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RESUMO 
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Universidade Federal de Santa Maria 
 
 

Calibração de um motor de competição 
utilizando simulação computacional, projeto de 

experimentos (DOE) e análise da taxa de liberação 
de calor 

AUTOR: VICTOR HUGO TAGLIEBER 
ORIENTADOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 17 de Julho de 2015. 
 

 

A competição Formula SAE é um conhecido evento mundial que desafia 

estudantes de engenharia a desenvolver um protótipo de corrida que seja rápido e 

confiável. Para isso, a calibração do motor torna-se um fator essencial para diminuir 

o consumo de combustível e aumentar potência e torque. Porém, a calibração do 

motor muitas vezes necessita de muito tempo e dinheiro gastos em horas de testes 

em dinamômetro, prejudicando também as partes mecânicas do motor. Uma forma 

de melhorar a potencia e torque é através da utilização da simulação computacional, 

uma vez que reduz o tempo dos testes e ajuda a prever mapas ideais de injeção de 

combustível e ponto de ignição. Portanto, este trabalho tem o objetivo de gerar um 

modelo computacional confiável e depois utilizar o design of experiment (DOE) para 

prever estes mapas ótimos em uma ampla faixa de rotações do motor. Através da 

variação da razão ar-combustível e do ponto de ignição busca-se um aumento no 

torque e consumo de combustível em todos pontos de carga e rotação do motor, 

para melhorar a estabilidade da combustão e dirigibilidade do protótipo.  

; 

Palavras chave: Formula SAE, estabilidade da combustão, otimização.      
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The formula SAE competition is a well known global event that challenges the 

engineers students to develop and design a fast and reliable racing prototype. The 

engine calibration becomes an essential factor to reduce the fuel consumption and 

increase the torque and power. However, can be very costly and time consuming, 

demanding from the teams many hours of dynamometer testing. To increase the 

power and torque the computational simulation becomes important, due to the time 

reducing and predicting ideal maps of fuel injection and ignition timing. So, this work 

has the objective to predict optimum maps using design of experiment (DOE). 

Varying the air-fuel ratio and ignition timing found an increase in torque and reducing 

in fuel consumption in all loads and engine speeds to improve combustion stability 

and drivability of the prototype. 

 

Key Words: Formula SAE, combustion stability, optimization.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto de motores de combustão interna tem se tornado um grande desafio 

de engenharia para os projetistas. Atualmente, cada vez mais se tem a necessidade 

de consumir menos combustível, reduzir as emissões residuais e aumentar a 

potência dos motores, através de técnicas de downsizing. 

Quando tratamos de motores de combustão interna para competições 

automobilísticas, as emissões residuais ficam em segundo plano, dando-se 

preferencia para o aumento do torque e potência e redução do consumo de 

combustível, evitando assim diversas paradas para abastecimento. 

Para isso, técnicas de calibração devem ser utilizadas para melhorar o 

desempenho do motor, com o objetivo de melhorar a dirigibilidade do veículo e 

reduzir flutuações de torque que prejudicam a resposta do veículo principalmente em 

condições parciais de carga do motor. 

Durante as competições de Formula SAE, também conhecida como Formula 

Student, as provas dinâmicas são as que mais proporcionam pontos para as 

equipes. Dentre elas, a prova de enduro juntamente com a prova de eficiência 

energética detém 40% dos pontos totais da competição. Para isso, um motor com 

um baixo consumo de combustível e torque constante pode resultar em um ganho 

de tempo ao final das provas. 

Para alcançar estes objetivos, muitas horas são necessárias em bancada 

dinamométrica para a realização de testes, além de um alto custo para a sua 

realização. Dessa forma, os softwares de simulação computacional aparecem como 

uma grande ferramenta para ajudar na otimização dos componentes do motor, tais 

como o Design of Experiment (DOE). 

Para isso, um modelo computacional preciso deve ser criado, através da 

insersão de dados confiáveis retirados de dados experimentais, entre eles as 

temperaturas, pressões e geometrias dos componentes, possibilitando uma correta 

análise de liberação de calor do sistema. 

Portanto, este estudo tem o objetivo de gerar mapas de injeção de combustível 

e tempo de ignição para um motor Honda CBR600RR da equipe Formula UFSM 

através de técnicas de otimização e DOE, realizadas no software GT-Power®. 
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1.1  Objetivo geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo validar um modelo computacional 

unidimensional e através deste gerar mapas de injeção de combustível e tempo de 

ignição para um motor de competição Formula SAE. 

 

 

1.2  Objetivos específicos 

 

 

a) Aquisição de dados em bancada dinamométrica; 

b) Validação do modelo computacional unidimensional para um modelo de 

combustão turbulenta; 

c) Realizar a otimização através do Design of Experiments (DOE); 

d) Comparação dos resultados obtidos experimentalmente com os resultados 

obtidos através de software; 

e) Gerar mapas de injeção de combustível e tempo de ignição; 

 

 

1.3 Delimitação do tema 

 

Instrumentação, análise de liberação de calor através de testes em bancada 

dinamométrica, validação do modelo computacional, realização de Design of 

Experiment, otimização do ponto de ignição e injeção de combustível visando um 

maior torque e menor consumo de combustível. 

 

 

1.4  Justificativa 

 

Com o intuito de reduzir o tempo e recursos gastos em testes em dinamômetro, 

a simulação computacional tornou-se uma ótima ferramenta para otimização e 

desenvolvimento dos motores de combustão interna. Através de técnicas como o 

design of experiment, pode-se reconhecer os pontos otimizados de tempo de ignição 
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e injeção de combustível. Dessa forma, testes experimentais e simulação 

computacional podem trabalhar de uma forma unificada para deixar o motor em suas 

melhores condições, a fim de proporcionar uma melhor dirigibilidade ao piloto em 

pista e portanto, ganho de tempo ao final de cada prova. 

 

 

1.5  Estrutura do trabalho 

 

 

Capítulo 1 – Introdução, onde as considerações iniciais são apresentadas, os 

objetivos do trabalho traçados e a justificativa desenvolvida; 

Capítulo 2 – Revisão bibiográfica, citação dos principais fundamentos dos 

motores ciclo Otto, fundamentos da combustão em motores ciclo Otto e 

caracterização da simulação computacional; 

Capítulo 3 – Materiais e métodos, detalhando a elaboração do procedimento 

experimental; 

Capítulo 4 – Resultados e discussões, onde os resultados obtidos são 

apresentados e discutidos; 

Capítulo 5 – Conclusão, breve fechamento do trabalho frisando os pontos mais 

importantes encontrados durante o trabalho proposto. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

  

2.1 Motores de combustão interna 4 tempos 

 

 

A maioria dos motores existentes instalados em automóveis operam 

atualmente segundo o ciclo de 4 tempos. Estes tem o objetivo de converter energia 

química de um combustível em energia mecânica em um eixo para gerar trabalho. 

Dessa forma, a cada duas voltas do virabrequim tem-se uma combustão que é 

responsável por gerar trabalho. 

 

 

Figura 1 - Os quatro ciclos de operação 

Fonte: Heywood, 1988 

 

 

 O ciclo de admissão começa com o pistão no ponto morto superior, quando 

as válvulas se abrem e o pistão desce até o ponto morto inferior. A depressão gera 

uma queda na pressão e faz com que o ar entre no cilindro. Após isso fecha-se a 

válvula de admissão e começa a compressão, até o ponto morto superior onde 

ocorre uma faísca e assim a combustão. O pistão desce novamente até o ponto 

morto inferior pelo processo de expansão dos gases queimados e o aumento da 
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pressão. Ao chegar no ponto morto inferior abre-se a válvula de exaustão e o pistão 

sobe até o ponto morto superior para completar o ciclo. (HEYWOOD, 1988) 

 A válvula de exaustão abre em aproximadamente 40° à 60° antes do pistão 

chegar ao ponto morto inferior, aproveitando a pressão existente dentro do cilindro 

para expelir os gases já queimados, ela fecha completamente alguns graus após o 

ponto morto superior, entre 15° e 30°. Antes do pistão atingir este ponto a válvula de 

admissão abre, normalmente entre 10° e 20°, esse período é conhecido como 

overlap. Como a pressão de exaustão é maior do que a de admissão é possível que 

parte da mistura de gases queimados flua para dentro do coletor de admissão, 

entretanto, este fenômeno apresenta grande vantagem em altas rotações, pois um 

grande período de abertura da válvula de admissão aumenta a eficiência 

volumétrica. Quando o pistão passa pelo ponto morto superior, ocorre uma 

depressão dentro do cilindro, sendo esta menor do que a pressão atmosférica, a 

válvula de admissão fecha entre 50° e 70° após do ponto morto inferior, 

(HEYWOOD, 1988). 

