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RESUMO 

 

Quando ar escoa em regime transiente através do duto de admissão, câmaras e 

válvulas de um motor de combustão interna, alguns efeitos tais como atrito e forças inerciais 

têm influência direta sobre a eficiência volumétrica do sistema. O presente trabalho, intitulado 

“Estudo numérico do processo de admissão em um motor de combustão interna utilizando 

uma metodologia baseada na massa específica pré-condicionada para baixo número de Mach 

com comparação experimental”, estuda o processo de admissão em um motor de combustão 

interna simplificado e objetiva investigar o comportamento pulsante presente no duto de 

admissão e discutir as predições do escoamento através da válvula de admissão por meio da 

utilização inédita de uma metodologia numérica baseada na massa específica com pré-

condicionamento para baixo número de Mach, incluindo a modelagem tridimensional do duto 

de admissão na simulação fluidodinâmica. O movimento da válvula de admissão origina 

números de Mach moderados durante sua abertura. Com o fechamento, o escoamento é 

restringido abruptamente e uma série de ondas de pressão se propaga através do fluido com 

baixo número de Mach. Embora a metodologia baseada na massa específica com pré-

condicionamento para baixo número de Mach pareça atrativa, o estudo do escoamento em 

processos de admissão não tem sido realizado com a utilização desta metodologia, 

provavelmente por limitações impostas pela robustez e esforço computacional. De modo a 

verificar a solução numérica, os resultados são comparados a dados experimentais coletados 

em uma bancada de fluxo construída especificamente com este propósito. Os resultados 

numéricos mostram-se satisfatórios e diferentes aspectos do jato originado pelo movimento da 

válvula são expostos e discutidos.   

 

Palavras-chave: motores de combustão interna; processo de admissão; pré-condicionamento 
para baixo número de Mach; ondas de pressão; modelagem tridimensional  
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ABSTRACT 

 

When air flows unsteadily in an internal combustion engine through its inlet pipe, 

chambers and valves, some effects such as friction and inertial forces have direct influence on 

the volumetric efficiency of the system. The present work, titled “Numerical study of the 

intake process of an internal combustion engine using a low Mach preconditioned density-

based method with experimental comparison”, aims to investigate the pulsating phenomena 

present in an intake pipe of a simplified internal combustion engine and discuss the intake jet 

flow predictions through the inlet valve by means of the novel use of a low Mach 

preconditioned density-based method, including the three-dimensional modeling of the intake 

pipe in the fluid dynamic simulation. Inlet valve movement promotes moderate values of 

Mach numbers during its opening phase. After closing, the flow is abruptly restricted and a 

series of pressure waves propagate through the fluid at low Mach numbers. Although low 

Mach preconditioned density-based method seems to be very attractive in this case, the study 

of the intake flow process has not been performed using this method, probably due to 

robustness issues and simulation effort. In order to evaluate the numerical solution, these 

results are compared to experimental data collected from a flow test bench constructed 

specifically for this purpose. Numerical results were satisfactory for the amplitudes and the 

resonance frequencies in the air intake system and different aspects of the jet flow inside the 

cylinder are exposed and discussed. 

 

Keywords: internal combustion engine; intake flow process; low Mach preconditioning; 
pressure waves; three-dimensional modeling  
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 INTRODUÇÃO 1

Devido ao crescimento global da indústria automotiva, devido à forte concorrência 

sempre crescente em diversos quesitos como custo e eficiência, e também devido ao apelo 

ambiental que reforçou o grau de exigência dos padrões de emissão, a indústria automotiva 

precisa avançar em termos de desempenho e economia. Normas mais exigentes têm aplicado 

restrições crescentes, principalmente no que se refere às quantidades de óxidos nítricos 

(NOx), hidrocarbonetos totais (THC), monóxido de carbono (CO) e matéria particulada (PM), 

como é possível perceber, por exemplo, através da análise da regulamentação imposta a 

motores Diesel pela agência de proteção ambiental dos Estados Unidos da América, Fig. 1.1.  

 

        

Figura 1.1 – a - Padrão de emissão de NOx. b - Padrão de emissão de PM. [United States 

Environmental Agency, 2010, adaptado] 
 

A tarefa de tornar um motor de combustão interna mais limpo só pode ser realizada 

através da otimização do processo de combustão e de sistemas de tratamento pós-combustão. 

Normas de emissões cada vez mais rigorosas têm sido impostas pelos governos e, para 

alcançar estas regulações, é vital o estudo e entendimento do processo de combustão em um 

motor de combustão interna. Entretanto, a taxa propagação da chama em um motor de ignição 

por centelha e a mistura ar-combustível em um motor Diesel são ambos governados pela 

estrutura do escoamento no interior do cilindro que, por sua vez, é produto do escoamento 

através do duto de admissão, câmaras e válvulas [Heywood, 1988]. Assim, a caracterização e 

estudo dos diferentes parâmetros do escoamento em direção ao interior do cilindro tornam-se 

fundamentais, já que o escoamento dentro do cilindro de um motor de combustão interna é 

diretamente relacionado às principais características de performance do motor tais como 
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eficiência, estabilidade da combustão, perdas térmicas, emissões de NOx e HC, dentre 

outros [Khalighi et al, 1995]. 

Percebe-se que é fundamental o estudo e entendimento do escoamento de ar em um 

motor de combustão interna de forma mais ampla. É preciso caracterizar o escoamento dentro 

do cilindro, porém, também faz-se necessário o profundo entendimento do escoamento 

através da abertura de válvula, e ainda, do escoamento e dos fenômenos ressonantes existentes 

no dutos de admissão, os quais não vêm sendo modelados tridimensionalmente com 

metodologias CFD de maneira unificada, e sim através de modelos simplificados.  

Mendoza-Pinon, 2011, identifica as três abordagens utilizadas para modelar o 

escoamento de ar em dutos de admissão e exaustão de um motor de combustão interna: 

i) métodos quasi-estáticos, ii) métodos de enchimento e esvaziamento e iii) método da ação 

das ondas, descritos a seguir: 

i) O método quasi-estático é o método mais simples dos três citados, já que 

considera os dutos de admissão e exaustão como componentes 

interconectados. Cada componente deve ter suas características de regime 

permanente determinadas empiricamente, e os volumes dos dutos são 

negligenciados. Esta análise termodinâmica permite que as vazões mássicas 

sejam previstas mas requerem dados empíricos. O sistema consiste de 

equações diferenciais ordinárias de primeira ordem não lineares. Este método 

funciona idealmente com pequenas oscilações de pressão nos dutos bem 

como em dutos curtos acompanhados por grandes caixas de ar; 

ii) O método do enchimento e esvaziamento é mais desafiador. Este método 

trata o duto de admissão e exaustão como volumes finitos. O sistema pode 

ser dividido em volumes de controle interconectados. Neste método, o 

sistema é constituído também de equações diferenciais ordinárias de primeira 

ordem não lineares. Além do mais, o método requere menos dados empíricos 

porém, não consegue captar efeitos transientes das dinâmicas dos gases; 

iii) O método da ação das ondas envolve as equações de escoamento 

compressível e permite diferentes valores de pressão ao longo dos dutos. As 

equações formam um conjunto de equações diferenciais hiperbólicas e meios 

de resolver estas equações são necessários. Como não há solução analítica 

para essas equações, soluções gráficas ou numéricas são utilizadas. Estas 

equações estão limitadas a uma dimensão, negligenciando os efeitos bi ou 
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tridimensionais, tais como as junções, difusores e válvulas. Esta técnica pode 

ser aplicada nas fases iniciais de concepção dos dutos de admissão e escape 

porque é capaz de prever com certa precisão o comportamento da pressão e 

os efeitos ressonantes. 

Em um duto de admissão, a mudança dos níveis de pressão e outros efeitos transientes 

são resultados da translação da válvula de admissão e pistão. A quantidade de ar admitida no 

cilindro é quase inteiramente determinada pelo nível de pressão na porta de entrada durante o 

curto período prévio ao fechamento da válvula. Portanto, o efeito pulsante gerado pela 

propagação das ondas de pressão no duto de admissão tem influência direta sobre a eficiência 

volumétrica do sistema. Provavelmente um dos primeiros trabalhos experimentais focados no 

comportamento das ondas de pressão em um duto de admissão foi o trabalho de 

Morse et al., 1938. Outros trabalhos importantes podem ser citados como Heywood, 1988, 

Harrison e Stanev, 2004 a e b, Winterbone et al., 1989, Winterbone e Pearson, 1999, Chalet et 

al., 2011, Benajes et al., 1997, dentre outros. 

Estudos numéricos aplicados ao fenômeno pulsante existente na admissão de um 

motor de combustão interna foram realizados, porém geralmente utilizam ou desenvolvem 

métodos que, conforme Benson, 1982, ou Mendoza-Pinon, 2011, normalmente são 

unidimensionais e se utilizam de diversas simplificações. Esta técnica não leva em conta a 

tridimensionalidade dos efeitos físicos e, mais importante, se restringe aos problemas com 

geometrias mais simples, não levando em consideração as curvas, junções e irregularidades. A 

dinâmica dos fluidos computacional não vem sendo amplamente utilizada para modelar o 

efeito pulsante da admissão de um motor de combustão interna. Porém, é utilizada para o 

estudo tridimensional do escoamento no interior do cilindro e utiliza uma metodologia 

baseada na pressão, a qual tem suas origens nos trabalhos de Harlow e Welch, 1965, Raithby 

e Schneider, 1979 e Patankar, 1980.  

Um código robusto capaz de reproduzir escoamentos tanto compressíveis quanto 

incompressíveis com precisão traria muitos benefícios para a comunidade científica. Existem 

duas principais metodologias encontradas na literatura com este objetivo, as formulações 

baseadas na pressão e baseados na massa específica. A primeira utiliza métodos de correção 

de pressão em formulações incompressíveis em uma tentativa de reproduzir os efeitos de 

compressibilidade em números de Mach moderados. A segunda é amplamente utilizada pela 

comunidade aeroespacial e utiliza uma matriz de pré-condicionamento para remover a rigidez 

resultante da utilização de formulação compressível em baixos números de Mach. O método 
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baseado na pressão possui alta eficiência computacional, porém não utilizam formulação 

conservativa dos fluxos, o que é altamente desejável para simulação de escoamentos com 

ondas de choque ou com descontinuidades. O método baseado na massa específica utiliza 

formulação conservativa dos fluxos, contudo, possui menor eficiência computacional. 

