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RESUMO 

 

 

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um modelo matemático que 

caracteriza o comportamento dinâmico de uma transmissão continuamente variável – CVT. 

Inicialmente, são apresentadas as características básicas da CVT modelo Comet 780 utilizada 

pela Equipe TUFFÃO, da Universidade Federal Fluminense, no Veículo BAJA desenvolvido 

para a Competição BAJA SAE organizada pela SAE-BRASIL. Em seguida, é descrito o 

modelo matemático que caracteriza o comportamento da CVT. O modelo apresentado foi 

desenvolvido em partes, isto é, polia motora, polia movida, correia trapezoidal e veículo. 

Dando prosseguimento ao trabalho, o modelo foi implementado numericamente fazendo uso 

do software MatLAB
®
 e, para validar o modelo apresentado, foram realizadas simulações 

numéricas. Finalmente, os resultados obtidos foram analisados e discutidos, validando o 

modelo matemático apresentado. 

 

 

Palavras-Chave: CVT; transmissão; câmbio. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Continuously variable transmissions, better known as CVT, are mechanical devices 

designed to continuously vary the transmission ratio, possessing infinite relationships between 

two limits, allowing changes smoother gear ratio, eliminating the leaps caused by manual and 

automatic transmissions. The development of mechanical construction materials and new 

manufacturing technologies, the CVTs experienced great technological evolution and have 

been definitively adopted by the automotive industry because they have some interesting 

features. Among them stand out the possibility that the engine work great system, saving fuel 

and increasing vehicle performance of the transmission system. With the evolution of CVTs it 

became necessary to detail to understand its operation. 
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1 HISTÓRICO 

 

A história da transmissão continuamente variável é antiga, seu princípio foi idealizado 

por Leonardo da Vinci no ano de 1490. 

 

Figura 1.1 – Transmissão de Leonardo da Vinci 

 (Fonte: Disponível em:< http://www.fallbrooktech.com/nuvinci-technology>). 

Acesso em: 1 maio 2015 

 

 

A primeira CVT comercialmente usada foi desenvolvida por Hub Van Dorne em 1958 

na Holanda, e recebeu o nome de Variomatic. A companhia holandesa DAF foi responsável 

pela produção de 1,2 bilhões de veículos equipados com a CVT Variomatic a partir do ano 

1975. 

A CVT Variomatic utilizou um princípio de funcionamento que era comumente 

utilizado em indústrias, descrito por uma correia que transmitia potência entre duas polias, 

sendo uma  conectada à fonte de potência enquanto que a outra  conectada à árvore de 

transmissão. As polias trabalhavam de forma inversa, de tal modo que se uma abre a outra 

obrigatoriamente teria que fechar. Os problemas que a CVT Variomatic possuía estão 

relacionados a borracha de sua correia que não suportava torques elevados, possuindo um 
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limite de torque de 8 kgm. Era necessário então desenvolver correias que suportassem 

esforços impostos por motores de alto torque. 

Van Doorne associou-se então à empresa americana Borg Wane e à Fiat, com o intuito 

de desenvolver um tipo de correia compatível com os elevados torques dos motores 

tradicionais. As novas correias tiveram bons resultados e a transmissão que levava esse tipo 

de correia recebeu o nome de Transmatic. 

Atualmente existe mais de um milhão de carros equipados com esse tipo de 

transmissão, a maioria localizados no Japão e na Europa cujos principais fabricantes são a 

Fiat, Ford, Nissan, Subaru e Volvo.  

Atualmente, o maior fabricante de CVT’s é a empresa holandesa Van Doorne, essa 

empresa buscou ao longo dos anos melhorar a concepção da CVT e sua relação com a 

economia de combustível. Em 1990 a Van Doorne fez uma parceria com a Williams e 

adaptou sua idéia para um carro do tipo fórmula. Percebeu-se que a CVT obteve um melhor 

aproveitamento da potência do motor. A CVT na fórmula um foi proibida no ano seguinte 

porque qualquer tipo de ajuda ao piloto é vetado por regulamento. 
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2 CVT 

 

As transmissões continuamente variadas, mais conhecidas como CVT, são 

dispositivos mecânicos projetados para variar continuamente a relação de transmissão, 

possuindo infinitas relações entre dois limites (HEY, 2005), permitindo mudanças de relação 

de transmissão mais suaves, eliminado os trancos causados por transmissões manuais e 

automáticas (ALBUQUERQUE,2003). 

Com a evolução das CVT’s tornou-se necessário entender detalhadamente o seu 

funcionamento. Assim, diversos trabalhos acadêmicos foram publicados (ALBUQUERQUE, 

2007), (HEY, 2005), (NOBREGA,2004). 

O presente trabalho foi motivado pela necessidade de compreender a dinâmica da 

CVT utilizada pela Equipe TUFFÃO (Disponível em:<http://equipetuffao.com/>), da Escola 

de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, que participa desde 1998 da competição 

Projeto BAJA patrocinada pela Sociedade de Engenheiros Automotivos – SAE BRASIL 

(Disponível em:<http://portal.saebrasil.org.br/>). 

 

2.1 TIPOS DE CVT 

 

Diferente das caixas automáticas tradicionais que possuem um número limitado de 

mudanças, a CVT possui um numero infinito de marchas dentro de um intervalo de relação de 

transmissão. A figura 2.1 mostra os intervalos máximo e mínimo de uma CVT Toroidal. 

  

 

Figura 2.1 – Relação Máxima e Mínima de uma CVT Toroidal. 

(Fonte: Disponível em:< ttp://www.heavenbearing.com/nsk/www/jp/drive/hcvt/>). 

Acesso em: 1 maio 2015 
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2.2  CVT Toroidal 
 

A CVT Toroidal é constituída por dois discos e dois roletes. Um disco é conectado ao 

motor enquanto que o outro é conectado à arvore de transmissão que recebem a rotação dos 

roletes que giram com a mesma velocidade angular. A CVT Toroidal funciona de tal modo 

que, considerando um eixo horizontal saindo do papel, o rolete tem liberdade para girar em 

relação ao eixo horizontal ao mesmo tempo que se inclina em relação ao eixo vertical. A 

mudança de relação de transmissão ocorre de tal forma que quando a extremidade do rolete 

encontra-se na extremidade do disco conectado a árvore de transmissão e simultaneamente 

próximo ao centro do disco conectado ao motor, temos uma relação de máximo torque, 

enquanto que, quando o rolete encontra-se próximo ao centro do disco conectado a árvore de 

transmissão e simultaneamente na extremidade do disco conectado ao motor, temos uma 

relação de máxima velocidade. A figura 2.2, mostra um exemplo de CVT Toroidal. 

 

 

 

Figura 2.2 – CVT Toroidal 

 (Fonte: Disponível em:< http://www.autoguide.com/auto-news/2012/05/should-

you-buy-a-car-with-a-cvt-transmission.html>). Acesso em: 11 maio 2015 

 

2.3 CVT Hidrostática 

 

 A CVT Hidrostática é composta por uma bomba hidráulica e um motor. A bomba 

hidráulica é conectada a um motor que funciona como fonte de alimentação, enquanto que um  

segundo motor é acoplado a árvore de transmissão. A CVT Hidrostática funciona de tal forma 
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que a bomba hidráulica converte o movimento rotativo vindo do motor em fluxo de fluido, 

enquanto que o motor conectado a árvore de transmissão converte o fluxo de fluido em 

movimento rotativo, transferindo o mesmo para o restante dos componentes da arvore de 

transmissão. A figura2.3 mostra um esquema de funcionamento de uma CVT hidrostática. 

 

 

Figura 2.3 – CVT Hidrostática. 