 

 

2.1.1 Ciclo a volume constante 

 

 

 O ciclo de operação de um motor de combustão interna pode ser dividido em 

5 partes para poder melhor compreender a performance do motor, são elas: 

admissão, compressão, combustão, expansão e exaustão. Modelos para cada 

processo podem ser aproximados e estudados separadamente a fim de encontrar 

informações uteis para a operação do motor (HEYWOOD, 1988). 

 Segundo Heywood (1988), o motor de combustão interna não é um motor de 

calor na definição termodinâmica, não sendo um sistema fechado. Um motor pode 

ser mais bem analisado como um sistema aberto que realiza trocas de calor e 

trabalho com o ambiente. 

 Para um motor de ciclo Otto, pode-se afirmar que um ciclo a volume 

constante, onde a combustão ocorre em um período infinitamente pequeno, é o que 

melhor se aproxima. As figuras 2 e 3 apresentam os diagramas pressão (p) x volume 

(V), em que a figura 2 apresenta o ciclo real e a figura 3 o ciclo ideal de um motor 

ciclo Otto (HEYWOOD, 1988). 
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Figura 2 - Diagrama p x V real 

Fonte: Heywood, 1988 

 

 

 

Figura 3 - Diagrama p x V ideal 

Fonte: Heywood, 1988 
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 Para realizar a análise ideal do ciclo a volume constante deve-se considerar 

algumas simplificações nos processos para uma forma conveniente: 

 

 Processo 1-2: compressão adiabática e reversível; 

 Processo 2-3: combustão adiabática a volume constante;  

 Processo 3-4: expansão adiabática e reversível; 

 Processo 4-5-6: exaustão adiabática com os eventos de válvula 

ocorrendo no PMS e PMI; 

 Processo 6-1: admissão sem mudança no volume do cilindro quando a 

diferença de pressão através das válvulas abertas tende a zero. Pressão 

de admissão e exaustão constantes com efeitos desprezíveis de 

velocidade (HEYWOOD, 1988). 

 

 Segundo Heywood (1988), a fase crítica e que melhor deve ser estudada é a 

fase de combustão, pois dá os indicativos do desempenho do motor quando se 

utiliza este ciclo. 

 

 

2.1.2 Funcionamento ciclo Otto 

 

 

Os motores de ciclo Otto, também chamados de spark ignition (SI), são 

motores que normalmente misturam o ar e o combustível antes de entrar na câmara 

de combustão usando um carburador ou sistema de injeção de combustível. Estes 

motores apresentam razão de compressão em torno de 8 a 12. O ar entra a 

temperatura ambiente e é controlado por um corpo de borboleta, controlando assim 

a entrada de ar no motor. A injeção de combustível é controlada por uma central de 

controle eletrônico permitindo controlar a quantidade desejada de combustível a ser 

injetada, que deve ser de aproximadamente 15 partes de ar para uma de 

combustível para ter-se uma combustão confiável (HEYWOOD, 1988). 

Em motores SI de quatro tempos, para manter uma maior potência em altas 

rotações, normalmente abre-se a válvula de admissão antes do ponto morto superior 

e fecha logo após o ponto morto inferior. Durante o processo de admissão, o ar e 
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combustível se misturam com os gases residuais que não saíram completamente da 

câmara de combustão do ultimo ciclo. Quando a válvula de admissão é fechada, 

ocorre a compressão do ar através da diminuição do volume do cilindro, ocorrendo 

um aumento na pressão e temperatura dos gases (HEYWOOD, 1988). 

Aproximadamente entre 40° e 10° antes do PMS acontece o disparo da faísca 

em que começa a combustão, propagando uma chama turbulenta através da 

câmara até se extinguir chegando às paredes do cilindro. A duração da combustão 

varia entre combustíveis, porém valores típicos encontram-se em torno de 40° e 60° 

do virabrequim. Existe ainda um ponto ótimo para ser disparada a faísca para uma 

determinada quantidade de ar e combustível em que temos o máximo torque do 

motor, chamado Maximum Brake Torque (MBT) (HEYWOOD, 1988). 

 Perto do final do processo de expansão, abre-se a válvula de exaustão para a 

saída dos gases residuais de combustão, através da maior pressão existente dentro 

da câmara de combustão. Este processo tem duração variável em função da 

pressão existente no cilindro, fazendo assim com que possa restar uma quantidade 

de gás residual dentro do cilindro. A válvula de exaustão permanece aberta até 

pouco depois do PMS. Por esse motivo, ocorre um período em que a válvula de 

admissão e exaustão ficam abertas ao mesmo tempo, podendo resultar em um 

retorno dos gases de combustão para a admissão (HEYWOOD, 1988). 

 

 

Figura 4 - Eventos em um motor ciclo Otto 

Fonte: Heywood, 1988 
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2.2  Combustão em motores de ignição por centelha 

 

 

Ao ser disparada a faísca dentro da câmara de combustão e a chama começar 

a propagar-se, ocorre também um aumento de pressão dentro do cilindro, que 

alcança seu máximo valor logo após o PMS e pouco antes de toda a fração de 

combustível seja queimada. A medida que o pistão vai indo em direção ao ponto 

morto inferior (PMI), a pressão vai diminuindo.  

Para Pulkrabeck (2003), o processo de combustão de motores de ignição por 

centelha pode ser dividido em três regiões: (1) ignição e desenvolvimento de chama, 

(2) propagação de chama, e (3) extinção da chama. O desenvolvimento da chama é 

geralmente considerado o consumo dos primeiros 5% da mistura de ar-combustível. 

Durante o desenvolvimento da chama ocorre a ignição e o processo de combustão 

começa, porém o aumento da pressão é mínimo e pouco ou nenhum trabalho útil é 

produzido, como pode ser visto na figura 5. Praticamente todo o trabalho útil 

produzido em um ciclo do motor é o resultado do período de propagação da chama 

no processo de combustão. Este é o período onde a maior parte da massa de ar e 

combustível é queimado, em torno de 80-90%. A pressão do cilindro aumenta, 

proporcionando a força para produzir trabalho no curso de expansão. Os 5% 

restantes da massa de ar combustível que queima é classificado como extinção da 

chama. Durante este tempo a pressão diminui rapidamente e a combustão termina. 

 

 

Figura 5 - Pressão do cilindro na câmara de combustão de um motor de ignição por centelha 
como função do ângulo do virabrequim 

Fonte: Pulkrabeck, 2003. 
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2.2.1 Pressão Média Efetiva Indicada (Indicated mean effective pressure) 

(IMEP) 

 

A pressão média efetiva indicada (IMEP) é a razão entre o trabalho indicado 

por ciclo e o volume deslocado. Como trabalho indicado, entende-se a soma do 

trabalho do curso de compressão e exaustão (HEYWOOD, 1988). Pode-se calcular 

o IMEP pela equação 1. 

 

Equação 1 - Calculo do IMEP 

𝐼𝑀𝐸𝑃 =  
𝑊𝑐,𝑖

𝑉𝑑
 

 

 

2.2.2 Pressão Média Efetiva de Atrito (Friction mean effective pressure) 

(FMEP) 

 

 

A pressão media efetiva de atrito (FMEP) é a razão de trabalho dissipado por 

ciclo para superar o atrito dos componentes internos do motor e o volume deslocado 

do motor. 

 

 

2.2.3 Pressão média efetiva de bombeamento (Pump mean effective pressure) 

(PMEP) 

 

 

A pressão média efetiva de bombeamento (PMEP) é a razão do trabalho 

realizado pelo pistão sobre os gases do cilindro, durante o curso de compressão e 

expansão, e o volume deslocado do motor. 
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2.2.4 Pressão Média Efetiva (Brake mean effective pressure) (BMEP) 

 

 

A pressão media efetiva (BMEP) é a pressão responsável por gerar o trabalho 

útil do motor, sendo também uma medida de comparação entre motores de 

diferentes tamanhos. É proveniente do IMEP descontando-se as perdas por atrito e 

bombeamento, ou seja, FMEP e PMEP. Pode ser calculada pela equação 2. 

