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RESUMO

O desenvolvimento dos motores de combustão interna exige uma análise completa dos parâmetros de desempenho,
combustão e emissões de poluentes. A utilização de modelos matemáticos de diagnóstico permite que a partir da
medição da curva de pressão no cilindro, seja possível o cálculo da fração de massa queimada, taxa de liberação
de calor e temperatura dos gases no cilindro. Estes parâmetros podem ser obtidos com a utilização de um modelo
de combustão de uma zona, porém, de forma a obter mais informações sobre o processo de combustão, outros
modelos podem ser utilizados. Nesse trabalho é desenvolvido um modelo de combustão de duas zonas e aplicado
na análise da combustão de um motor monocilindro com acesso óptico. A partir da filmagem em alta velocidade
do processo de combustão, foi possível avaliar o seu desenvolvimento e comparar com o resultado do modelo de
combustão de duas zonas proposto. Foi calculado o volume dos gases queimados e não queimados, raio e
velocidade de chama turbulenta e os resultados mostraram que o modelo de duas zonas é uma boa ferramenta para
análise da combustão e que apresenta boa coerência física com o processo real de combustão nos motores de
ignição por centelha.

PALAVRAS CHAVE: Motores de combustão interna. Modelos matemáticos. Filmagem do processo de
combustão. Motor monocilindro de pesquisa.



INTRODUÇÃO

O fenômeno da combustão sempre esteve diretamente ligado à história da humanidade desde os primórdios de
sua existência. Os primeiros motores de combustão interna foram construídos no século XIX, tendo seu
desenvolvimento ligado a modelos termodinâmicos que descrevem seu funcionamento. No entanto, até a década
de 60 do século XX, o empirismo dominou o desenvolvimento tecnológico destes motores. Atualmente, poderosas
ferramentas computacionais estão sendo utilizadas para simulações numéricas e diagnósticos de operação de
motores, com custo relativamente baixo [1].

Os modernos modelos matemáticos de motores de combustão interna vêm sendo aplicados para auxílio ao
desenvolvimento de novas tecnologias, permitindo a predição ou diagnóstico de desempenho e melhorias nos
projetos dos motores. Esses modelos são utilizados para avaliar os quatro tempos de funcionamento dos motores
do ciclo Otto e os seus seis processos, admissão, compressão, combustão, expansão, blowdown e escapamento. A
modelagem também pode se limitar ao intervalo entre o fechamento da válvula de admissão (FVA) e a abertura da
válvula de escapamento (AVE), esse tipo de modelo, apesar de conter processos além da combustão, podem ser
chamados de modelo de combustão, por não estudar os efeitos do enchimento e esvaziamento do cilindro [2].

Segundo Ramos [3], os modelos de combustão podem ser classificados como preditivos ou de diagnóstico,
dependendo do seu caráter, podem também ser classificados como zero-dimensional e quase-dimensional. Nos
modelos zero-dimensionais, as propriedades do fluido de trabalho são consideradas uniformes no volume de
controle para cada passo de tempo ou ângulo da árvore de manivelas, também são chamados de modelos
termodinâmicos. O modelo zero-dimensional é adequado para análises macroscópicas do fluido dentro do cilindro.
Nos modelos quase-dimensionais, divide-se a análise macroscópica do interior do cilindro em algumas zonas,
podendo-se modelar duas ou mais zonas, ou seja, zona não queimada e queimada, podendo essa última ter
diferentes estágios de queima.

Os modelos de duas zonas têm sido estudados por diversos autores ao longo dos anos. Shapiro e Gerpen [4]
fizeram um estudo da segunda lei da termodinâmica aplicada à motores de combustão interna, incluindo descrições
e avaliação de vários termos no balanço de disponibilidade e um estudo paramétrico dos efeitos da relação de
equivalência da mistura ar-combustível, fração residual de gases, duração de combustão sobre a química e
termomecânica e a irreversibilidade.

AI-Himyary e Karin [5] apresentaram uma descrição do desenvolvimento de um modelo de duas zonas de
diagnóstico da combustão para um motor de ignição por centelha, baseado nos dados de pressão no cilindro em
função do ângulo do virabrequim. A grande vantagem deste modelo está na sua simplicidade, uma vez que os
resultados são obtidos sem correlações ou fórmulas empíricas.

