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RESUMO 
 

 

 

O comportamento de um motor de combustão interna é um problema físico que pode 
ser analisado utilizando métodos analíticos, numéricos e experimentais. A simulação 
do comportamento de um motor à combustão interna pode fornecer informações que 
contribuam para a otimização do seu funcionamento. O presente trabalho tem como 
objetivo estudar motores de combustão interna utilizando simulação numérica por 
meio do software MatLab e propor um modelo computacional, a partir do modelo 
analítico, capaz de envolver as incógnitas que influenciam na eficiência de um motor: 
lei da liberação de calor (Wiebe); efeitos da transferência de calor por convecção 
para as paredes do cilindro; antecipação da abertura de válvulas (admissão e 
escape); influência da perda por bombeamento (carga parcial); e variação do ângulo 
de início da combustão. A simulação numérica considerou a modelagem geométrica 
do motor, o calculo das propriedades termodinâmicas da mistura ar-combustível e o 
calculo iterativo da temperatura e pressão utilizando o método de Euler para 
resolução do problema de valor inicial. Os resultados obtidos são apresentados 
graficamente e brevemente discutidos, validados a cada procedimento numérico 
realizado. Com método da diferenciação numérica apresentando erros inferiores a 
0,2%, infere-se que o incremento utilizado para realizar as iterações do método de 
Euler é adequado para uma resolução coerente do problema. Com os resultados 
obtidos foi possível analisar quatro parâmetros importantes para o estudo de 
motores à combustão interna. Também foi possível analisar, matematicamente, o 
quanto que cada parâmetro influência no rendimento do motor. A eficiência de 
36,6% alcançada ao final do estudo está acima da eficiência real dos motores, 
considerando que as eficiências estão entre 26% a 30% para motores automotivos à 
gasolina. O algoritmo desenvolvido pode ser utilizado como ferramenta didática para 
auxílios dos professores e alunos no âmbito de arquitetura de motores e áreas afins, 
e permite o aprofundamento no estudo paramétrico com a representação 
matemática de outros fatores que influenciam na eficiência do motor. 
 
 
 
Palavras-chave: Motor à Combustão Interna, Simulação Numérica, Ciclo Otto, 
Matlab, Método de Euler, Eficiência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The behavior of an internal combustion engine is a physical problem can be analyzed 
using analytical, experimental and numerical methods. The simulation of the behavior 
of an internal combustion engine can provide information to assist in the optimization 
of its operation. This work aims to study internal combustion engines using numerical 
simulation using MatLab software and propose a computational model, from the 
analytical model, capable of involving the unknowns that go into an engine efficiency: 
law of heat release ( Wiebe); effects of convective heat transfer to the cylinder walls; 
anticipation of opening valves (intake and exhaust); influence of pumping loss (partial 
load); and the start angle variation of combustion. The numerical simulation 
considered the geometric modeling engine, the calculation of the thermodynamic 
properties of air-fuel mixture and the iterative calculation of temperature and pressure 
using the Euler method to solve the initial value problem. The results are presented 
graphically and briefly discussed, validated by each numerical procedure performed. 
With the method of numerical differentiation presenting less errors than 0.2%, it is 
inferred that the increment used to perform iterations of the Euler method is suitable 
for a coherent resolution of the problem. With the results we analyze four important 
parameters for the study of internal combustion engines. It was also possible to 
analyze mathematically how each parameter influence on engine performance. The 
efficiency reached 36.6% at the end of study is above the actual efficiency of the 
motors, considering that the efficiencies are between 26% to 30% for automotive 
gasoline engines. The developed algorithm can be used as a teaching tool to aid 
teachers and students in the engine architecture framework and related areas, and 
allows deepening the parametric study of the mathematical representation of other 
factors that influence engine efficiency. 
 
 
Keywords: Internal Combustion Engine, Numerical Simulation, Otto Cycle, Matlab, 
Euler Method, Efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. HISTÓRICO 

O desenvolvimento dos motores a combustão começou no século XVI com 

Leonardo da Vinci, quando propôs a elevação de peso por meio do fogo. Já no 

século XVII, Dênis Papim descreveu e desenvolveu o princípio de funcionamento de 

máquina a vapor, esta foi baseada no motor de pólvora proposto por Christian 

Huygens, no qual tinha um cilindro e um pistão. Então, no século XVIII, James Watts 

construiu o motor a vapor com um sistema de abertura de válvulas que permitia 

regular o fluxo de vapor e, consequentemente, a velocidade da máquina (Tillmann, 

2013). 

No meado do século XVIII, Jean J. Lenoir projetou o primeiro motor a 

combustão interna que funcionava com sucesso. Esse motor tinha 6Hp, apresentou 

uma eficiência de 5% e foi o primeiro motor com compressão antes da combustão. 

Alphonse Beau de Rochas, apesar de nunca ter conseguido construir seu motor, 

propôs um modelo de motor que apresentava condições de eficiência elevada, 

utilizando o princípio de funcionamento dos motores de quatro tempos (admissão, 

compressão, explosão e exaustão), que foi patenteado em 1862 (Souza, 2004). 

Alguns anos depois, o motor de Lenoir foi utilizado por Nicolaus Otto e Eugen 

Langen, que implementaram melhoras e atingiram a eficiência em torno de 11%. 

Consolida-se então o conceito de clico de quatro tempos, conhecido também como 

ciclo Otto. Nicolaus Otto ainda conseguiu ainda reduzir o peso e o volume 

alcançando eficiência de 14%, assim, justificando o seu sucesso e quantidade de 

motores vendidos: cerca de 50.000 unidades (Milhor, 2002). 

1.2. MOTIVAÇÃO 

O comportamento de um motor de combustão interna é um problema físico 

que pode ser analisado utilizando métodos analíticos, numéricos e experimentais. O 

método experimental exige uma bancada de testes em laboratório para apresentar 

os resultados exigidos. Os métodos analíticos e os numéricos são realizados a partir 

de uma modelagem matemática fundamentada em referenciais teóricos. A partir da 

modelagem matemática, o método analítico propõe a solução exata do problema 

físico, muitas vezes considerado complexo e com restrições em aplicações. Já o 

método numérico, a partir da modelagem matemática, propõe a discretização do 
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problema em sistemas de equações algébricas e obtém o resultado numérico. 

Apesar de ser uma solução aproximada, consegue convergir a respostas 

satisfatórias e permite a flexibilidade de custos e tempo. 

Este estudo consiste em analisar numericamente o funcionamento de um 

motor de combustão interna (ciclo Otto) e observar como ele reage a partir dos 

principais fatores que influenciam no funcionamento do motor como: efeito da 

queima gradual do combustível; variação do ângulo de inicio da combustão; 

adiantamento da abertura de válvula de escape; perda de carga devido à diferença 

entre a pressão atmosférica e pressão de admissão; variação da taxa de 

compressão; efeito do avanço de ignição; duração da liberação de calor e efeito do 

combustível. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Atualmente, o avanço tecnológico está cada vez mais paralelo e caminhando 

junto com o desenvolvimento sustentável. A preocupação com os índices elevados 

de emissão de gases na atmosfera e as propostas de energias renováveis mais 

acessíveis tem impulsionado o crescimento tecnológico para produção de veículos 

elétricos no país. No entanto, O Brasil ainda possui grandes barreiras que impedem 

o aumento da frota de veículos elétricos: baixa autonomia, alto custo para a 

aquisição do veículo e níveis de desenvolvimento econômico e tecnológico 

relativamente lentos (Baran e Legey, 2010). 

Esses fatores convergem para a continuação da utilização dos motores a 

combustão interna, seja como o único método de conversão em energia mecânica, 

seja como um método que trabalhará em conjunto com outro para realizar a 

transformação em energia mecânica (veículos híbridos). Busca-se então uma 

significativa melhora no desempenho dos motores a combustão interna, redução da 

emissão de poluentes e sistemas de controle mais eficientes. Essas melhorias 

devem ser inicialmente estudadas por meios computacionais, utilizando ferramentas 

de simulação. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo estudar motores de combustão interna 

utilizando simulação numérica por meio do software MatLab e propor um modelo 
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computacional, a partir do modelo analítico, capaz de envolver as incógnitas que 

influenciam na eficiência de um motor. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Estudar o funcionamento de um motor a combustão interna com a simulação 

numérica do Ciclo Otto; 

 Criar um código no MatLab capaz de representar o funcionamento 

aproximado do Ciclo Otto real; 

 Descrever graficamente o comportamento da temperatura e pressão em 

relação ao angulo do virabrequim; 

 Observar as alterações causadas pela liberação de calor; 

 Observar as alterações causadas pela transferência de calor por convecção 

para as paredes do cilindro; 

 Analisar a perda de rendimento do motor, decorridas da abertura de válvulas 

(admissão e escape); 

 Analisar a influência da perda por bombeamento (carga parcial); 

 Analisar o rendimento em função da variação do ângulo de início da 

combustão. 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura dessa dissertação é dividida em cinco capítulos. 

Capítulo 1 - É apresentada a introdução do assunto, histórico dos motores, 

motivação, justificativa, e os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

Capítulo 2 – É apresentado o referencial teórico composto por propostas de 

outros autores que realizaram estudos na mesma linha de pesquisa do presente 

trabalho e os conceitos teóricos que fundamentam o estudo realizado. Esse é 

dividido nos seguintes tópicos: 

 Motores à combustão interna: de movimento alternado e movimento rotativo. 

 Trabalhos da mesma linha de pesquisa. 

 Fundamentos do Motor a Combustão Interna: primeira lei da termodinâmica; 

eficiência do Ciclo Otto; fatores que influenciam na eficiência; modelagem 
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geométrica do motor; transferência de calor; lei da liberação de calor; fração 

de combustível queimado e não queimado; 

 Métodos de resolução numérica para problemas de valor inicial. 

Capitulo 3 - É apresentada a metodologia utilizada para realização do 

trabalho: especificações do motor utilizado; condições iniciais do combustível; 

calculo das propriedades do combustível; formulação da equação utilizada na 

iteração da combustão; alteração da função Wiebe para modelagem do efeito a 

abertura da válvula de escape; descrição da modelagem matemática e numérica que 

descreve a construção do algoritmo proposto. 

Capítulo 4 - São apresentados os resultados obtidos uma breve discussão 

sobre eles. 

Capítulo 5 - São apresentadas as conclusões do trabalho e sugestões de 

pesquisas futuras e continuidade do trabalho. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. MOTORES À COMBUSTÃO INTERNA 

O motor de combustão interna é uma máquina térmica capaz de converter a 

energia advinda de uma reação química (queima de combustível) em energia 

mecânica. Na configuração mais comum dos motores à combustão interna, essa 

conversão ocorre através de ciclos de expansão e compressão do fluido 

(combustível) na câmara de combustão em cada cilindro, onde é convertido o 

movimento retilíneo alternado do pistão em movimento rotativo do virabrequim. Esse 

sistema é chamado de biela-manivela, também chamado de motor de movimento 

alternado (Pulkrabek, 2003). 

Os motores de movimento alternativo têm como princípio de funcionamento, o 

movimento alternativo do êmbolo (pistão) no interior do cilindro. Os cilindros podem 

ter diferentes disposições: em linha; em V; em W; opostos e radiais; como mostra a 

Fig. (1): 

 

Figura 1 - Possíveis Disposições dos Cilindros. Fonte: Próprio autor. 
 

Há também os motores de movimento rotativo, tecnicamente conhecidos 

como motores Wankel. Nele, o rotor (que gira de forma excêntrica) está engrenado 
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ao eixo de saída do motor. Em apenas uma volta, o rotor realiza os quatro tempos 

do Ciclo Otto: admissão, compressão, combustão e exaustão. Diferentemente dos 

motores de movimento alternado, onde o virabrequim realiza duas voltas completas 

para cada ciclo (Otto), o motor Wankel possui a relação de três voltas do eixo do 

motor para uma volta do rotor, proporcionando grandes níveis de potência (Câmara, 

2003). 

2.1.1. Motores de movimento alternado: componentes estacionários 

Os principais componentes estacionários são: Bloco, Cárter e Cabeçote. São 

ilustrados na Fig. (2).  

 

Figura 2 - Componentes Estacionários. Fonte: Próprio autor. 
 

Para Martins (2013), o Bloco é considerado o principal componente do motor, 

nele estão localizados os cilindros e furos de arrefecimento. Ele funciona como o 

"chassi" do veículo, onde os demais componentes são instalados nele. Já o cárter é 

uma tampa inferior instalado abaixo do bloco, ele é responsável por armazenar o 

óleo lubrificante do motor. Por fim, o cabeçote funciona como uma tampa para o 

bloco encaixando a câmara de combustão do motor. Nele há o conjunto de válvulas 

(componente móvel) responsável pela admissão de combustível e exaustão dos 

gases. 
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2.1.2. Motores de movimento alternado: componentes móveis 

Os principais componentes que compõe o conjunto móvel do motor são: 

Virabrequim, Biela, Pistão, Válvulas de Admissão e Exaustão. Esses são ilustrados 

na Fig. (3): 

 

Figura 3 - Componentes Móveis. Fonte: Próprio autor. 