 

Equação 2 - Calculo do BMEP 

𝐵𝑀𝐸𝑃 =  
𝑃 𝑥 𝑛𝑟

𝑉𝑑 𝑥 𝑁
 

 

onde P é a potência, nr é definido como 2 para motores 4 tempos e 1 para motores 2 

tempos, Vd é o volume deslocado e N é a rotação. 

 

 

2.2.5 Variabilidade cíclica da combustão 

 

 

No processo de combustão, o desenvolvimento e propagação da chama variam 

de ciclo-a-ciclo e também de cilindro-a-cilindro, sendo essas variações indesejáveis 

pelo fato de prejudicarem o desempenho do motor. Este evento ocorre pela não 

uniformidade da mistura ar-combustível em torno da vela no momento da faísca e 

também dos movimentos de fluxo para dentro do cilindro (HEYWOOD, 1988). 

 Um parâmetro indicador da variabilidade cíclica é a covariância da pressão 

media efetiva indicada (COVimep), que pode ser verificada através de um sensor de 

pressão dentro do cilindro e calculada pela equação 3. 

 

 

Equação 3 - Calculo de COVIMEP 

𝐶𝑂𝑉𝑖𝑚𝑒𝑝 =  
𝜎𝐼𝑀𝐸𝑃

𝐼𝑀𝐸𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜
 𝑥 100 
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onde σimep é o desvio padrão do IMEP e IMEPmédio é o valor da média dos ciclos 

analisados. De acordo com Heywood (1988), grandes valores de COVimep 

prejudicam a dirigibilidade do veículo. Um exemplo da variabilidade cíclica no traço 

de pressão pode ser visualizado na figura 6. 

 

 

Figura 6 - Variabilidade cíclica da pressão do cilindro e taxa de liberação de calor calculada 

Fonte: Heywood, 1988. 

 

 

  Karvountzis-Kontakiotis et. al. (2015) realizou pesquisas em um motor Honda 

CBR600RR, analisando o COVimep através do traço de pressão do cilindro. Segundo 

o autor, altos valores de COVimep aumentam o consumo especifico de combustível e 

afetam o desempenho do motor. Afirma ainda que a variabilidade cíclica do motor é 

afetada principalmente pelos gases residuais de combustão, composição da mistura 

ar-combustível, quantidade de combustível, intensidade de turbulência dos gases e 

carga do motor. 

 Poetsch et. al (2015) analisou a variabilidade cíclica em um motor de quatro 

cilindros utilizando gasolina como combustível. Analisando o COVimep de 250 ciclos 

encontrou que este é mais afetado pelo fase inicial de propagação de chama. Além 

disso, concluiu que com o aumento da variabilidade cíclica aumenta-se também a 

ocorrência de detonação. 
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Young (1981) verificou que diminuindo a variabilidade cíclica nos motores é 

possível um aumento de 10% na potência, mantendo o mesmo consumo de 

combustível. 

 

 

2.2.6 Maximum Brake Torque (MBT) 

 

 

Como já descrito anteriormente, o inicio da combustão ocorre quando a faísca 

é disparada em algum momento antes do PMS. Para cada determinada condição de 

carga e razão de ar-combustível, um diferente ponto de ignição será o ponto em que 

apresentará o máximo torque do motor (MBT). Segundo Heywood (1988), ao 

adiantar-se o ponto de ignição tem-se um valor de pressão de maior magnitude, 

como pode-se observar na figura 7a. O efeito contrário ocorre quando se atrasa o 

ponto de ignição, tendo assim o pico de pressão menor e mais tardio. Um exemplo 

do efeito do avanço de ignição no torque pode ser observado na figura 7b, em que 

em rotação e razão ar-combustível constantes, qualquer alteração no ponto de 

ignição tem-se uma diminuição no torque. 

 

 

Figura 7 - (a) Influência do avanço de ignição na pressão do cilindro e (b) Torque relativo em 
função do avanço de ignição 

Fonte: Heywood, 1988 
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Daniel et. al. (2011) pesquisaram a influencia de diferentes combustíveis, 

entre eles o etanol e gasolina, em um motor monocilíndrico a fim de verificar alguns 

parâmetros de combustão quando operados no MBT. Ao utilizar-se o etanol, 

percebe-se que o MBT pode ser alcançado em maiores condições sem a ocorrência 

da detonação, ao contrário da gasolina, que acaba ficando limitada. Ao atingir o 

MBT, a gasolina apresentou uma combustão mais rápida assim como um consumo 

de combustível menor quando comparada ao etanol. 

Turkoz et. al. (2013) investigou os efeitos da alteração do ponto de ignição em 

um motor quatro cilindros usando etanol com 15% de gasolina como combustível. 

Pode-se concluir que avançando o ponto de ignição até o MBT obteve-se um 

aumento no torque e potência do motor. 

 

 

2.2.7 Análise da pressão no cilindro 

 

 

 A pressão dentro do cilindro muda conforme o ângulo do virabrequim em 

função da mudança de volume, combustão e transferências de calor. Através de 

dados precisos de pressão pode-se calcular informações de liberação de calor da 

combustão do motor. Dados indicativos como a pressão media efetiva indicada 

(IMEP), que representa a pressão média medida dentro do cilindro sem perdas por 

atrito, pode ser utilizada para o cálculo desses parâmetros (HEYWOOD, 1988). 

 Para adquirir estes dados, utiliza-se normalmente um transdutor de pressão 

piezoelétrico. Este transdutor contém um cristal de quartzo que é comprimido com o 

aumento da pressão gerando uma tensão elétrica proporcional a esta pressão. Com 

o auxilio de um amplificador de carga pode-se adquirir a pressão em função do 

ângulo do virabrequim (HEYWOOD, 1988). 

Segundo Ceviz (2011), a pressão no cilindro é um dos parâmetros mais 

importantes para analisar os fatores que afetam as características do motor. O 

mesmo autor ainda afirma que através de uma análise estatística de 50 ciclos do 

motor pode-se ter uma boa precisão nos dados para determinar a variabilidade 

cíclica do motor. 

Shehata (2014) analisou através da pressão do cilindro as curvas de liberação 

de calor, transferência de calor para as paredes e duração da combustão para 
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diferentes combustíveis. Pode-se concluir que a análise da pressão possibilita a 

aquisição de vários dados de forma satisfatória e através de diferentes métodos, 

sendo assim uma importante ferramenta para de análise de desempenho do motor. 

Maurya et. al (2013) realizou testes para medir a pressão no cilindro com um 

sensor de pressão e assim determinar a quantidade necessária de ciclos para 

diminuir a variação nas medidas. As medidas em um motor operando com auto-

ignição controlada, ou homogeneous charge compression ignition (HCCI), foram de 

3000 ciclos para resultar em um menor valor de desvio padrão, porém um valor de 

500 ciclos já se mostra um valor ótimo para os testes. Pode-se concluir ainda que o 

ruído elétrico influencia em uma medida precisa de pressão. 

  

 

2.2.8 Estrutura de chama 

 

 

O processo de combustão em motores de ignição por centelha é caracterizado 

por um fluxo turbulento. A estrutura de propagação da chama é uma fase crítica e 

essencial para a otimização do motor, sendo dependente dos movimentos dos 

gases, composição da mistura de ar e combustível e geometria da câmara de 

combustão [HEYWOOD, 1988]. A frente de chama se desenvolve a partir da 

descarga elétrica em um fluxo turbulento, fazendo com que o formato dessa frente 

seja semelhante ao de uma casca distorcida, como pode ser visto na figura 8 

(PFEFFER, 2002). 
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Figura 8 - Formato da propagação da frente de chama em relação ao ponto morto superior 

Fonte: Pfeffer, T. et al, 2002 

  

 

2.2.9 Velocidade Laminar de Chama 

 

 

 Uma importante propriedade intrinseca de combustivel, ar e gases queimados 

é a velocidade laminar de chama, definida como a velocidade normal a frente de 

chama que se move na direção dos gases nao-queimados os transformando em 

produtos de combustão. A frente de chama consiste em duas zonas, chamadas 

zona pré-queimada e zona de reação. A zona pré-queimada é a zona em que os 

gases são aquecidos pela conveção da zona de reação, não havendo uma liberação 

de calor nesta fase. A regiao entre os gases que liberam calor e a zona de gases 

queimados é chamada de zona de reação [HEYWOOD,1988].  