Machado [6] usou um modelo híbrido de duas zonas de combustão para a análise do processo de combustão e
da velocidade de chama turbulenta no desenvolvimento de diferentes combustíveis. Este estudo mostra a
importância de utilizar um modelo de duas zonas. Nesse trabalho, o calor específico foi considerado independente
da temperatura e o coeficiente politrópico de expansão e compressão da zona não queimada foi considerado o
mesmo para todos os ciclos, com o valor de 1,30.

Massa [7] descreveu o desenvolvimento e aplicação de um modelo de combustão de diagnóstico quase-
dimensional para análise da combustão em um motor de ignição por centelha. Esse modelo foi baseado na primeira
Lei da Termodinâmica e calculava um grande número de parâmetros para o estudo da combustão.

Catania et al [8] apresentou o desenvolvimento de um modelo de duas zonas refinado para análise da liberação
de calor no diagnóstico de funcionamento dos motores de ignição por centelha. Esse trabalho mostrou que o novo
modelo desenvolvido tinha boa precisão no diagnóstico da combustão nos motores, a partir da sua aplicação na
análise de um motor funcionando com gás natural e gasolina para um grande número de condições operacionais.

Guezennec e Hamama [9] apresentaram uma revisão de estudos indicando os efeitos da consideração da
variação dos calores específicos com a temperatura e composição química na determinação da taxa de liberação
de calor em modelos de uma e duas zonas, como referência tem-se os trabalhos de Gatowski et al [10], Chun e
Heywood [11] e Grimm e Johnson [12].

Chun e Heywood [11] mostraram que a fração de massa queimada pode ser estimada a partir de um simples
modelo de uma zona, se utilizado os valores apropriados da razão dos calores específicos com relação à
composição química média dos compostos dentro do cilindro.

Segundo Taylor [13], a propagação da frente de chama pode ser observada por fotografia, já que os produtos
da combustão emitem uma quantidade suficiente de luz visível. Assim, em seus trabalhos, Taylor registrou o
desenvolvimento da combustão, chamando atenção para as distorções na frente de chama, normalmente esférica,
devido ao escoamento do gás no cilindro, a interação com as paredes e com filme lubrificante.

Heywood [14] também registrou a propagação da frente de chama em motores de combustão interna e mostrou
a influência do escoamento no cilindro, swirl, na velocidade de propagação da combustão e no desvio da forma da



frente de chama esférica. O autor também faz um estudo de modelos matemáticos para análise da combustão nos
motores.

O Centro de Tecnologia da Mobilidade (CTM), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vem
estudando motores de combustão interna desde a sua fundação. O número crescente de pesquisas sobre combustão
e combustíveis exige um ambiente moderno, dispondo de equipamentos de ensaios de motores e combustíveis.
Dessa forma, um modelo de combustão de duas zonas foi desenvolvido e aplicado na análise da combustão de um
motor monocilindro de pesquisa com acesso óptico. A utilização de um motor com um cilindro transparente,
permitiu a filmagem em alta velocidade do processo de combustão, sendo possível comparar a propagação da
frente de chama do modelo matemático com a frente de chama filmada.

METODOLOGIA

A metodologia desse trabalho está dividida em descrição do modelo, dedução algébrica, mapeamento da
propagação da chama e procedimento experimental.

Descrição do modelo matemático

Na modelagem matemática quase-dimensional de duas zonas para diagnóstico, o volume do cilindro é divido
em dois volumes de controle, um referente à zona queimada e outro à zona não queimada. A Fig. 1 ilustra o
diagrama esquemático do modelo matemático de cilindro de motor a pistão.

Fig. 1: Diagrama esquemático do sistema modelado

A seguir são descritas as hipóteses na modelagem matemática de diagnóstico.

 A análise foi restringida ao período de válvulas fechadas (FVA-AVE). Não foi considerada a entrada nem saída
de massa por injeção direta de combustível ou blow-by. O sistema fechado foi dividido em dois volumes de
controle, um para a zona queimada (sub índice b) e outro para a zona não queimada (sub índice ub).