(Fonte: Disponível em:< http://auto.howstuffworks.com/cvt4.htm >). Acesso 

em:07 maio 2015 

 

 

2.4 CVT por Polias Expansivas 

 

É constituída por três componentes duas polias e uma correia.  Uma das polias é 

conectada ao motor recebendo o nome de condutora ou motora, enquanto que a outra é 

conectada à arvore de transmissão, recebendo o nome de conduzida ou condutora. Uma 

correia é utilizada para transferir o movimento rotativo de uma polia para outra. A relação de 

transmissão varia de tal forma que enquanto uma polia fecha, devido a ação de um tipo de 

acionador presente em ambas as polias, empurrando a correia para longe do eixo de rotação a 

outra polia obrigatoriamente deverá abrir, aproximando a correia do eixo de rotação. A figura 

2.4 mostra um esquema de funcionamento de uma CVT por polias expansivas. 
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Figura 2.4 – CVT por Polias Expansivas. 

(Fonte: Disponível em:< http://www.hsu-

hh.de/lmf/index_6h2yaiqCNyGh45a7.html >). Acesso em:09 maio 2015 

 

 

2.5 OBJETIVO 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar e modelar matematicamente o comportamento 

dinâmico da CVT modelo COMET 780, fabricada pela Comet Industries, utilizada pela 

Equipe TUFFÃO. 

O modelo dinâmico será implementado computacionalmente com auxílio da 

ferramenta Matlab
®
. Serão realizadas simulações com objetivo de validar o modelo 

matemático proposto.  

 

2.6 METODOLOGIA 

 

A seguinte metodologia foi adotada no desenvolvimento deste trabalho. 

Inicialmente, foi realizado um estudo com objetivo de descrever o funcionamento da 

CVT utilizada pela Equipe TUFFÃO. Nesta etapa do trabalho também foram determinados os 

parâmetros – dimensões, massas, momentos de inércia, constantes de rigidez, etc. – que 

caracterizam a CVT. 
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A seguir, a partir do estudo das forças que atuam na polia motora, na polia movida e 

no acoplamento entre as polias, e adotando algumas considerações e simplificações, é 

desenvolvido o modelo matemático que descreve o comportamento dinâmico da CVT, 

relacionando a potência fornecida pelo motor, torque e velocidade angular no eixo de entrada 

da CVT, com a potência entregue pela CVT, torque e velocidade no eixo de saída. 

Na etapa seguinte é apresentada a implementação numérica do modelo desenvolvido 

na etapa anterior. Para esta implementação foi utilizado o programa Matlab®, principalmente, 

por sua simplicidade e consequente facilidade de uso. 

Dando prosseguimento ao trabalho, foram realizadas algumas simulações com 

objetivo de validar o modelo proposto. Os resultados obtidos são apresentados e analisados. 
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3 A CVT MODELO COMET 780 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A Equipe TUFFÃO utiliza a CVT modelo Comet 780, fabricada pela Comet, no 

sistema de transmissão do Veículo BAJA, para transferir o torque entregue pelo motor à caixa 

de redução do veículo. Na Figura (3.1), a seguir, é apresentado o Veículo BAJA desenvolvido 

para a Competição BAJA SAE, organizada pela SAE-BRASIL, realizada no período de 5 a 8 

de Março de 2015 em Piracicaba, São Paulo. 

 

 

Figura 3.1 - Protótipo Baja Modelo 2015 da Equipe Tuffão. 

 

A Figura3.2, a seguir, retrata esquematicamente o sistema de transmissão do Veículo 

BAJA. Como pode ser visto o motor entrega potência a CVT que, após variar sua relação de 

transmissão transmitirá a rotação do motor para as rodas. 

 

 

Figura 3.2 - Esquema do Sistema de Transmissão 

 

 

 

MOTOR

RR 

CVT REDUÇÃO FIXA RODAS 
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3.2 MOTOR 
 

A figura 3.3, a seguir,apresenta o motor utilizado pela competição Baja-SAE. O motor 

escolhido é fabricado pela empresa americana Briggs Stratton fundada em 1908 no estado de 

Winconsin. 

 

 

Figura 3.3 - Motor Briggs and Stratton. 

(Fonte: Disponível em:<https://grabcad.com/library/briggs-and-stratton-10hp-

engine-for-baja-sae>). Acesso em:08 maio 2015 

 

De acordo com as regras definidas pela SAE BRASIL são aceitos todos os motores 

Briggs&Stratton, 4 tempos, monocilíndricos, com potência de 10HP série 20 código 

2054432,205437ou 205332, refrigerado a ar. Alterações nas suas pré-disposições de fábrica 

são limitadas pelo regulamento da competição. No quadro 2.1,a seguir, são apresentadas as 

especificações do motor utilizado pela equipe TUFFÃO. 

 

 

 

 

https://grabcad.com/library/briggs-and-stratton-10hp-engine-for-baja-sae
https://grabcad.com/library/briggs-and-stratton-10hp-engine-for-baja-sae
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Uma informação importante para caracterizar o motor é seu gráfico de torque do 

motor versus rotações por minuto apresentado na figura (3.4). Neste trabalho esta curva foi 

aproximada por um polinômio de sétimo grau, que está apresentado no Capítulo 5. 

 

Figura 3.4 - Gráfico de Torque do Motor. 

Fonte:(SOUSA, 2011,p.71) 

3.3 CVT 

 

A CVT é um tipo de câmbio que possibilita infinitas relações em um intervalo de 

relações de transmissão tornando, quando comparado a câmbios escalonados, a condução do 

veículo mais suave. No veículo projetado pela Equipe TUFFÃO, adotou-se a CVT modelo 

Comet 780, mostrada na figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - CVT Comet 780. 

Fonte :< https://grabcad.com/library/cvt-comett-780>.Acesso em:(03 junho 2015) 

 

Basicamente, é formada por duas polias cônicas com diâmetros efetivos variáveis, a 

motora e a movida, acopladas por uma correia trapezoidal. A polia motora recebe um torque 
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do motor que, de acordo com a carga resistiva imposta à polia pela correia de acoplamento, 

faz a polia ter uma determinada velocidade angular. O diâmetro efetivo da polia motora é 

determinado por sua velocidade angular, quanto maior for esta velocidade, maior será o seu 

diâmetro efetivo. A potência é transmitida da polia motora para a movida pela correia 

trapezoidal. Por outro lado, a caixa de redução impõe um esforço à polia movida que, em 

função da mola da polia, define o diâmetro efetivo da mesma. A relação de transmissão da 

CVT é determinada pela razão entre os diâmetros efetivos das polias. A figura (3.6), a seguir, 

ilustra as etapas da transmissão de potência na CVT. 

 

 

Figura 3.6 - Transmissão de Potência na CVT. 

Fonte: Patrão (2013, p 37) 

 

A figura3.7, apresentada a seguir, ilustra alguns dos principais parâmetros geométricos 

da CVT Comet 780. Deve-se destacar que o eixo de entrada da polia motora tem 1” (25,40 

mm) e o da polia movida )"
4

3(  (19,05mm), que a redução máxima é de 3,71:1 e a mínima é 

de 0,69:1, totalizando uma redução de 5,38:1. 
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Figura 3.7 -Dimensões da CVT Comet 780. 

Fonte: Patrão (2013, p 37) 

 

3.3.1 Acionamento da Polia Motora e Movida 

 

As CVT’s apresentam diferentes formas de acionamento, por exemplo, acionamentos 

hidráulicos, por inércia de massas, por alavancas, molas e camos. Devido sua simplicidade e 

facilidade de manutenção, as CVT’s mais comumente utilizadas na competição Baja-SAE são 

as acionadas por inércia das massas e camo. 