A velocidade de chama laminar a temperaturas e pressões típicas pode ser 

calculada segundo a equação 4 

 

Equação 4 - Velocidade Laminar de Chama 

𝑆𝑙 =  
𝑑𝑚𝑏/𝑑𝑡

𝐴𝑓𝜌𝑢
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onde a taxa de massa queimada é determinada pela taxa do aumento de 

pressão. 

 Os efeitos da mistura ar e combustível na velocidade de chama laminar para 

a gasolina e etanol também podem ser calculados através da equação 5 

 

Equação 5 - Velocidade laminar de chama para gasolina e etanol 

𝑆𝑙 = 𝑆𝑙,𝑜 (
𝑇𝑢

𝑇𝑜
)

𝛼

(
𝑝

𝑝𝑜
)

𝛽

 

 

 

onde To = 298K e po = 1 atm. Sl, 𝛼 e β são constantes do combustível, razão de 

equivalência e fração de gases queimados, podendo ser calculadas pelas equações 

6, 7 e 8 

 

Equação 6 - Coeficiente de temperatura da velocidade laminar de chama 

𝛼 =  2,18 − 0,8(Ф − 1) 

 

Equação 7 - Coecifiente da pressão da velocidade laminar de chama 

𝛽 =  −0,16 + 0,22(Ф − 1) 

 

Equação 8 - Coeficiente da velocidade máxima da velocidade laminar de chama 

𝑆𝑙,0 =  𝐵𝑚 +  𝐵Ф(Ф −  Ф𝑚)2 

 

 

onde Фm é a razão de equivalência combustível e ar onde Sl,o é máximo com o 

valor Bm. 

 Valores típicos das constantes dos combustíveis podem ser visualizados na 

tabela 1.  

 

Tabela 1 - Constantes dos Combustíveis para cálculo de velocidade laminar de chama 
(Adaptado de HEYWOOD, 1988). 

Combustível Фm Bm, cm/s BФ, cm/s 

Metanol 1,11 36,9 -140,5 
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Propano 1,08 34,2 -138,7 

Isooctano 1,13 26,3 -84,7 

Gasolina 1,21 30,5 -54,9 

 

 

Segundo Singh et. al (2015), a duração da combustão é influenciada pela 

mistura de ar e combustível presente na combustão, rotação e carga do motor. Com 

uma maior quantidade de combustível, maior carga e rotação a velocidade de 

propagação de chama é maior, proporcionando assim uma combustão mais rápida. 

Mann, Ting e Henshaw (2000) afirmam que a intensidade e tamanho da 

turbulência afeta diretamente a propagação da chama na câmara de combustão. 

Segundo os mesmos autores, existe um tamanho e intensidade ótimos para a 

ocorrência de turbulência, uma vez que com o aumento destes parâmetros também 

aumenta-se a velocidade da combustão. Pode-se ressaltar ainda que uma menor 

turbulência apresenta menor variabilidade cíclica na combustão. 

 

 

2.2.10 Curva de fração de massa queimada 

 

 

Como mencionado anteriormente, a curva de fração de massa queimada em 

função do posicionamento angular do virabrequim pode ser calculada através da 

curva de pressão do cilindro. Juntamente a estes dados, podem-se obter 

informações sobre a combustão dentro do cilindro. 

A taxa de liberação de calor da combustão em motores pode ser calculada 

com um grau de precisão satisfatória através da equação 9 que é baseada na 

primeira lei da termodinâmica.  

 

Equação 9 - Calculo da taxa de liberação de calor 

dQch

dθ
=

γ

γ−1
p

dV

dθ
+

1

γ−1
V

dp

dθ
+ Vcr [

T´

Tw
+

T

Tw(γ−1)
+

1

b Tw
ln (

γ−1

γ´−1
)]

dp

dθ
+

dQht

dθ
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Pode-se dizer que a equação é uma aproximação da mudança de pressão 

relacionada à quantidade de calor liberada pelo combustível na combustão, 

descontando as perdas por transferência de calor e ineficiências [HEYWOOD, 1988]. 

Um exemplo do uso desta equação pode ser visualizado na figura 9, que 

mostra a liberação de calor do combustível descontando as perdas por fendas entre 

o cilindro e o pistão, ineficiências e transferência de calor. 

 

 

Figura 9 - Curva de liberação de calor do combustível 

Fonte: Heywood (1988) 

 

 

Outra forma funcional de representar a curva de fração de massa queimada é 

através da função Wiebe, mostrada na equação 10 

 

Equação 10 - Função wiebe 

𝑥𝑏 = 1 − exp [ − 𝑎 (
𝜃 − 𝜃0

∆𝜃
)

𝑚+1

]   
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onde xb é a fração de massa queimada, θ é o ângulo do virabrequim, θ0 é o 

inicio da combustão, Δθ é a duração da combustão total e os parâmetros a e m são 

ajustáveis. 

 Segundo Heywood (1988), existe um período de desenvolvimento da chama, 

entre a centelha e uma fração notável de massa que tenham entrado em combustão, 

normalmente 10%, que é onde se define o real início da combustão. A duração 

efetiva do processo de queima vai dos 10% de massa queimada, final do estágio de 

desenvolvimento da chama, até 90% onde ocorre o fim do processo de propagação 

da chama. Essa escolha é arbitrária, contudo muito usual em função da dificuldade 

em determinar onde a combustão realmente começa e termina. 

Yeliana (2008) afirma que a função wiebe representa a quantidade de 

combustível queimada durante o processo de combustão, sendo uma função 

fundamental para a análise de liberação de calor no motor. O autor complementa 

que utilizando os três parâmetros da equação, a, b e duração da combustão, 

encontram-se os melhores resultados para a função wiebe. 

 

 

2.2.11 Combustão Anormal 

 

 

A combustão em motores pode não ocorrer da forma correta em algumas 

situações devido a alguns fatores. Existem dois tipos principais de problemas que 

provocam a combustão anormal e limitam a operação dos motores: ignição 

superficial e knock. 

 A ignição superficial é a ignição da fração de ar-combustível que não é dada 

pela vela de ignição, e sim por alguma parte quente dentro do cilindro, produzindo 

um ou mais pontos de chama e levando a uma combustão não controlada 

(HEYWOOD, 1988). 

 Outra forma de combustão anormal é o knock, que pode ser resultado de uma 

ignição superficial ou causada pela elevada pressão e temperatura dentro do 

cilindro. Neste processo a fração ar-combustível queima instantaneamente como 

uma explosão, gerando um ruído metálico e uma alta pressão no cilindro que é 

prejudicial para as partes mecânicas, por isso é considerado o fenômeno mais 

importante de combustão anormal (HEYWOOD, 1988). A ocorrência deste 
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fenômeno no sinal de pressão do cilindro pode ser observada na figura 10, 

mostrando um grande pico de pressão e uma grande oscilação no sinal. Segundo 

Stone (1992), a detonação pode ser eliminada através do atraso do ponto de 

ignição. 

 

 

Figura 10 - Efeito do Knock no sinal de pressão 

Fonte: Merker et al., 2012 

 

Jang et. al (1993) realizaram uma pesquisa em um motor de ignição por 

centelha de 4 cilindros para determinar a influência do avanço de ignição na 

ocorrência da detonação. Foi instalado um sensor de detonação no bloco do motor, 

possibilitando identificar a ocorrência deste fenômeno. Como conclusão, pode-se 

perceber que a intensidade da detonação e vibração do bloco do motor é 

proporcional ao avanço de ignição, porém aumentando a rotação do motor a 

detonação diminui rapidamente. 

Liu et. al. (2014) testaram um motor com uma mistura de gasolina e metanol 

como combustível para identificar a influencia da quantidade de mistura ar e 

combustível na ocorrência da detonação. Pode-se perceber que com uma maior 

quantidade de metanol misturada na gasolina obteve-se uma maior resistência a 

detonação, como também uma maior quantidade de combustível, ou seja, uma 

mistura rica, reduz a ocorrência da detonação, permitindo uma maior carga no 

motor. 
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2.3 Simulação Computacional 

 

 

Os softwares de simulação computacional representam atualmente uma 

grande redução de tempo e custo no projeto e calibração de motores de combustão 

interna. Através de softwares de simulação unidimensional pode-se facilmente 

alterar parâmetros e ter resultados que poderiam ser demorados se fossem feitos 

diretamente no motor. Para isso, condições de contorno precisas devem ser 

inseridas no modelo computacional para minimizar os erros. 