 As equações de conservação da massa e da energia foram resolvidas para ambos os volumes de controle, a
frente de chama foi considerada sem espessura, a combustão foi considerada homogeneamente distribuída em
toda zona queimada, não foi avaliado o fluxo de energia entre as zonas e considerou-se que ambas as zonas
estavam sujeitas à mesma pressão.

 A propagação da chama foi considerada esférica e centrada na região do arco elétrico na vela de ignição.
 Considerou-se que os gases não queimados sofreram uma compressão politrópica após a centelha.
 Modelou-se de forma que calor aparente liberado pela combustão já inclua a perda de calor para a parede, não

se corrigiu o calor aparente liberado para determinação do calor total liberado, a partir de um modelo empírico
de transferência de calor.

 O enchimento do cilindro foi calculado a partir dos dados experimentais de vazão mássica de ar, segundo [14].
 O volume disponível no cilindro foi determinado como uma função da posição angular do virabrequim e das

relações geométricas do sistema biela-manivela, segundo metodologia descrita por [14].
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 O fluido de trabalho foi suposto como obedecendo a Lei dos Gases Ideais. Além disso, os calores específicos
do fluido foram considerados como função da temperatura em cada volume de controle e de acordo com a
composição química.

 Gás não queimado foi suposto sendo uma mistura homogênea de vapor de combustível e ar seco e o gás
queimado foi suposto sendo uma mistura homogênea dos produtos da combustão estequiométrica completa.

Dedução algébrica

Por se tratar de um código de diagnóstico, as equações foram deduzidas de forma que a partir da medição da
pressão no cilindro como uma função do ângulo do virabrequim fosse possível determinar o desenvolvimento da
combustão no cilindro (crank-angle resolved cylinder pressure). A Eq. (1) foi utilizada para cálculo da taxa de
liberação de calor, conforme mostrado por [11], ou seja, a partir de um modelo de uma zona.

= + ∀ (1)

Onde, = ∀
A fração de massa queimada foi estimada pela Eq. (2) para a abordagem de uma zona.

,_ ( ) = ∫ _ − ∫ _∫ _ − ∫ _
(2)

A partir da primeira estimativa da fração de massa queimada, utilizou-se a Eq. (3) para determinação da taxa
de liberação de calor para a abordagem de duas zonas.= , , + 1 − , , + ( − ) + ∀ (3)

As temperaturas das zonas queimada e não queimada foram determinadas, respectivamente, a partir das Eqs.
(4) e (5).

= ∀ − (1 − , )
, (4)

= ( ) ∙ ( ) (5)

O coeficiente politrópico utilizado na Eq. (5) foi obtido pela depuração dos dados de pressão no cilindro, sendo
utilizada a Eq. (6). = log ( ) − log ( − 5°)log ( − 5°) − log ( ) (6)



A partir da taxa de liberação de calor para o modelo de duas zonas, calculada pela Eq. (3), determinou-se a
fração de massa queimada corrigida para a abordagem de duas zonas utilizando a Eq. (2). O volume das zonas não
queimada e queimada foi obtido, respectivamente, pelas Eqs. (7) e (8).∀ = (1 − , ) (7)

∀ = ∀ − ∀ (8)

Para determinação do raio e da velocidade de propagação da chama turbulenta dentro do cilindro é requerido
um mapa de transferência, no qual relaciona o volume de gás queimado com o raio de chama esférica
correspondente. A velocidade de propagação é então obtida pela derivada temporal do raio de chama.

Mapeamento da propagação da chama esférica

O mapeamento da evolução da chama esférica ao longo do volume disponível na câmara de combustão foi feito
a partir de um desenho tridimensional da câmara de combustão. A Fig. 2 ilustra a propagação da chama esférica
na câmara de combustão do motor ensaiado, nota-se que o centro de propagação se encontra localizado próximo
ao elétrodo da vela de ignição. Esse procedimento permite avaliar o desenvolvimento da combustão levando-se
em conta a influência geométrica do interior do cilindro, sendo utilizado por diversos autores, como [1, 6, 15, 16].