Existe uma grande necessidade de modelar escoamentos compressíveis com números 

de Mach arbitrários. Metodologias baseadas na pressão, com sua origem em códigos 

incompressíveis, são ineficientes quando existe uma grande variação no número de Mach, ou 

em velocidades muito baixas quando os efeitos compressíveis são dominantes. Alguns 

exemplos típicos são: escoamentos através de motores de foguetes, nos quais o número de 

Mach tende a zero na extremidade fechada porém, é supersônico na saída divergente; 

escoamentos em alta velocidade com grandes zonas de recirculação; escoamentos 

multifásicos nos quais o número de Mach muda drasticamente nas fronteiras; escoamento 

sobre um perfil aerodinâmico com grande ângulo de ataque; convecção natural; combustão 

subsônica em queimadores, dentre outros.  

O escoamento em um motor de combustão interna possui grandes variações no 

número de Mach. Durante a fase de admissão, o ar acelera para dentro do cilindro em alta 

velocidade e, dependendo da rotação do motor, o escoamento pode alcançar números de Mach 

superiores a 0,5 ao passar pela pequena área originada pelo movimento de abertura válvula de 

admissão. Após o fechamento, números de Mach muito reduzidos são estabelecidos no duto 

de admissão e no interior do cilindro. Apesar disso, o fenômeno é dominado por efeitos 

compressíveis já que uma série de reflexões de ondas de pressão originada pelo movimento da 

válvula (ram effect), somados a inércia do ar, permanecem até a próxima abertura de válvula 

em uma série de efeitos reflexivos, podendo ou não contribuir para o enchimento do cilindro, 

redução de ruído ou exaustão dos gases, caso considere-se do duto de saída. 

Dentro desse contexto, a possível vantagem de modelar o escoamento de um motor de 

combustão interna utilizando uma metodologia baseada na massa específica pré-condicionada 

para baixos números de Mach começa a ficar evidente, já que este método tem excelente 

desempenho quando números de Mach são moderados ou altos, e também tem bom 

desempenho em baixos números de Mach quando efeitos compressíveis dominam. 

Estes métodos tornam-se rígidos em baixos números de Mach devido à dispersão dos 

autovalores do sistema. A razão entre o maior e menor autovalor deste sistema representa um 

indicador da taxa de convergência do método. Uma grande dispersão indica uma taxa de 

convergência muito lenta. O pré-condicionamento faz-se necessário para reaproximar estes 
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autovalores, os tornando novamente da mesma ordem de magnitude, e assim, permitindo a 

convergência em período hábil. A aplicação desta técnica tem um lado negativo, a redução da 

robustez. O sistema passa a ser sensível às largas variações de pressão durante o processo de 

convergência, sensível às condições iniciais, principalmente em pontos do domínio que se 

encontram próximos à região de estagnação. Talvez por este motivo a metodologia não venha 

sendo aplicada na simulação numérica em motor de combustão interna devido ao seu regime 

transiente extremo e complexo, principalmente se a combustão fosse considerada. 

Diversos avanços aconteceram desde o surgimento desta metodologia e, como será mostrado, 

é possível utilizar este método no estudo do processo de admissão de um motor de combustão 

interna, do escoamento no interior do cilindro, com a vantagem da previsão dos modos de 

ressonância no duto de admissão. Para cumprir-se essa tarefa, uma configuração simplificada 

é utilizada. O êmbolo é retirado, a válvula de exaustão é mantida fechada, o escoamento é 

estabelecido pela depressão causada por um ventilador radial e o movimento da válvula de 

admissão é controlado pelo comando de válvulas rotacionado por um motor elétrico. 

 

1.1 Objetivo e Organização do Trabalho 

O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo numérico, através de 

implementação no software Star-CCM+, 2010, e experimental de um motor de combustão 

interna, utilizando de forma inédita uma metodologia baseada na massa específica com pré-

condicionamento para baixos números de Mach nesta classe de problemas. Pretende-se 

modelar tridimensionalmente o seu processo de admissão incluindo o escoamento dentro da 

geometria do cilindro, o movimento da válvula de admissão e ainda considerar 

completamente o duto de admissão, prevendo os fenômenos ressonantes presentes, através de 

uma simulação fluidodinâmica unificada. A geometria utilizada é resultado de uma 

simplificação do motor original. O êmbolo é retirado, a válvula de exaustão é mantida 

fechada, o escoamento é estabelecido pela depressão causada por um ventilador radial e o 

movimento da válvula de admissão é controlado pelo comando de válvulas rotacionado por 

um motor elétrico. O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 

• Capítulo 1: introdução ao tema e colocação do principal problema a ser resolvido 

e estudado 
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• Capítulo 2: revisão bibliográfica, dividida em duas seções: revisão dos trabalhos 

relacionados ao estudo do escoamento na admissão de motores e de caracterização 

do escoamento; revisão dos trabalhos relacionados à metodologia numérica 

empregada 

• Capítulo 3: detalhamento da metodologia numérica utilizada 

• Capítulo 4: detalhamento do trabalho experimental desenvolvido para comparação 

dos resultados 

• Capítulo 5: detalhamento da construção do modelo computacional 

• Capítulo 6: validação analítica de modo que seja realizada uma pré-validação do 

modelamento numérico utilizado 

• Capitulo 7: apresentação e discussão dos resultados para as simulações realizadas 

• Capitulo 8: apresentação dos trabalhos realizados durante o doutorado sanduíche e 

também apresentação dos aprimoramentos desenvolvidos para a metodologia 

numérica utilizada 

• Capítulo 9: conclusões finais a apresentação de sugestões para projetos de 

pesquisa futuros 

• Capitulo 10: referências bibliográficas 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2

Este capítulo está dividido em duas partes: i) revisão da bibliografia e os principais 

trabalhos numéricos e experimentais que estudam o processo de admissão em um motor de 

combustão interna e ondas de pressão em dutos de admissão e ii) compilação dos trabalhos 

que contribuíram para o desenvolvimento da metodologia numérica utilizada no presente 

estudo. 

 

2.1 Revisão I – Trabalhos Numéricos e Experimentais Aplicados ao Caso em Estudo 

O trabalho de Morse et al., 1938, foi pioneiro no estudo da influência das vibrações 

acústicas derivadas do movimento das válvulas de um motor de combustão interna. Os 

autores afirmam que elas podem diminuir ou aumentar o desempenho do equipamento, de 

acordo com a relação entre as frequências harmônicas da rotação do motor e do duto de 

admissão. Também, o autor constata que a pressão média efetiva aumenta no 3º, 4º e 5º 

harmônicos da válvula podendo, em alguns casos específicos, aumentar a potência 

disponibilizada pelo motor em até 25%. Na Figura 2.1 é mostrada a pressão média efetiva em 

função de q = fduto frotação . 

 

 
Figura 2.1 – Pressão média efetiva, i.m.e.p. [MPa] em função da razão de frequências “q” 

[Morse et al., 1938, adaptado] 
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No gráfico, “q” representa a razão entre a frequência fundamental do duto e frequência 

do motor que é equivalente a metade da frequência da árvore de manivelas. Este trabalho 

concentrou-se em um motor ciclo Otto, monocilíndrico de quatro tempos. 

Percebe-se que aumentando a pressão média efetiva, a eficiência volumétrica do motor 

aumenta, e a sua potência pode crescer. Pode-se entender este aumento da eficiência como um 

melhor enchimento do cilindro devido à sintonia do comportamento ressonante da pressão no 

duto de admissão, ou uma melhor retirada dos produtos da combustão durante a exaustão. 

De fato, Benson, 1982 e Winterbone et al., 1989, afirmam que, no caso de um motor real 

quando o pulso de pressão atinge a válvula de aspiração durante o seu fechamento, ocorre um 

aumento da quantidade mássica de ar admitida. Em um motor monocilíndrico, a pressão 

próxima à válvula de aspiração sofre um rápido aumento no momento do seu fechamento. A 

partir desse aumento de pressão e fechamento da válvula, surgem no conduto ondas de 

pressão estacionárias típicas da ressonância de um quarto de onda [Kinsler, 1980]. 

Benson, 1973, utiliza o método das características para modelar o problema em um 

motor de ignição por compressão, incluindo sistema de admissão e exaustão. Heywood, 1988, 

baseado no mesmo trabalho, discute sobre os diferentes efeitos que têm origem no sistema de 

admissão causados pelo rápido fechamento da válvula de admissão (ram effect) que causa um 

rápido aumento de pressão no gás da vizinhança, em seguida se propagando para o meio 

(plenum), originando a uma série de reflexões que, se forem sintonizadas (tuning), podem ser 

aproveitadas para aumentar a eficiência volumétrica do motor. A eficiência volumétrica é 

então definida como sendo a vazão mássica de ar real admitida no cilindro ( !m ), pela taxa com 

que o volume de ar é deslocado pelo êmbolo: 

 

ηv =
2 !m

ρVdNs
 (2.1) 

 

onde !m , ρ , Vd , Ns  são a vazão mássica de ar real, a massa específica do ar, o volume 

deslocado e a rotação do motor. A constante é referente ao motor quatro tempos, de forma que 

Vd  é dividido por dois já que o enchimento ocorre a cada duas voltas. 

Neste contexto, surgiram ideias como a inclusão de acessórios ao longo dos dutos de 

admissão, de modo a sintonizar e melhorar a eficiência da admissão de ar. Uma série de 

estudos foi realizada envolvendo duas aplicações de diferentes dispositivos: diminuição do 
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nível de ruído sonoro nos sistemas de aspiração e obtenção da melhoria da eficiência 

volumétrica dos motores [Brads, 1979; Nishio,1991; Benson, 1982 e 1986]. 