Souza e Martins (2011) realizaram um estudo para desenvolver um motor de 

competição estilo Formula SAE através de simulação computacional utilizando o 

software AVL Boost®. Com a modificação de parâmetros como razão de 

compressão, comando de válvulas e geometria dos dutos de admissão pode-se 

encontrar os melhores parâmetros que proporcionassem a maior potência e torque 

desejados. 

Antonelli et al. (2004), reduziu o tempo e os custos de desenvolvimento dos 

sistemas motor e transmissão de uma motocicleta através da simulação 

computacional. Foi possível propor mudanças para que os parâmetros de 

desempenho desejados fossem alcançados através de mudanças de geometria sem 

que fosse necessária a construção de protótipos para teste. 

Sjeric et. al. (2014) utilizou um software de simulação computacional 1-D para 

verificar o comportamento da variabilidade cíclica do motor através da alteração do 

tempo de ignição do motor. Como resultado, foi encontrado que através do 

adiantamento da ignição consegue-se uma menor variabilidade cíclica do motor.  

Em competições Fórmula SAE as ferramentas computacionais como as 

simulações são aplicadas em larga escala. Farrugia et al. (2005), utilizou simulação 

1D de motores para complementar os testes experimentais em bancadas e melhor 

compreender alguns fenômenos característicos do tipo de motor utilizado, quatro 

cilindros de 600 cm³.  
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2.3.1 Design of Experiment (DOE) 

 

 

Outra maneira de minimizar o tempo gasto com simulação computacional é 

através do emprego do design of experiment (DOE). Trata-se de uma ferramenta 

estatística de otimização onde vários parâmetros podem ser variados para encontrar 

os resultados desejados. 

Nos últimos anos, com o aumento da complexidade na calibração de motores 

de combustão interna, principalmente no controle de emissões, durabilidade e 

qualidade dos requisitos de desempenho, a fase de calibração tornou-se um ponto 

crítico e importante no desenvolvimento de motores. Desse forma, técnicas de 

tentativa e erro devem ser evitadas, dando um maior espaço para as técnicas de 

DOE (CASTAGNÉ, 2008). Röpke e Essen (2008) afirmam que o design of 

experiment é uma técnica que já é aceita na indústria automotiva e pode ser 

utilizado tanto para motores ciclo diesel quanto motores ciclo otto. 

Rask e Sellnau (2004) utilizou um software de simulação computacional para 

motores de combustão interna para realizar a calibração através de otimização e 

técnicas de Design of Experiment (DOE) em um motor de ignição por centelha de 6 

cilindro. O autor afirma que pode-se utilizar o DOE para realizar a calibração de uma 

grande gama de motores, fazendo com que se reduza o tempo e custo gasto em 

testes em dinamômetro e grande precisão nos dados obtidos. 

Park et. al (2011) utilizaram a simulação computacional através do método de 

DOE para encontrar o ponto de ignição que resultava no MBT em diferentes 

misturas de ar e combustível. Foram encontrados resultados para os valores de pico 

de pressão em comparação à variação no tempo de ignição, com um erro de 

aproximadamente 3%. 

Beatrice, Napolitano e Guido (2014) utilizaram o DOE para encontrar a 

influencia da injeção de etanol no desempenho e emissões de um motor ciclo diesel. 

Dessa forma, conseguiu-se reduzir as emissões residuais em todos os pontos 

testados. Conclui-se ainda que a técnica de DOE pode ser amplamente aplicada 

para a calibração e otimização de motores de combustão interna, em que resultados 

robustos e precisos podem ser facilmente adquiridos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Objeto de estudo 

 

 

O motor utilizado para os testes foi o da motocicleta Honda CBR600RR. 

Algumas características tiveram que sofrer alterações em função das regras da 

competição Formula SAE. No sistema de admissão, adaptou-se um corpo de 

borboleta comercial de 34 mm, um restritor de 20 mm, plenum de 3 litros e runners 

de 250 mm de comprimento e 31,75 mm de diâmetro. As demais características 

originais do motor são apresentadas na tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Características do Motor 

Parâmetro Descrição 

Modelo Honda CBR 600RR 

Número de cilindros 4 em linha 

Número de válvulas por cilindro 4 

Diâmetro e curso 67 x 42,5 mm 

Volume Deslocado 599 cm³ 

Razão de compressão 12,2 : 1 

Diâmetro da válvula de admissão 27 mm 

Lift máximo da admissão 8,3 mm 

Abertura das válvulas de admissão (IVO) 21° BTDC 

Fechamento das válvulas de admissão (IVC) 44° ABDC 

Diâmetro da válvula de exaustão 22 mm 

Lift máximo da exaustão 7,7 mm 

Abertura das válvulas de exaustão (EVO) 40° BBDC 

Fechamento das válvulas de exaustão (EVC) 5° ATDC 

Lubrificação Forçada, SAE 10W30 

Arrefecimento Água 

Injeção PFI 

Ordem de ignição 1-2-4-3 

Transmissão Sequencial de 6 velocidades 

Redução primária 2,111 

Redução final no carro 3,69 

Relação de marcha  

1ª 2,750 

2ª 2,000 

3ª 1,667 
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4ª 1,444 

5ª 1,304 

6ª 1,208 

Folga da válvula de admissão 0,2 mm 

Folga da válvula de exaustão 0,28 mm 

Sistema de Gerenciamento do Motor Atual Motec M800 

 

 

 

3.2 Instrumentação do motor 

 

 

Com o objetivo de adquirir alguns dados experimentais para a validação do 

modelo computacional, foram instalados alguns sensores no motor. Os principais 

sensores utilizados foram os sensores de pressão, temperatura, sensor de oxigênio, 

sensor de posicionamento angular, sensor de posição de borboleta e célula de 

carga. A figura 11 apresenta o posicionamento destes sensores. 

 

 

 

Figura 11- Posicionamento dos sensores instalados no motor 
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3.2.1 Sensores de Pressão 

 

 

3.2.1.1 Sensor de Pressão no Cilindro 

 

 

Para aquisição de pressão do cilindro foi utilizado um sensor de pressão 

piezoelétrico AVL GH 14 D. Este sensor funciona a partir do princípio de que quando 

uma força é aplicada sobre o material piezoelétrico, uma carga eletrostática é 

gerada e é proporcional à força aplicada ao elemento. Este tipo de sensor não mede 

pressão estática, apenas variações de pressão. Por ser utilizado em ambientes que 

apresentam elevadas pressões e temperaturas, este sensor fica exposto a um 

elevado nível de stress e fadiga devido à alta frequência de picos de pressão dentro 

do cilindro.  

Desta forma, um dos materiais amplamente utilizado dentro da engenharia e 

que apresenta essas características é o ortofosfato de gálio. A estrutura do cristal de 

ortofosfato de gálio pode ser derivada do quartzo pela substituição do sílicio por 

gálio e fósforo. Ortofosfato de gálio alfa é estável a temperaturas acima de 933 °C. 

Devido à elevada estabilidade piezoelétrica deste material, não se faz necessária a 

utilização de arrefecimento do sensor, simplificando em muito o tamanho e o 

aspecto construtivo. O sensor utilizado para mensuração dos dados de pressão 

interna do cilindro é mostrado na figura 12. 
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Figura 12 - Sensor de Pressão no cilindro 

 

Como o sinal que resulta do sensor é apenas uma carga eletrostática é 

necessário um amplificador de carga, no qual a carga entregue pelo sensor de 

pressão é convertida em um sinal de tensão. 

 

 

3.2.1.2 Sensor de pressão de admissão e exaustão 

 

 

Para a aquisição de dados instantâneos tanto da pressão de admissão como 

da exaustão, foram utilizados sensores piezoresistivos. Os sensores são da 

fabricante Freescale semicondutor, modelo MPX 4250AP, mostrado na figura 13. 