 

O virabrequim é o eixo do motor que transmite o movimento retilíneo dos 

pistões em movimento rotativo, é nele que se encaixam a biela e os demais 

componentes responsáveis pelo comando de abertura e fechamento de válvulas. A 

biela é o braço que faz a ligação do virabrequim e o pistão. Esse ultimo é um êmbolo 

que se move em movimento retilíneo no interior do cilindro e compõe a câmara de 

combustão. Por fim, as válvulas são os componentes que permitem a passagem de 

fluidos (combustível e gases) para dentro da câmara de combustão (Martins, 2013). 

2.1.3. Motores de movimento rotativo (Wankel) 

O motor Wankel é formado por carcaças, central e laterais, responsáveis pela 

vedação do motor e delimitação o volume do motor. O interior desse conjunto forma 

a câmara de combustão no formato de um epitrocoide de dois lóbulos. Possui um 

rotor no formato de um triângulo com as curvas arredondadas, cujo furo interno é 

divido em duas partes: parte dentada (ou acoplável a uma engrenagem), 

responsável pelo engrenamento com o pinhão axial do virabrequim; e uma parte lisa, 
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responsável por girar de forma excêntrica com o pivô do virabrequim. Por fim, possui 

um virabrequim que, ao longo do seu eixo, é formado por uma parte dentada e um 

pivô, sendo responsável pelo movimento do motor no seu próprio eixo e pelo 

movimento excêntrico do rotor (Farell, 2009). Seus componentes podem ser 

visualizados na Fig. (4): 

 

Figura 4 - Motor Wankel: componentes. Fonte: Próprio autor. 

 

2.1. TRABALHOS DA MESMA LINHA DE PEQUISA 

 O trabalho de Bertoldi (2007) apresenta uma visão geral sobre simulação 

numérica de um modelo simplificado de um motor a combustão interna a gás natural. 

O artigo aborda uma introdução aos conceitos de motores a combustão interna, ciclo 

de operação, componente, parâmetros de análise de desempenho, gás natural como 

combustível, modelação da turbulência do fluido (combustível) ao entrar na câmera 

de combustão e a modelagem da interação cinética química – turbulência. Para 

Bertoldi, os resultados obtidos em uma simulação numérica são consideráveis 

satisfatórios desde que as limitações impostas pela geometria e pelo modelo 

adotado sejam corretamente modeladas, pois esses parâmetros são de grande 

importância para a obtenção de dados coerentes e precisos. 

 Souza Junior (2009) descreve, em seu trabalho, um simulador de Motor 

Diesel baseado em uma formulação termodinâmica. Utiliza um sistema de equações 

diferenciais ordinárias fundamentadas pela primeira lei da termodinâmica como 

proposta de resolução do problema apresentado. Na modelagem realizada, Junior 
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correlaciona a geometria básica do cilindro do motor com as EDOs e obtém como 

resultados as curvas de temperatura e pressão versus ângulo do virabrequim de 

diferentes porcentagens de biodiesel misturado ao óleo diesel: B3, B10, B20, B50 e 

B100. Paralelamente, Carvalho (2011) realiza um estudo mais aprofundado sobre o 

mesmo tema, focado no desempenho e eficiência do motor. 

 Duarte et al. (1996) propõe uma discussão relacionada aos ciclos reais e 

ideais baseada em um modelo analítico com influencia da razão de compressão, 

efeito ótimo de ignição e efeito de antecipação/atraso na abertura de válvulas. Como 

resultados, apresentas os gráficos de rendimento termodinâmico pelo ângulo de 

avanço e ignição, comparação do trabalho adimensional em função do ângulo do 

virabrequim para três diferentes ângulos de avanço, ângulo de avanço ótimo em 

função do ângulo de duração da combustão, entre outros. 

 A realização de simulações numéricas em motores são de extrema 

importância devido aos grandes benefícios resultados da otimização do mesmo 

(Kasper, 2003). Kasper aborda uma simulação bidimensional utilizando técnicas da 

fluidodinâmica computacional (CFD) para avaliar os efeitos da combustão no interior 

do cilindro. Para seu estudo, Kasper utilizou o motor de em FIAT Palio 1.0 (no qual 

utilizaremos neste trabalho), e propôs a resolução do problema utilizando o método 

dos volumes finitos (MVF). Esse método é baseado na resolução de balanços de 

energia, massa e quantidade de movimento em um volume. 

Conney et al. (2008) afirma que a função Wiebe é utilizada em simulações 

com a finalidade de estimar a fração de mistura ar-combustível queimada e não 

queimada. Em seu trabalho, Conney utiliza cinco métodos para testar os três 

principais parâmetros da função Wiebe: início da combustão; duração; e fator de 

forma. Apesar de, em sua formulação da função de Wiebe, Martins (2013) utilizar o 

fator de forma igual a zero, as curvas apresentadas pelos dois autores são 

semelhantes. 

2.2. FUNDAMENTOS DO MOTOR À COMBUSTÃO INTERNA 

2.2.1. Primeira lei da termodinâmica 

Segundo Cengel e Boles (2006), a Primeira Lei da Termodinâmica é uma 

expressão do princípio de conservação da energia. Ela profere que energia não 
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pode ser criada nem destruída durante um processo, ela pode apenas mudar de 

forma: calor; trabalho; e energia total (cinética, elástica e potencial gravitacional). 

A modelagem do ciclo será apresentada a seguir, considerando compressão 

e expansão dos gases. Esta modelagem será baseada na primeira lei da 

termodinâmica, na equação de estado para um gás ideal, lei de liberação de calor 

durante a combustão e transferência de calor para as paredes do cilindro. A Primeira 

lei da termodinâmica é dada como: 

 

                                                                                                                (1) 
 

Para uma variação    do virabrequim, reescrevemos a equação da primeira 

lei da seguinte forma: 

  
    

  
                                                                                               (2) 

 

Antes de continuar com o procedimento de formulação da modelagem do 

ciclo, devemos esclarecer alguns conceitos a respeito dos gases ideais. Para isso, 

utilizaremos a equação de estado e equação calorífica de estado. A equação de 

estado é responsável por descrever a forma com que as principais grandezas 

termodinâmicas (temperatura, volume e pressão) de uma substância se relacionam. 

Turns (2000) descreve que a equação de estado estabelecida pela lei dos gases 

ideais é: 

 

                                                                                                                   (3) 

 

Podemos ainda reescrever a Eq. (3) nas seguintes formas:         , 

        (tomando a densidade   é o inverso do volume específico e        ), ou 

       , onde   é a constante específica dos gases, que se relaciona com a 

constante universal dos gases    e o peso molecular do gás    por          . 

 Assim podemos assumir o comportamento do gás ideal para a mistura de 

gases utilizada neste trabalho, pois as altas temperaturas associadas com a 

combustão interna do motor resultam geralmente em densidades suficientemente 

baixas para o comportamento do gás ideal, sendo uma aproximação viável. 
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Considerando que o modelo de gás ideal é valido a energia interna pode ser 

contabilizada como função única da temperatura,         e assumindo que o 

trabalho pode ser dado como       , tem-se: 

 

   
  

    
  

                                                                                        (4) 

 

Onde    é a capacidade calorífica específica à volume constante,   é a 

massa e   é a pressão, que pode ser definida como:   
      

 
 . O termo 

  
  
  

comporta a adição de calor devido à combustão e as perdas devido à transferência 

de calor para as paredes que serão apresentadas no subtópico 2.2.4. 

Para Turns (2000), os calores específicos à pressão constante (  ) e a volume 

constante (  ) são geralmente funções da temperatura e são formulados pelas 

equações caloríficas de estado: 

 

                                                                                                                     (5) 

                                                                                                                     (6) 

 

Realizando a diferenciação das Eq. (5) e (6), podemos expressar a 

formulação das funções para as alterações diferenciais de   e  , obtendo as Eq. (7) 

e (8): 

 

            
 
             

 
                                                                       (7) 

            
 
             

 
                                                                       (8) 

 

Os termos        
 
 e        

 
 são os calores específicos de volume 

constante e pressão constante, respectivamente. Ainda segundo Turns (2000), as 

derivadas parciais        
 
 (em relação ao volume específico) e        

 
 (em 

realação à pressão) são iguais à zero para os gases ideais.  

A partir desta afirmação, e realizando a integração das Eq (7) e (8), tem-se: 
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                                                                                   (9) 

                  
 

    
                                                                                   (10) 

  
A respeito dos calores específicos de volume e pressão constante, podemos 

ainda relaciona-los através da razão de calores específicos  , que será utilizada nos 

cálculos de eficiência do modelo numérico. 

 

   
  

  
                                                                                                             (11) 

 

2.2.2. Ciclo Otto 

Segundo Martins (2013), o ciclo real de um motor descreve o comportamento 

da pressão interna do motor diante do calor fornecido pela combustão, o calor 

liberado na exaustão e a movimentação do pistão dentro do cilindro, 

consequentemente, a variação do volume em intervalo de uma volta completa do 

virabrequim. 

O ciclo real de um motor à combustão interna pode ser observado na Fig. (5): 

 

Figura 5 - Ciclo real de um Motor à Combustão Interna. Fonte: Martins, 2013. 

 

O ciclo Otto é compreendido em quatro tempos: admissão isobárica (à 

pressão constante); compressão adiabática (sem troca de calor com o meio 
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externo); explosão isocórica (queima do combustível na câmara de combustão); e 

exaustão isobárica (retirando os gases que se formaram pela reação química). Ao 

aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica no diagrama de Pressão e Volume do Ciclo 

Otto, apresentado na Fig. (6), podemos representar o ciclo teórico e analisar suas 

transformações termodinâmicas passo-a-passo: 

 

Figura 6 - Ciclo Teórico: Otto. Fonte: Próprio autor. 

 

 De 0 a 1: Admissão isobárica da mistura ar/combustível, ou seja, a pressão 

durante essa etapa é constante. De 1 a 2: Compressão adiabática da mistura, há um 

leve aumento na pressão dentro do cilindro. De 2 a 3: Explosão isocórica, onde a 

partir da centelha inicia a queima da mistura ar/combustível. De 3 a 4: Expansão 

adiabática, no qual os gases expandem dentro do cilindro junto com o pistão. De 4 a 

5: Abertura de válvulas que permitem a saída da dos gases. De 5 a 0: Exaustão 

isobárica, onde os gases são expulsos do cilindro para que possa iniciar o ciclo 

novamente. 

2.2.3. Eficiência do Ciclo Otto 

 Retomando o conceito da primeira Lei da Termodinâmica associado ao 

gráfico da Fig. (6), devemos analisar as etapas de adição e perda de calor, 

correspondente ao passo 2-3 e 4-1, respectivamente. No passo 2-3, a queima da 

mistura ar-combustível é representada pelo calor     liberado instantaneamente e 

definido o trabalho máximo que o motor poderia realizar se não houvesse perdas. Já 

no passo 4-1, a abertura da válvula de escape para exaustão dos gases gera a 

perda de calor    . 
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O trabalho realizado é dado pela diferença entre o calor fornecido pela 

combustão e o calor liberado após a abertura da válvula de escape (Stone, 1992). 

Sendo assim, agora podemos definir matematicamente a eficiência do Ciclo Otto 

ideal, conforme apresentado na Eq. (12): 

 

      
 

   
  

         
   
    

   
   
                                                  (12) 

 

A partir da Equação 12 e sabendo que               , realizamos as 

devidas considerações para um estado isentrópico para formular a equação da 

eficiência do Ciclo Otto, em função da taxa de compressão   e da razão do calores 

específicos  : 

 

             
   

                                                                                             (13) 

 

Porém, no ciclo real, o trabalho realizado não pode ser definido dessa mesma 

forma. Para definir o trabalho e a eficiência do ciclo real, devemos, primeiramente, 

entender os fenômenos responsáveis pela perda de rendimento do ciclo ideal para o 

ciclo real: 

 Perda por tempo de combustão (Time loss) – Compreende a perda do 

intervalo de combustão da mistura ar-combustível e do instante de início da 

combustão. Segundo Stone (1992), a ignição inicia-se antes do PMS e a 

frente da chama propaga-se com velocidade aproximadamente uniforme até o 

término da combustão, após o PMS. 

 Perda por transferência de calor (Heat loss) – Logo que a mistura ar-

combustível começa a ser comprimida dentro do cilindro, sua temperatura 

eleva-se e parte dela é transferida para as paredes do cilindro. Na etapa de 

compressão, essa temperatura não é tão alta, logo a temperatura perdida é 

considerada desprezível (Ribeiro, 2006). Após a combustão, a temperatura 

eleva-se consideravelmente e o calor transferido dos produtos da reação de 

combustão para a parede do cilindro é significativamente superior, 

ocasionando assim uma perda por transferência de calor considerável após a 

combustão (Rajput, 2005). 
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 Perda por esvaziamento de exaustão (Exaust blowdown loss) – Representa a 

rápida descompressão no cilindro após a abertura antecipada (geralmente a 

47º antes do PMI em carros de passeio) da válvula de escape, para assegurar 

a retirada de todos os gases e impurezas produzidas pela combustão. A 

antecipação da abertura da válvula de escape justifica-se pela possibilidade 

dos gases exercerem uma pressão oposta ao movimento do pistão, pelo 

efeito significativo sobre a combustão dos próximos ciclos, e pelo aumento da 

taxa de emissão de NO2 (Stone, 1992). 