Kostun, 1994, mostra que a localização de um dispositivo tipo ressonador no sistema 

de admissão atua na redução do nível de ruído que, segundo Pereira, 2008, é a aplicação mais 

utilizada para esse dispositivo. A localização baseia-se nos pontos anti-nodais dos modos de 

pressão, de forma a obter a atenuação máxima de pressão, enquanto uma atenuação mínima é 

obtida em um ponto nodal. O ressonador de Helmholtz nos sistemas de admissão de motores 

de combustão interna age como um absorvedor da energia sonora incidente, gerada pelo 

conjunto êmbolo-válvula, refletindo-a de volta e não permitindo que ela seja transmitida em 

direção à tomada externa de ar. 

Blair, 1998, discute extensivamente sobre projeto e simulação de motores de 

combustão interna quatro tempos, e alguns capítulos são dedicados ao entendimento do 

fenômeno que rege a dinâmica das ondas de pressão nos condutos de um motor. Blair 

comenta sobre a familiaridade com o estudo da acústica, e que na verdade ondas acústicas são 

uma classe ondas de pressão, porém de pequena amplitude, classificação esta definida em 

Kinsler, 1980. Blair descreve diversos cálculos termodinâmicos com intuito de determinar 

algebricamente diversos parâmetros teóricos como velocidade do som no meio, velocidade da 

partícula de gás, perdas por atrito, e deixa bases para o entendimento das reflexões que 

ocorrem em paredes, extremidades abertas e mudanças súbitas de área. 

Min et al., 2003, investigam o comportamento das ondas de pressão no sistema de 

exaustão de um motor de combustão interna, com o foco na emissão de ruídos. O diagrama 

esquemático do experimento é mostrado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 – Diagrama esquemático do aparato experimental [Min et al., 2003, original 

traduzido] 
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Matematicamente, o trabalho utiliza uma análise espectral de alta ordem para o estudo 

numérico, argumentando que não é conveniente utilizar a teoria acústica linear para estudar 

um fenômeno não linear. Experimentalmente, este trabalho utiliza um motor a quatro tempos, 

com quatro cilindros e 1500 cm3. Nos pontos de medição mostrados, foram utilizados 

transdutores de pressão do tipo extensômetro. Os sinais são enviados para amplificadores e 

mostrados em um osciloscópio Tektronix 420. Os sinais do osciloscópio são transformados 

através de uma FFT (Fast Fourier Transform) e armazenados em um gravador multicanal. 

Os experimentos confirmaram que o fenômeno pulsante consiste em harmônicas de quarta 

ordem, e que a primeira harmônica de 25 Hz (frequência da ignição) decai ao longo do tubo 

de exaustão, enquanto a segunda harmônica de 50 Hz, que é 20 dB menor do que a primeira 

harmônica no ponto 1, é maior no ponto 6, como mostrado na Figura 2.3. Com isso, após 

análises, os autores discutem sobre este fato ser devido a efeitos não lineares que ocorrem na 

exaustão devido as grandes variações de temperatura e pressão. 

 

        

Figura 2.3 – Espectro de Potências [dB] contra a frequência [Hz], nos pontos 1 e 6 [Min et al., 

2003, adaptado] 

 

Harrison e Stanev, 2004a, discutem sobre a importância das ondas de pressão no 

funcionamento do motor e expõem cinco formas de execução de tal medição experimental. 

Estes métodos podem ser usados para medir flutuações de pressão e velocidade, ou para medir 

a taxa de impedância acústica específica do meio. A Figura 2.4 apresenta o esquema da 

bancada de testes, a qual utiliza o motor monocilíndrico Ricardo E6 (510 cm³). 
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Figura 2.4 – Esquema da bancada experimental [Harrison e Stanev, 2004a, original traduzido] 

 

Os autores fazem uma colocação importante relatando que o motor foi tracionado, sem 

combustão, e que de acordo com outro trabalho do mesmo autor [Harrison e Stanev, 2004b], a 

dinâmica envolvida no sistema de admissão não difere muito do caso com combustão. 

Este fato é relevante, pois corrobora os estudos sem combustão realizados na caracterização 

do processo de admissão, tal como no presente trabalho. Os cinco métodos de medição 

experimental e suas conclusões sobre cada um foram as seguintes: 

a. Análise da pressão no tempo: foi utilizado um sensor Kistler 4045A2, posicionado na 

parede do duto, a 550 mm da caixa de ar, e a rotação do motor fixada em torno de 

2000 rpm. Foi utilizado um sensor de posição ótico no virabrequim. Com os dados de 

pressão adquiridos, o espectro foi obtido com uma FFT de 2048 pontos, e frequência de 

aquisição de 4096 Hz, o que resulta em um espectro com 2 Hz de resolução. 

• Pontos fortes: simples e robusto 

• Pontos fracos: fornece informações sobre as flutuações de pressão, mas não 

fornece informações sobre as flutuações de velocidade que a acompanham 

b. Decomposição da onda: acerca do fundamento do método, o campo de pressões pode ser 

descrito no espaço e no tempo utilizando as componentes positivas e negativas das 

componentes de onda +p  e −p , e esta equação pode ser escrita em termos da frequência 

e da coordenada espacial (sendo k  o número de onda): 
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P(ω,x) = p+e−ikx + p−eikx  (2.2) 

 

Assim, monitora-se a pressão em dois pontos próximos e um par de equações é construído, 

cada uma na forma da Eq. (2.2), e estas podem ser resolvidas algebricamente.  

• Ponto forte: mede diretamente a taxa de impedância acústica específica 

• Pontos fracos: confiável apenas em baixas frequências, retorna apenas taxas de 

pressão e velocidade e não distingue entre válvula aberta e fechada 

c. Queda de pressão através da válvula de admissão segundo a equação (2.3):  
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em que Ae = AmC  e Am  é a área de válvula aberta e C  é o coeficiente de perdas medido em 

uma bancada de fluxo. Por fim, γ  é a razão dos calores específicos à pressão e temperatura 

constante. 

• Pontos fortes: fornece os históricos de pressão e velocidade em função do tempo 

• Pontos fracos: funciona somente na porção do ciclo em que a válvula está aberta; 

método fica sujeito aos efeitos danosos dos ruídos nos sinais de pressão; precisa 

de uma quantidade de dados empíricos muito grandes sobre o motor (coeficientes 

de perdas na válvula, curvas de lift e dimensões da válvula) 

 

d. Anemometria de fio quente com medições de pressão: como já bem difundido, um 

anemômetro a uma temperatura constante pode ser utilizado para medir a velocidade de 

um escoamento. É válido salientar que este método não pode ser utilizado em regiões 

onde partículas ou gotículas de combustível afetariam os resultados. 

• Pontos fortes: fornece os históricos de pressão e velocidade em função do 

tempo 
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• Pontos fracos: não pode ser utilizado quando combustível está presente nos 

dutos ou quando existe a possibilidade de particulados ou resíduos de 

combustíveis aderirem ao instrumento 

e. Tubo de Pitot estático bidirecional: dois sensores de pressão piezo resistivos são 

montados em um mesmo plano, de modo que um mede a pressão estática e o outro mede 

uma quantidade que é muito próxima da pressão total. A taxa de decaimento da 

velocidade neste método é muito próxima a dos dados correspondentes de pressão.  

• Pontos fortes: robusto e com boa resposta dinâmica e de frequência 

• Pontos fracos: requer calibração em relação a outro método de medição de 

velocidade 

Para o estudo das ondas de pressão em motores, portanto, o método da análise da 

pressão no tempo parece mais convidativo pelas seguintes razões: 

• o método da decomposição de onda não funciona nos instantes em que a válvula 

está fechada, que para o estudo da admissão é de grande importância 

• o método da queda de pressão através da válvula de admissão requer grande 

quantidade de dados empíricos e vale só para a válvula em posição de abertura 

• o método da anemometria de fio quente com medições de pressão é de 

relativamente difícil implementação, e no momento que um possível estudo 

abranger combustão as medições serão prejudicadas 

• o método do tubo de Pitot bidirecional, além de requerer outro método de medição 

de velocidade para calibração, a estrutura exposta ao escoamento causaria uma 

série de reflexões secundárias que prejudicariam a análise experimental e a 

modelagem numérica 

Em outro trabalho do mesmo ano, Harrison e Stanev, 2004b, descrevem um modelo 

linear que se mostra útil para resolver problemas da dinâmica de ondas acústicas na admissão 

de motores de combustão interna. O modelo numérico é comparado a dados experimentais 

obtidos em um motor padrão Ricardo E6 monocilíndrico com 510 cm³, e seu esquema é muito 

similar ao da Figura 2.4. Ao motor foi acoplado um tubo longo de 1,4 m e sensores de pressão 

piezo resistivos Kistler 4045A2 foram distribuídos na tubulação. O autor discute alguns 

resultados com base na Figura 2.5, fazendo duas colocações importantes. Primeiro, diz que a 

depressão máxima ocorre 90° após o ponto morto superior, ou seja, no instante de velocidade 

máxima do cilindro. E segundo, que a profundidade da depressão gerada pelo ciclo de 



14 

 

admissão é aproximadamente igual à altura do pico de pressão que surge devido ao 

fechamento da válvula de admissão. 

 

 

Figura 2.5 – Pressão [bar] contra ângulo do eixo de manivelas [˚] e espectro da pressão contra 

frequência [Hz], 1877 rpm. [Harrison e Stanev, 2004b, adaptado] 

 

Ainda, nesta mesma figura também é mostrada a análise espectral da pressão. No caso 

mostrado, a válvula abre aproximadamente 16 vezes por segundo, observando-se que esta 

frequência corresponde ao primeiro pico de 16 Hz na Figura 2.5. A frequência referente à 

ressonância no duto é a quarta harmônica. Na Figura 2.6 está presente uma comparação entre 

os espectros em diferentes rotações. É interessante notar que a frequência teórica de 

ressonância de uma maneira simplificada é dada pela Equação (2.4), ignorando a pequena 

influência do diâmetro, em um primeiro momento, 

 

f = c
4L

 (2.4) 
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ou seja, f = 61.25  Hz, sendo c  a velocidade do som teórica no meio e L  o comprimento do 

tubo. O autor discute sobre esta frequência teórica obtida estar em conformidade com as 

medições, pois é um valor intermediário ao dos dois primeiros casos, 64 Hz e 56 Hz, Figura 

2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Comparação entre espectros de diferentes rotações [Harrison e Stanev, 2004a, 

adaptado] 

 

Heisler, 1995, demonstra a influência das dimensões do duto de admissão sobre a 

eficiência volumétrica. Experimentos com variações no diâmetro e comprimento do duto de 

admissão podem ser mais bem elucidados na Figura 2.7. Embora experimentos também 

tenham sido feitos com motores com um e quatro cilindros, as curvas representam o 

comportamento da eficiência volumétrica para um motor com seis cilindros. É possível 

perceber que, para um comprimento constante, a máxima eficiência volumétrica ocorre em 

rotações cada vez maiores à medida que o diâmetro aumenta. Já para um diâmetro constante, 
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a máxima eficiência volumétrica ocorre em rotações cada vez maiores à medida que o 

comprimento do duto diminui, porém, a máxima eficiência volumétrica decai 

consideravelmente. 