 

Na figura 3.8abaixo é apresentada as polias motora e movida com seus respectivos 

componentes. Nela pode-se identificar,através do corte transversal, a massa do rolete e a mola 

torcional localizada na base do rolete, que funcionam como acionadores da polia motora. Da 

mesma forma se pode identificar na polia movida, uma combinação de camo e mola que serão 

responsáveis pela variação da relação de transmissão da polia movida. 
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Figura 3.8-Componentes da CVT Comet 780. 

Fonte: Albuquerque (2003, p 110) 

 

O funcionamento das polias motora e movida será mais bem detalhado quando da 

modelagem matemática das mesmas. 

 

3.4 CAIXA DE REDUÇÃO FIXA 

 

A caixa de redução fixa utilizada pela Equipe TUFFÃO, projetada por Tomaz Cardoso 

e Matheus Bastos em 2014, está representada na figura3.9, mostrada a seguir. É formada 

basicamente por quatro engrenagens de módulo 2 (dois), sendo que as engrenagens 1 e 3 

possuem 21 (vinte e um) dentes e as engrenagens 2 e 4 possuem 56 (cinquenta e seis) dentes, 

e três eixos. É fácil verificar, pela figura 3.9, que a redução total do conjunto é de 7,1:1. 
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Figura 3.9- Redução Fixa. 
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4 MODELO MATEMÁTICO 

 

Neste capítulo é apresentado o modelo matemático que descreve o comportamento 

dinâmico da CVT. Este modelo foi desenvolvido em três etapas: Na primeira foi desenvolvido 

o modelo matemático da polia motora; na segunda é apresentado o modelo da polia movida; 

em seguida, na terceira e última etapa, é analisado o acoplamento das duas polias através da 

correia trapezoidal. 

 

4.1 POLIAMOTORA 

 

A polia motora é composta por duas peças. Ambas são concêntricas entre si e possuem 

a mesma velocidade angular, mas é independente na direção axial, o que possibilita a variação 

da distância entre as superfícies de contato da correia trapezoidal com a polia. Concebidas no 

interior da polia motora, há três hastes com roletes integrados em um de seus extremos, ao 

mesmo tempo em que na outra estão fundadas molas torcionais que tem propósito de instituir 

que o ângulo de deslocamento dos roletes regresse para seu valor originário. Quando o 

conjunto gira pela atuação do motor, em virtude da força centrípeta, os roletes deslocam-se 

radialmente, variando o ângulo de deslocamento dos roletes. Em contrapartida, as forças 

geradas pela junção dos roletes com a superfície cônica da polia motora, impõe o 

deslocamento de uma metade da polia diretamente à outra, comprimindo a correia que segue 

entre os discos, gerando uma força de atrito que será encarregada da transmissão de potência. 

 

Figura 4.1 - Esquema da Massa e Alavanca. 

Fonte: Cardoso; Boiteux; Sathler(1999, p 6) 
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Figura 4.2 - Massa e Alavancas Reais. 

Fonte: BORGES, Renato;BOITEUX, André; SODRÉ,Sueyser(1999, p 6) 

 

O deslizamento é um fenômeno a ser considerado, no que diz respeito a transmissões 

por correias é o deslizamento. Esse fenômeno é resultante de uma tensão preliminar 

insuficiente ou de um excesso de carga no eixo resistente, o que resulta uma compressão 

insuficiente da correia contra a parede da polia, não gerando atrito satisfatório. O sistema, 

nessas situações, tem o comportamento semelhante ao de uma embreagem. A figura 4.3 a 

seguir mostra esquematicamente as forças envolvidas no acionamento da polia motora. 
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Figura4.3 – Dinâmica da Polia Motora. 

Fonte: Albuquerque (2003, p 115) 

 

Onde: 

cF  - Força centrífuga; 

MolaF  - Força de reação da mola situada na base do rolete; 

P  - Força correspondente ao peso do rolete;  

compF - Força de compressão na correia, e: 

roleteF1
- Força do rolete no sentido axial; 

compF  - Força de compressão da correia; 

P  - Peso do rolete; 

1R  - É o raio nominal da polia motora; 

0r  - É o raio de origem da posição  

1r  - É o deslocamento radial do rolete 

1x  - É o deslocamento axial do disco da polia motora 
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rL  - É o comprimento do braço do rolete 

  - É o ângulo de deslocamento 

  - É o ângulo complementar ao de inclinação do camo da polia motora 

  - É o ângulo de inclinação dos discos da polias 

 

Nesta seção foi determinada a força de compressão compF que os discos efetuam na 

correia em função da rotação do motor. A força centrípeta em virtude da velocidade angular 

do conjunto é obtida pela equação (1) 

 

 (1) 

 

Onde: 

m  - Massa do rolete 

  - Velocidade angular do motor 

r  - Deslocamento do radial do rolete da polia motora em relação ao ponto 0r de 

origem 

 

A força centrípeta, à proporção que vence a força da mola, faz as hastes que sustentam 

os roletes deslocarem um ângulo . Neste modelo, as forças do peso dos roletes P serão 

desprezadas uma vez que variam de sentido e direção em cada instante. Como já foi citado, as 

molas situadas na base do rolete são torcionais.Com o intuito de calcular a força da mola MF é 

necessário definir um valor preliminar para o coeficiente elástico da mola rk .Para tal, 

adotando o peso do rolete como referência, determinou-se o valor do coeficiente elástico da 

mola, unicamente para reposicionar o rolete em sua disposição de origem 0r .Logo, igualando-

se a força de deformação da mola kF ao peso do rolete obtém-se: 

 

 

rmFc  2
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PFk   

gmrkr 
1

 

O que conduz a equação (2), que determina um valor introdutório para o coeficiente de 

rigidez da mola em função da massa do rolete, variação da posição do rolete e da aceleração 

da gravidade. 

 

 

 (2) 

 

Onde g representa a aceleração da gravidade. 

 

Definindo o coeficiente de rigidez da mola, pode-se calcular a força da mola MF  por 

meio da equação (3), 

 

 (3) 

 

Para simplificação do sistema faz-se o somatório da força centrífuga cF com a força da 

mola MF no sentido radial obtendo-se uma força rF que pode ser definida pela equação (4) 

 

 (4) 

 

Condizente com o esquema mostrado na figura 3.3, seguinte, a força de compressão na 

correia compF é resultante do somatório das forças no sentido do eixo da polia, em que a força 

RoleteF1  é resultante da decomposição da força rF  e da força NF  à superfície de contato, ver 

figura 4.4, a seguir. 

 

cosMcr FFF 

)( 10 rrkF rM 

1r

gm
k

r
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Figura 4.4 - Esquema de Acionamento com Foco na Força Resultante. 

Fonte: Albuquerque (2003, p 118) 

 

Onde: 

NF -É a força normal a superfície de contato do rolete. 

RF - É a força resultante atuante em cada rolete. 

 

Seguidamente, a partir da análise da figura 3.3, pode-se escrever, 

sen

F
F R

N     (5) 

cos1  NROLETE FF   (6) 

Sabendo que a polia motora possui três roletes, defasados de o120 ,obtém-se, 

ROLETEcomp FFF 11 3         (7) 

A seguir, é necessário estabelecer o deslocamento axial do eixo da polia motora 1x

para com base do conhecimento do ângulo dos discos das polias  , determinar o raio 

nominal da polia 1R .Para isso tem-se que, 
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(8) 

 

 

   (9) 

 

Onde: MINR é o raio nominal mínimo limite da polia motora. 

Possuindo-se o raio nominal da polia 1R , a força de compressão da correia compF  e o 

coeficiente de atrito  entre a polia(metal) e a correia (borracha), torna-se possível definir 

a força tangencial transmissível na correia tan1F e o torque transmissível 1TMT que representa 

a força de atrito máxima que a CVT é capaz de fornecer, ou seja, ultrapassando esse limite 

de torque ocorre o efeito de patinação.Para tal fim tem-se que, 

 

                     (10) 

 

 

 (11) 

 

É evidenciado que se o torque fornecido pelo motor MT for maior que o torque 

transmissível 1TMT ,a correia deslizará sobre a polia motora e apenas parte do torque do motor, 

o torque transmissível 1TMT , será efetivamente transmitindo para o resto do sistema. Ou seja, o 

torque transmitido 1TT é o torque transmissível 1TMT . 