Estes sensores são projetados para medir pressão absoluta. Este sensor é feito de 

silício monolítico e é projetado para uma vasta gama de aplicações, particularmente 

aquelas onde são empregados um microcontrolador ou microprocessador com 

entradas A/D. Apresenta faixa de medição de 0 até 2,5 bar, com um comportamento 

linear.  
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Figura 13 - Sensor de pressão MPX 4250AP 

 

 

 

3.2.2 Sensores de temperatura 

 

 

Para monitoramento das temperaturas de admissão e escape foi utilizado o 

mesmo tipo de termopar em ambos os coletores. O princípio de funcionamento de 

um termopar tipo K é o de um circuito elétrico formado a partir de dois filamentos de 

metal, com coeficientes de dilatação diferentes. Quando submetido a uma diferença 

de temperatura, eses filamentos sofrem deformações diferentes, criando assim uma 

diferença de potencial, a qual pode ser medida e convertida em uma determinada 

escala de temperatura. Os termopares utilizados neste trabalho possuem uma faixa 

de operação que varia de temperaturas de -200°C até 1200°C. 

   

 

3.2.3 Sensor de Oxigênio 

 

 

A concentração de oxigênio nos gases de escape foi medida através de um 

sensor lambda (wide band) Bosch LSU 4.2. Foram instaladas duas sondas, sendo 

uma conectada a ECU, localizada na junção dos 4 runners de escapamento, e outra 

no runner do cilindro no qual foi instalado o sensor de pressão. 

O princípio de medição desse equipamento baseia-se na alteração das 

propriedades elétricas do elemento cerâmico contido no sensor a altas 
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temperaturas, permitindo a difusão do oxigênio do ar. O sensor compara a 

quantidade de oxigênio residual nos gases de escape com o oxigênio contido no ar e 

por meio de um sinal a ECU recebe a informação da composição da mistura, 

permitindo assim verificar se ela está rica (λ<1), ou seja, excesso de combustível, ou 

se está pobre (λ>1), excesso de ar. 

Uma sonda de banda larga gera o sinal em corrente, variando de -2mA a 

+3mA. O modelo utilizado neste trabalho (figura 36) possui incertezas de medições 

de 1,016 ± 0,007 para valores próximos ao estequimétrico (λ=1).  

 

 

 

Figura 14 - Sonda Lambda Bosch LSU 4.2 

 

 

 

3.2.4 Encoder (Sensor de Posicionamento Angular) 

 

 

Para realizar o posicionamento angular e assim relacionar os pontos de 

pressão com a posição do pistão, foi utilizado um encoder incremental magnético da 

RLS® modelo RM44IC. . A saída desse encoder incremental fornece informação 

sobre o movimento do eixo, o qual é tipicamente processado em informações como 

velocidade, distância e posição. Encoders deste tipo requerem um contador externo, 

geralmente no dispositivo ao qual está conectado, usando um pulso como taxa. Ele 

resulta em uma mudança incremental da posição do encoder para os dispositivos de 

contagem. Encoders incrementais fornecem geralmente dois pulsos quadrados, 

defasados 90° entre si, chamados canal A e canal B. Se apenas o canal A for lido, 
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tem-se leituras somente de velocidade, enquanto que a leitura do canal B em 

conjunto com o A resulta no sentido de rotação também. Existe ainda um canal Z, ou 

zero que dá a posição absoluta do encoder. Ainda foi necessária a instalação de 

uma serpentina de cobre para fazer o arrefecimento do encoder, para garantir que o 

mesmo não passasse da temperatura de trabalho, que segundo o fabricante é de 

125°C. A montagem do encoder é mostrada na figura 15. 

 

 

 

Figura 15 - Montagem do encoder no motor 

 

 

Para referenciar-se o ponto morto superior primeiramente o motor foi girado 

manualmente com o encoder já conectado na placa de aquisição e colocado um 

relógio comparador com uma haste no furo da vela de ignição, como mostrado na 

figura 16. Foram feitas 5 medidas para 1 mm antes e após o ponto morto superior 

(PMS), 5 medidas para 0,5 mm e 5 medidas para 0,1 mm, encontrando assim o 

PMS. 
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Figura 16 - Referenciamento do ponto morto superior 

 

 

3.2.5 Aquisição e processamento de dados 

 

 

Após a instalação de todos os sensores no motor, estes foram ligados em 

placas de aquisição da National Instruments® modelos NI USB-6351 e NI USB-6008, 

mostradas nas figuras 17 e 18, respectivamente. A primeira placa de aquisição é de 

alta performance permitindo a aquisição em uma taxa de 1,25 MS/s, sendo assim 

usada para adquirir o sinal de pressão e do encoder. A segunda placa tem uma taxa 

de aquisição de 10 kS/s e foi utilizada para a leitura dos demais sensores, como 

pressão, temperatura e célula de carga.  
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Figura 17 - Placa de aquisição NI USB-6351 

 

 

 

Figura 18 - Placa de aquisição NI USB-6008 

 

 

Para o processamento dos dados utilizou-se o software LabView® através de 

duas rotinas criadas para leitura em tempo real dos sensores. Na figura 19, é 

mostrada a interface do programa para aquisição dos dados de pressão, mostrando 

o sinal de pressão, o diagrama Pressão x Volume, o calculo da pressão média 

efetiva indicada (IMEP) e o COVIMEP. A figura 20 mostra a interface do programa 

para a leitura dos sensores de pressão, temperatura e célula de carga.  
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Figura 19 – Programa de aquisição dos dados de pressão 

 

 

 

Figura 20 - Programa de aquisição de pressão de torque, pressões e temperaturas de admissão e 
exaustão. 



47 
 

3.3 Metodologia de testes 

 

 

Para a realização dos testes em dinamômetro foram estabelecidos alguns 

pontos para a aquisição de dados com o objetivo de alimentar o modelo 

computacional e assim fazer a sua validação. Foram adquiridos 5 pontos em 

diferentes rotações e aberturas de borboleta (TPS), mostradas na tabela 3. Estes 

pontos foram escolhidos para utilizar três faixas de operação do motor, sendo o 

ponto 1 em baixa carga e rotação, ops pontos 2 e 5 em média carga e rotação e os 

pontos 3 e 4 em alta carga e média rotação. Rotações mais elevadas, ou seja, 

maiores que 10000 rpm, não foram possíveis a aquisição de dados de pressão em 

função de ruído no sinal. 

 

 

Tabela 3 - Pontos de aquisição de dados 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

Rotação (rpm) 5100 7100 7000 8500 9700 

TPS (%) 35 50 100 100 45 

Lambda 0,83 0,85 0,87 0,89 0,85 

Ponto de Ignição (°BTDC) 35 35 40 40 40 

 

 

O combustível utilizado foi a gasolina podium, comercializada nos postos de 

combustível brasileiros. A escolha deste combustível é devido a maior razão de 

compressão deste motor e também por ser recomendada pelo fabricante. As 

características do combustível são mostradas na tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Características do combustível utilizado (Fonte: Adaptado de Melo, T. C. C., et al., 2012) 

Combustível Gasolina Podium 

Densidade (kg/m³) 748,2 

MON 85,1 

RON 97,3 
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Gasolina (% vol/vol) 75 

Etanol (% vol/vol) 25 

Razão ar-combustível estequiométrica 12,7 

Poder Calorífico Inferior (MJ/kg) 38,92 

 

 

 O consumo de combustível foi medido através de uma bureta graduada com 

resolução de 1 ml. Com o auxílio de um cronômetro, foram feitas 3 medições de 30 

ml de combustível e após a média dos tempos, podendo assim ser calculado o 

consumo específico de combustível. A figura 21 mostra a montagem do sistema de 

medição. 

 

 

Figura 21 - Sistema de medição de combustível 

 

Assim, em cada ponto de operação definido adquire-se os pontos de pressão, 

torque, potência, consumo de combustível e temperaturas para posterior análise e 

alimentação do modelo computacional. 
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3.4 Modelo Computacional 

 

 

Após os ensaios em dinamômetro os dados obtidos foram inseridos no modelo 

computacional do software GT-Power®. A representação lógica do modelo 

computacional é mostrada na figura 22. 

 

 

 

Figura 22 – Representação lógica do modelo computacional 

 

 

O cálculo da taxa de liberação de calor foi feito através da rotina de TPA (Three 

Pressure Analysis). O modelo é representado apenas por um cilindro, não 

necessitando a construção dos quatro cilindros pelo fato do motor ter apenas um dos 

seus cilindros instrumentado durante os testes.  