 

  

Figura 2.7 – Eficiência volumétrica [%] contra a rotação [rpm]. Esquerda: curvas 

representando variação do diâmetro do duto. Direita: curvas representando variação do 

comprimento do duto. [Heisler, 1995, adaptado] 

 

Benajes et al., 1997, analisam e dividem o sistema de admissão em dois subsistemas. 

O primeiro é composto dos elementos fonte de excitação: as válvulas e pistão. O segundo 

subsistema é composto pelo elemento que, de acordo com sua geometria, reage às excitações: 

o duto de admissão. 

Sekavčnik et al., 2006, simulam sistemas de admissão com diferentes números de 

dutos através da utilização de um modelo com um grau de liberdade. A perturbação é 

prescrita em um contorno substituindo a perturbação que seria causada pelos movimentos da 

válvula e do pistão. Também apresenta uma aproximação para a determinação de parâmetros 

para que o sistema seja avaliado. 

Olczyk, 2009, investiga e discute os diversos aspectos relevantes na medição da 

velocidade do escoamento através da anemometria de fio quente em sistemas pulsantes como 

a admissão e exaustão de motores e compressores. É salientado que sob estas condições, o 

fenômeno dinâmico pode não somente alterar os parâmetros transientes, mas também os 

parâmetros médios. O principal efeito referente a esta afirmação é a reversão do escoamento. 

A anemometria de fio quente não faz distinção entre o fluxo original e o reverso, e neste caso 
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algumas técnicas complexas foram desenvolvidas para corrigir tal limitação. O artigo 

descreve os procedimentos de calibração e medição e diferentes formas de curvas de 

calibração são analisadas. Especial atenção é dada aos fenômenos dinâmicos relacionados à 

ressonância, função do comprimento do tubo. O aparato experimental é composto por um 

turbocompressor (turbocharger), um sistema de aquecimento de ar na admissão da turbina, 

um gerador de pulso e um conjunto de válvulas de controle de vazão.  

Galindo et al., 2012, apresentam um estudo numérico com foco no escoamento em 

uma turbina. Um conjunto de pulsos senoidais com diferentes frequências e amplitudes foi 

utilizado na condição de contorno de entrada para gerar o comportamento transiente, 

substituindo os pulsos que seriam originados por um motor de combustão interna 

quadricilíndrico. O estudo numérico é baseado na aplicação CFD, porém utilizando a 

metodologia baseada na pressão, com a turbulência modelada através do modelo k −ω , com 

o principal intuito de avaliar o efeito transiente em diferentes regiões do sistema. Um ponto 

negativo do trabalho é a não comparação com dados experimentais do comportamento 

transiente pulsante da vazão mássica da turbina, nas regiões consideradas. Apesar disso, os 

autores discutem a vazão mássica transiente comparando numericamente diferentes secções 

do domínio. Ao fazê-lo, uma mudança na vazão mássica referente às diferentes secções se 

torna evidente. A vazão mássica é mostrada na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Vazão mássica [kg/s] ao longo do tempo [s] para diferentes seções ao longo da 

turbina, com diferentes frequências excitadoras, 130 Hz e 50 Hz [Galindo, 2012, original] 

 

O autor não despende muitas linhas discutindo ou justificando o fato mencionado, 

apenas argumenta que este é resultado da acumulação dos efeitos ondulatórios. Alguns fatores 

para esta discrepância na amplitude da vazão quando comparadas diferentes secções no 

boundary conditions (but transient due to the rotor mesh move-
ment). From the figure it can be seen that at least a complete per-
iod of the pulse is needed to ensure that a periodic solution is
reached.

It can be said that the main source of phase-shift is clearly the
volute. This seems a reasonable assumption since it is the section
in which the flow spends most time, as it has a larger characteristic
length than nozzles or rotor. This effect can be justified using the
Strouhal Number, which by definition represents the ratio between
a characteristic flow and excitation times.

Str ¼
tflow

tpulse
¼

Lc
aþu

1
f

ð1Þ

The characteristic length of the volute is bigger than that of the rest
of the elements. It is therefore clear than the time shift is mainly
produced by this element. In fact, Palfreyman et al. [15] proposed
that the time-shift is proportional to the average distance traveled
by the fluid in the volute. For the simulations in the present work,
the mean value of the time-shift varies slightly with the frequency
of the pulse, with a value around 0.0011 s.

The second effect that can be extracted from the plots is the
influence of the plenum in the outlet section of the turbine (see
Fig. 1). In the 130 Hz case, there is an increase in mass flow be-
tween Sections 4 and 5, as shown in Fig. 3. The plenum therefore
seems to act as a resonator at 130 Hz.

Another fact that has to be pointed out is the pressure found at
the turbine outlet. For the 130 Hz and amplitude of 50–230 kPa
pulse, the pressure oscillations at the turbine outlet have ampli-
tude of 50 kPa. These fluctuations are possible due to the distance
between the outlet boundary and the turbine exit which allows the
pressure to evolve with the flow. On the contrary, if the outlet pres-

sure was set close to the turbine outlet, this pressure would have
been fixed, and therefore this fluctuation would have been spuri-
ously neglected.

4.2. Local behavior of the different components

Flow capacity was then compared in the different turbine com-
ponents. Fig. 4 shows the evolution of the corrected mass flow at
the volute inlet (Section 1) with the local volute pressure ratio (from
Sections 1 and 2). As expected, the accumulation and wave effects in
the volute make the difference between steady and pulsating results
increase with pulse amplitude and frequency. Fig. 5 shows the same
result for the nozzles zone. Due to the smaller nozzle volume and
length, the accumulation and wave effects are almost negligible.
Fig. 6 shows the evolution of the flow capacity vs. the local pressure
ratio in the impeller. The turbine outlet region from Sections 4 and 5
is also included in this plot to take into account the mixing losses at
the rotor outlet. The figure also supports the conclusion that the un-
steady effects can be neglected within the impeller, due to its small

Fig. 3. Temporal evolution of the mass flow rate at different turbine sections for the
maximum pulse amplitude (50–230 kPa) at two different frequencies 50 Hz and
130 Hz. The time-shift introduced by the volute and the effect of the outlet plenum
are indicated.

Fig. 4. Corrected mass flow rate considering conditions at the inlet of the volute vs.
the expansion ratio in the volute.
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domínio, tais como a metodologia baseada na pressão não ter bom comportamento quando os 

efeitos compressíveis são dominantes, não respeitar propagação da velocidade do som com 

grande precisão, ou o fato dos autores utilizarem uma integração de primeira ordem no tempo 

o que poderia gerar acumulação de erros numéricos, não são levados em consideração. 

A mudança de fase das ondas de pressão é também mencionada, porém fazendo uma relação 

simples e direta com o comprimento percorrido. Quando mais distante uma região da outra, 

maior a mudança de fase. Os autores também não fazem relação deste fato com o tempo que a 

pressão leva para percorrer a distância entre regiões (o comportamento da pressão nestas 

mesmas regiões não é mostrado), e não comparam a velocidade de propagação destas 

informações na metodologia CFD utilizada com cálculos teóricos. Apesar de toda 

complexidade devido à geometria do turbocompressor em três dimensões com malha móvel 

devido ao rotor girante, o caso estudado é relativamente mais simples no que se refere ao 

fenômeno pulsante, já que as perturbações são impostas sobre um escoamento médio não 

havendo reversão do escoamento, ou seja, a vazão mássica é sempre positiva. 

Krisha e Mallikarjuna, 2010, caracterizam o escoamento através da válvula de 

admissão com a utilização de PIV (Particle Image Velocimetry). Os autores não consideram a 

admissão do motor nas análises. O fato relevante é que a simplificação utilizada pelos autores 

é a mesma utilizada no presente trabalho. O pistão é removido, a vazão de ar ocorre pela 

insuflação através da admissão e o PIV é utilizado para caracterizar o escoamento. No estudo, 

os parâmetros considerados são taxa de tumble (recirculação com eixo central paralelo ao raio 

do cilindro) e máxima energia cinética turbulenta. Os autores concluem, dentre outras 

afirmações, que a taxa de tumble aumenta com o aumento da abertura da válvula e não é 

muito afetado pela quantidade de ar admitida. Também, que a máxima energia cinética 

turbulenta aumenta com a quantidade de ar admitida e com a abertura da válvula, bem com as 

velocidades axial e radial próximas a saída da válvula.  

Uma simplificação similar, sem pistão e com ar succionado através da geometria, é 

também feita por Kumar e Nagarajan, 2012, com algumas diferenças instrumentais. Os 

autores investigam a variação em parâmetros adimensionais como coeficiente de escoamento 

(traduzido de coefficient flow, que relaciona as áreas geométricas e efetivas de abertura 

enquanto o coeficiente de descarga relaciona as vazões teóricas e reais), coeficiente de swirl 

(recirculação com eixo central paralelo ao eixo do cilindro), taxa de swirl, em diferentes 

aberturas de válvula de admissão e válvula borboleta. Uma fita torcida em forma helicoidal 

foi colocada no interior do duto de admissão com intuito de aumentar a taxa de swirl. A 

conclusão é que este processo aumenta a taxa e o coeficiente de swirl, porém quanto maiores 
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eles são, menor o coeficiente de escoamento. Um ponto importante do trabalho é que foi um 

dos poucos trabalhos encontrados, considerando o estudo de escoamento na admissão de 

motores, que utiliza um sensor automotivo de filme quente para medição da vazão mássica de 

ar (MAF - Mass Air Flow Sensor), tal como desenvolvido neste trabalho. 