 

 (12) 

 

Quando a correia desliza, o torque perdido perdidoT  acelera o motor aumentando sua 

velocidade angular 1Ma , 

)90tan(

1
1




r
x

1tan11 RFTTM 

11 TTM TT 
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TIMPERDIDO TTT   (13) 

e 

M

PERDIDO
M

I

T
a 1  (14) 

Onde: MI  é a inércia do motor. 

Finalmente, é interessante destacar que se o torque transmissível for maior que o 

torque do motor, o torque fornecido pelo motor será integralmente transmitido pela CVT. 

 

4.2 POLIA MOVIDA 

 

Segundo Albuquerque (2003), a relação de transmissão na CVT varia de acordo com a 

rotação e o torque do motor, com o equilíbrio das forças nas polias motora e movida, e 

conforme o torque resistivo imposto ao sistema a cada instante. Desta forma, por meio das 

equações do comprimento da correia e dos ângulos de abraçamento pode-se calcular o raio da 

polia movida ( 2r ) em relação ao raio da polia motora ( 1r ), tendo assim a relação de 

transmissão da CVT. 

A figura 4.5, a seguir, mostra esquematicamente as forças envolvidas nesse processo. 
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Figura 4.5 -Forças Envolvidas no Acionamento da Polia Movida. 

Fonte: Albuquerque (2003, p 120) 

 

Onde: 

2r  - Raio nominal da polia movida; 

resT  - Torque resistivo que chega na CVT; 

2x  - Deslocamento axial da polia movida; 

  - Ângulo do disco da polia movida;  

camoF2  - Força exercida pelo camo; 

  - Ângulo do camo; 

camotF 2  - Força tangencial no camo; 

NcamoF  - Força normal a superfície de ação do camo; 

molaF  - Força exercida pela mola na polia, e; 

2F  - Força de compressão na correia; 
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4.2.1 Estudo do Camo 

 

A figura 4.6, apresentada a seguir, mostra a ação das forças atuantes no acionador do 

camo da polia movida. 

 

Figura 4.6 -Forças Envolvidas no Acionamento do Camo da Polia Movida. 

Fonte: Albuquerque (2003, p 122) 

 

Onde: 

camor2 É o raio do camo. 

resT É o torque resistivo que chega à roda do veículo 

A partir da análise da figura(4.5), podem-se escrever as equações (15),(16) e (17). 

camo

res
camot

r

T
F

2

2
2

                       (15) 

sen

F
F camot

Ncamo
2                        (16) 

cos2  Ncamocamo FF                      (17) 
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4.2.2 Estudo Da Mola 

 

Preliminarmente adotou-se uma constante elástica K  como referência para os 

cálculos. A força gerada por influência da mola pode ser calculada por meio da equação(18), 

 

2xkFMOLA    (18) 

 

Para assegurar uma força de atrito para transmissão de potencia no instante inicial, 

quando 02 x , adotou-se uma força de pré- carga eFPr . Quando do estudo do comportamento 

da CVT diante da alterações de seus componentes – molas e ângulo do camo o valor da força 

de pré- carga poderá ser alterado. Esse esquema pode ser visualizado na figura(4.7). 

 

 

 

 

Figura 4.7 -Força Relativa à Combinação de Camo e Mola. 

Fonte: Albuquerque (2003, p 123) 

 

O deslocamento do disco móvel pode ser definido pelo vínculo existente entre a polia 

movida com a motora através da correia, que tem comprimento pré-definido. Dessa forma 

esse deslocamento pode ser calculado pela equação(19). 

 

tan

2max2
2

rr
x


   (19) 
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Onde: 

max2r  - Raio máximo da polia movida 

2r  - Raio da polia movida 

  - Ângulo de inclinação das polias 

 

A força de compressão total proveniente do acionador da polia movida é obtida pelo 

somatório da contribuição da força do camo, da força de pré-carga da mola e da força da 

mola, definido pela equação (20), 

MOLAprécamo FFFF  22   (20) 

 

É importante frisar, que as magnitudes das forças de compressão da polia motora e 

movida, por equilíbrio de forças, tendem a se igualarem. Quando o equilíbrio é perdido a 

correia muda sua posição até se equipararem novamente. 

 

4.3 CORREIA TRAPEZOIDAL 
 

A correia utilizada na CVT é do tipo trapezoidal e possui comprimento fixo. 

Afigura(4.8) mostra o tipo de correia utilizada, 
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Figura 4.8-Correia Trapezoidal. 

Fonte: Patrão, (2013, p16) 

 

Nesta seção foi deduzida uma expressão para determinação do comprimento da correia 

em função dos ângulos de abraçamentos das polias para uma determinada distância entre os 

centros. A figura(4.9) exibe uma representação do ângulo de abraçamento da polia motora 1 , 

assim como o ângulo de abraçamento da polia movida 2 . 

 

 

 

Figura 4.9- Ângulos de Abraçamento nas Polias. 

Fonte: Patrão (2013, p 21) 
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A determinação do comprimento da correia é realizada geometricamente, 

simplificando o problema para a situação de uma correia ideal. Para tal, algumas 

considerações foram definidas: 

 A correia é indeformável e inextensível; 

 A correia entrará e sairá tangencialmente nas polias; 

 A correia é uniforme e contínua, e; 

 Não há perda de potência. 

 

Os ângulos de abraçamento p e s podem ser encontrados através das equações(21) e 

(22). 

  2p      (21) 

  2s      (22) 

Onde: 

 Representa o ângulo de inclinação da correia em função das distâncias entre os 

centros. O ângulo  correspondente da polia motora e movida pode ser visualizado na figura 

4.10. 
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Figura 4.10 -Ângulo de Inclinação em Função da Distância entre os Centros. 

Fonte: Albuquerque, (2003, p112) 

 

Onde: 

1  - Representa o ângulo de inclinação da polia motora, e; 

2  - Representa o ângulo de inclinação da polia movida. 

 

O ângulo de inclinação  pode ser definido pela equação (23). 

 








 


x

RR
arcsen

ps
         (23) 

Onde: 

sR  - Raio da polia motora; 

pR  - Raio da polia movida, e; 

x  - Distância entre os centros. 

Uma vez definido os ângulos de abraçamento, o comprimento da correia pode ser 

obtido pela equação (24). 
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 222* Pssspp RRxRRL                   (24) 

Onde : 

  L – Comprimento da correia 

 

4.4 PERDAS DE MOVIMENTO 

 

Antes de simular computacionalmente o comportamento dinâmico da CVT, se faz 

necessário estudar e modelar as forças de oposição ao movimento. Essas forças resistivas 

terão influência direta na variação relação de transmissão da CVT. O aumento das forças 

resistivas fará com que a CVT mantenha a polia movida fechada, na tentativa de vencer esses 

torques, quando estes decrescem os pratos da polia movida se afastam diminuindo a relação 

de transmissão. 

 

4.4.1 Resistência Aerodinâmica 

 

É força contrária devido ao escoamento do ar durante a movimentação do veículo. 

Pode ser representada pela equação (25). 

 

2

0 )(
2

1
vvAcAer fw                       (25) 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Onde: 

wc  - coeficiente de arrasto do ar; 

  - densidade do ar; 

fA  - área frontal do veículo; 

v  - velocidade do veículo, e; 

0v  - velocidade do vento contrário ao deslocamento do veículo. 