Fig. 2: Modelo computacional tridimensional para mapeamento da propagação da chama no cilindro

O mapa de transferência foi então obtido fixando-se o pistão em 10 diferentes posições em relação ao PMS e
obtendo-se para cada raio de chama qual o volume correspondente da zona queimada. Na Fig 3 é apresentado o
mapa de transferência de forma adimensional.

Fig. 3: Mapa de transferência adimensional – propagação da chama

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

∀ b/∀ cc

Rch/D

0
1
2
3
4
5
9
14
20
27

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm



Procedimento experimental

Neste trabalho, um motor de pesquisa de quatro tempos, monocilindro, de ignição por centelha e equipado com
sistema de injeção PFI foi utilizado. O motor possui camisa do cilindro transparente feita de quartzo que permite
a visualização óptica dos fenômenos de formação da mistura e da combustão dentro do cilindro. O motor é
naturalmente aspirado, possui relativamente baixo coeficiente de swirl e alto coeficiente de tumble e contempla
região de squish próximo às válvulas de escapamento. A Tabela 1 sumariza as especificações do motor e as
condições dos testes. Para todas as condições foi determinado o avanço para o MBT, CoV-IMEP < 2,0% para 100
ciclos e = 1,0.

Tabela 1: Especificação do motor e condições do ensaio

Modelo AVL 5496 Condição IMEP [bar] Regime [rpm]

Tipo Monocilindro 1 2,0 1000

Diâmetro do pistão 82 mm 2 2,0 1500

Curso do pistão 86 mm 3 3,0 1500

Comprimento da biela 144 mm
Combustível de alimentação Etanol (E100)

Razão volumétrica de compressão 8,7:1

O banco de provas está equipado com um dinamômetro ativo de corrente alternada (AVL DynoDur 160) que
controlou a rotação do motor, sendo que o mesmo foi operado com e sem combustão durante os testes, para
prevenir a contaminação da janela transparente de quartzo durante os ciclos com combustão prejudicando a
visualização.  Um encoder de eixo rotativo (AVL 365 C/365 X) com resolução de 0,1° foi utilizado para controle
do motor e aquisição de dados e uma unidade de central eletrônica (ECU) controlou os parâmetros de injeção e
ignição. A pressão dentro do cilindro foi medida com o sensor piezelétrico de pressão AVL GU22C. Os dados
utilizados no modelo foram calculados da média de 100 ciclos coletados para cada condição de testes do motor
através do módulo analisador de combustão AVL IndiCom. A medição do fator lambda (λ) foi feita no duto de
exaustão pelo sistema ETAS modelo LA 4, com o uso de uma sonda lambda adicional de banda larga da BOSCH
modelo LSU 4.0. A pressão de injeção de Etanol foi mantida em 4,0 bar. Um medidor de fluxo de massa
(Sensyflow FMT700-P) foi usado para a medição da vazão ar na admissão.

Para avaliação da combustão, filmou-se 3 ciclos consecutivos do motor para cada condição de teste. Para isso,
uma câmera de alta velocidade CCD (Phantom V7.3; Nikkor 105mm lens f/2D) foi utilizada juntamente com o
software VisioScope para coleta e pós-processamento. A taxa de aquisição de imagens utilizadas foi de 6504
quadros por segundo e a resolução das imagens foi de 800x600 pixels. A Fig. 4 apresenta o motor com a montagem
da captura das imagens.

Fig. 4: Motor monocilindro com acesso óptico e câmera de alta velocidade na sala dinamométrica



RESULTADOS

A aplicação do modelo de duas zonas no motor monocilindro de pesquisa para a condição 1 é ilustrada na Fig.
5. Foi possível determinar o volume de cada zona como uma função do ângulo do virabrequim, a partir da medição
da curva de pressão no cilindro. Dessa forma, conseguiu-se determinar a evolução volumétrica da combustão
dentro do cilindro, conforme ilustrado na Fig 5. a). O raio e velocidade de chama, obtidos a partir da metodologia
descrita anteriormente, são mostrados na Fig. 5 b), sendo possível detalhar o desenvolvimento do processo de
combustão como uma função da fração de massa de combustível queimada. Chama-se a atenção que um modelo
de uma zona se limitaria a descrever o processo de combustão somente pela fração de massa queimada, assim, a
aplicação do modelo de duas zonas ampliou a compreensão do processo de combustão no motor.

a) b)

Fig. 5: a) Volume das zonas para condição 1. b) Raio e velocidade de propagação para condição 1.

