

teta = -180; %initial crankangle 

teta_f = teta + teta_incr;  

fy(1) = pressao_inicial; 

fy(2) =0.; 

% 

%   CALCULO DA PRESSÃO E DO TRABALHO DO MOTOR NO CICLO DE 360o 

%   LOOPING DE np ITERAÇÕES PARA CALCULAR A PRESSÃO E O TRABALHO 

% 

for i=1:np, 

 [fy, vol_adim] = integrar(teta,teta_f,fy); 

 teta = teta_f; 

 teta_f = teta+teta_incr; 

        % 

 % SALVANDO RESULTADOS NOS VETORES DE SAÍDA 

        % 

 vetor.teta(i)=teta; 

 vetor.vol_adim(i)=vol_adim; 

 vetor.pressao(i)=fy(1); 

 vetor.trabalho(i)=fy(2); 

    end 

% 

%   ESTABELECENDO OS VALORES DA PRESSÃO MÁXIMA, ÂNGULO DA PRESSÃO 

MÁXIMA, 

%   TRABALHO LÍQUIDO, EFICIÊNCIA TÉRMICA, TAXA DA EFICIÊNCIA 

TÉRMICA, IMEP 

% 

[pressao_maxima, id_max] = max(vetor.pressao(:,1)); 

teta_maximo=vetor.teta(id_max); 

trabalho_liquido=vetor.trabalho(np); 

eficiencia_termica= trabalho_liquido/q; 

imep = eficiencia_termica*q*(r/(r -1)); 

taxa_eficiencia_termica = eficiencia_termica/(1-r^(1-gama)); 

% 

%   SAÍDA DOS VALORES DA PRESSÃO MÁXIMA, ÂNGULO DA PRESSÃO 

MÁXIMA, 

%   TRABALHO LÍQUIDO, EFICIÊNCIA TÉRMICA, TAXA DA EFICIÊNCIA 

TÉRMICA, IMEP 

% 

fprintf(' Dados de Saída do Motor \n'); 

fprintf(' Inicio de Liberação de Energia %10.2f \n', teta_i); 

fprintf(' Duração da Liberação de Energia %9.2f \n', delta_teta); 

fprintf(' Pressão Máxima Adimensional  %12.2f \n', 

pressao_maxima); 

fprintf(' Ângulo da Pressão Máxima %15.1f \n',teta_maximo); 

fprintf(' Trabalho Líquido Adimensional %11.2f \n', 

trabalho_liquido); 

fprintf(' Eficiência Térmica %22.3f \n', eficiencia_termica); 

fprintf(' Taxa de Eficiência %22.3f \n', 

taxa_eficiencia_termica); 

fprintf(' Imep/P1 %33.2f \n', imep); 

% 
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%   GERANDO OS GRÁFICOS DA PRESSÃO, DO TRABALHO E DO VOLUME 

% 

%   GRÁFICO DA PRESSÃO 

% 

plot(vetor.teta,vetor.pressao, 'linewidth' ,2 ) 

xlabel('teta (deg)','fontsize', 18) 

ylabel('Pressão','fontsize', 18) 

grid 

figure(); 

% 

%   GRÁFICO DO TRABALHO 

% 

plot(vetor.teta,vetor.trabalho, 'linewidth',2) 

set(gca, 'fontsize', 18,'linewidth',2); 

xlabel('teta (deg)','fontsize', 18) 

ylabel('Trabalho','fontsize', 18) 

grid 

figure(); 

% 

%   GRÁFICO DO VOLUME ADIMENSIONAL 

% 

plot(vetor.teta,vetor.vol_adim, 'linewidth',2) 

set(gca, 'fontsize', 18,'linewidth',2); 

xlabel('teta (deg)','fontsize', 18) 

ylabel('Volume Adimensional','fontsize', 18) 

grid 

% 

%   FINAL DA ROTINA PRINCIPAL 

% 

% 

%   ROTINA PARA INTEGRAR AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DA PRESSÃO E DO 

TRABALHO 

% 

%   ESTA ROTINA UTILIZA A FUNÇÃO ODE23 - SOLVE NONSTIFF 

DIFFERENTIAL 

%   EQUATIONS 

% 

%   VARIÁVEIS DE ENTRADA 

%   teta - ÂNGULO INICIAL DA INTEGRAÇÃO 

%   teta_f - ÂNGULO FINAL DA INTEGRAÇÃO 

%   fy - VETOR BIDIMENSIONAL COM AS CONDIÇÕES INICIAIS DA PRESSÃO 

E DO 

%   TRABALHO: fy(1) - PRESSÃO; fy(2) - TRABALHO 

%   VARÁVEIS DE SAÍDA 

%   fy - VETOR BIDIMENSIONAL COM OS VALORES DE SAÍDA DA PRESÃO E 

DO 

%   TRABALHO 

%   vol_adim - VALOR DO VOLUME ADIMENSIONAL 

% 

function[fy,vol_adim] = integrar(teta,teta_f,fy) 

% 

%    

%   FUNÇÃO DE INTEGRAÇÃO ODE23 
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% 

%   ROTINA UTILIZADA PARA INTEGRAR AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

% 

[tt, yy] = ode23(@taxas, [teta teta_f], fy); 

for k=1:2 

fy(k) = yy(length(tt),k); %put last element of yy into fy vector 

end 

% 

%   ROTINA QUE DEFINE AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DA PRESSÃO, DO 

TRABALHO E DO 

%   VOLUME 

 

function [y_pt] = taxas(teta,fy) 

    % 

    % CALCULO DO VOLUME ADIMENSIONAL (EQUAÇÃO 3.22) 

    %            

vol_adim=(1.+ (r -1)/2.*(1-cosd(teta)))/r; 

    % 

    % CALCULO DA VARIAÇÃO DO VOLUME ADIMENSIONAL 

    % 

  dvol_adim=(r - 1)/2.*sind(teta)/r*pi/180.; 

     

 if(teta < teta_i)   

            xb=0; 

         

        elseif(teta > teta_i + delta_teta) 

            xb=1 

             

        else 

 

        % CALCULO DA FRAÇÃO DE ENERGIA LIBERADA (EQUAÇÃO 3.28) 

 aux1=(teta -teta_i)/delta_teta; 

        % 

        % CALCULO DA VARIAÇÃO DA ENERGIA LIBERADA 

        % 

 xb=1.- exp(-(a*aux1^(n+1))); 

        end 

         

        if(teta < teta_i)   

            dxb=0; 

         

        elseif(teta > teta_i + delta_teta) 

            dxb=0 

             

        else 

                       

 dxb=(1-xb)*a*(n+1)*aux1^n/delta_teta; %dx/dthetha 

        end 

    % 

    % CALCULO DA PRESSÃO (EQUAÇÃO 3.46) 

    % 

aux2= -gama*fy(1)*dvol_adim/vol_adim; 

aux3= (gama-1)*q*dxb/vol_adim; 
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y_pt(1,1)= aux2 + aux3; 

    % 

    % CALCULO DO TRABALHO (EQUAÇÃO 3.47) 

    % 

y_pt(2,1)= fy(1)*dvol_adim; 

    end 

% 

%   FINAL DA ROTINA "TAXAS" 

end 

%   FINAL DA ROTINA "INTEGRAR" 

end  

 

 