 Perda por bombeamento (Pumping loss) – Segundo Martins (2013), a 

abertura da válvula de admissão inicia-se 5 graus antes do PMS, realizando o 

cruzamento das válvulas de admissão e exaustão (overlap). Esse cruzamento 

permite a admissão do ar para auxílio da exaustão dos gases produzidos na 

combustão. Logo em seguida, quando o pistão começa a descolar-se para o 

PMI, o deslocamento do pistão proporciona a queda da pressão atmosférica, 

induzindo a mistura para dentro do cilindro. Após a abertura da válvula de 

escape, a pressão no interior do cilindro ainda é superior à pressão 

atmosférica para expulsar os gases, e tende a se estabilizar conforme a 

pressão atmosférica. Essa diferença de pressões representa um trabalho 

negativo no ciclo real (Rajput, 2005). 

A Figura (7) apresenta, no diagrama P-V, o efeito das perdas por tempo de 

combustão, por transferência de calor e por esvaziamento de exaustão: 

 

Figura 7 – Representação gráfica das perdas de rendimento do Ciclo Otto. Fonte: 
RAJPUT, 2005 – Adaptado. 
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Para Martins (2013), eficiência do ciclo a carga parcial (com efeito de 

bombeamento) é dada por: 

 

              
           

                                                                (14) 

 

Onde   é a relação da pressão atmosférica e pressão de admissão,    

 
    

    
  e, supondo que a mistura é sempre estequiométrica, 

    
 
        

   
 . A carga do clico com bombeamento é definido pela razão do 

trabalho total produzido e do trabalho máximo permitido, ou seja, quando a pressão 

de admissão é igual à pressão atmosférica. Sendo assim, Martins (2013) define: 

 

 
    
         

                  
              

                              (15) 

 
Matematicamente, ao submeter-se a pressão de admissão variando desde o 

seu menor valor (zero) até a pressão atmosférica, o rendimento do ciclo com carga 

parcial cresce obedecendo a uma curva parabólica. Quanto maior a diferença das 

duas pressões, maior será o trabalho de bombeamento, consequentemente menor 

será a o rendimento total do ciclo. As variações do rendimento relacionado à carga e 

à   são ilustradas na Fig. (8): 

 

Figura 8 – Variação do (a) Rendimento vs. Carga e (b) Rendimento vs.  . Fonte: 
Martins, 2013 – Adaptado. 
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2.2.4. Modelagem geométrica do motor 

 A geometria básica do motor de combustão interna é apresentada na Fig. (9), 

na qual compreende um cilindro com o sistema virabrequim, biela e pistão. 

 

Figura 9 - Geometria do Motor. Fonte: Martins, 2013. 

 

Onde     é o colume da câmara de combustão,   é o diâmetro da câmara de 

combustão,   é o curso do pistão,   é o comprimento da biela,   é o raio do 

virabrequim,     é o ponto morto superior,     é o ponto morto inferior,   é a 

distância entre o eixo que une o pistão à biela até o eixo axial do virabrequim e   é o 

ângulo do virabrequim que varia, matematicamente, de   a    promovendo uma 

rotação. 

A partir da Figura 9 obtemos a relação da distância   com   ângulo do 

virabrequim e o curso do pistão: 

 

Figura 10 - Relação geométrica do Motor. Fonte: Próprio autor. 
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                                            (16) 

 

Assim, Martins (2013) descreve o volume do cilindro pode ser descrito como a 

soma do volume da câmara de combustão com o volume varrido pelo pistão: 

            

 

          
   

 
                                               (17) 

 

A fim de estudar o comportamento do motor à variações de parâmetros 

importantes, apresentamos quatro relações que facilitam a modelagem matemática a 

geometria do motor: 

Curso do pistão:       ; 

Taxa de Compressão:    
    

    
  

    

    
  

      

   
; 

Relação Diâmetro/Curso do Pistão:     
 

 
; 

e Relação Comprimento da Biela-Raio do Virabrequim:     
 

 
. 

                                              

                              
         

 

            
 

 
                      

                        (18) 
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Com a Equação (18), temos a relação do volume total do cilindro em relação 

ao ângulo do virabrequim. Partindo do mesmo princípio, podemos descrever também 

a equação da área de transferência de calor com os seguintes fatores: 

Área da câmara de combustão:     
   

 
     ; 

Comprimento da Câmara de Combustão:   ; 

e Área da coroa do pistão:    
   

 
. 

 

            
   

 
                 

                                          (19) 

  

2.2.5. Transferência de calor por convecção para as paredes do cilindro 

 A transferência de calor por convecção para as paredes (em Joules) durante 

o tempo     pode ser calculada como: 

 

        

  
            

   

  
                                                                                  (20) 

 

Onde      
         

   

    
 e     

 
  

   
  

 
. E   é o número de passos contidos no 

intervalo de compressão e expansão. As outras constantes são: 

 Coeficiente de transferência de calor gás/paredes:           ; 

 Temperatura média do motor (assumir valor entre 70Cº e 95Cº):         ; 

 Área da câmara de combustão:       ; 

 Tempo característico de combustão:        ; 

 Comprimento de chama (assumir como metade do diâmetro da câmara de 

combustão):           ; 

 Velocidade de chama:          ; 

 Massa específica do gás de combustão:    
  

        
           ; 

 Velocidade de turbulência:            ; 
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 Diâmetro da câmara de combustão:      ; 

A velocidade de turbulência é proporcional à velocidade de propagação de 

chama, que por sua vez é proporcional a velocidade média do pistão     :       

       e       , onde   é o curso do pistão e   é a velocidade de rotação 

        . 

2.2.6. Lei da liberação de calor 

 A função de Wiebe, apresentada na Eq. (21), é utilizada para fundamentar a 

Lei da liberação de calor. 

 

     
    

    
  

  
                                                                                               (21) 

 

 As incógnitas   e    são o ângulo do virabrequim e o ângulo do início da 

liberação de calor (geralmente 10º antes do PMS, ou seja, 350º), respectivamente. A 

duração da liberação de calor é representada pela incógnita   , que segundo a 

literatura é entre 30º e 50º e, por fim, a constate   é apresentada na Tab. (1) 

(Martins, 2013). 

 Com a Eq. (22) podemos relacionar a duração da liberação de calor 

com o ângulo do virabrequim assumindo um valor        (quantidade de 

energia fornecida durante o ciclo): 

 

  

  
       

  

  
                                                                                             (22) 

 

Sendo 
  

  
 

        

  
 
    

  
 
   

 em que   varia de 0 a 1, conforme a Eq. (9) e   é dado 

na Tab. (1): 

 
Tabela 1 - Constantes a e n. Fonte: Martins, 2013. 

  Combustível 

  Gasolina Diesel 

  5 ou 6 - 10 4,0 - 5,3 

  3 ou 2,5 - 3,0 1,2 - 1,3 
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 Retomando as Eq. (4), (18) e (22) temos o modelo final do ciclo do motor 

considerando a lei de liberação de calor, a transferência de calor por convecção para 

as paredes do cilindro, o trabalho devido à expansão do gás e a variação de energia 

durante o ciclo, conforme a Eq. (23): 

 

   
  

  
       

  

  
 

        

  
  

  

  
                                                                      (23) 

 

Onde:    
  

  
 é a variação de energia;       

  

  
 é a liberação de calor; 

        

  
 

é a transferência de calor por convecção para as paredes; e  
  

  
 é o trabalho devido 

à expansão do gás. 

2.3. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA RESULOÇÃO DE PROBLEMAS DE VALOR 
INICIAL 

 Na engenharia e em problemas científicos, em geral, tem-se empregado com 

grande frequência, métodos numéricos para resolução de vários problemas. Em 

muitas situações, na modelagem matemática de problemas físicos, não é possível 

propor um solução matemática exata. Quando essas situações ocorrem é 

necessário recorrer a métodos numéricos baseados em aproximações para obter os 

resultados do problema. Para obter aproximações satisfatórias são necessários 

códigos computacionais capazes de realizar operações com números infinitesimais. 

 Abordaremos os conceitos da Derivada Numérica para resolução de 

problemas que envolvem a taxa de variação e o Método de Euler para a resolução 

de problemas de valor inicial. 

2.3.1. Derivada Numérica 

 Para compreender o fundamento da derivação numérica devemos recorrer a 

um conceito teórico da base de cálculo: derivada. De forma sucinta, sabemos que 

derivada é a inclinação da reta tangente à curva e também é definida como a taxa 

de variação de uma função      (Stewart, 2006). 
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A derivada é representada graficamente pela Fig. (11): 

 

Figura 11 - Representação gráfica da Derivada. Fonte: Próprio autor. 

 

Em que   é o incremento infinitesimal. Dado uma função      qualquer, 

podemos descrever matematicamente a derivada com as Eq. (24): 

 

         
   

 
           

 
                                                                                         (24) 

 

Existem vários métodos recursivos (repetitivos) ou iterativos de aproximações 

numéricas para calcular a taxa de variação de uma função. O método utilizado nesse 

trabalho é a diferenciação numérica, que pode ser por diferença progressiva 

(ascendente), regressiva (descendente) e central, apresentadas nas Eq. (25), (26) e 

(27), respectivamente. 

 

       
           

 
                                                                                       (25) 

       
           

 
                                                                                       (26) 

       
             

  
                                                                                           (27) 

 

Onde        é o erro de truncamento (Sperandio, 2003). 



36 
 

2.3.2. Método de Euler 

 O Método de Euler é uma ferramenta que objetiva encontrar aproximações de 

soluções de Equações Diferenciais Ordinárias, obtendo as aproximações pelo 

prolongamento da inclinação da reta tangente (derivada) a uma função     . 

Consiste em um problema de valor inicial (PVI) que corresponde ao Método de 

Taylor de primeira ordem. Seja o PVI de primeira ordem apresentado pelo conjunto e 

equações abaixo: 

 

 
   

  
  
        

        

                                                                                (28) 

 

Temos                   como o coeficiente angular   da reta tangente a 

função       . Para a primeira iteração do método de Euler, podemos reescrever a 

função da reta como                –             . A Figura (12) apresenta 

graficamente o problema abordado: 

 

Figura 12 – Método de Euler. Fonte: Sperandio, 2003 – Adaptado. 

 

Fazendo a diferença de        , temos o passo incremental do método. 

Para as próximas iterações, generalizamos a equação da reta tangente e obtemos a 

Eq. (29): 

 

                                                                                                     (29) 

 

O método de Euler possui o erro corespondente da diferença       , que 

pode ser minimizado ao utilizamos um passo incremental infinitesimal. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. CONSTRUÇÃO DO ALGORITMO DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

 Para que a análise numérica apresente-se resultados satisfatórios houve a 

necessidade de dividir o intervalo analisado (admissão, compressão, expansão e 

exaustão) em milhares de pequenos seguimentos, exigindo assim um esforço 

computacional elevado. Para suprir essa necessidade, utilizamos o software Matlab 

para realizar a construção do algoritmo. 

 O software escolhido possui um amplo diretório de funções matemáticas, 

gráficas, funções de analise de dados e funções de programação que teoricamente 

suprem as necessidades do usuário, sem contar com o banco de códigos criados 

pelos usuários dos mais diversos países. O usuário também tem a opção de criar 

suas próprias funções e utiliza-las quando precisar. 

Para organizar e diminuir o tamanho dos códigos produzidos, optamos pela 

divisão deste em duas partes: Parte I – Validação do efeito da combustão; e Parte II 

– Efeitos do bombeamento e abertura de válvulas. 

3.1.1. Parte I: Validação do efeito da combustão 

 A construção do algoritmo de validação do efeito da combustão foi planejada 

de modo a apresentar uma série de resultados preliminares a fim de permitir a 

realização de uma análise crítica de cada passo antes de apresentar o conteúdo 

final. Assim, os resultados preliminares podem ser validados e comparados aos 

resultados apresentados em por outros autores. 

Outros fatores importantes na construção do algoritmo são a realização de 

comentários no decorrer do código e a especificações das unidades de cada 

parâmetro utilizado. Esses fatores contribuem para uma compreensão eficaz por 

outros leitores e ajudam a “mapear” o algoritmo para futuras alterações. 