A Fig 6. a) ilustra o início do processo de combustão para a condição 3, nota-se que o gás comprimido na região
do squish, Fig.6 b), foi acelerado em direção à vela de ignição, promovendo o deslocamento do kernel da
combustão. Pischinger e Heywood [17] estudaram a formação do kernel e início da propagação de chama e também
verificaram o deslocamento do centro do kernel e um crescimento elíptico.

a) b)

Fig. 6: a) Formação do kernel e início da propagação da chama b) Região do squish no cabeçote do motor.

A evolução do processo de combustão avaliada pelo modelo matemático comparada com o desenvolvimento
filmado do processo é mostrado na Fig. 7. Observa-se que a propagação da chama dentro do cilindro assemelha-
se com uma propagação de chama esférica, porém alguns desvios de forma são verificados, sendo consequência
da interação da chama com as paredes do cilindro e da câmara de combustão, além da interação com o escoamento
de gás. Essa última interação também foi responsável pelo deslocamento do processo de combustão em direção à
válvula de admissão (à direita da imagem), esse fenômeno é nitidamente observado na Fig. 7 a) e foi causado pela
região de squish localizada próxima à válvula de escapamento, Fig. 6 b). Como houve um deslocamento do centro
da combustão, ocorreu um desvio entre a evolução da chama calculada e a filmada, como pode-se observar para
as 3 condições avaliadas e mostradas na Fig. 7, porém há boa coerência entre a propagação de chama calculada
pela curva de pressão no cilindro e a avaliada pela filmagem em alta velocidade do processo de combustão.

Squish
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= − , °



a) b) c)

Fig.7: Fotografia do processo de combustão sobreposta com a evolução da propagação da chama do modelo
matemático. a) Condição 1. b) Condição 2. c) Condição 3.

CONCLUSÃO

Um modelo matemático de duas zonas foi desenvolvido e aplicado para avaliação da evolução volumétrica da
combustão em um motor monocilindro com acesso óptico. Verificou-se que apesar das alterações de forma e
posição da chama, houve boa coerência entre a propagação da chama turbulenta calculada pela curva de pressão
no cilindro e a verificada pela filmagem em alta velocidade. Em função da metodologia de mapeamento da
combustão adotada, não há como prever o deslocamento do centro do kernel, indicando uma limitação da
modelagem.

Os resultados mostraram que mesmo se tratando de um modelo termodinâmico, onde não há correlações
empíricas para descrição dos fenômenos, consegue-se avaliar o funcionamento do motor e o desenvolvimento da
combustão, a partir da medição da pressão dentro do cilindro. Conclui-se ainda que em virtude do baixo custo
computacional do modelo, este pode ser aplicado em tempo real para diagnóstico da combustão nos motores de
ignição por centelha, podendo auxiliar no projeto de novos componentes, avaliação de combustíveis e calibração
do controle eletrônico do motor.
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UNIDADES E NOMENCLATURA

ad Adimensional (ad)
AVE Abertura da válvula de exaustão (ad)
cv Calor específico volume constante (kJ/kgK)
CoV Covariância (ad)
D Diâmetro do pistão (m)

Ângulo do final da combustão (°)
FVA Fechamento da válvula de admissão (ad)

Pressão média efetiva indicada (bar)
m Massa (kg)
MBT Máximo torque de frenagem (ad)
P Pressão (kPa)
PFI Injeção indireta de combustível (ad)
PMS Ponto Morto Superior (ad)
Q Calor (kJ)
R Constante dos gases (kJ/kgK)

Raio de chama (m)
T Temperatura (K)
V Velocidade (m/s)

W Trabalho (kJ)
Xb Fração de massa queimada (ad)∀ Volume (m3)∀ Volume da câmara de combustão (m³)
θ Ângulo do virabrequim (°)
ρ Massa específica (kg/m3)

Relação ar-combustível normalizada (ad)
Coeficiente politrópico (ad)

Sub Índices

ub Zona não queimada
b Zona queimada

Médio1 Uma zona2 Duas zonas
Ignição