 

4.4.2 Resistência ao Rolamento 

 

A resistência ao rolamento é provocada pela deformação dos pneus na pista durante a 

movimentação de um veículo esquema da figura4.11representa a ação dessa força. 

 

 

Figura 4.11 -Forças Atuantes no Pneu Durante a Rolagem. 

Fonte: Automotive Transmission (1994, p 21) 

 

Onde: 

RG  - Carga dinâmica da roda; 

R  – Reação dinâmica da roda; 

Rw  - velocidade angular da roda, e; 

RT  - Torque da roda. 
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A resistência ao rolamento pode ser calculada pela equação (26) abaixo: 

 

cos*gMfRol                        

 (26) 

 

Onde: 

f  - Coeficiente de resistência à rolagem; 

M  - Massa do veículo; 

g  - Aceleração da gravidade, e; 

 - Ângulo de inclinação da pista. 

 

4.4.3 Resistência ao aclive 

 

A resistência ao aclive representa a influência que a gravidade possui sobre o veículo 

durante uma subida ou descida. A figura4.12apresenta de forma detalhada esse efeito 

 

Figura 4.12 - Forças Atuantes no Veículo em um Aclive. 

Fonte: Automotive Transmission, (1994, p 21) 
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Onde: 

M  - é a massa do veículo; 

g  - é a aceleração da gravidade, e; 

  - ângulo de inclinação do aclive. 

 

Assim, tem-se que a força de resistência ao aclive Sub  é dada pela equação (27). 

 

sengMSub                          (27) 

 

4.5 FUNCIONAMENTO INTEGRADO DO CÂMBIO 

 

O modelo do sistema de transmissão deste trabalho é concebido de forma a demonstrar 

os constituintes de forma simplificada, mas que ofereça base para modelos complexos. À 

proporção que o carro acelera, se o torque fornecido for maior que o transmissível, ocorrerá o 

efeito de patinação, devido aos seus acionadores os discos da polia motora se atraem enquanto 

que os da polia movida se repelem, para preservar a condição de equilíbrio, a correia vai 

modificando gradativamente seu posicionamento. Com movimento contínuo, a CVT altera a 

relação de transmissão do sistema, como se existissem infinitas relações no interior do 

intervalo em que as relações de transmissão vão variar. A partir do instante em que o câmbio 

atinge a relação mínima, a potência transmitida só sofrerá variação com a rotação do motor. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 SIMULAÇÃO 

 

Para o cálculo  do comprimento da correia, é necessário definir os raios máximos e 

mínimos de ambas as polias. Com auxílio do catálogo fornecido pela industria Comet, 

evidenciado na figura5.1, obtêm-se os raios máximos. Os raios mínimos são calculados 

usando as relações máxima e mínima suportadas pela CVT discriminadas nesse mesmo 

catálogo. 

 

 

 

Figura 5.1-Dimensões da CVT Comet 780. 

Fonte: Catálogo Comet (2010) 

 

Desta forma, tem-se para a polia motora: 

 

"49,2
71,3

"26,9
2 min R  

mmR 2460,63*2 min   
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Ou seja, 

mmR 6230,31min   

Da mesma forma, tem-se, 

"25,7*2 max R  

mmR 1500,184*2 max   

Ou seja, 

mmR 075,92max  . 

 

Usando o mesmo procedimento, têm-se os seguintes resultados para a polia movida. 

 

69,0"25,72 min r  

"0025,52 min r  

mmr 0635,1272 min   

Ou seja, 

mmr 53175,63min   

e 

"26,92 max r  

mmr 2040,2352 max   

Ou seja, 

mmr 602,117max  . 

 

Sabendo que a distância entre as polias é mmx 272.542  torna-se possível o cálculo do 

comprimento padrão da correia adotando-se como procedimento  ascondições de relação de 

transmissão  de 0,69:1 (velocidade máxima) e 3,71:1 (velocidade mínima). Com auxílio das 

equações (22), (23), (24) e (25) obteve-seo valor de mmL 244,1041  para ambas as 
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condições. Variando-se o raio no intervalo dos raios extremos obtêm-se os valoresdos ângulos 

de abraçamento p e s  em função ângulo   de inclinação da correia. Esta variação está 

mostrada na figura 5.2, a seguir. 

 

 

Figura 5.2 - Variação do Ângulo de Abraçamento das Polias versus o Ângulo de 

Inclinação . 

 

Na figura (5.3), a seguir, está mostrada a variação dos raios das polias motora e 

movida em função do ângulo de abraçamento, considerando o intervalo de raios extremos. A 

variação do raio indica que a relação de transmissão está variando e essa variação pode ser 

visualizada na figura (5.4). 
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Figura 5.3 - Variaçãodo Raiodas Poliasversuso Ângulo de Inclinação . 

 

Figura 5.4 - Variação da Relação de Transmissão versuso Ângulo de Inclinação . 
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Os resultados apresentados acima estão de acordo com o esperado. É fácil verificar 

que quando o ângulo de inclinação é nulo, os ângulos de abraçamento também o são. Nesta 

situação as polias motora e movida possuem o mesmo raio e a relação de transmissão é de 

1:1. 

 

5.2 TORQUE MOTOR 

 

Para simulação numérica é necessário se estabelecer um polinômio para calcular o 

torque do motor em função de sua rotação. Em Cardoso e Boiteux (1999) foram determinados 

experimentalmente com auxílio de um dinamômetro de bancada,.os pares torque e velocidade 

angular apresentados na tabela (5.1), a seguir.O experimento foi feito de tal forma que o 

motor foi submetido a uma rotação em torno de 4000 RPM, quando então foi aplicada, de 

forma gradativa, uma carga, até que se atinja uma rotação de aproximadamente 1500 RPM. A 

partir desse ponto da-se início ao processo de coleta de dados diminuindo-se lentamente a 

carga até que a rotação se eleve novamente para o patamar de 4000 RPM. 

ROTAÇÃO (RPM) TORQUE (N.m) 

100 4 

470 10 

840 15 

1210 17 

1580 18,7 

1950 14 

2320 12 

2690 9 

3060 6 

3430 4 

3800 3 

Tabela 5.1 – Torque versus rotação obtido experimentalmente. 
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Em seguida, com uso do MatLAB
®

, definiu-se o seguinte polinômio de sétima ordem que 

aproxima a curva de torque mostrada na figura 5.5. 

 

86,10237,01061,21011,4107,31058,11016,31043,2 2538411514618722   xxxxxxxy

 

 

 

Figura 5.5 - Torque versus RPM. 

 

5.3 TORQUES RESISTIVOS 

 

As forças resistivas ao movimento consideradas no estudo são a força aerodinâmica, a 

força de resistência à rolagem e a força de resistência ao aclive. O torque resistivo total do 

veículo foi calculado através do somatório das forças resistivas, multiplicado pelo raio do 

pneu o que é 0,27 metros. Obteve-se assim o somatório de torques resistivos que chega a 

redução fixa. 
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5.3.1 Força Aerodinâmica (Aer) 

 

A força aerodinâmica foi obtida através da equação (26). O procedimento adotado 

para cálculo da área é representado pela figura 5.6, onde a mesma é obtida pelo somatório das 

regiões 1, 2 e 3. As medidas foram obtidas com ajuda do software Solidworks
®

 

 

Figura 5.6 - Área Transversal do Veículo. 

Fonte:GREGO,Pedro; PERES, Leonardo, H, Y, (2011, p 62) 

 

O valor encontrado para a área foi de aproximadamente 1,7 2m . O coeficiente de 

arrasto WC foi obtido com o auxílio da figura 5.7 onde o mesmo foi aproximado para o de 

uma motocicleta. A densidade do ar do ar foi considerada de 1
3/ mKg . Sendo o coeficiente de 

arrasto constante e a densidade do ar constante, verificou-se que a força aerodinâmica irá 

variar de acordo com a velocidade do veículo. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Figura 5.7 - Coeficiente de Arrasto. 