Na maioria dos casos envolvendo o escoamento pulsado na admissão, a modelagem 

numérica, quando presente, é feita unidimensionalmente com o principal intuito de tornar 

viável a simulação e utilizar estes resultados como condição de contorno em uma simulação 

mais complexa envolvendo o motor por completo. Em alguns trabalhos em que a simulação 

CFD existe, esta está presente para simular as condições de escoamento em singularidades, 

como exemplo o escoamento em torno da válvula borboleta, e utilizar esse resultado como 

parâmetro de entrada no código 1D. Como exemplo, os trabalhos de Chalet et al., 2002, 

Chalet, 2003 e Chalet e Chessé, 2010 podem ser citados. 

 

2.2 Revisão II – Metodologia Numérica 

Considerando o escoamento em motores, uma dificuldade que surge é a ampla gama 

de regimes de escoamentos presentes. Quando a válvula de admissão está aberta, a depressão 

estabelece um escoamento  com regiões de alta velocidade para dentro do cilindro. Com a 

válvula fechada, o escoamento para dentro do cilindro cessa, e um fenômeno pulsante é 

estabelecido nos dutos de admissão. Existem, portanto, efeitos compressíveis dominantes no 

escoamento em regimes com números de Mach que, em muitos casos, seriam considerados 

incompressíveis. Algoritmos capazes de resolver tanto escoamentos incompressíveis quanto 

compressíveis estão em desenvolvimento em uma tentativa de resolver estes problemas. 

Historicamente, metodologias baseadas na pressão surgiram numa tentativa de 

estender os primeiros códigos, projetados para escoamentos incompressíveis, para o domínio 

dos escoamentos compressíveis. Estes códigos utilizam a equação de Poisson para resolver a 

pressão, o que causa problemas próximos a descontinuidades. Alves, 2009, explica que em 

algoritmos baseadas na pressão, a pressão é obtida de uma nova equação governante, derivada 

de pelo menos duas equações de conservação (massa, momento ou energia) e a equação de 

estado é usada para resolver a variável remanescente (temperatura ou massa específica). 

Assim, como pelo menos duas equações foram utilizadas para gerar a equação para a pressão, 

uma das equações utilizadas é descartada, já que o sistema fica sobre determinado. 
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Alternativamente, também estavam sendo desenvolvidos os algoritmos baseados na 

massa específica pré-condicionados, que tentavam adaptar algoritmos desenvolvidos para o 

contexto sônico em escoamentos aerodinâmicos para problemas que se aproximavam do 

regime incompressível. A matriz pré-condicionadora possui uma evolução no pseudo-tempo, 

adquirindo a solução correta quando o regime permanente é alcançado. O pré-

condicionamento permite que sejam resolvidas diretamente a pressão e a entalpia, entropia, 

temperatura ou massa específica. O presente trabalho pretende realizar um estudo numérico 

utilizando a técnica de pré-condicionamento para analisar o comportamento da pressão na 

admissão de um motor de combustão interna e estudar o escoamento que passa pela válvula 

em direção ao interior do cilindro. Durante o ciclo estudado, o escoamento varia desde 

números de Mach muito reduzidos até superiores a 0,3. 

Como mencionado anteriormente, estes esquemas surgiram com o intuito de adaptar 

códigos projetados para escoamentos compressíveis, para regimes incompressíveis. 

A limitação original dos códigos compressíveis é que, tendendo ao regime incompressível, o 

termo da derivada da massa específica em relação ao tempo desaparece da equação da 

continuidade, e a marcha no tempo se torna singular [Alves, 2009]. Além disso, não é possível 

mais atualizar a pressão, já que ela não está mais relacionada à massa específica. Em outras 

palavras, o sistema torna-se rígido. A definição de rigidez S  de um sistema de equações 

compressíveis é amplamente aceita como 

 

S = 
 
λmax λmin  (2.5) 

 

sendo λ  o conjunto de autovalores do sistema. Em um sistema rígido os autovalores tornam-

se dispersos, e quando a componente advectiva tende a zero, a razão máxima dos autovalores 

tende ao infinito, degradando a taxa de convergência. 

A maior contribuição para o desenvolvimento de tal metodologia foi a 

compressibilidade artificial de Chorin, 1967, para escoamentos incompressíveis. 

Chorin introduziu um termo de derivada da pressão, em relação ao tempo, na equação da 

continuidade. Isto altera o transiente e transforma os autovalores da matriz Jacobiana em 

valores reais, deixando o problema hiperbólico bem condicionado para marchar no tempo. 

Esta compressibilidade pode ser manipulada de modo a aproximar a escala de tempo acústica 

e advectiva, de modo a reduzir a rigidez e consequentemente acelerar a convergência. 
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Briley et al., 1983, emprega o pré-condicionamento para promover um aumento da 

taxa de convergência de esquemas de discretização temporal implícitos ADI (Alternating 

Direction Implicit Method) [Beam e Warming, 1976]. A solução das equações de Navier-

Stokes com entalpia total constante (isoenergética) para baixos números de Mach, M ~ 0,05, 

foi obtida em regime permanente com modelagem da turbulência. Rizzi e Eriksson, 1985, 

também resolvem as equações isoenergética para escoamentos em duas e três dimensões, 

porém a marcha no pseudo-tempo é feita explicitamente com o método de Runge-Kutta. A 

matriz de pré-condicionamento é similar a matriz de Weiss e Smith, 1995, porém derivadas de 

formas distintas. Tanto a matriz de Eriksson quanto a matriz de Weiss e Smith são próximas 

às matrizes de Merkle ou Turkel, mas com a diferença residindo na definição da derivada da 

pressão em relação à temperatura. 

Choi e Merkle, 1985, apresentam um esquema de pré-condicionamento generalizado 

para números de Mach arbitrários. Para marcha no pseudo-tempo foi utilizado o esquema 

ADI. Após análise de estabilidade e solução das equações de Euler unidimensionais e 

bidimensionais, os autores mostram que a taxa de convergência e a precisão da solução 

dependem do número de Mach. Também é estabelecido que para números de Mach próximos 

a 0,05 o método empregado apresenta aceitável taxa de convergência e, além disso, que o erro 

introduzido pelo ADI deveria ser removido também pelo fato deste tornar-se mais importante 

a medida que o número de Mach decresce. 

Turkel, 1987, demonstra e deduz a formulação com pré-condicionamento para 

escoamentos compressíveis, sendo o primeiro a utilizar o método de Chorin nesta classe de 

problemas. Este estudo tornou o sistema de equações bem condicionado para marchar em 

direção ao regime permanente. Porém, com o pré-condicionamento e a manipulação da escala 

acústica e convectiva, a solução é precisa somente após o regime permanente ser alcançado. 

Além de introduzir o parâmetro β  proveniente da compressibilidade artificial de Chorin, 

Turkel introduz um parâmetro adicional α . Quando α = 0 , a matriz pré-condicionadora de 

Turkel é semelhante à matriz de Merkle, embora sejam derivadas de forma diferente. Se 

α =1 , a matriz torna-se sem similares na literatura adquirindo uma razão ótima de 

autovalores (S = 1), porém o sistema torna-se ainda menos robusto. 

Através das análises de autovalores, erro e autovetores Medeiros e Alves, 2012, 

definem rigidez, sensibilidade e robustez, desenvolvendo uma metodologia para o projeto de 

pré-condicionadores baseada na otimização destes parâmetros de controle. Após as análises, é 

demonstrado que para um projeto ótimo de pré-condicionadores, os parâmetros devem ser 
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escolhidos de tal forma que S→1, A→1 e R →1, sendo “S”  a rigidez representada pela 

razão máxima de autovalores (número de condicionamento da matriz de autovalores), “A”  a 

sensibilidade representada pelo número de condicionamento da matriz de pré-

condicionamento e “R ”  a robustez representada pelo número de condicionamento da matriz 

de autovetores. 

Choi e Merkle, 1987, estabelecem que o pré-condicionamento apresentado 

anteriormente pelos próprios autores em 1985 não era eficiente em números de Mach menores 

que 0,01. Após estudo aplicando uma expansão de perturbações nas equações de Navier-

Stokes, a eficiência do pré-condicionamento é melhorada atingindo números de Mach da 

ordem de 10−5 . O método utilizado para integração também é o ADI, e é mostrado que o erro 

introduzido pelo método causa instabilidade para números de Reynolds próximos a 100. 

Em 1988 os autores separam o termo relativo à pressão em duas componentes, uma relativa à 

pressão termodinâmica ρc2  e outra à pressão hidrodinâmica ρu2 . Em números de Mach 

reduzidos, a variação da pressão hidrodinâmica é muito pequena quando comparada a 

componente termodinâmica. A inserção direta da pressão hidrodinâmica na equação de 

conservação do momentum reduz a acumulação de erros nos cálculos possibilitando a solução 

de problemas com números de Mach próximos a 10−6 . 

Até 1987, mesmo considerando o progresso realizado em quesitos como aumento de 

eficiência e precisão, a solução física correta era obtida somente em regime permanente. 

Merkle e Anthavale, 1987, resolvem o problema de precisão temporal. Os autores 

reintroduzem artificialmente a derivada em relação ao tempo físico nas equações. Dentro de 

cada passo de tempo físico ocorre a marcha no pseudo-tempo até o regime permanente, 

recuperando a solução correta. A herança do tempo físico fica presente na marcha da mesma 

forma que um termo fonte, recuperando o transiente verdadeiro da solução. Este método ficou 

conhecido como o método do duplo passo no tempo ou DTS (Dual Time-Stepping) e 

Shuen et al., 1992, implementa o DTS para a solução transiente de um sistema pré-

condicionado. 