O algoritmo Parte I, apresentado no Anexo I, foi construindo seguindo o 

seguinte checklist: 

 Cabeçalho; 

 Comandos de limpeza (Command Window, Worksapce e Fechamento de 

janelas); 

 Declaração das variáveis referentes à geometria do motor; 
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 Definição do intervalo analisado –   (início da compressão) a    (final da 

expansão); 

 Calculo do volume do cilindro – Eq. (18); 

 Apresentação do gráfico do volume em relação ao ângulo do virabrequim; 

 Calculo da variação do volume (analítico e os métodos de diferenciação 

numérica) – Eq. (25), (26) e (27); 

 Determinação das diferenças dos resultados analíticos com os resultados 

aproximados; 

 Apresentação do gráfico das variações do volume em relação ao ângulo do 

virabrequim; 

 Declaração das variáveis referentes às condições iniciais termodinâmicas; 

 Calculo de parâmetros referentes ao combustível; 

 Declaração das condições iniciais da combustão; 

 Calculo da liberação de calor – Eq. (21); 

 Calculo da variação da liberação de calor; 

 Apresentação do gráfico da liberação de calor em relação ao ângulo do 

virabrequim; 

 Apresentação do gráfico das variações da liberação de calor em relação ao 

ângulo do virabrequim; 

 Calculo da temperatura e pressão com a combustão – Eq. (34), (35) e (36); 

 Apresentação do gráfico da temperatura em relação ao ângulo do 

virabrequim; 

 Apresentação do gráfico da pressão em relação ao ângulo do virabrequim; 

 Apresentação dos gráficos de volume em relação à pressão; 

 Calculo a eficiência do ciclo; 
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3.1.2. Parte II: Efeitos de bombeamento e abertura de válvulas 

 Tomando como base o efeito da combustão validado na Parte I, utilizamos o 

mesmo modelo matemático e adicionamos as etapas de admissão e exaustão do 

Ciclo Otto. A função Wiebe (descrito na lei da liberação de calor), por ter como 

principais parâmetros a duração    e o ângulo de início   , foi adaptada para 

representar a abertura da válvula de exaustão. Consideramos a abertura de válvula 

em         e duração       , em concordância com Martins (2013), e 

propomos duas funções de escape: Função Escp1, responsável por zerar a pressão 

resultante da combustão; e a Função Escp2, responsável por estabilizar a pressão 

do ciclo à pressão atmosférica. A representação gráfica de ambas é apresentada na 

Fig. (13): 

 

Figura 13 – Funções do efeito da válvula de escape. Fonte: Próprio autor.  

 

O algoritmo Parte II foi construindo seguindo o seguinte checklist: 

 Cabeçalho; 

 Comandos de limpeza (Command Window, Worksapce e Fechamento de 

janelas); 

 Declaração das variáveis referentes à geometria do motor; 

 Definição do intervalo analisado –   (início da admissão) a    (final da 

exaustão); 

 Calculo do volume do cilindro e calculo da variação do volume – Eq. (18); 



40 
 

 Calculo das constantes do combustível:   ,   ,    ,    ,     e    . Onde os 

subíndices   e   distinguem as constantes em queimado (burnt) e não 

queimado (unburned) – Eq. (31) e (32); 

 Calculo da massa do ar e do combustível, segundo a equação 

estequiométrica da combustão: 

 

                                                                      (30) 

 

 Calculo da combustão para o ciclo teórico (reação instantânea); 

 Iteração do ciclo teórico considerando os quatro tempos do motor; 

 Calculo da combustão para o ciclo real, considerando         e duração 

       conforme Martins (2013), e calculo da combustão variando o angulo 

de início da combustão de      a      dividido em 10 passos (5 em 5 graus). 

 Calculo das funções do efeito de abertura da válvula de exaustão; 

 Iteração do ciclo real sem a transferência de calor, incluindo as constantes do 

combustível queimado e não queimado. 

 Calculo dos parâmetros da transferência de calor; 

 Iteração do ciclo real com a transferência de calor, alternando as pressões de 

admissão e incluindo as constantes do combustível queimado e não 

queimado. 

 Iteração do ciclo real com a transferência de calor, alternando os ângulos de 

início da combustão e incluindo as constantes do combustível queimado e 

não queimado. 

 Calculo do rendimento à condição inicial, rendimento à variação de pressão 

de admissão e rendimento à variação do ângulo de início da combustão; 

 Apresentação gráfica da diferença de temperatura os ciclo real com e sem 

transferência de calor; 

 Apresentação gráfica da diferença de pressões do ciclo teórico e do ciclo real 

com e sem transferência de calor; 
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 Apresentação do diagrama P-V com o ciclo teórico e ciclo real sem 

transferência de calor, representando o trabalho indicado e o trabalho 

negativo (à carga parcial); 

 Apresentação do gráfico da variação da eficiência em função da razão entre 

as pressões de admissão sob a pressão de exaustão; 

 Apresentação do gráfico da variação da eficiência em função da carga do 

ciclo (razão do trabalho total produzido e do trabalho máximo permitido); 

 Apresentação gráfica das diferentes pressões, alternadas de acordo com os 

ângulos de início da combustão, em função do ângulo do virabrequim; 

 Apresentação do gráfico do rendimento do ciclo em função da variação dos 

ângulos de início da combustão; 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO MOTOR 

 O motor a utilizado como objeto de estudo para a análise é de um FIAT Palio 

1.0, ano 1997 à gasolina, sendo o mesmo utilizado por Kasper (2003). A 

especificação do fabricante é descrita na Tab. (2), porém o comprimento da biela   e 

o comprimento da câmara de combustão    são especificações não disponibilizadas 

pelos fabricantes para preservar o segredo de indústria. 

 
Tabela 2 - Especificações – Motor Fiat Palio 1.0 MPI. Fonte: Fiat, 2015 - Adaptado. 

DADOS GERAIS 
Palio 1.0     
Gasolina 

Código do tipo 178A4011 

Ciclo Otto 

Combustível Gasolina 

Número e posição dos cilindros 4 em linha 

Número de válvulas por cilindro 2 

Diâmetro x curso 76 x 54,8 [mm] 

Cilindrada total 994 [cm³] 

Taxa de compressão 9,35:1 

DISTRIBUIÇÃO 

 Admissão: Início: antes do PMS 9º 

 
Fim: depois do PMI 29,5º 

Escapamento: Início: antes do PMS 40º 

  Fim: depois do PMI 0º 
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 Portanto, para suprir a necessidade das especificações não disponibilizadas e 

para termos um critério de comparação, utilizaremos as mesmas dimensões do 

comprimento da biela e da câmara de combustão que Kasper utilizou, sendo: 

           e             . 

3.3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO PROBLEMA 

O problema abordado é um PVI, em que as condições de contorno foram 

escolhidas de acordo com algumas referências apresentadas. Algumas dessas 

condições de contorno são empíricas e podem ser determinadas experimentalmente. 

 As propriedades iniciais do combustível são descritas na Tab. (3): 

 
Tabela 3 – Condições Iniciais do problema. Fonte: Próprio autor. 

Propriedades Constante Valor Observações 

Temperatura Ambiente            Temperatura inicial 

Pressão atmosférica                Pressão de exaustão 

Constante Universal dos Gases                   
 

      
  

Utilizado para calcular 
  ,    e      

Temperatura de Referência 1               
Estimativa da 

temperatura média 
"não queimada" 

Temperatura de Referência 2                
Estimativa da 

temperatura média 
"queimada" 

Poder Calorífico Inferior             
 

  
  

Energia liberada na 
combustão 

 

Utilizando a equação estequiométrica descrita na Eq. (30), é necessário a 

realizar o cálculo das constantes (  ,   ,    ,    ,     e    ) das substancias 

envolvidas na reação de combustão, lembrando que elas mudam do estado não 

queimado para queimado. O calor específico à pressão constante da mistura, em 

base mássica, foi obtido pela Eq. (31): 

 

                                                                                                      (31) 

 

A constante        é a massa molecular da mistura. O calor específico 

        , em base molar, de espécies individuais é obtido pela Eq. (32), em função das 

temperaturas de referência queimada e não queimada: 
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                                  (32) 

 

  Os coeficientes      são fornecidas pela NASA Thermodynamic Files.  Sendo 

assim, podemos determinar as constantes   ,   ,     e     conforme os conjuntos 

de Eq. (33), (34), (35) e (36): 

 

 
                                     

                                       
                                                 (33) 

 
                                

                                  
                                          (34) 

 
              

               

                                                                                         (35) 

 
            

             

                                                                                         (36) 

 

  Onde      é a fração molar das substâncias da equação 

estequiométrica, Eq.(30), sendo os reagentes para a mistura “unburn” e os produtos 

para mistura “burn”. De forma geral, o calor específico, em base mássica, a volume 

constante da mistura pode ser calculado da seguinte forma:                      . 

Portanto,     e     são dados por: 

 

 
          
           

                                                                                           (37) 

 

  A mudança de estado das constantes é dada pelas equações: 

 

 
                         

                            
                                                                 (38) 

 

  Onde      é a função Wiebe, cuja imagem da função está no intervalo de zero 

a um. 
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3.4. ITERAÇÕES PARA O CALCULO DA TEMPERATURA E PRESSÃO 

Retomando a equação que descreve a modelagem matemática do problema, 

Eq. (23), e a equação as do método de Euler para resolução de PVI de primeira 

ordem, Eq. (29), descrevemos função iterativa da temperatura sem o modelo da 

liberação de calor (
        

  
   ), conforme a Eq. (39): 

 

            
        

       

  
 

        
  

           
     

  
 

         
              (39)  

 

De forma análoga e, considerado o termo 
        

  
   , a função iterativa 

com o efeito da perda de calor é dada pela Eq. (40): 

 

           

 
 
 
 
          

       

  
   

        

  
  

        
  

           
     

  
 

         
 

 
 
 
 
 

        (40)  

 

Nas equações acima, os termos      refere-se a temperatura   

Após determinar as temperaturas, sem e com a combustão, utilizamos 

novamente a equação dos gases ideais para obter as pressões em cada condição. A 

iteração é descrita na Eq. (41): 

 

   
           

    
                                                                                           (41) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. PARTE I: VALIDAÇÃO DO EFEITO DA COMBUSTÃO 

 A Figura (14) apresenta os resultados obtidos do volume da câmara de 

combustão, o volume variando durante as etapas de compressão e expansão, e o 

volume total do cilindro. A compressão inicia no PMI, onde o cilindro apresenta sua 

capacidade máxima. Após ir ao PMS comprimindo todo combustível na câmara de 

combustão para realizar a combustão, o pistão retorna ao PMI. 

 

Figura 14 - Volume vs. Ângulo do virabrequim. Fonte: Próprio autor. 

 

O mesmo resultado é apresentado por Kasper (2003), com a única diferença 

no eixo das ordenadas (vertical) que foi apresentado como curso do pistão. 

 Após obter o volume da câmara de combustão em função do virabrequim, 

utilizamos a Eq. (42), obtida pela derivada analítica da Eq. (18), e as Eq. (25), (26) e 

(27) para calcular as quatro curvas da variação do volume que serão utilizadas na 

calculo do trabalho da expansão do gás. 

 

  
    

        

 
      

         

    
       

                                                                  (42) 

 

As curvas dos resultados obtidos pelos métodos numéricos de diferenciação 

são muito próximas, ficando assim um sobreposto ao outro. Ao compara-las com as 
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curvas do resultado analítico, notamos que apesar de se comportarem de forma 

semelhante, há pequenas diferenças entre elas. No próprio algoritmo, elaboramos 

uma rotina responsável por calcular o erro máximo entre a curva analítica e as 

curvas numéricas, conforme a Tab. (4): 

 
Tabela 4 - Erro entre as curvas de variação de volume. Fonte: Próprio autor. 

Curva 
Erro máximo 

Diferença % 

Diferença Progressiva 5,13.10-8 0,17 

Diferença Regressiva 5,13.10-8 0,17 

Diferença Central 1,28.10-8 0,01 

  

 Os erros encontrados são baixíssimos, menores que 0,2%. Logo, os métodos 

de diferenciação numérica são válidos para a para dar continuidade à rotina do 

algoritmo e o número de partes que utilizamos para realizar o procedimento é o 

suficiente para obter resultados satisfatórios sem a exigência de grande esforço 

computacional. 

 O gráfico da liberação de calor é apresentado na Fig. (15). Quando o ângulo 

do virabrequim está 10º antes do PMS, inicia-se a combustão que fornece calor para 

o sistema (cilindro) em um intervalor de 40º, e demorando mais 10º para estabilizar. 

 

Figura 15 - Liberação de Calor vs. Ângulo do virabrequim. Fonte: Próprio autor. 

 

A função   da liberação de calor representa o aumento da energia fornecida 

durante a combustão em um ciclo, de acordo com a Eq. (21). 
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Após validar os resultados da liberação de calor, os gráficos da temperatura 

pelo ângulo do virabrequim e pressão pelo ângulo do virabrequim são ilustrados nas 

Fig. (16) e (17), respectivamente. 