O cálculo TPA é uma análise utilizada para se conseguir dados que muitas 

vezes são difíceis de serem determinados ou medidos diretamente através de um 

teste de bancada, como por exemplo, duração de combustão e atraso de ignição. 

Com isso dados retirados de testes experimentais são utilizados como dados de 

entrada neste tipo de cálculo para que possam obter-se características de 

combustão e taxa de liberação de calor.  

O modelo basicamente consiste do ambiente de admissão, exaustão, dutos e 

portas de admissão e exaustão, cilindro e motor. Em cada um destes objetos existe 
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uma série de parâmetros  que é preenchida para que se tenha o maior número de 

informações reais a respeito do motor. Os principais itens serão explicados abaixo 

de forma mais completa: 

 

 Ambiente de Admissão e Exaustão: O ambiente de admissão e o 

ambiente de exaustão são as condições de contorno para o modelo. 

Nestes dois objetos são inseridos dados do fluído de trabalho como a 

temperatura que ele se encontra e a umidade. Também nele entra-se 

com os dados de pressão instantânea adquiridos em teste de bancada. 

Estes são dados de entrada para o modelo para que ele possa realizar a 

análise de liberação de calor. 

 Dutos e portas: Nestes blocos são colocadas as características de 

comprimento dos dutos, diâmetro, material, rugosidade superficial e 

outras características. São estes dutos e portas que o fluído percorre até 

chegar ao cilindro e também depois de sair e chegar até a atmosfera. 

Essas características devem ser precisamente informadas para que o 

comportamento do fluxo no modelo se aproxime do real.  

 Válvula de Admissão e Exaustão: Nestes objetos entra-se com valores 

de lift do comando realizadas por medidas previamente feitas através de 

disco graduado e relógio comparador. Também são inseridos os valores 

de coeficiente de descarga obtido pela submissão do cabeçote na 

bancada de fluxo. Além disso, valores de diâmetro de válvula e tempos 

de abertura e fechamento destas válvulas também são inseridos, tanto 

para válvulas de admissão como para válvulas de exaustão. 

 Cilindro: É neste objeto que se insere a terceira condição de contorno 

para o modelo de análise de liberação de calor. Os dados de pressão do 

cilindro adquiridos em bancada são inseridos neste objeto como dados 

de entrada. Além disso, neste objeto é escolhido o modo de análise de 

pressão que será utilizado, neste caso foi TPA. Define-se também o 

modelo de combustão e o modelo de transferência de calor. 

 Motor: Nesse objeto entra todas as características dimensionais do 

motor como comprimento de biela, curso, diâmetro de pistão e razão de 

compressão. Ainda neste objeto é definido se o motor é de quatro 
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tempos ou dois tempos, a velocidade que o motor estará operando e 

também à modelagem das perdas por atrito.   

 

Ao se realizar os cálculos através do TPA e os dados simulados coincindirem 

com os dados reais, pode-se dizer que o modelo computacional está próximo das 

condições reais do motor. A figura 23 mostra para a condição de 7100 rpm e 50% de 

TPS a curva de pressão vs ângulo do virabrequim e a figura 24 a curva de pressão 

vs volume para as mesmas condições. 

 

 

 

Figura 23 - Curva de Pressão vs Angulo do Virabrequim 
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Figura 24 - Gráfico Pressão vs Volume 

 

 

Após realizar-se a validação do modelo computacional, pode-se adquirir o 

perfil de combustão dos pontos adquiridos. Como o objetivo é gerar mapas de 

injeção de combustível e ponto de ignição, uma alteração no modelo de combustão 

do modelo computacional pode ser feita, sendo anteriormente o modelo Wiebe e no 

novo modelo um perfil de combustão turbulenta. 

Dessa forma, os dados obtidos do TPA devem ser utilizados para realizar a 

validação do modelo de combustão turbulenta, tais como duração de combustão e 

atraso de ignição. Para o cálculo de velocidade laminar de chama, são necessários 

alguns parâmetros que são calculados através das equações já mostradas na seção 

2.2.9. Cada parâmetro tem uma diferente influência nos cálculos de combustão, para 

isso utiliza-se o design of experiment para adquirir os valores que melhor se igualam 

à duração da combustão e atraso de ignição adquiridos no cálculo de TPA. Os 

dados obtidos são mostrados na figura 25. 
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Figura 25 - Valores dos parâmetros de cálculo de velocidade laminar de chama 

 

 

 Para deixar o modelo mais próximo da realidade, o modelo de atrito do motor 

também foi alterado, uma vez que os dados de consumo de combustível ainda não 

se mostravam suficientemente precisos. Foi utilizado o modelo de Chen-Flynn para 

este cálculo, mostrada na equação 11: 

 

 

Equação 11 - Calculo do coeficiente de atrito (FMEP) 

𝐹𝑀𝐸𝑃 = 𝐴𝐹𝑀𝐸𝑃 + 𝐵𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝐶𝑐𝑝,𝑚 + 𝐷(𝑐𝑝,𝑚)2 

 

 

onde AFMEP é a constante de pressão de atrito, B é a constante da pressão 

máxima, Pmax é a pressão máxima do cilindro, C e D são constantes da velocidade 

média do pistão e Cp,m é a velocidade média do pistão. 
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Figura 26 - Constantes de atrito do motor 

 

 

Com o modelo validado em pontos específicos, os valores encontrados 

podem ser extrapolados para toda a faixa de operação do motor. Para realizar a 

geração de mapas de injeção de combustível e ignição, utilizou-se novamente a 

ferramenta de DOE. O tipo utilizado foi o Latin Hypercube, podendo-se definir o 

número de casos a serem utilizados e também os parâmetros que serão variados. 

Assim, definiu-se a variação da rotação, abertura de borboleta, tempo de ignição e 

lambda em um total de 500 casos. A faixa de variação de cada parâmetro é 

mostrada na figura 27. Como critério de convergência, utilizou-se o fluxo de ar no 

restritor do motor, não podendo ter variação maior de 0,5% durante 3 ciclos 

seguidos, tendo como mesmo parâmetro para as pressões. 
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Figura 27 - Parâmetros variados em DOE 

 

 

Através do pós-processador do software, pode-se realizar a geração dos 

mapas objetivados, assim como a interpolação de pontos que não foram 

contemplados no DOE, tornando-se uma importante ferramenta para a análise dos 

dados e calibração do motor. Os resultados obtidos a partir do DOE são mostrados 

no capítulo 4. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da 

simulação computacional e design of experiment (DOE). 

 Para a geração dos mapas de injeção de combustível, tornou-se necessário a 

definição da faixa de operação e lambda do motor. Optou-se por realizar a 

otimização variando a rotação entre 4000 e 14000 rpm com intervalos de 1000 rpm e 

a abertura de borboleta entre 12,5% e 100%, com intervalos de 10%. O valor de 

lambda foi definido como o ótimo para cada faixa de abertura de borboleta, sendo 

este mantido constante para cada abertura. Dessa forma, a figura 28 mostra os 

valores de lambda obtidos para cada condição, variando de 0,96 em marcha lenta 

até 0,9 em plena carga. Estes valores foram definidos para gerar o maior torque e 

potência no motor. As faixas de valores iguais a zero foram definidas como faixas 

em que o motor dificilmente opera, deixando assim fora da otimização.  

  

 

 

Figura 28 - Faixa de lambda otimizada para máximo torque e potência 
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 Para a otimização do ponto de ignição, utilizou-se o algoritmo de fronteira de 

paretto contido no pós-processador do DOE. As alterações propostas tendem a 

deixar o pico de pressão do cilindro entre 8° e 12° depois do ponto morto superior 

(PMS), deixando também uma curva mais suave em comparação ao mapa de 

ignição atual. As figuras 29 e 30 apresentam o mapa de ignição atual e o mapa de 

ignição com as alterações em simulação, respectivamente. Este mapa atual 

apresenta muitos pontos em 35° BTDC e alguns picos que devem ser evitados, 

deixando o motor sem um torque constante e muito agressivo. A região em branco 

mostra um buraco no mapa com função de diminuir o ruído para a prova de noise 

test. A proposta atual apresenta um avanço gradual na ignição, melhorando o 

consumo de combustível e torque do motor na maioria dos pontos.  