Uma limitação de metodologias pré-condicionadas é a redução substancial da 

robustez, diminuindo consideravelmente a faixa de condições iniciais a partir da qual o código 

iniciará o processo de convergência. A influência de grandes perturbações de pressão no 

início do processo iterativo foi estudada por Venkateswaran et al., 2002. Os autores afirmam 

que mudanças na pressão no início do processo de convergência podem seriamente degradar a 

convergência, especialmente em escoamentos internos. Em escoamentos externos, afirmam 
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ser menos provável. Uma análise assintótica é realizada para provar de que maneira as 

equações irão se comportar em baixa velocidade. Neste contexto, foi sugerido um novo 

método de triplo passo no tempo, com um passo intermediário para aumentar a robustez. O 

método é capaz de resolver problemas com condições inicias com grandes escalas de 

perturbação, porém, o método requer grandes quantidades de memória sendo recomendada 

para utilização em centros de supercomputação, além de ser de difícil implementação. 

O presente trabalho utiliza a metodologia numérica de Weiss e Smith, 1995, que tem 

como principal objetivo fazer uma aproximação unificada adicionando uma matriz de pré-

condicionamento que fornece uma solução eficiente tanto para massa específica constante e 

variável, em uma ampla faixa de velocidades. Embora a derivação da matriz seja diferente, é 

trivial demonstrar que a matriz pré-condicionadora de Weiss e Smith é a similar a matriz de 

Eriksson, ou similar a matriz de Merkle quando a derivada da pressão em relação à 

temperatura na matriz pré-condicionadora é mantida idêntica à derivada termodinâmica. 

A solução avança implicitamente no pseudo-tempo com Euler Implícito e no implicitamente 

no tempo físico com diferença atrasada de três pontos (BDF2). O presente trabalho também 

realiza experimentos para discutir e validar as simulações numéricas.  

Desta forma, com base nos resultados numéricos e experimentais, pretende-se incluir 

essa metodologia numérica como uma nova ferramenta para o estudo do processo de 

admissão em motores de combustão interna incluindo o modelamento tridimensional do 

cilindro, do movimento de válvula e do duto de admissão através de uma simulação 

fluidodinâmica unificada de modo a prever o escoamento através da válvula e cilindro, e 

também, as frequências que caracterizam o escoamento no duto de admissão.  
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 METODOLOGIA NUMÉRICA 3

A Metodologia de Volumes Finitos é um método de integração de equações 

diferenciais baseado em volumes de controle. Como qualquer método de discretização, este 

método substitui a informação contínua das equações diferenciais em valores discretos. Uma 

vez que as equações diferenciais são originalmente obtidas sobre balanços em volumes de 

controle, tem-se a garantia que a massa, a energia e a quantidade de movimento são 

conservadas. Este método tem grande vantagem sobre malhas arbitrárias, onde diversas 

opções tornam-se disponíveis para a definição dos volumes de controle. Algumas 

manifestações do método na Dinâmica de Fluidos Computacional podem ser observadas em 

McDonald, 1971 e Mac-Cormack e Paullay, 1972 em situações bidimensionais, e após 

estendidas para situações tridimensionais por Rizzi e Inouye, 1973 [Hirsch, 2007]. 

Nos problemas transientes a solução das equações diferenciais parciais requer um 

conjunto de condições inicias e de contorno. Problemas deste tipo são comumente chamados 

de Problemas de Valor Inicial (PVI). Nos problemas parabólicos e hiperbólicos, a solução é 

alcançada marchando-se no tempo, levando em consideração as informações já existentes, 

computadas nos passos anteriores [Anderson et al., 1984]. 

O método dos Volumes Finitos tem como uma das principais referências a 

metodologia baseadas na pressão descrita por Patankar, 1980, a qual tem sido amplamente 

utilizada ao longo da história. Este método tem suas raízes em escoamentos com massa 

específica constante, porém pode ser utilizado em escoamentos compressíveis devido a alguns 

aprimoramentos. Para possibilitar a solução de escoamentos com variações de massa 

específica significantes, uma nova equação é derivada para resolver o campo de pressão, e o 

acoplamento pressão-velocidade é geralmente feita com algoritmo SIMPLE, embora existam 

outas metodologias tais como SIMPLEC, SIMPLER, PRIME, PISO, etc. Sua utilização 

possui todas as limitações de um algoritmo baseado na pressão. 

O problema a ser solucionado neste trabalho requer que a metodologia empregada 

capture com precisão os efeitos compressíveis no interior da admissão de um motor em 

números de Mach muitas vezes considerados incompressíveis. Por outro lado, precisa resolver 

com satisfação os campos e o escoamento em jato que é originado durante a passagem do 

escoamento através da válvula em direção ao interior do cilindro, em números de Mach mais 

elevados. Para tal proposta, uma metodologia baseada na massa específica é implementada e 

detalhada ao longo do texto. 
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3.1 Equações Governantes na Forma Integral 

O escoamento de um fluido viscoso é governado pela equação de Navier-Stokes. O 

sistema de equações a seguir é escrito na forma integral e cartesiana para um volume de 

controle arbitrário V e área de superfície diferencial da , e inclui a equação da continuidade, 

da quantidade de movimento e da energia. Conforme Weiss e Smith, 1995, e implementado 

no software Star-CCM+, 2010 
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e ρ , a , v , E, e P são a massa específica, área da face, velocidade, energia total por unidade 

de massa, e pressão do fluido respectivamente. T é o tensor tensão viscosa dado por 
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T = µ ∇⋅ v( )+ ∇⋅ vT( )− 23 ∇⋅ v( )I
$
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&
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(
)   (3.6) 

 

q” é o vetor fluxo de calor e vg  é o vetor da velocidade de malha móvel quando houver, fr  é 

a força de campo devida à rotação, fg  devida à força gravitacional, fp  devida ao meio poroso 

e fu  definida pelo usuário. I é a matriz identidade. Su  é um termo fonte qualquer definido 

pelo usuário. No presente trabalho todas estas forças de campo são nulas, ou seja, o vetor H é 

nulo. A energia total 𝐸 é relacionada com a entalpia total H por 

 

E = H +
P
ρ

  (3.7) 

 

em que 

 

H = h+
v
2

2
 (3.8) 

 

e h =CpT . 

Podem-se combinar as ideias do pré-condicionamento de baixo número de Mach e da 

compressibilidade artificial em uma única abordagem de modo a derivar-se uma matriz de 

pré-condicionamento. Para prover uma solução eficiente de um escoamento compressível ou 

incompressível em uma ampla faixa de velocidades, é necessário adicionar uma matriz pré-

condicionadora Γ . Para chegar à derivação desta matriz, começa-se transformando a variável 

dependente da Equação (3.1) a partir de quantidades conservadas W, em variáveis primitivas 

Q [Hirsch, 2007]. 

É possível obter os autovalores de um sistema de equações de Euler quando essas são 

escritas na forma não conservativa como funções das variáveis primitivas escolhidas na 

presente formulação. Hirsch, 2007, exemplifica com outras variáveis primitivas. No presente 

trabalho as variáveis primitivas são mostradas na Equação (3.11).  
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A matriz Jacobiana de transformação das variáveis, a partir da forma conservativa para 

a forma não conservativa, é definida como: 

 

A ≡ ∂W
∂Q

 (3.9) 

 

Aplicando a transformação de variáveis 
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em que 
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é o vetor dependente das variáveis primitivas, e a matriz Jacobiana, após a derivação, é dada 

por 
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em que ρT  é o a derivada da massa específica em relação à temperatura, a pressão constante, 

e ρ p  é a derivada em relação à pressão, a temperatura constante. 

Em primeiro lugar, a escolha das variáveis primitivas em questão é natural quando 

escoamentos compressíveis são resolvidos. Em segundo lugar, tratando-se de reconstrução 

espacial de alta ordem precisa-se reconstruir Q em vez de W, de modo a obter gradientes de 

velocidade e temperatura mais precisos em escoamentos viscosos, e gradientes de pressão em 

escoamentos invíscidos. A escolha da pressão como variável primitiva permite a solução 

precisa do campo de pressão no sistema considerado. Este fato fica claro quando a 
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Equação (3.10) é transformada para a forma não conservativa, multiplicando a mesma por 

uma matriz de transformação K [Weiss et al, 1995]. 
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que na Equação (3.13) se torna 
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Na Equação (3.15) o termo ρ p , que é a derivada da massa específica em relação à 

pressão, a temperatura constante, multiplica a derivada no tempo da pressão na equação da 

continuidade. Para um gás ideal, ρ p =1/ RT = γ / c2 , em que c é a velocidade local do som e 
γ =Cp /Cv . Ou seja, este termo que controla a velocidade de propagação das ondas de pressão 

no sistema. Como as magnitudes das velocidades do som e do escoamento precisam ser 

controladas, para ficarem próximas e eliminar os problemas causados pela grande disparidade 

entre essas velocidades em escoamentos de baixos números de Mach, substitui-se o termo ρ p , 

que é inversamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, por outro termo que é 

inversamente proporcional ao quadrado de uma velocidade condicionada Ur . Posicionando no 

lugar do termo antigo um novo termo proporcional ao inverso da velocidade local ao 

quadrado, controlam-se os autovalores do sistema de modo que eles sejam todos da mesma 

ordem. Substituindo a Equação (3.15) pela matriz pré-condicionadora do sistema não 

conservativo  
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nc refere-se ao sistema não conservativo, e Θ  é dado por 
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em que Δx  é a escala de comprimento entre as células sobre o qual a advecção ocorre, e δP  é 

a diferença de pressão entre as células adjacentes. Para escoamentos compressíveis, o termo 

Ur  é limitado à velocidade do som local c. O termo relacionado à advecção local da 

velocidade ν / Δx  refere-se apenas aos casos de escoamento viscoso, assegurando que Ur  não 

se torne menor que a mesma. O parâmetro ε  é prescrito com o valor dois e previne 

singularidades nos pontos de estagnação, sendo importante para a estabilidade da solução. 

Assim, chega-se em 
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A Equação (3.19) é conservativa em regime permanente, mas não é conservativa para 

escoamentos dependentes do tempo [Turkel, 1987]. O pré-condicionamento deduzido destrói 

a solução transiente das equações. Para recuperá-la, o DTS é empregado. 