Na Fig. (16) notamos que a combustão é responsável por aumentar quase 

três vezes a temperatura do ciclo apenas com a inserção do poder calorífico do ar, 

possibilitando uma análise sobre as concentrações de combustíveis utilizados e o 

quanto a elas afetam na temperatura do motor, de forma paralela aos trabalhos 

apresentados por Kasper (2003) e Souza Junior (2009). 

 

Figura 16 - Temperatura vs. Ângulo do virabrequim. Fonte: Próprio autor. 

 

A Figura (17), similarmente à Fig. (16), mostra a diferença da pressão entre a 

liberação de calor e a compressão simples: 

 

Figura 17 - Pressão vs. Ângulo do virabrequim. Fonte: Próprio autor. 
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 Com os valores da pressão definidos, foi possível a construção do gráfico de 

Volume por Pressão, apresentado na Fig. (18). O resultado mostra-se como uma 

transição do ciclo Otto teórico para o ciclo real. Essa aproximação do ciclo real é 

satisfatória e, se considerássemos as condições de transferência de calor por 

convecção com as paredes do cilindro, os ângulos de abertura e fechamento de 

válvulas, e outros componentes como combustível, teríamos um representação mais 

fiel do ciclo real. 

 

Figura 18 - Volume vs. Pressão: combustão e expansão. Fonte: Próprio autor. 

 

Ainda sobre a Figura (18), a curva em azul descreve a compressão do 

combustível sem a combustão: inicia-se no PMI, desloca-se ao PMS aumentando a 

pressão e retorna ao PMI na mesma proporção que avançou. Já a curva 

representada pela cor preta compreende no a compressão e combustão do 

combustível: também se inicia no PMI, desloca-se ao PMS aumentando a pressão, 

há o ganho de calor e depois retorna ao PMI concluindo um ciclo. 

Tomando o gráfico da Figura (18) obtemos também trabalho indicado do clico 

em questão. O trabalho indicado é calculado pela integral da pressão em relação ao 

volume, durante a etapa de compressão e expansão do ciclo Otto (Souza Junior, 

2009). Matematicamente é descrito pela Eq. (43): 

 

          
      
       

                                                                                             (43) 
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Onde         é o ângulo que inicia a compressão (      ) e        é o 

ângulo final da expansão (      ). Ao obter o valor do trabalho indicado, pode-se 

calcular a eficiência do motor, no qual o valor preliminar encontrado foi de 57,1%. O 

trabalho indicado também permite calculo de outros parâmetros de desempenho 

como: potência, torque, etc. 

4.2. PARTE II: EFEITO DE BOMBEAMENTO E ABERTURA DE VÁLVUAS 

A Figura (19) apresenta as temperaturas do ciclo teórico, do ciclo real sem 

transferência de calor e com transferência de calor. No ciclo teórico, a combustão 

ocorre instantaneamente quando          . Já no ciclo real abordado, a combustão 

tem duração        com início em          . 

 

Figura 19 - Diferença de temperatura sem e com a transferência de calor. Fonte: 
Próprio autor. 

 

Com o a Figura (19), fica evidente a influência da transferência de calor na 

perda de temperatura da combustão para o motor, onde a diferença do ciclo com a 

transferência de calor é de aproximadamente 57% em relação ao ciclo sem 

transferência de calor. 
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Na Fig. (20) é possível visualizar o efeito da antecipação abertura da válvula 

de escape, que suaviza a queda de pressão do ciclo real a partir de             , e 

estabiliza em    (pressão atmosférica). 

 

Figura 20 - Pressão vs. Ângulo do virabrequim. Fonte: Próprio autor. 

 

O diagrama P-V dos resultados obtidos permite uma análise mais sucinta dos 

fatores que afetam o rendimento do motor: 

 

Figura 21 – Diagrama P-V. Fonte: Próprio autor. 
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As perdas por tempo de combustão, transferência de calor e antecipação da 

abertura de válvula podem ser observadas na Fig. (21). O modo como o efeito da 

combustão gradual, da transferência de calor e da antecipação da abertura da 

válvula de escape afeta no ciclo real é coerente com o gráfico apresentado por 

Rajput (2005). 

Conforme o diagrama P-V apresentado por Martins (2013), a Fig. (22) propõe 

a visualização do trabalho inerente (positivo) e o trabalho de bombeamento 

(negativo). Para estudar o efeito do trabalho de bombeamento, foi utilizado      

  
   e        . Esses valores foram escolhidos conforme a sugestão da bibliografia 

estudada, porém, podem ser facilmente aferidos experimentalmente. 

 

Figura 22 – Diagrama P-V com indicações do           e do             . Fonte: 
Próprio autor. 

 

Atendendo ao fato de que as pressões de admissão e exaustão foram 

estimadas, a Fig. (23) apresenta a variação de parâmetros relacionados às duas 

pressões. O rendimento comporta-se de forma linear conforme o aumento da razão 

  (pressão de admissão sob a pressão de exaustão). Quanto maior a diferença entre 

as pressões, maior o trabalho de bombeamento, consequentemente, menor é o 

rendimento. 
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Em relação à razão        (trabalho total sobre o trabalho máximo), quanto 

maior a diferença entre as pressões, menor é o trabalho total do ciclo, logo o 

rendimento será menor.  

 

Figura 23 - Variação de   e        vs. Eficiência  . Fonte: Próprio autor. 

 

Caso          , a área do trabalho de bombeamento seria nula, tendo 

assim o trabalho indicado igual ao trabalho máximo, com o maior rendimento 

possível (43,48%), similar ao conceito apresentado por Martins (2013) na Fig. (8). 

Esse mesmo rendimento seria obtido com a utilização da Eq. (12), que leva em 

consideração apenas o efeito do o calor fornecido pela combustão e o calor liberado 

após a abertura da válvula de escape. 

Analisando o efeito do ângulo de início da combustão, ao submeter a 

antecipação deste a diferentes ângulos de início de combustão, podemos visualizar 

as diferenças de pressões de cada ciclo. Para demonstra esse efeito, a Fig. (24) 

mostra as pressões em função do ângulo do virabrequim para o ciclo teórico e para 

dez possíveis ângulos de início da combustão. Quanto mais antecipado o ângulo   , 

maior é o pico da pressão, porém parte dessa pressão ainda está na etapa de 

compressão, resultando em uma força oposta ao movimento do pistão. E quanto 
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mais próximo do PMS for   , menor será o pico da pressão por causa da etapa de 

expansão do motor. 

 

Figura 24 - Efeito da variação do ângulo de inicio da combustão. Fonte: Próprio 
autor. 

 

O diagrama P-V da Figura (25) esclarece a as perdas por tempo de 

combustão, delimitando as áreas referentes ao ciclo de cada ângulo de início da 

combustão: 

 

Figura 25 – Diagrama P-V: Efeito da variação do ângulo de inicio da combustão. 
Fonte: Próprio autor. 
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Os três primeiros ciclos com grande antecipação da combustão apresentam 

grande perda de trabalho na etapa de compressão, quanto o pistão se aproxima do 

PMS. Já nos quatro últimos ciclos com    próximos ao PMS, a pressão máxima é, 

em média, 45% menor que a pressão do ciclo teórico. 

Na Figura (26), observamos o comportamento da eficiência de acordo com a 

variação do ângulo de início da combustão, destacando o ciclo com        , que 

se apresenta como o ciclo mais eficiente dado as condições desta simulação.  

 

Figura 26 – Variação do ângulo de inicio da combustão vs. Eficiência  . Fonte: 
Próprio autor. 

 

Por fim, retomando as condições de         para o início da combustão e 

considerando as pressões           e        , temos os seguintes rendimentos 

para os ciclos sem e com transferência de calor: 45,9% (sem transferência de calor) 

e 36,6% (com transferência de calor). Tomando como referência o rendimento de 

57,1% apresentado na Parte I, as perdas por bombeamento e abertura antecipada 

da válvula de escape compreendem em torno de 11,2% do rendimento do motor. Já 

a perda por transferência de calor compreendem aproximadamente 9,3% do 

rendimento.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A simulação numérica do motor à combustão interna, ciclo Otto, foi 

apresentada neste trabalho, utilizando o método de Euler para resolver as equações 

diferenciais presentes na modelagem matemática do problema proposto. Foram 

consideradas a modelagem geométrica do motor, o efeito da lei da liberação de 

calor, o efeito da transferência de calor, o efeito da abertura antecipada da válvula 

de escape e o efeito de bombeamento. Cada parâmetro foi demonstrado e validado 

passo a passo para a discussão e comparação com outros estudos realizados. 

Os resultados da Parte I – Validação do efeito da combustão – foram 

satisfatórios, pois o código elaborado descreveu exatamente o volume do cilindro em 

relação ao ângulo do virabrequim, tendo como valor mínimo o volume da câmara de 

combustão e como valor máximo o volume da câmara de combustão mais o volume 

varrido pelo pistão.  Infere-se, com o método da diferenciação numérica, que o 

incremento utilizado para realizar as iterações do método de Euler é adequado para 

uma resolução coerente do problema, considerando-se que os resultados da 

diferenciação numérica possuem erros inferiores a 0,2%. 

A função da liberação de calor pôde ser utilizada além da sua usual 

funcionalidade, sendo capaz de simular os efeitos da abertura da válvula de 

exaustão, após as devidas alterações dos seus principais parâmetros: ângulo de 

início e duração da transição gradual do seu domínio (zero a um). 

As perdas de bombeamento tem um efeito considerável no rendimento final 

do motor. Durante a admissão, a pressão diminui criando um leve vácuo para 

facilitar a entra da mistura ar-combustível. Na exaustão, a pressão dentro do cilindro 

diminui e mantém-se um pouco acima da pressão atmosférica até o overlap 

(cruzamento das válvulas de admissão e escape), quando é permitido o fluxo de 

entrada e saída para a exaustão dos gases e admissão de uma nova quantidade de 

ar-combustível. 

O que impulsiona os pistões é o aumento da pressão interna da câmara 

decorrente da combustão. Assim, o ângulo de início da combustão é um parâmetro 

essencial para a otimização do motor. Este deve ser adotado de tal forma que não 

inicie a combustão em um ângulo tão antecipado do PMS (360º) para não obter uma 

pressão contrária ao movimento do pistão. Também não deve ser adotado um 
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ângulo muito próximo ao PMS, a queima gradual da mistura ar-combustível não 

favoreceria uma pressão considerável a favor do pistão. 

Com os resultados obtidos foi possível analisar quatro parâmetros 

importantes para o estudo de motores à combustão interna. Também foi possível 

analisar, matematicamente, o quanto que cada parâmetro influência no rendimento 

do motor. A eficiência alcançada ao final do estudo, apesar de estar próxima, ainda 

está acima da eficiência real dos motores, considerando que as eficiências estão 

entre 26% a 30% para motores automotivos à gasolina (Carvalho, 2011). Para que o 

valor sugerido pela bibliografia fosse alcançado, teríamos que considerar as perdas 

por atrito dos componentes mecânicos do motor e outros parâmetros como o fluxo 

de mistura ar-combustível admitido no cilindro. 

O algoritmo desenvolvido pode ser utilizado como ferramenta didática para 

auxílio dos professores e alunos no âmbito de arquitetura de motores e áreas afins. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se um estudo experimental para aferir as 

pressões de admissão e exaustão, bem como a comparação experimental com o 

modelo desenvolvido neste trabalho; a implementação do fluxo de mistura de ar-

combustível admitido no cilindro; e a influência de diferentes tipos de combustíveis. 



57 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARAN, R; LEGEY, L. F. L; Veículos elétricos: história e perspectivas no Brasil. 

In: BNDES - Biblioteca Digital, 2010. p. 207-224. 

BERTOLDI, D; Simulação Numérica de um Modelo Simplificado de um Motor à 

Combustão Interna a Gás Natural. Florianópolis. 117p. Dissertação de Mestrado 

- Área de Concentração de Engenharia e Ciências Térmicas, Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

CÂMARA, J. C. C; Motores de Combustão Interna. SENAI CIMATEC – Centro 

Integrado de Manufatura e Tecnologia. Salvador - Bahia, 2003. 

CARVALHO, M. A. S; Avaliação de um motor de combustão interna Ciclo Otto 

utilizando diferentes tipos de combustíveis. Dissertação de Mestrado em 

Engenharia Industrial - Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, 2011. 

CENGEL, Y. A; BOLES, M. A; Termodinâmica, 5ª edição. Mc Graw Hill, 2006. 

COONEY, C; YELIANA, Y; WORM, J; MICHALEK, D; NABER, J; Wiebe function 

parameter determination for mass fraction burn calculation in an ethanol-

gasoline fuelled SI engine. Journal of KONES, v. 15, 2008. 

DUARTE, H. V; PINHEIRO, P. C. C; KOURY, R. N. N; Simulação do efeito dos 

parâmetros operacionais do desempenho de motores de combustão interna. 

In: IV Congresso de Engenharia Mecânica Norte-Nordeste (IV CEM-NNE/96). 

1996. p. 17-20. 

FARELL, M. B; Motores Rotativos: Tipologías y Combustibles Alternativos. 