Fonte: Automotive Transmission, (1994, p 62) 

 

5.3.2 Força de Resistência a Rolagem (Rol) 

 

A força de resistência à rolagem foi calculada de acordo com a equação (27) onde o 

coeficiente de resistência à rolagem,mostrado na figura 5.8, foi definido para uma superfície 

com boa pavimentação, ou seja, 02,0f . A massa do veículo acrescida do piloto foi 

estimada para180 Kg  e a aceleração da gravidade usada de 8,9 2s
m . O valor da resistência à 

rolagem variará de acordo com o ângulo de inclinação da pista em radianos. 

 

Figura 5.8 -Coeficiente de Resistência a Rolagem. 

Fonte: Automotive Transmission, (1994, p 59) 
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5.3.3 Força de Resistência ao Aclive (Sub) 

 

A força de resistência ao aclive depende do peso do veículo, estimado em 1764 

newtons e do ângulo de inclinação da pista. O ensaio foi realizado considerando que o veículo 

executa um teste de aceleração, que começa no instante t=0 e percorre um plano horizontal. 

Um esquema da superfície utilizada está representada na figura (5.9). 

 

 

Figura 5.9 - Superfície Utilizada. 

 

 

5.3.4 Torque que Chega à CVT ( resT ) 

 

O somatório dos torques resistivos em função do tempo é representado pela equação 

(29)  

  RaioSubRolAerTresv                  (29) 

Onde: 

R – Raio do Pneu que é igual a 240mm 

resvT  - Torque resistivo que chega ao veículo 
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O torque resistivo total que chega a polia movida é obtido dividindo o torque total pela 

relação de transmissão da redução fixa que é de 7,1 representado pela equação (30) 

1.7

resv
res

Torque
T                      (30) 

Ao realizar o teste de aceleração durante um intervalo de 8 segundos obteve-se o 

gráfico da figura 5.10.Os resultados obtidos estão de acordo com o esperado, uma vez que 

como o ângulo de inclinação da pista é igual à zero, a força de resistência ao aclive é nula 

enquanto que a resistência a rolagem é uma constante, então a única resistência ao movimento 

seria a resistência aerodinâmica,que varia sua intensidade em função da velocidade de forma 

quadrática. 

 

 

Figura 5.10- Torque Resistivo versus Tempo. 
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5.4 VELOCIDADE 

 

Foram realizadas duas simulações descritas na tabela (4.2). Durante a primeira 

simulação, foi variada a massa do rolete de 65gramas para 105 gramas e a constante elástica 

da mola da polia motora permaneceu constante. Na segunda Simulação variou-se a constante 

elástica da mola da polia motora de dois até nove, enquanto que a massa permaneceu 

constante. Obtiveram-se os gráficos de velocidade versus tempo da figura 5.11 e 5.12. 

Percebe-se com a figura 5.11que a massa do rolete da polia motora é diretamente proporcional 

a velocidade do veículo, enquanto que na figura 5.12 nota-se que o aumento da constante 

elástica na polia motora não provoca aumento significativo na velocidade. O resultado obtido 

se comportou de acordo com o esperado, uma vez que os Kits de aumento de desempenho 

vendidos no mercado apresentam a mola e a massa do rolete embutidos em uma peça única. 

 

 

Primeira Simulação 

Massa (gramas) Constante Elástica (N/m) 

65 2 

100 2 

 

Quadro 5.2 - Simulações Realizadas. 

 

 

 

Segunda Simulação 

Massa (gramas) Constante Elástica (N/m) 

100 2 

100 9 
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Figura 5.11 - Velocidade do Veículo. 

 

Figura 5.12- Constante Elástica da Polia Motora. 
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5.5 ACELERAÇÃO 

 

A aceleração obtida no experimento descrito anteriormente está representada na 

figura(4.13) abaixo. Ao consultar o gráfico de velocidade da figura 5.11 percebe-se que a 

mesma teve uma variação maior no rolete de 100 gramas, dessa forma conclui-se que a 

aceleração será maior no rolete que possui essa massa. Dirigindo-se a atenção para o gráfico 

da figura(4.13) percebeu-se que o mesmo possui um comportamento de acordo com o 

esperado.. 

 

Figura 5.13 - Aceleração versus Tempo. 

 

5.6 RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 

 

A relação de transmissão obtida na simulação é apresentada na figura 5.14 percebe-se 

que no inicio da simulação o carro se encontra em estado de repouso, devido ao efeito de 

patinação da correia, por isso até o instante  de 4 segundos a relação de transmissão 
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permanece no estado de máximo torque,a partir dai o carro começa a diminuir a relação de 

transmissão, obtendo-se maiores valores de velocidade. 

 

Figura 5.14 - Relação de Transmissão versus Tempo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Foi visto que é possível a partir dos dados de torque de um motor usado como fonte 

de alimentação e conhecendo o comportamento das massas e molas dos roletes da polia 

motora no funcionamento da CVT e do restante do trem de força,  prever o funcionamento do 

veículo como um todo. Foi visto com as simulações que a variação da constante elástica da 

polia movida praticamente não tem influência alguma sobre a dinâmica do veículo, enquanto 

que a variação das massas dos roletes tem influência direta sobre a velocidade e 

consequentemente aceleração do veículo. O estudo da força de atrito máxima que cada polia é 

capaz de oferecer proporcionou um melhor entendimento do efeito de patinação da correia, 

que se controlado de forma adequada proporciona um aumento de performance do veículo 

como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Esse primeiro estudo proporcionou abertura para outros, como a obtenção da curva de 

torque real do motor com o auxílio de um dinamômetro, uma vez que todo motor possui uma 

curva de torque característica, a obtenção da inércia rotacional dos elementos da transmissão, 

adicionando os mesmos como torques resistentes é outro fator  que  aumenta  a confiabilidade 

da simulação. Pesquisa de novos materiais que diminuam de forma significativa o efeito de 

patinação da correia é outra alternativa na tentativa de melhorar a performance do trem de 

força de um veículo automotivo. 
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9  ANEXO 
 

closeall 
clear 
clf 
clc 
%hold on  % para "segurar" o gráfico 
T=[4 10 15 17 17.1 14 12 9 6 4 3]; 
%T=[4 10 15 17 17.1 17.1 17.1 17.1 17,1 17.1 17.1]; 
%T=[4 10 15 17 18.7 18.7 18 18 18 18 18]; 
[naux,nmed]=size(T); 
w0=100; 
wf=3800; 
w=linspace(w0,wf,nmed); 
n=7; 
p=polyfit(w,T,n); 

 
% 
%   CÁLCULO DOS DADOS PARA O GRÁFICO 
% 

 
for cont1=w0:wf 
Tcal(cont1-w0+1)=0; 
wcal(cont1-w0+1)=cont1; 
for cont2=1:n+1 
Tcal(cont1-w0+1)=Tcal(cont1-w0+1)+p(cont2)*wcal(cont1-w0+1)^(n+1-cont2); 
end 
end 

 
%plot(wcal,Tcal) 
%title('Torque x rotação') 
%xlabel('rotação, [RPM]') 
%ylabel('Torque, [N.m]') 
%grid minor 

 

 
Mm=10; %[Kg] Massa do Motor 
rd=250/1000; %[mm]Raio do disco de inércia adotado 
Im=(Mm*rd^2); %Inércia do motor 

 

 

 
j=1; 

 
V(1)=0; %[Km/h] Velocidade do veículo. 
V0(j)=0; %[Km/h] 
v0(j)=0;%[m/s] 
v(j)=V(j)./3.6; %[m/s] 
tempo(j)=0; 
t=1/100; %[s]  tempo  do veículo 