Os autovalores resultantes do sistema pré-condicionado dado pela Equação (3.19) são 

dados por 
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em que 
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Fazendo uma análise para um gás ideal, β = (γRT )−1 =1/ c2 . Considerando a 

velocidade Ur  condicionada, Ur = c  para velocidades sônicas ou maiores de acordo com os 

critérios anteriormente expostos, torna α = 0 , e os autovalores do sistema pré-condicionado 

tomam a forma tradicional u± c . Entretanto, em baixas velocidades, como Ur→ 0 , α→1/ 2  

e a forma dos autovalores torna-se igual a u. Demonstrando assim que os autovalores do 

sistema estão bem condicionados. 

 

3.2 Discretização Espacial  

Esta seção demostra a derivação do vetor solução nos volumes discretos. 

Considerando o vetor solução discretizado e o termo fonte nulo por simplicidade, 
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!Q ≡
1
V

Q∫ dV  (3.23) 

 

no qual o vetor !Q  é o valor médio volumétrico da solução na célula, e substituindo na 

Equação (3.19) 

 

Γ
∂ !Q
∂τ

+
1
V

F−G$% &'!∫ ⋅da = 0   (3.24) 

 

em que a integral de superfície é avaliada dividindo a superfície da célula em faces discretas. 

Após, discretizam-se os valores para cada célula através dos vetores ff  e gf . Aplicando a 

Equação (3.1) para um volume de controle n, o seguinte sistema discretizado tem origem 

 

VnΓn ∂
!Q

∂τ
+ ff −gf( )f∑ ⋅a = 0   (3.25) 

 

no qual o somatório considera as faces que definem a célula n. Vn  é o volume da célula n e Γ  

é a matriz de pré-condicionamento avaliada na célula em questão. 

Como se trabalha com valores médios, é necessário reconstruir os vetores de cada face 

da célula. Assim, o vetor Q , que é usado para definir os fluxos em cada face, é computado 

utilizando uma aproximação que em tradução livre é denominada de reconstrução linear 

multidimensional. Nesta aproximação, alta ordem é alcançada nas faces da célula através de 

uma expansão da série de Taylor do vetor da solução média em torno do centroide da célula 

 

Q = !Q+∇ !Q ⋅ ΔX   (3.26) 

 

em que é ΔX  o vetor que parte do centroide da célula e alcança o centroide da face. Essa 

formulação requer a determinação do gradiente ∇ !Q  em cada célula. Aplicando o teorema da 

divergência na forma discreta tem-se 
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∇ !Q =
1
V

Q ⋅a
f∑  (3.27) 

 

com ∇ !Q  computado a partir do vetor de solução média de cada célula adjacente à face em 

questão. Desta secção em diante as referências serão apenas a quantidades discretas, para 

referir-se a tal, sinais superiores ~ e  serão omitidos. 

 

3.3 Fluxos Invíscidos 

Roe, 1986, propõe o método da separação dos fluxos, em positivos e negativos. No 

lugar de uma discretização adiantada no sentido da característica negativa, e uma atrasada no 

sentido da característica positiva, é possível reescrever tal processo na forma de uma 

discretização centrada somada a uma dissipação. O termo ff  contém a informação 

característica que se propaga através do domínio, com velocidade e direção de acordo com os 

autovalores do sistema. A discretização centrada é escrita na forma conservativa, e o pré-

condicionamento é contabilizado apenas na dissipação. A seguinte expressão para o valor do 

fluxo em cada face é obtido em função da quantidade conservada ΔW : 

 

ff = 1
2
f 0− f 1( )− 12 A ΔW  (3.28) 

 

onde “0” e “1” referem-se aos centroides vizinhos a face f, dados a partir de ΔW =W1−W0 , 

sendo W1  e W0  os vetores solução da célula 1 e da célula 0 interpolados na face usando a 

reconstrução dos gradientes.  

Obtendo os vetores de solução na forma proposta, um esquema de discretização 

formalmente de segunda ordem é obtido. A Equação (3.28) pode ser vista como um esquema 

de diferenças centrais mais uma matriz de dissipação. Esta matriz de dissipação adicional não 

é responsável somente por produzir o efeito upwind das variáveis transportadas, da pressão e 

da velocidade em escoamento supersônico, mas também fornece o acoplamento pressão-

velocidade requerido para a estabilidade e eficiente convergência em baixas velocidades e 
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ainda dita a ordem de discretização espacial. A é a matriz Jacobiana ∂F ∂W  e A  é definido 

por: 

 

A =M ΛM−1   (3.29) 

 

e Λ = diag u,u,u,u+ c,u− c( )  e M  é a matriz modal que diagonaliza a matriz A no sistema 

não pré-condicionado. Inserindo-se a matriz de pré-condicionamento na matriz de dissipação 

[Van Ler. et al, 1991], a Equação (3.28) é então reescrita em termos das variáveis primitivas 

ΔQ . 

 

A ΔW ≅ AΔW  
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∂W
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                       ≅ ΓΓ−1 ∂F
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                 ≅ Γ AΓ ΔQ  

 

 

 

 (3.30) 

 

sendo AΓ =MΓ ΛΓMΓ
−1 , onde o subscrito Γ  denota a matriz diagonal de autovalores e a 

matriz modal, onde ΛΓ = diag u,u,u,u '+ c ',u '− c '( ) , e MΓ  diagonaliza Γ−1∂F ∂Q . Assim, a 

separação dos fluxos resulta na seguinte expressão, após algum rearranjo: 
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(3.31) 

 

em que: 
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(3.32) 

 

Diferentemente do método da separação dos fluxos de Roe clássico, a parcela do fluxo 

na Equação (3.31) está escrita na forma pré-condicionada. É possível analisar o significado 

dos diversos termos dissipativos originados. Os três termos na Equação (3.31) representam a 

interpolação das variáveis transportadas nas interfaces dos volumes de controle. O primeiro 

termo, u , exerce o efeito upwind sobre as variáveis. O segundo termo, δu , fornece a 

modificação da velocidade de advecção na face. Compondo este termo, é possível identificar 

a parcela M *Δu , que exerce o efeito upwind sobre a velocidade, quando ela excede a 

velocidade condicionada local, ou seja, M * = ±1  para ±u ' > c . Isso acontece apenas para 

escoamentos supersônicos e compressíveis, sendo que para escoamentos com baixa 

velocidade ou incompressíveis, este número é sempre muito pequeno. Ainda considerando a 

definição de δu , percebe-se que do termo c*Δp ρUr 2  é adicionado, o qual surge da 

implementação da compressibilidade artificial. O terceiro termo, δ p , é a modificação da 

pressão na face, e a parcela pM Δ*  causa o efeito upwind da pressão na interface dos volumes 

de controle quando a velocidade é supersônica. Para escoamentos em baixa velocidade, este 

termo torna-se negligenciável. 

 

3.4 Fluxos Viscosos 

Os fluxos viscosos são escritos em termos do tensor tensão T , escrito como 
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T =Tlaminar = µ ∇v+∇vT − 2
3
∇⋅ v( )I

$

%
&

'

(
)   (3.33) 

 

Quando a turbulência é considerada, a viscosidade µ  é substituída por µeff , que é a soma da 

viscosidade dinâmica do fluido com a viscosidade turbulenta proveniente dos cálculos da 

modelagem da turbulência, sendo 

 

µeff = µ +µturbulento   (3.34) 

 

Discretizando os fluxos viscosos, o gradiente de velocidade na face pode ser escrito 

como 

 

∇vf = Δv⊗ !α +Δv0− Δv0 ⋅d!s( )⊗ !α   (3.35) 

 

em que !α  é a quantidade métrica da face, !s  é o vetor que vai do centro do volume até o 

centroide da face e Δv = vf − v0  sendo vf  a velocidade tangencial da parede. O tensor tensão 

na parede é dado por 

 

Tf = µ ∇v+∇vT − 2
3
∇⋅ v( )I

!

"
#

$

%
&
f

  
(3.36) 

 

Para a condição de não deslizamento com turbulência, assume-se apenas a 

componente de velocidade paralela à parede de interesse. A relação linear entre a força de 

cisalhamento e a componente paralela da diferença velocidade entre a parede e a célula é 

obtida da hipótese 
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T ⋅a( ) f = −γ p v+ vf#$ %&   (3.37) 

 

Sabendo-se que a magnitude da tensão na parede é τ w = ρu*
2

 e u+ = v u∗ , o coeficiente de 

proporcionalidade γ p  torna-se: 

 

γ p = a ρu
∗

u+
  

 

(3.38) 

 

A velocidade u∗  depende do modelo de turbulência e u+  provém da função de parede. 

 

3.5 Discretização Temporal 

Considerando a técnica do pré-condicionamento em problemas transientes, precisa-se 

diferenciar o esquema de discretização temporal do pseudo-tempo e do tempo físico. 

Ao manipularem-se autovalores do sistema, perde-se a precisão temporal da solução, e cada 

passo de tempo dado não corresponde ao tempo físico real do problema. Para que o transiente 

seja recuperado, precisa-se inserir novamente o termo temporal físico nas equações e marchar 

no pseudo-tempo até que regime permanente seja alcançado, dentro de cada passo de tempo-

físico.  

 

3.5.1 Marcha no pseudo-tempo 

Ao compactar as equações, é possível reescreve-las de forma mais simples, tal que 

 

∂W
∂t

= f (W)  (3.39) 

 

com f (W)  representando o resíduo do regime permanente dependente do problema. Para 

que a pressão seja resolvida em vez da massa específica, é necessário transformar as variáveis 

conservativas em variáveis primitivas, através da transformação Jacobiana: 
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∂W
∂Q

∂Q
∂t

= f (W)  (3.40) 

 

Após inserção da matriz de pré-condicionamento para aproximar os autovalores, o sistema 

pode ser escrito na forma  

 

Γ
∂Q
∂τ

= f (W)  (3.41) 

 

Como esta manipulação deteriora o transiente, o termo temporal passa a ser o pseudo-

tempo τ . Para recuperar o transiente é necessário reintroduzir o tempo físico no problema, 

que passa a ser tratado como um termo fonte. Assim, precisa-se marchar em ambos os tempos 

de modo que τ →∞ , dentro de cada tempo t. Deste modo, o termo dependente do pseudo-

tempo tende a zero, e o transiente é recuperado. 