Catalunha - Espanha, Projeto Final de Graduação - Faculdade Náutica de 

Bascelona - UPC, 2009. 

GRI-Mech; NASA Polynomials. The Combustion Laboratory at the University of 

California, Berkeley. Disponível em: <http://combustion.berkeley.edu/gri-

mech/data/nasa_plnm.html>. Acesso em: 16 de junho de 2016. 

KASPER, F. R. S; Modelagem e simulação de motores à combustão interna por 

técnicas da fluidodinâmica computacional (CFD). Campinas - São Paulo, 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Engenharia Química - UNICAMP; 2003. 



58 
 

MARTINS, J; Motores de Combustão Interna, 4ª edição. Publindustrias – Edições 

Técnicas, 2013. 

MILHOR, C. E; Sistema de desenvolvimento para controle eletrônico dos 

motores de combustão interna ciclo Otto. São Carlos. 72p. Dissertação de 

Mestrado - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo; 

2002. 

PULKRABEK, W. W; Engineering Fundamentals of the Internal Combustion 

Engine. University of Wisconsin-Platteville; Junho de 2003; Disponível em: 

http://www.rmcet.com/lib/E-Books/Mech-

auto/Engineering%20Fundamentals%20of%20IC%20Engines%20%28WW%20Pu

lkrabek%29.pdf Acesso em: 21/07/1015. 

RAJPUT, R. K; Internal Combustion Engines. Laxmi Publications, 2005. 

RIBEIRO, B. R. S; Thermodynamic optimisation of spark ignition engines under 

part load conditions. Tese de Doutorado em Engenharia Mecânica/Máquinas 

Térmicas e de Fluidos. Universidade do Minho, Portugal, 2006, 403p. 

SOUZA JUNIOR, G. C; Simulação termodinâmica de motores diesel utilizando 

óleo diesel e biodiesel para verificação dos parâmetros de desempenho e 

emissões. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, RJ, 2009, 139p. 

SOUZA, S. G; Um estudo sobre a evolução das câmaras de combustão dos 

motores de ciclo Otto à gasolina e sua aplicação ao etanol hidratado como 

combustível alternativo. São Carlos, Dissertação de Mestrado - Escola de 

Engenharia de São Carlos – USP; 2004. 

SPERANDIO, D; MENDES, J. T; SILVA, L. H. M; Cálculo numérico: 

Características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. 

Pearson Prentice Hall, 2003. 

STEWART, J; Cálculo: volume I, 5ª edição. Pioneira Thomson Learning, 2006. 

STONE, R; Introduction to Internal Combustion Engines, 2ª edição. Brunel 

University - MacMillan, 1992. 

TILLMANN, C. A. C; Motores de Combustão Interna e seus Sistemas. Pelotas: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Santa Maria: Universidade 



59 
 

Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; Rede e-Tec 

Brasil, 2013. 165 p. 

TURNS, Stephen R; An Introduction to Combustion: Concepts and 

Applications, 2ª Edição. McGraw-Hill: Series in Mechanical Engineering, 2000. 

WYLEN, G. V; e SONNTAG, R.E; Fundamentos da Termodinâmica, 8ª edição - 

Tradução. Editora Blucher, 2013. 



60 
 

ANEXOS 

 

  Pág. 

Anexo I 

Anexo II 

Código – Trabalho de Conclusão de Curso 1 

Código – Trabalho de Conclusão de Curso 2 

61 

65 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ANEXO I: Código – Trabalho de Conclusão de Curso 1 

 

% Faculdade UnB Gama - FGA 
% Trabalho de Conclusão de Curso 1 
% Análise de um Motor à Combustão Interna: 
% Simulação Númerica do Ciclo Otto 
% João Paulo S. T. de Souza 
% 18/11/2015 

  
clc %Limpando o Command Window 
clear all %Limpando Variáveis 
close all %Fechando Janelas 

  
% Diâmetro do Cilindro 
D = 0.076; %m 

  
% Curso do Pistão 
C = 0.0548; %m 

  
% Comprimento da Biela 
L = 0.1; %m 

  
% Raio do Virabrequim 
R = C/2; %m 

  
% Comprimento da Camara de Combustão 
Lm = 0.00656; %m 

  
% Volume da Camara de Combustão 
Vcc = (Lm*pi*D^2)/4; %m³ 

  
% Volume Varrido (Cilindrada) 
Vv = C*(pi*D^2)/4; %m³ 

  
% Volume Total 
Vt = Vcc + Vv; 

  
% Taxa de Compressão 
e = (Vv + Vcc)/Vcc; 

  
% Relação Diametro-Curso do Pistão 
Rdc = D/C;  

  
% Relação Comprimento-Raio da Cambota 
Rbc = L/R; 

  
% Téta 
n = (3*pi - pi)/(pi/5000); %Intervalo dividido em 5000 partes 
teta = linspace(pi,3*pi,n); 
Dteta = (3*pi - pi)/n; 
y = teta*180/pi; 

  
% Volume em relação ao Ângulo 
V = Vcc*(1+ ((e-1)/2)*( Rbc + 1 - cos(teta) ... 
    -sqrt( Rbc.^2 - (sin(teta)).^2 ) )); %m³ 
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% Plotando Gráfico: Volume vs. Angulo do Virabrequim 
figure (1) 
plot (y, V, '-r', y, Vv+Vcc, '-b', y, Vcc, '-k'); 
title ('Gráfico Volume x Ângulo do Virabrequim'); 
legend ('V = f(\theta)','Vcc + Vv','Vcc',4); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('V [m³]'); 

  
% Variação do Volume (Analítico) 
VariacaoV1 = Vcc*(e/2 - 1/2)*(sin(teta) +... 
    (cos(teta).*sin(teta))./(Rbc^2 - sin(teta).^2).^(1/2)); 
% Variação do Volume (Derivação Numérica) 
VariacaoV2 = zeros (n,1); 
VariacaoV3 = zeros (n,1); 
VariacaoV4 = zeros (n,1); 
for i=1:n-1 % Progressiva 
    VariacaoV2(i)=( V(i+1)-V(i) ) / Dteta; 
end 
VariacaoV3 = zeros (n,1); 
for i=2:n % Regressiva 
    VariacaoV3(i)=( V(i)-V(i-1) ) / Dteta; 
end 
VariacaoV4 = zeros (n,1); 
for i=2:n-1 % Central 
    VariacaoV4(i)=( V(i+1)-V(i-1) ) / (2*Dteta); 
end 
% Diferença entre os métodos 
Variacao2 = VariacaoV2' - VariacaoV1; 
[A,B] = max(abs(Variacao2)); 
Erro_Vv2 = abs(VariacaoV2(B)-VariacaoV1(B))*100/abs(VariacaoV1(B)) 
Variacao3 = VariacaoV3' - VariacaoV1; 
[A,B] = max(abs(Variacao3)); 
Erro_Vv2 = abs(VariacaoV3(B)-VariacaoV1(B))*100/abs(VariacaoV1(B)) 
Variacao4 = VariacaoV4' - VariacaoV1; 
[A,B] = max(abs(Variacao4)); 
Erro_Vv2 = abs(VariacaoV4(B)-VariacaoV1(B))*100/abs(VariacaoV1(B)) 

  
% Plotando Gráfico: Variação do Volume vs. Angulo do Virabrequim 
figure (2) 
plot (y, VariacaoV1, '-r', y, VariacaoV2, '-b',... 
    y, VariacaoV3, '-k', y, VariacaoV4, '-g'); 
title ('Gráfico Variação do Volume x Ângulo do Virabrequim'); 
legend ('Analítico','Diferença Progressiva',... 
    'Diferença Regressiva','Diferença Central',4); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('dV/dt'); 

  
% Condições Iniciais do Combustível (Ar) 
T0 = 25+273; %K 
P0 = 101325; %Pa = 1 atm 
Rgas = 287; %J/kgK 
Cp = 1004; %J/kgK 
Cv = 717; %J/kgK 

  
Temp1(1) = T0; 
Temp2(1) = T0; 
Pressao1(1) = P0; 
Pressao2(1) = P0; 
VariacaoV(1) = 0; 

  
% Calculo da Massa de Combustível 
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Rcomb = 520; %J/kgK 
Ro_a = P0/(Rgas*T0); 
Ro_c = P0/(Rcomb*T0); 
Vol_a = 2.0114e-04; 
Vol_c = 2.1202e-05; 
massa_ar = Ro_a*Vol_a; 
massa_c = Ro_c*Vol_c; 

  
% Condições iniciais da Combustão 
PCI = 20e6; %Poder Calorífico Inferior 
Qtotal = PCI*massa_c; %Calor Total 
a = 5; %Dados da Tabela 
nc = 3; %Dados da Tabela 
Dteta = (3*pi - pi)/n; 
D_teta = (2/9)*pi; %40 Graus 
teta_0 = (35/18)*pi; %350 Graus 
y_teta_0 = 350; 

  
% Liberação de Calor: Valor de F 
F = 1 - exp(-a*(((teta - teta_0)/D_teta).^nc)); 
for i=1:n 
   if F(i) < 0 
       F(i) = 0; %Zerando F negativo 
   end 
end 

  
% Liberação de Calor: Variação de F 
VariacaoF = ((1-F)*nc*a/D_teta).*(((teta - teta_0)/D_teta).^(nc-1)); 
n1 = 1; 
while 1 %Passo onde Téta < 350º (início da Combustão) 
    if y(n1) < 350 
        n1 = n1 + 1; 
    else 
        break 
    end 
end 

  
for i=1:n1 
    VariacaoF(i) = 0;%Zerando Varição de F antes da Combustão 
end 

  
% Plotando Gráfico: F vs. Angulo do Virabrequim 
figure (3) 
plot (y, F, '-b', y_teta_0, 0, 'o'); 
title ('Gráfico Liberação de Calor x Ângulo do Virabrequim'); 
legend ('f','\theta = 350º'); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('f'); 

  
% Plotando Gráfico: Variação de F vs. Angulo do Virabrequim 
figure (4) 
plot (y, VariacaoF, '-b'); 
title ('Gráfico Variação da Liberação de Calor x Ângulo do Virabrequim'); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('df/dt'); 

  
%Variação de Q 
VariacaoQ = Qtotal*VariacaoF; 

  
%Iteração sem Combustão 
for i=2:1:n 
    Temp1(i) =  Temp1(i-1) -... 
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        ((Dteta*Rgas*Temp1(i-1)*VariacaoV1(i-1))/(V(i-1)*Cv)); 
    Pressao1(i) = (massa_ar*Rgas*Temp1(i-1))/V(i-1); 
end 
Temp1(end) = Temp1(1); 
Pressao1(end) = massa_ar*Rgas*Temp2(end)/V(end); 

  
%Iteração com Combustão 
for i=2:1:n 
    Temp2(i) =  Temp2(i-1) + (VariacaoQ(i-1).*Dteta/(massa_ar*Cv))... 
        - ((Dteta*Rgas*Temp2(i-1)*VariacaoV1(i-1))/(V(i-1)*Cv)); 
    Pressao2(i) = (massa_ar*Rgas*Temp2(i-1))/V(i-1); 
end 
Temp2(end) = Temp2(1); 
Pressao2(end) = massa_ar*Rgas*Temp2(end)/V(end); 

  
% Plotando Gráfico: Temperatura vs. Angulo do Virabrequim 
figure (5) 
plot (y, Temp1, '-b', y, Temp2, '-r'); 
title ('Gráfico Temperatura x Ângulo do Virabrequim'); 
legend ('Sem Combustão','Com Combustão',2); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('Temperatura [K]'); 

  
% Plotando Gráfico: Pressão vs. Angulo do Virabrequim 
figure (6) 
plot (y, Pressao1, '-b', y, Pressao2, '-r'); 
title ('Gráfico Pressão x Ângulo do Virabrequim'); 
legend ('Sem Combustão','Com Combustão',2); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 

  
% Plotando Gráfico: Volume vs. Pressão 
figure (7) 
plot (V, Pressao2, '-k', V,Pressao1, '-b'), hw = polyarea (V, Pressao2); 
title ('Gráfico Volume vs. Pressão'); 
xlabel ('Volume [m³]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 
legend ('Com Combustão','Sem Combustão'); 

  
% Plotando Gráfico: Volume vs. Pressão 
figure (8) 
i_min = find( V == min(V) ); 
Pmx = [Pressao2(1) Pressao2(1:i_min) 0*Pressao2(1) 0*Pressao2(1) 

Pressao2(1)]; 
Vmx = [V(1) V(1:i_min) min(V) max(V) V(1)]; 
plot (Vmx, Pmx, '-k'); 
xlabel ('Volume [m³]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 
hp = polyarea (Vmx, Pmx); 

  
% Plotando Gráfico: Volume vs. Pressão 
figure (9) 
hold on 
area (V, Pressao2, 'FaceColor', [1 0 0]); 
area (Vmx, Pmx, 'FaceColor', [0 0 1]) 
xlabel ('Volume [m³]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 