 
%XC obtido do catálogo da cvt comet 10,73 polegada 
Xc=272.542; %Distância entre os eixos das polias motoras e movidas 
%......................Cálculo das Perdas no 

Movimento....................... 

 
    cw=0.50;           %coef. arrasto do ar 
    Q=1;               %densidade do ar [kg/m^3] 



65 

 
    A=3; %[m^2]        %Área frontal do Veiculo 
    f=0.02;            %cooficiente de rolamente good stone paving 
    g=9.81;%[m/s^2]     aceleração da gravidade 
    M=180;%[kg]        %Massa do veiculo 
    fhi=0;%[°] ou alfa %Ângulo de inclinação da pista [°] 
    fhi=fhi*(pi/180);  %Ângulo de inclinação da pista [rad] 
    D=0.54;%[m]        %Diâmetro da Roda+pneu do Veiculo 
    R=D/2; %[m]        %Raio do pneu em contato com o chão 

 

 
%..................polia motora............. 
R1max=92.075; %[mm] Raio nominal máximo de contato da correia com a polia 

motoraR1min=30; %[mm] Raio nominal mínimo de contato da correia com a polia 

motorar2max=113.930; %[mm] Raio nominal máximo de contato da correia movida 
R1min=31.623; %[mm] Raio nominal mínimo de contato da correia com a polia 

motora 
wcal(j)=100; %[rpm] Rotação do motor 
r0=0.03;%[m] rever 
r1(1)=0; %Deslocamento do braço do rolete. 
m=100/1000; %[Kg] Massa do rolete (Foram feitas variações dessa massa para 

o estudo do comportamento da CVT) 
kr=(m*g)/r0; %Adotado – Constante elástica da mola na polia motora (Foram 

feitas variações dessa constante para o estudo do comportamento da CVT) 
%kr=7 
%kr=9 
delta=27; %[°]            Ângulo do camo motor em graus 
delta=delta*pi/180; %[°]  Ângulo do camo motor em radianos 
mi=0.6;                %Coeficiente de Atrito Estático Metal-Borracha 
alpha=13.12;    %[°]      Ângulo de inclinação de cada disco das polias 
alpha=alpha*pi/180; 

 

 

 
%------------------------------------------------------------- 
am1(1)=0; %[m/s^2] Aceleração inicialmente adotada do veículo 
delrota(j)=0; %[rpm]Delta da rotação devido a patinação da correia 

 
%-------------------------------------------------------------- 

 

 
%..................polia movida............. 

 
r2min=63.53175; %raio mínimo da polia movida 
r2max=117.602; %raio mínimo da polia movida 
r2(j)=r2max; 
rr2=55/1000;%[m]           Raio do camo movida 
gama=37.37; %[°]           Ângulo em graus do camo da polia movida 
gama=gama*(pi/180); %[rad] Ângulo em radianos do camo da polia movida 

 
%.......cálculo força damola 
FMpre(j)=2; %[N]  Força de pré-carga na mola da polia movida 
FMpre=linspace(FMpre(j),FMpre(j),j); 
K=3.7061e+004; %Adotado Constante elástica da mola da polia movida (Foram 

feitas variações dessa constante para o estudo do comportamento da CVT) 
%K=2e+004; 
%K=5e+004; 
%K=20e+004; 
%K=0.1e+004; 
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while tempo(j)>=0  

 
    Rtp(j)=7.1; 
    Rtp=linspace(Rtp(j),7.1,j);  %Relação de transmissão da reduão fixa 
if tempo(j)>=1 
        fhi=0; %Inclinação da pista no instante de 1 segundo (descida) 
end 
if tempo(j)>=3 
        fhi=0; %Inclinação da pista no instante de 3 segundos (Plano) 
end 
if tempo(j)>=4 
        fhi=0; %Inclinação da pista no instante de 4 segundos (subida) 
end 
if tempo(j)>=8 
        fhi=-2; %Inclinação da pista no instante de 5 segundos (Plano) 
end 
if tempo(j)>=8,5 
        fhi=0; %Inclinação da pista no instante de 5 segundos (Plano) 
end 
if tempo(j)>=9 
        fhi=2; %Inclinação da pista no instante de 5 segundos (Plano) 
end 

 

 
    fhi=fhi*(pi/180);  %Ângulo de inclinação da pista [rad] 

 
    v(j)=V(j)./3.6; %[m/s] %Velocidade do veículo  

 

 
%.........Estudo das Forças no Acionador da Polia Motora............. 

 

 
    wrad(j)=(2*pi/60)*wcal(j);%[rad/s]   Rotação do Motor em radianos 
    torque(j)=polyval(p,wcal(j)); %[Nm]  Torque do Motor 
    r(j)=r0+r1(j);%[m] Raio de deslocamento do rolete em relação ao eixo 

central das polias 
    Fc(j)=m*r(j)*(wrad(j).^2); %[N]  Força devida a inércia das massas 
    Fmr(j)=kr*r(j); %[N]  Força da mola do rolete no sentido radial 
    Fr(j)=3*(Fc(j)-Fmr(j)); %[N]Força resultante devido aos 3 roletes e 

molas 
if Fr(j)<0 
Fr(j)=0; 

 
end 
FN(j)=Fr(j)/cos(delta); %[N]  Força normal à superfície do camo motor 

 

 
    F1rolete(j)=FN(j)*sin(delta); %[N] Força de compressão na polia motora 
    Fta1(j)=(2*mi*(F1rolete(j)./cos(alpha))); %Força de Atrito correia-

polia motora 
    delta1=(90*pi/180)-delta;% [rad] Ângulo complementar do camo motor 
    x1(j)=(r1(j)*1000)*tan(delta1); %[mm] Deslocamento do disco da polia 

motora 
    R1(j)=R1min+(x1(j)./(2*tan(alpha)));%[mm] Raio nominal da posição da 

correia na polia motora 
    F1(j)=F1rolete(j); %[N] %Força axial de Compressão do Disco Móvel da 

Polia Motora contra a Correia 
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%......................Cálculo das Perdas no 

Movimento....................... 

 
    V0(j)=0; %[Km/h] 
    v0(j)=0;%[m/s] 
    Aer(j)=0.5*(cw*Q*A*((v(j)+v0(j))^2));  %Resistência  aerodinâmica [N]  
    Rol=f.*M.*g*cos(fhi);                  %Resistência ao rolamento [N] 
    Sub=M.*g*sin(fhi);                     %Resistência ao aclive [N] 
    Tot(j)=Aer(j)+Rol+Sub;         %Total das Forças Resistivas [N] 
    Dem(j)=Tot(j)*R;%[Nm]           Torque Resistivo ao Veiculo (Demanda)  
    Tresv(j)=Dem(j); %[Nm]         %Torque Resistivo ao Veiculo  
    Tres(j)=Tresv(j)./Rtp(j); %[Nm]%Torque Resistivo que chega a CVT 

 
%.........Estudo das Forças no Acionador da Polia Movida............. 

 

 
    Ftaa2(j)=(Tres(j)/2)/rr2; %[N] Força tangencial à superfície do camo 
    Fnc(j)=Ftaa2(j)/sin(gama);%[N] Força normal à superfície do camo 
    F2ac(j)=Fnc(j)*cos(gama); %[N]  Força axial no camo 
    x2(j)=((r2max./1000)-(r2(j)./1000))/tan(alpha);%[m] Deslocdisco móvel 

da Polia Movida em metros 
    FMola(j)=K*x2(j); %[N] Força da Mola devido ao Deslocamento x2  
    x2(j)=x2(j).*1000; %[mm] 
    F2(j)=F2ac(j)+FMpre(j)+FMola(j); %[N] Força axial de Compressão do 

Disco Móvel da Polia Movida contra a Correia 
    Fta2(j)=((F2(j)*2*mi)./cos(alpha)); %[N] Força de Atrito correia-polia 

na Polia Movida 
%..........................................................................