 

 

 

Figura 29 - Mapa de ignição atual (°BTDC) 
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Figura 30 - Mapa de ignição proposto (° BTDC) 

  

 

  A comparação do mapa atual de injeção de combustível também pode ser 

comparada nas figuras 31 e 32. A figura 31 mostra um gráfico de injeção de 

combustível retirado da MoTeC®, mostrando vários picos de injeção de combustível 

em pontos isolados. A nova proposta é mostrada na figura 32, com um mapa de 

contorno sem picos de injeção, deixando o valor de lambda constante para um maior 

valor de torque e potência.  
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Figura 31 - Mapa de injeção de combustível atual 

 

 

 

Figura 32 - Novo mapa de injeção de combustível proposto – tempo de abertura do injetor ou “largura 
de pulso” (milissegundos) 
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 Nas condições otimizadas, pode-se também definir um mapa de pressão 

média efetiva (BMEP), que é uma medida que pode ser utilizada como uma forma 

de comparação de motores. Observando-se a figura 33, nota-se que a maior carga 

do motor está localizada com 100% de abertura de borboleta e 9000 rpm. Como 

esperado, o maior valor de BMEP é encontrado nas faixas de maior torque do motor. 

O mapa de torque do motor pode ser visualizado na figura 34 e mostra suas linhas 

de contorno iguais as linhas de contorno do BMEP. Com a otimização do mapa, 

obteve-se um aumento significativo do torque no motor na maioria dos pontos 

otimizados, devido a melhora no ponto de ignição para um valor próximo ao MBT. 

 

 

 

Figura 33 - Mapa de pressão média efetiva (BMEP) (bar) 
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Figura 34 - Mapa de torque otimizado (N.m) 

 

 

O mapa de potência é mostrado na figura 35. Após a otimização, obteve-se 

também um aumento na maioria dos pontos do mapa, tendo um aumento para 78,8 

hp a 10000 rpm, enquanto a potencia sem otimização era de 74 hp. Esta mudança 

se deve ao ajuste da razão ar-combustível e melhora no ponto de pressão máxima 

do cilindro, podendo assim ter todo o trabalho realizado ser aproveitado. 
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Figura 35 - Mapa de potencia otimizada (hp) 

 

 

Para localizar os pontos de maiores perdas do motor, um mapeamento da 

pressão média de atrito e de bombeamento torna-se importantes. A FMEP calculada 

através da equação 9 pode ser visualizada na figura 36. Observa-se uma maior 

perda por atrito em maiores cargas e rotações, devido a maior velocidade do pistão 

e também maiores pressões dentro do cilindro.  
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Figura 36 - Mapa de pressão média efetiva de atrito (FMEP) (bar) 

 

 

O mapeamento da perda de pressão por bombeamento (PMEP) pode ser 

visualizado na figura 37. Observa-se um aumento da PMEP conforme se aumenta a 

rotação. Como esperado, tem-se também um maior valor de PMEP para pequenas 

aberturas de borboleta em função da restrição gerada. 
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Figura 37 - Mapa de PMEP (bar) 

 

 

Além dos mapas mostrados anteriormente, ter um mapeamento do consumo 

de combustível é um fator importante para os motores de competição. Para ter um 

real consumo específico de combustível, as condições de contorno devem ser 

precisamente inceridas no modelo computacional. Por motivos de dificuldades na 

insersão de um modelo da taxa de liberação de calor e modelo de atrito mais fiel 

para todas as condições, o mapa de consumo específico de combustível se mostra 

levemente diferente em algumas condições em comparação às adquiridas em 

dinamômetro. Observa-se menores valores de consumo específico para valores 

próximos aos valores de torque máximo, tendo o menor valor de consumo específico 

entre 7000 e 9000 rpm, como esperado. O mapa de consumo específico é mostrado 

na figura 38. 
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Figura 38 - Mapa de BSFC (g/kWh) 

 

 

 Para verificar se o modelo de combustão turbulenta atendia aos parâmetros 

encontrados no TPA, compararam-se os resultados do traço de pressão e taxa de 

liberação de calor encontradas no TPA e calculados através da função wiebe. Pode-

se observar nas figuras 39 e 40 os gráficos de pressão no cilindro e taxa de 

liberação de calor, respectivamente. Estes gráficos mostram uma variação tanto na 

pressão quanto na taxa de liberação de calor para dois casos estudados, sendo o 

(a) a 7100 rpm e 50% de TPS e o (b) a 9700 rpm e 45% de TPS. Esta variação 

deve-se ao fato de não se conhecer exatamente a sensibilidade dos parâmetros de 

velocidade laminar de chama e também da não modelagem de transferência de 

calor do modelo computacional. Apesar deste erro, este pode ser considerado 

aceitável e aponta para um modelo adequado, porém que necessita de ajustes no 

futuro. 
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Figura 39 - Pressão no cilindro para (a) 7100 rpm e 50% TPS e (b) 9700 rpm e 45% TPS 

 

 

 

 

Figura 40 - Taxa de liberação de calor para (a) 7100 rpm e 50% TPS e (b) 9700 rpm e 45% TPS 

 

 

 O valor de duração de combustão entre 10% e 90% de fração de massa 

queimada (MFB) é mostrado na figura 41. Observa-se uma duração da combustão 

entre 25 e 39° para regimes de media e alta carga e baixas e medias rotações. Com 

o aumento da rotação, observa-se um aumento da duração da combustão devido a 

maior rotação do motor. 
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Figura 41 - Duração da combustão - 10-90% MFB (°) 

 

 

 A curva de torque e potência simuladas podem ser observadas na figura 42. 

Em comparação aos testes experimentais, observou-se o pico de potência máxima 

em 10000 rpm, enquanto nos testes em dinamômetro a potência se mostrava 

máxima para 11000 rpm. Isso se deve ao fato de que a eficiência volumétrica ainda 

não ser totalmente fiel ao modelo, em função do desconhecimento de alguns 

coeficientes de descarga, principalmente no restritor de ar. A curva de torque 

apresenta valor máximo em torno de 6000 e 7000 rpm, da mesma forma que a curva 

de torque real. 
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Figura 42 - Curvas de potência e torque em plena carga 

 

 

 Pode-se comparar ainda as curvas de BMEP, PMEP e FMEP do motor 

retiradas a partir da simulação a plena carga, mostrado na figura 43. Observa-se 

uma diminuição do valor de BMEP, e dessa forma do torque do motor, conforme 

aumenta-se a rotação. Além de ser explicado pela redução eficiência volumétrica, 

observa-se um aumento das perdas por bombeamento e de atrito, reduzindo assim 

o BMEP. 
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Figura 43 - Curvas de BMEP, PMEP e FMEP em plena carga (bar) 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar a validação e calibração de um 

motor de competição estilo Formula SAE, sendo o motor utilizado da motocicleta 

Honda CBR600RR.  

 Através dos cálculos da taxa de liberação de calor do motor feitos através do 

método de Three Pressure Analysis (TPA), pode-se saber o comportamento da 

combustão em alguns pontos do motor, possibilitando assim uma aproximação de 

um modelo de combustão turbulenta, que facilita a aquisição e otimização do ponto 

de ignição do motor. Este modelo mostrou-se adequado aos dados adquiridos via 

TPA, possibilitando ser extrapolado para todo o mapa do motor com um grau 

aceitável de confiabilidade. Ainda a partir do TPA conseguiu-se aproximar o modelo 

de atrito do motor para um modelo mais preciso, gerando assim um mapa mais 

correto do consumo especifico de combustível e da pressão média efetiva de atrito 

(FMEP). 

 Outro ponto importante foi o uso do design of experiment (DOE), que pode 

gerar uma grande quantidade de dados e vários mapas de interesse, onde sem a 

utilização do mesmo teria a otimização comprometida e demorada. 

  Em relação aos mapas de injeção de combustível e tempo de ignição, 

podem-se sugerir mapas para proporcionar ao motor um melhor torque, potência e 

consumo de combustível, ajustando-se o lambda para valores ótimos e o tempo de 

ignição próximo ao MBT.  

 Concluindo, percebe-se uma grande vantagem da utilização da simulação 

computacional para a calibração de motores, principalmente com condições de 

contorno precisas, que mostra a melhor opção de operação do motor em faixas que 

não são possíveis ser adquiridas em dinamômetro. Apesar de ainda não testados, 

os mapas apresentaram na simulação um aumento na potencia e torque em todos 

os pontos otimizados, sendo assim necessário uma validação completa no 

dinamômetro. 
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