  
Eficiencia = hw/Qtotal 
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ANEXO II: Código – Trabalho de Conclusão de Curso 2 

 

% Faculdade UnB Gama - FGA 
% Trabalho de Conclusão de Curso 2 
% Análise de um Motor à Combustão Interna: 
% Simulação Númerica do Ciclo Otto 
% João Paulo S. T. de Souza 
% 18/06/2016 

  
clc % Limpando o Command Window 
clear all % Limpando Variáveis 
close all % Fechando Janelas 

  

  
% ----/ GEOMETRIA DO MOTOR /---- % 

  
% Diâmetro do Cilindro 
D = 0.076; %m 

  
% Curso do Pistão 
C = 0.0548; %m 

  
% Comprimento da Biela 
L = 0.1; %m 

  
% Raio do Virabrequim 
R = C/2; %m 

  
% Comprimento da Camara de Combustão 
Lm = 0.00656; %m 

  
% Volume da Camara de Combustão 
Vcc = (Lm*pi*D^2)/4; %m³ 

  
% Volume Varrido (Cilindrada) 
Vv = C*(pi*D^2)/4; %m³ 

  
% Volume Total 
Vt = Vcc + Vv; 

  
% Taxa de Compressão 
e = (Vv + Vcc)/Vcc; 

  
% Relação Diametro-Curso do Pistão 
Rdc = D/C;  

  
% Relação Comprimento-Raio da Cambota 
Rbc = L/R; 

  

  
% ----/ MODELAGEM DO PROBLEMA /---- % 

  
% Téta 
n = round((4*pi - 0)/(pi/2000)); % Intervalo dividido em 8000 partes 
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teta = linspace(0,4*pi,n); 
Dteta = (4*pi - 0)/n; 
y = teta*180/pi; 

  
% Volume em relação ao Ângulo 
V = Vcc*(1+ ((e-1)/2)*( Rbc + 1 - cos(teta) ... 
    -sqrt( Rbc.^2 - (sin(teta)).^2 ) )); %m³ 

  
% Variação do Volume (Analítico) 
VarV = Vcc*(e/2 - 1/2)*(sin(teta) +... 
    (cos(teta).*sin(teta))./(Rbc^2 - sin(teta).^2).^(1/2)); 
VarV(1) = 0; 

  

  
% ----/ CALCULO DAS CONSTANTES DO COMBUSTÍVEL /---- % 
% ----/      Ru, Rb, Cvu, Cvb, Cpu e Cpb      /---- % 

  
R_univ = 8314.51; % Constante Universal dos Gases  [J/kmol*K] 
T0 = 25 + 273; % K 
P0 = 101325; % Pa = 1 atm 

  
% Peso Molecular das Espécies Químicas 
MW_oct = 8*12 + 18*1; 
MW_O2 = 2*16; 
MW_N2 = 2*14; 
MW_CO2 = 1*12 + 2*16; 
MW_H2O = 2*1 + 1*16; 

  
% Equação Estequiométrica de Combustão 
% C8H18 + 12,5*O2 + 12,5*(79/21)N2 -> 8CO2 + 9H2O + 12,5*(79/21)N2 

  
% Coeficientes Estequiométricos dos Reagentes 
N_oct = 1; 
N_O2 = 12.5; 
N_N2 = 12.5*79/21; 
N_Total = N_oct + N_O2 + N_N2; 

  
% Fração Molar dos Reagentes 
X_oct = N_oct/N_Total; 
X_O2 = N_O2/N_Total; 
X_N2 = N_N2/N_Total; 

  
% Peso Molecular Não-Queimado 
MW_u = MW_oct*X_oct + MW_O2*X_O2 + MW_N2*X_N2; 

  
% Coeficientes Estequiométricos dos Produtos 
N_CO2 = 8; 
N_H2O = 9; 
N_N2 = 12.5*79/21; 
N_Total = N_CO2 + N_H2O + N_N2; 

  
% Fração Molar dos Produtos  
X_CO2 = N_CO2/N_Total; 
X_H2O = N_H2O/N_Total; 
X_N2 = N_N2/N_Total; 

  
% Peso Molecular Queimado 
MW_b = MW_CO2*X_CO2 + MW_H2O*X_H2O + MW_N2*X_N2; 
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% Constante Particular do Gás Não-Queimado 
Ru = R_univ/MW_u; %J/kg*K 

  
% Cálculo de Cvu e Cpu: Não-Queimado: 
Temp_ref = 500; %K Estimativa da Temperatura Média "Não-Queimada" 
A_O2_1 = [3.78245636E+00 -2.99673416E-03 9.84730201E-06 -9.68129509E-09... 
    3.24372837E-12 -1.06394356E+03 3.65767573E+00]; % 300 < T < 1000 
A_N2_1 = [0.03298677E+02 0.14082404E-02 -0.03963222E-04 0.05641515E-07... 
    -0.02444854E-10 -0.10208999E+04 0.03950372E+02]; % 300 < T < 1000                  
cpm_oct = (1.7113e3)*MW_oct; % Para 300K 
cpm_O2 = R_univ*(A_O2_1(1) + A_O2_1(2)*Temp_ref + A_O2_1(3)*Temp_ref^2 ... 
    + A_O2_1(4)*Temp_ref^3 + A_O2_1(5)*Temp_ref^4); 
cpm_N2 = R_univ*(A_N2_1(1) + A_N2_1(2)*Temp_ref + A_N2_1(3)*Temp_ref^2 ... 
    + A_N2_1(4) * Temp_ref^3 + A_N2_1(5)*Temp_ref^4); 

  
cpm_mix = (cpm_oct.*X_oct + cpm_O2.*X_O2 + cpm_N2.*X_N2); 
Cpu = cpm_mix./MW_u; % J/kg*K; 
Cvu = Cpu - Ru; 

  
% Constante Particular do Gás Queimado 
Rb = R_univ/MW_b; % J/kg*K 

  
% Cálculo de Cvb e Cpb: Queimado: 
Temp_ref = 1500; % K Estimativa da Temperatura Média "Queimada" 
A_H2O_1 = [3.03399249E+00 2.17691804E-03 -1.64072518E-07 -9.70419870E-11... 
    1.68200992E-14 -3.00042971E+04 4.96677010E+00]; % 1000 < T < 5000 
A_N2_1 = [0.02926640E+02 0.14879768E-02 -0.05684760E-05 0.10097038E-09... 
    -0.06753351E-13 -0.09227977E+04 0.05980528E+02]; % 1000 < T < 5000 
A_CO2_1 = [3.85746029E+00 4.41437026E-03 -2.21481404E-06 5.23490188E-10... 
    -4.72084164E-14 -4.87591660E+04 2.27163806E+00]; % 1000 < T < 5000 

  
cpm_H2O = R_univ*(A_H2O_1(1) + A_H2O_1(2)*Temp_ref + A_H2O_1(3)*Temp_ref^2 

... 
    + A_H2O_1(4)*Temp_ref^3 + A_H2O_1(5)*Temp_ref^4); 
cpm_N2 = R_univ*(A_N2_1(1) + A_N2_1(2)*Temp_ref + A_N2_1(3)*Temp_ref^2 ... 
    + A_N2_1(4)*Temp_ref^3 + A_N2_1(5)*Temp_ref^4); 
cpm_CO2 = R_univ*(A_CO2_1(1) + A_CO2_1(2)*Temp_ref + A_CO2_1(3)*Temp_ref^2 

... 
    + A_CO2_1(4)*Temp_ref^3 + A_CO2_1(5)*Temp_ref^4); 

  
cpm_mix = (cpm_H2O.*X_H2O + cpm_N2.*X_N2 + cpm_CO2.*X_CO2); 
Cpb = cpm_mix./MW_b; % J/kg*K; 
Cvb = Cpb - Rb; 

  

  
% ----/ CALCULO DA MASSA DO AR E DO COMBUSTÍVEL /---- % 
% ----/   Baseado na mistura esterquiométrica   /---- % 

  
N_ar = N_O2 + N_N2; % Número de kmols de Ar 
MW_ar = 0.21*MW_O2 + 0.79*MW_N2; 

  
ma = N_ar*MW_ar; % Massa de um kmol de Ar 
mc = N_oct*MW_oct; % Massa de um kmol de C8H18 

  
A_C = ma/mc; % Relação entre Ar e o combustível: A_F = ma/mf 

  
massa_total = P0 / (Ru*T0 / (Vv+Vcc)); % Massa total admitida no cilindro 
massa_c  = massa_total / (A_C+1);      % Massa admitida de combustível 
massa_ar = massa_c * A_C;              % Massa admitida de ar 
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% ----/ CONDIÇÕES INICIAIS DA COMBUSTÃO /---- % 
Rgas = Rb*0 + Ru*(1-0); 
nR = massa_total * Rgas; 

  
PCI = 45e6; % Poder Calorífico Inferior 
Qtotal = PCI*massa_c; % Calor Total 
a = 5; % Dados da Tabela 
nc = 3; % Dados da Tabela 
D_teta = (1/3)*pi; % 60 Graus 
teta_0 = (17/9)*pi; % 340 Graus 

  

  
% ----/ CICLO TEÓRICO /---- % 

  
% Condições da Combustão Instantânea 
D_teta_T = (1/180)*pi; %1 Grau 
teta_0_T = 2*pi; %360 Graus 

  
% Liberação de Calor: Valor de F 
F_T = 1 - exp(-a*(((teta - teta_0_T)/D_teta_T).^nc)); 
for i=1:n 
   if F_T(i) < 0 
       F_T(i) = 0; %Zerando F negativo 
   end 
end 

  
% Liberação de Calor: Variação de F 
VarF_T = ((1-F_T)*nc*a/D_teta_T).*(((teta - teta_0_T)/D_teta_T).^(nc-1)); 
n1 = 1; 
while 1 %Passo onde Téta < 360º (início da Combustão) 
    if y(n1) < 360 
        n1 = n1 + 1; 
    else 
        break 
    end 
end 

  
for i=1:n1 
    VarF_T(i) = 0;%Zerando Varição de F antes da Combustão 
end 

  
% Variação de Q 
VarQ_T = Qtotal*VarF_T; 

  
% Iteração dos 4 Tempos 
for j=1:10 % Variando a Pressão de Admissão 
    for i=1:n 
        if i <= n/4 % Adimissão 
            Temp(i) = T0; 
            PressaoT(i) = P0/4; 

             
            PressaoT2(j,i) = P0/j; 
        else 
            if i <= 3*n/4 % Compressão e Expansão  
                % Relação de Combustível Queimado e Não Queimado 
                Cv = Cvb * F_T(i) + Cvu * (1-F_T(i)); 
                Rgas = Rb * F_T(i) + Ru * (1-F_T(i)); 
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                % Combustão Teórica 
                Temp(i) = Temp(i-1) + (VarQ_T(i-1).*Dteta/(massa_ar*... 
                    Cv)) - ((Dteta*Rgas*Temp(i-1)*VarV(i-1))/(V(i-1)*Cv)); 
                PressaoT(i) = (massa_ar*Rgas)*Temp(i-1)/V(i-1); 

             
                PressaoT2(j,i) = PressaoT(i);             
            else % Exaustão 
                Temp(i) = Temp(i-1); 
                PressaoT(i) = P0; 

             
                PressaoT2(j,i) = P0; 
            end 
        end 
    end 
    PressaoT(end) = PressaoT(1); 
    PressaoT2(j,end) = PressaoT2(j,1); 
end 

  

  
%----/ CICLO REAL: SEM TRANF. DE CALOR /----% 

  
% Liberação de Calor: Valor de F 
F = 1 - exp(-a*(((teta - teta_0)/D_teta).^nc)); 
for i=1:n 
   if F(i) < 0 
       F(i) = 0; %Zerando F negativo 
   end 
end 

  
% Liberação de Calor: Variação de F 
VarF = ((1-F)*nc*a/D_teta).*(((teta - teta_0)/D_teta).^(nc-1)); 
n1 = 1; 
while 1 %Passo onde Téta < 340º (início da Combustão) 
    if y(n1) < 340 
        n1 = n1 + 1; 
    else 
        break 
    end 
end 

  
for i=1:n1 
    VarF(i) = 0;%Zerando Varição de F antes da Combustão 
end 

  
% Variação de Q 
VarQ = Qtotal*VarF; 

  

  
%----/ VARIANDO O INÍCIO DA COMBUSTÃO /----% 

  
% [315 320 325 330 335 340 345 350 355 360] Graus 
teta_0_alt = [7/4 16/9 65/36 11/6 67/36 17/9 23/12 35/18 71/36 2]*pi; 

  
for j=1:10 
    % Liberação de Calor: Valor de F 
    F_alt(j,:) = 1 - exp(-a*(((teta - teta_0_alt(j))/D_teta).^nc)); 
    for i=1:n 
        if F_alt(j,i) < 0 
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            F_alt(j,i) = 0; %Zerando F negativo 
        end 
    end 