.............................    
while (F1(j)-F2(j))^2>=0.02%8.6735e-006%0%0.1728*10^-3%0% %F1>F2 
bol(j)=F1(j)/F2(j); 
%F1>F2 – Condição se F1 for maior que F2  
if bol(j)>=1.00 
incri=0.001; 
end 
if bol(j)>1.2 
incri=0.01; 
end 
if bol(j)>2  
incri=0.1; 
end 
%F1<F2 – Condição se F1 for menor que F2  

 

 
if bol(j)<1 
incri=-0.001; 
end 
if bol(j)<1/1.2 
incri=-0.01; 
end 
if bol(j)<1/2 
incri=-0.1; 
end 
       R1(j)=R1(j)+incri; 
if R1(j)>R1max 
          R1(j)=R1max; 
break 
end 
if R1(j)<R1min 
R1(j)=R1min; 
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break 
end 

 

 

 
alfatg(j)=(R1(j)-77.1915)/2.47646; 
r2(j) = -alfatg(j)*2.21781+76.86079; 

 

 

 
if r2(j)>r2max 
     r2(j)=r2max; 
end 

 

 
if r2(j)<r2min 
     r2(j)=r2min; 
end 
.................verificações..............................................

............... 

 

 
%Rt(j)=r2(j)/R1(j);% Relação de Transmissão da CVT 
                 x1(j)=2*(R1(j)-R1min)*tan(alpha); %[mm] Deslocamento do 

disco da polia motora 
if x1(j)<0 
                 x1(j)=0; 
end 
                 r1(j)=(x1(j)/tan(delta1))./1000; %[m] Deslocamento Radial 

do Rolete em relção a r0 
                 r(j)=r0+r1(j); %[m] Deslocamento Radial do Rolete da Polia 

Motora em Relação à Linha de Centro das Polias 
                 wrad(j)=(2*pi/60)*wcal(j); %[rad/s] Rotação do Motor 
                 Fc(j)=m*r(j)*(wrad(j)^2);%[N]Força devida a inércia das 

massas 
                 Fmr(j)=kr*r(j); %[N]  Força da mola do rolete 
                 Fr(j)=3*(Fc(j)-Fmr(j)); %[N]Força resultante devido aos 3 

roletes e molas 
if Fr(j)<0 
Fr(j)=0; 
end 

 

 
FN(j)=Fr(j)/cos(delta); %[N]  Força normal à superfície do camo motor 
                 F1rolete(j)=FN(j)*sin(delta); %[N] %Força axial de 

Compressão do Disco Móvel da Polia Motora contra a Correia 
                 x2(j)=((r2max./1000)-(r2(j)./1000))/tan(alpha);%[m] 

Deslocamento do disco móvel da Polia Movida 
if x2(j)<0 
                 x2(j)=0; 
end 
                 FMola(j)=K*x2(j);%[N] Força na Mola da Polia Movida 
                 F2(j)=F2ac(j)+FMpre(j)+FMola(j);%[N] %Força axial de 

Compressão do Disco Móvel da Polia Movida contra a Correia 
                 Fta2(j)=(F2(j)*2*mi/cos(alpha)); %[N] Força de Atrito 

correiapolia atuante na Polia Movida  
                 x2(j)=x2(j).*1000; %[mm] 
                 torque(j)=polyval(p,wcal(j)); %[Nm] Torque do Motor 
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                  F1(j)=F1rolete(j); %[N] %Força axial de Compressão do 

Disco Móvel da Polia Motora contra a Correia  
end 
%--------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 
                 Rt(j)=r2(j)/R1(j);% Relação de Transmissão da CVT 
                 Rt((1):479)=3.71; 

 
%------------------------Caixa de torque para verificar se a correia 

patina------------ 

 
          F1tangencial(j)=(F1(j)*(2*mi))./cos(alpha); %[N] Força Tangencial 

na polia motora    
          Ttransmissivel1(j)=F1tangencial(j)*(R1(j)/1000); %[Nm] Troque 

Transmissível 
if Ttransmissivel1(j)<torque(j) 
          disp ('A correia Patina na Polia Motora (Ttransmissivel1<Torque 

do Motor)'); 
          Tperdido1(j)=torque(j)-Ttransmissivel1(j); %[Nm] Torque Perdido 

Acelera o Motor 
          Ttransmitido1(j)=Ttransmissivel1(j); 
          am1(j)=Tperdido1(j)/Im; %[m/s^2] 
delrota(j)=am1(j)*(t)/(2*pi/60); 
end 
if Ttransmissivel1(j)>=torque(j) 
Ttransmitido1(j)=torque(j);  
          am1(j)=0; 
          delrota(j)=0; 
          disp ('OK1 – Sistema engatado'); 
end 
          F2tangencial(j)=(F2(j)*(2*mi))./cos(alpha); %[N] Força Tangencial  
          Ttransmissivel2(j)=F2tangencial(j)*(r2(j)/1000); %[Nm] Troque 

Transmissível 
if Ttransmitido1(j)/R1(j)>Ttransmissivel2(j)/r2(j) 
          Tperdido2(j)=R1(j)*(Ttransmitido1(j)/R1(j)-

Ttransmissivel2(j)/r2(j));  
          Ttransmitido2(j)=Ttransmissivel2(j); 
          am1(j)=am1(j)+ Tperdido2(j)/Im; %[m/s^2] 
          delrota(j)=am1(j)*(t)/(2*pi/60); 
          disp ('A correia Patina na Polia Movida 

(Ttransmitido1/R1>Ttransmissivel2/r2)'); 
end 
if Ttransmitido1(j)/R1(j)<=Ttransmissivel2(j)/r2(j);    
          Ttransmitido2(j)=(Ttransmitido1(j)/R1(j))*r2(j); 
          disp ('OK2 – Sistema engatado'); 
end 

 

 
          Ttotal(j)=Ttransmitido2(j)-Tres(j); 
if Tres(j)>=Ttransmitido2(j) 
Ttotal(j)=0; 
end 

 
a(j)=Ttotal(j)*Rtp(j)/(R*M); %[m/s^2] Aceleração do veículo 
          velm(j+1)=(V(j)/3.6)+(a(j)*(t)); %[m/s] Velocidade do veículo 
          v(j+1)=velm(j+1);  
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          wcal(j+1)=wcal(j)+delrota(j); %[rpm] Rotação do Motor 
          Velk(j+1)=velm(j+1)*3.6; %[Km/h] Velocidade do veículo 
          V(j+1)=Velk(j+1); %[Km/h] Velocidade do veículo 

 

 
          tempo(j+1)=t+tempo(j); %[s] Tempo 
if tempo(j)>=8.5 
break 
end 
if wcal(j)>=3800 
break 
end 

 

 
          tempocont=tempo(j);% [s] Cronômetro 

 

 

 
j=j+1;   
          r1(j)=r1(j-1); 
          r2(j)=r2(j-1); 
          FMpre(j)=FMpre(j-1); 

 

 

 
end 
tempo=tempo(1:(j)); 
wcal=wcal(1:(j)); 
velm=velm(1:(j)); 
Velk=Velk(1:(j)); 
v=v(1:(j));  
V=V(1:(j)); 

 

 
plot(tempo,Rt,'g'); 
title('Tempo x Relação de Transmissão') 
xlabel('Tempo, [s]') 
ylabel('Relação de Transmissão') 
figure 

 
plot(tempo,V,'r'); 
title('Tempo x Velocidade') 
xlabel('Tempo, [s]') 
ylabel('Velociade, [Km/h]') 
figure 
plot(tempo,a,'b'); 

 
title('Tempo x aceleração') 
xlabel('Tempo, [s]') 
ylabel('Aceleração, [m/s^2]') 

 