  
    % Liberação de Calor: Variação de F 
    VarF_alt(j,:) = ((1-F_alt(j,:))*nc*a/D_teta).*... 
        (((teta - teta_0_alt(j))/D_teta).^(nc-1)); 
    n1 = 1; 
    while 1 
        if y(n1) < teta_0_alt(j)*180/pi 
            n1 = n1 + 1; 
        else 
            break 
        end 
    end 

  
    for i=1:n1 
        VarF_alt(j,i) = 0;%Zerando Varição de F antes da Combustão 
    end 

     
    % Variação de Q 
    VarQ_alt(j,:) = Qtotal*VarF_alt(j,:); 
end 

  
Cv = Cvb*0 + Cvu*(1-0); 
Cvmedio = (Cvu + Cvb) / 2; % Propriedades Iniciais  
Rgas = Rb*0 + Ru*(1-0); 

  
% Efeito do Adiantamento da Válvula de Escape: Baseado na Função Wiebe 
D_teta_Escp = (5/18)*pi; % Duração de 50 Graus 
teta_0_Escp = (25/9)*pi; % Início em 500 Graus 

  
Escp = 1 - exp(-a*(((teta - teta_0_Escp)/D_teta_Escp).^nc)); 
for i=1:n 
   if Escp(i) < 0 
       Escp(i) = 0; %Zerando Escp negativo 
   end 
end 
Escp1 = -Escp + 1; % Decrescendo a Pressão 
Escp2 = Escp; % Aumentendo a Pressão 

  
% Iterações dos 4 Tempos 
for i=1:n 
    if i <= n/4 % Adimissão 
        Temp1(i) = T0; 
        Pressao1(i) = P0/4; 
    else 
        if i <= 3*n/4 % Compressão e Expansão 
            % Relação de Combustível Queimado e Não Queimado 
            Cv = Cvb * F(i) + Cvu * (1-F(i)); 
            Rgas = Rb * F(i) + Ru * (1-F(i)); 

                         
            % Combustão sem Transferêcia de Calor 
            Temp1(i) = Temp1(i-1) + (VarQ(i-1).*Dteta/(massa_ar*Cv))... 
                - ((Dteta*Rgas*Temp1(i-1)*VarV(i-1))/(V(i-1)*Cv)); 
            Pressao1(i) = (massa_ar*Rgas)*Temp1(i-1)/V(i-1); 

                 
        else % Exaustão 
            Temp1(i) = Temp1(i-1); 
            Pressao1(i) = Pressao1(i-1); 
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        end 
    end 
end 
Pressao1 = Pressao1.*Escp1 + P0.*Escp2; 
% Primeira parcela: decresce a pressão à 0 
% Segunda parcela: faz pressão estabilizar em P0 
Pressao1(end) = Pressao1(1); 

  

  
%----/ CICLO REAL: COM TRANF. DE CALOR /----% 

  
% Área de Transferencia de Calor 
Acc = D*pi*Lm; % Área da Camera de Combustão 
Acp = (pi*D^2)/2; % Área da Coroa do Pistão 
A = Acc + Acp + (pi*D*L/2)*( Rbc + 1 - cos(teta) ... 
    -sqrt( Rbc.^2 - (sin(teta)).^2 ) ); % Área Total em função de Theta 

  
N = 2000/60; % Rotação do Motor [rp/m = rp/60s] 
Vm = 2*C*N; % Velocidade Média 

  
Vch = Vm; 

  
n_comb = n/2; % Compressão e Expansão 
dtc = (D/(2*Vch))/n_comb; % Tempo de Combustão 
densid_comb = Pressao1(1)/(Rgas*massa_total*Temp1(1)); 
h = (326*(e*densid_comb*Vch)^0.8)/(D^0.2); 
Tref = 70+273; %K 
Qp = zeros(1,n); 

  
Cv = Cvb*0 + Cvu*(1-0); 
Cvmedio = (Cvu + Cvb) / 2; % Propriedades Iniciais  
Rgas = Rb*0 + Ru*(1-0); 

  
% Iteração da Transferência de Calor 
for j=1:10 % Variando a Pressão de Admissão 
    for i=1:n 
        if i <= n/4 % Adimissão 
            Temp2(i) = T0; 
            Pressao2(i) = P0/4; 

             
            Pressao3(j,i) = P0/j; 
        else 
            if i <= 3*n/4 % Compressão e Expansão 
                % Relação de Combustível Queimado e Não Queimado 
                Cv = Cvb * F(i) + Cvu * (1-F(i)); 
                Rgas = Rb * F(i) + Ru * (1-F(i)); 

             
                % Combustão com Transferêcia de Calor 
                Qp(i) = h*A(i)*dtc.*(Temp2(i-1) - Tref); 

             
                Temp2(i) = Temp2(i-1) + (VarQ(i-1).*Dteta/(massa_ar*Cv))... 
                    - ((Dteta*Rgas*Temp2(i-1)*VarV(i-1))/((V(i-1)*Cv)))... 
                    - (Dteta*Qp(i)/(massa_ar*Cv)); 
                Pressao2(i) = (massa_ar*Rgas)*Temp2(i-1)/V(i-1); 

                 
                Pressao3(j,i) = Pressao2(i);            
            else % Exaustão 
                Temp2(i) = Temp2(i-1); 
                Pressao2(i) = Pressao2(i-1); 
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                Pressao3(j,i) = Pressao3(j,i-1); 
            end 
        end 
    end 
    Pressao2 = Pressao2.*Escp1 + P0.*Escp2; 
    % Primeira parcela: decresce a pressão à 0 
    % Segunda parcela: faz pressão estabilizar em P0 
    Pressao2(end) = Pressao2(1); 

     
    Pressao3(j,:) = Pressao3(j,:).*Escp1 + P0.*Escp2; 
    Pressao3(j,end) = Pressao3(j,1); 
end 

  
% Iteração da Transferência de Calor 
for j=1:10 % Variando o Angulo de Início da Combustão 
    for i=1:n 
        if i <= n/4 % Adimissão 
            Temp3(j,i) = T0; 
            Pressao4(j,i) = P0/4; 
        else 
            if i <= 3*n/4 % Compressão e Expansão 
                % Relação de Combustível Queimado e Não Queimado 
                Cv = Cvb * F_alt(j,i) + Cvu * (1-F_alt(j,i)); 
                Rgas = Rb * F_alt(j,i) + Ru * (1-F_alt(j,i)); 

             
                % Combustão com Transferêcia de Calor 
                Qp(i) = h*A(i)*dtc.*(Temp2(i-1) - Tref); 

             
                Temp3(j,i) = Temp3(j,i-1) + (VarQ_alt(j,i-1).*Dteta/... 
                    (massa_ar*Cv)) - ((Dteta*Rgas*Temp3(j,i-1)*... 
                    VarV(i-1))/((V(i-1)*Cv))) - (Dteta*Qp(i)/... 
                    (massa_ar*Cv)); 
                Pressao4(j,i) = (massa_ar*Rgas)*Temp3(j,i-1)/V(i-1);            
            else % Exaustão 
                Temp3(j,i) = Temp3(j,i-1); 
                Pressao4(j,i) = Pressao4(j,i-1); 
            end 
        end 
    end 
    Pressao4(j,:) = Pressao4(j,:).*Escp1 + P0.*Escp2; 
    % Primeira parcela: decresce a pressão à 0 
    % Segunda parcela: faz pressão estabilizar em P0 
    Pressao4(j,end) = Pressao4(j,1); 
end 

  

  
% ----/ RESULTADOS: RENDIMENTOS /---- % 

  
Gama = Cpu/Cvu; 
Eps = max(V)/min(V); 

  
B = PCI/(Rb*T0*(1+A_C)); 
Beta = PressaoT(end-1)/PressaoT(1); 

  
Ni = 1 - (1/(Eps^(Gama-1))) - ((Beta-1)*(Eps-1)/(Eps*B)); 

  
Hw_1 = polyarea(V, Pressao1); 
Hw_2 = polyarea(V, Pressao2); 
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Hw_T = polyarea(V, PressaoT); 

  
Rendimento1 = Hw_1*Ni/Hw_T 
Rendimento2 = Hw_2*Ni/Hw_T 

  
for j=1:10 
    Beta2(j) = PressaoT2(j,end-1)./PressaoT2(j,1); 
    Ni2(j) = 1 - (1/(Eps^(Gama-1))) - ((Beta2(j)-1)*(Eps-1)/(Eps*B)); 

     
    Hw(j) = polyarea(V,Pressao3(j,:)); 
    Hw_T2(j) = polyarea(V, PressaoT2(j,:)); 
    Rendimento3(j) = Hw(j)*Ni2(j)/Hw_T2(j); 

     
    W(j) = (1./Beta2(j)) - ( (Beta2(j)-1)*(Eps-1)*(Eps^(Gama-2)) ./... 
        (Beta2(j)*B*((Eps^(Gama-1))-1)) ); 

     
    Hw_alt(j) = polyarea(V,Pressao4(j,:)); 
    Rendimento4(j) = Hw_alt(j)*Ni/Hw_T; 
end 
[Rend_Max, Endr] = max(Rendimento4); 

  

  
% ----/ RESULTADOS: GRÁFICOS /---- % 

  
% Plotando Gráfico: Temperatura vs. Angulo do Virabrequim 
figure (1) 
plot (y, Temp, 'k', y, Temp1, 'b', y, Temp2, 'r'); 
title ('Diferença de Temperatura'); 
legend ('Teórico','Comb. sem Transf. de Calor','Comb. com Transf. de 

Calor',4); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('Temperatura [K]'); 

  
% Plotando Gráfico: Pressão vs. Angulo do Virabrequim 
figure (2) 
plot (y, Pressao1, '-b', y, Pressao2, '-r', y, PressaoT, '-k'); 
title ('Diferença de Pressões'); 
legend ('Comb. sem Transf. de Calor','Comb. com Transf. de Calor',... 
    'Ciclo Teórico',1); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 

  
% Plotando Gráfico: Volume vs. Pressão 
figure (3) 
plot (V, Pressao1, '-b', V, Pressao2, '-r', V, PressaoT, '-k'); 
title ('Gráfico Volume vs. Pressão'); 
legend ('Comb. sem Transf. de Calor','Comb. com Transf. de Calor',... 
    'Ciclo Teórico',1); 
xlabel ('Volume [m³]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 

  
% Plotando Área do Trabalho Indicado e do Trabalho de Bombeamento 
figure (4) 
hold on 
area(V(2234:6234), Pressao2(2234:6234),'FaceColor', [1 0 0]); 
area([V(1:2234) V(6234:8000)],... 
    [Pressao2(1:2234) Pressao2(6234:8000)],'FaceColor', [0 0 1]); 
plot (V, PressaoT, 'k'); 
title ('Gráfico Volume vs. Pressão'); 
legend ('Trabalho Positivo','Trabalho Negativo','Ciclo Teórico',1); 
xlabel ('Volume [m³]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 
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% Plotando Gráfico: Beta vs. Rendimento 
figure (5) 
subplot (2,1,1) 
plot (Beta2, Rendimento3); 
title ('\beta vs. \eta'); 
xlabel ('\beta'); ylabel ('\eta'); 
grid 
subplot (2,1,2) 
plot (W, Rendimento3); 
title ('W/W_m_á_x vs. \eta'); 
xlabel ('W/W_m_á_x'); ylabel ('\eta'); 
grid 

  
% Plotando Gráfico: Pressão vs. Angulo do Virabrequim 
figure (6) 
plot (y, PressaoT, '-k', y, Pressao4); 
title ('Efeitos do Ângulo de Início da Combustão'); 
legend ('Teórico', '\theta_0 = 315', '\theta_0 = 320', '\theta_0 = 325',... 
    '\theta_0 = 330', '\theta_0 = 335', '\theta_0 = 340', '\theta_0 = 

345',... 
    '\theta_0 = 350', '\theta_0 = 355', '\theta_0 = 360', 1); 
xlabel ('\theta [º]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 

  
% Plotando Gráfico: Volume vs. Pressão 
figure (7) 
plot (V, PressaoT, '-k', V, Pressao4); 
title ('Gráfico Volume vs. Pressão'); 
legend ('Teórico', '\theta_0 = 315', '\theta_0 = 320', '\theta_0 = 325',... 
    '\theta_0 = 330', '\theta_0 = 335', '\theta_0 = 340', '\theta_0 = 

345',... 
    '\theta_0 = 350', '\theta_0 = 355', '\theta_0 = 360', 1); 
xlabel ('Volume [m³]'); ylabel ('Pressão [Pa]'); 

  
% Plotando Gráfico: Ângulo de Início da Combustão vs. Rendimento 
figure (8) 
plot (teta_0_alt(Endr)*180/pi, Rend_Max, 'ro',... 
    teta_0_alt*180/pi, Rendimento4, 'b'); 
title ('Ângulo de Início da Combustão vs. \eta'); 
xlabel ('\theta_I_n_í_c_i_o'); ylabel ('\eta'); 
legend ('\eta_M_Á_X'); 
grid 