 

Γ
∂Q
∂τ

+
∂W
∂t

= f (W)  (3.42) 

 

Com Euler implícito, chega-se à seguinte equação 

 

Γ p Q p+1 −Q p

Δτ
≈ f (W) p+1  (3.43) 

 

na qual p  é o índice referente ao passo de pseudo-tempo. Negligenciando-se o termo fonte 

por simplicidade, pode-se escrever 

 

Γ p Q p+1 −Q p

Δτ
+
1
V

Ff −Gf( )
f

Nfaces

∑ = 0  (3.44) 
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Considerando que o subscritos k representa volumes discretos à direita da face j e linearizando 

os fluxos de acordo com o método de Newton e rearranjando os termos, obtém-se 

 

VΓ
Δτ

+
∂Fj
∂Qk

−
∂Gj

∂Qk

%

&
'

(

)
*

j

Nfaces

∑
,

-
.
.

/

0
1
1
ΔQ = − Fj −Gj( )

p

f

Nfaces

∑  (3.45) 

 

3.5.2  Marcha no tempo físico 

Para fornecer uma solução precisa das equações pré-condicionadas em regime 

transiente, emprega-se o esquema de duplo passo no tempo ou DTS (Dual-Time Stepping), 

 

∂
∂t

W
V∫ dV +Γ ∂

∂τ
Q∫ dV + [F−G]!∫ da = 0  (3.46) 

 

em que t é o tempo físico, e τ  o pseudo-tempo. Pode-se perceber que quando τ →∞ , o 

segundo termo da Equação (3.46) desaparece, e assim obtém-se novamente a Equação (3.1). 

No esquema de duplo passo no tempo, em cada passo de tempo físico, itera-se a 

versão discretizada das equações no pseudo-tempo, levando o termo que contém a derivada 

no pseudo-tempo para zero. O termo dependente do tempo físico, na Equação (3.46), é 

discretizado de maneira implícita, por meio do esquema de segunda ordem denominado 

diferença atrasada de três pontos, ou BDF2. Partindo da Equação (3.43), explicitando o 

esquema BDF2 e considerando p referente ao pseudo-tempo e n referente ao tempo físico, 

obtém-se 

 

Γ p Q p+1 −Q p

Δτ
≈ f (W) p+1 − 3W

p+1 − 4Wn +Wn−1

2Δt
 (3.47) 

 

Os tempos físico e pseudo-tempo são distintos, mas correlacionados. O método 

marcha no pseudo-tempo, e a derivada no tempo físico torna-se apenas um termo fonte. 

Segundo Shuen et al, 1992, um processo iterativo implícito é usado para marchar 

assintoticamente no pseudo-tempo. A solução convergida no pseudo-tempo corresponde à 
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solução precisa no tempo físico. Técnicas similares já foram utilizadas, porém uma vantagem 

deste método é que a convergência do processo iterativo é determinada pelos autovalores 

característicos do pseudo-tempo, e não pelos autovalores rígidos originais. 

Linearizando 1+pW : 

 

W p+1 ≈W p +
∂W
∂τ

p

Δτ +O(Δτ 2 )

=W p +
∂W
∂Q

∂Q
∂τ

$

%
&

'

(
)

p

Δτ +O(Δτ 2 )

=W p +
∂W
∂Q

$

%
&

'

(
)

p

ΔQ+O(Δτ 2 )

 (3.48) 

 

obtém-se 

Γ
Δτ

#

$
%

&

'
(

p

ΔQ ≈ f (W) p + ∂f (W)
∂Q

p

ΔQ
+

,
-
-

.

/
0
0
−

3 W p +
∂W
∂Q

#

$
%

&

'
(

p

ΔQ
+

,

-
-

.

/

0
0
− 4Wn +Wn−1

2Δt
 

(3.49) 

 

sendo ΔQ =Q p+1 −Q p . Rearranjando: 

 

Γ
Δτ

+
3
2
Δτ
Δt

∂W
∂Q

−
∂f (W)
∂Q

%

&
'

(

)
*

p

ΔQ ≈ f (W) p − 3W
p − 4Wn +Wn−1

2Δt
 (3.50) 

 

Através do processo iterativo, baseado na Equação (3.50), atinge-se o regime 

permanente no pseudo-tempo, recuperando assim o transiente da solução. Existem diferentes 

maneiras de discretizar o tempo físico. As mais utilizadas são o esquema de Cranck-

Nicholson (CN2) e o BDF2, ambos de segunda ordem. O CN2 é um esquema implícito, 

incondicionalmente estável e o ganho→1 quando CFL→∞ , denominado também A-stable. O 

BDF2 utilizado no presente trabalho é o esquema multipasso mais utilizado para marchar no 

tempo físico, é de segunda ordem e totalmente implícito com uma aproximação de diferença 
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atrasada. Este esquema também é incondicionalmente estável e o ganho→ 0  quando 

CFL→∞  , denominado também L-stable. A precisão temporal da solução depende do 

tamanho deste passo de tempo. 

 

3.6 Cálculo do Passo de Tempo 

O passo de pseudo-tempo é computado a partir da consideração das condições de 

estabilidade do número de Courant e Von Neumann 

 

Δτ =min CFLV
λ max

,σΔx
2

ν

"

#
$$

%

&
''  (3.51) 

 

onde CFL é o número de Courant-Friedrich-Levy, V é o volume da célula, σ  é o número de 

Von Neumann (σ ≈1), Δx  é o comprimento característico da célula e ν  é a viscosidade 

cinemática. λ max  é o máximo autovalor do sistema que segue 

 

λ max = (v ⋅a)+ c a  (3.52) 

 

em que v  é a velocidade do escoamento e c é a velocidade do som local. Para determinar o 

CFL um estudo é realizado, e o mesmo é aumentado até que o menor número de iterações no 

passo de pseudo-tempo seja atingido. Isso pode ser feito já que o objetivo é atingir o mais 

rápido possível o regime permanente no pseudo-tempo Δτ . A precisão da solução é dada pelo 

passo de tempo físico, e um estudo de refinamento da malha temporal deve ser realizado para 

determinar o Δt  conveniente. Neste trabalho utilizou-se Δt =10−5 . 

 

3.7 Método Multigrid Algébrico 

O método Multigrid é uma das técnicas iterativas de maior eficiência conhecidas. Este 

método tem origem nas técnicas iterativas convencionais, com suas convergências lentas e 

assintóticas devido ao pobre amortecimento dos erros de baixa frequência [Hirsch, 2007]. 

Considerando que os erros de alta frequência são amortecidos mais rapidamente que os erros 
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de baixa frequência, principalmente por causa do método iterativo de Gauss-Seidel, após 

algumas iterações o erro está apto para ser representado em uma malha mais grossa. Segundo 

Hirsch, 2007 a ideia básica deste método é a seguinte: 

• Aplicar uma ou mais varreduras de um método iterativo com boa relaxação das 

componentes de alta frequência 

• Transferir o problema para uma malha mais grossa, onde a aproximação da 

correção é obtida com menor custo computacional 

• Transferir as correções obtidas para uma malha mais fina para gerar a nova 

aproximação da solução 

Como mencionado, o método de Gauss-Seidel reduz preferencialmente os erros de alta 

frequência, fazendo com que seja muito conveniente o uso do método Multigrid para resolver 

o sistema de equações, a fim de acelerar a solução do sistema linearizado, conforme ilustrado 

na Figura 3.1 

 

 

Figura 3.1 – Ilustração do método Multigrid 

 

Pode-se então representar o método de Gauss-Seidel 
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Δτ

+
∂fj
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−
∂gj
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(3.53) 
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No caso tridimensional das equações de Navier-Stokes, o lado esquerdo da 

Equação (3.45) é uma matriz 5 x 5. Uma inversão direta não é viável e mais eficiente é 

empregar o método iterativo. Aqui, ΔQ*  é o valor mais recente computado de ΔQ . 

 

3.8 Modelagem da turbulência: Modelo k −ω  SST  

O modelo de duas equações k −ω  desenvolvido por Wilcox, 1998, surgiu como uma 

alternativa ao modelo k −ε , com a vantagem de fornecer melhor desempenho em camadas 

limite com gradiente de pressão adverso e poder ser ainda aplicado em qualquer região da 

camada limite, sem adaptações. O modelo k −ω  SST foi criado por Menter e Kuntz, 2002, 

para corrigir limitações da formulação original em que os cálculos da camada limite são muito 

sensíveis aos valores de taxa de dissipação específica da energia cinética turbulenta no 

escoamento não perturbado, fazendo com que o modelo seja muito sensível às condições de 

contorno de entrada em escoamentos internos [Wilcox, 1998; Menter e Kuntz, 2002]. 

A equação de transporte resultante é muito próxima à do k −ω  original, porém com um 

termo adicional de difusão cruzada não conservativo para diminuir a sensibilidade do modelo 

às variações nas condições de contorno de entrada em escoamentos internos. 

O modelo resolve as equações de balanço da energia cinética turbulenta k  e da taxa de 

dissipação especifica ω , na forma 

 

d
dt

ρk dV +
V∫ ρk(v − vg) ⋅da

A∫ =

(µ +σ kµt)∇k ⋅da
A∫ + (γ effGk −γ 'ρβ* f β(ω tk −ω t0k 0)+ Sk)

V∫ dV  (3.54) 

 

na qual, V é o volume de célula, A é área, a é o vetor de área da face, v  é a componente da 

velocidade do escoamento, vg  é a velocidade da malha, σ k  e σω t  são números de Schmidt 

turbulentos inversos, µt  representa a viscosidade turbulenta, Sk  e Sωt  são termos fonte 

especificados pelo usuário, k 0  e ω t0  são valores de turbulência do ambiente, e γ eff  é a 

intermitência efetiva proporcionada pelo modelo de transição Gamma ReTheta, neste caso 

unitário já que o modelo não é utilizado. γ '  é definido por 
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γ ' =min[max[γ eff ;0,1];1]
 

(3.55) 

 

e o balanço da taxa de dissipação especifica é calculado na forma 

 

d
dt

ρω t dV +
V∫ ρω t(v − vg) ⋅da

A∫ =

(µ +σω tµt)∇ω t ⋅da
A∫ + (Gω t − ρβ f β(ω t

2 −ω t0
2 )+Dω t + Sω t)

V∫ dV  (3.56) 

 

Gω t  é a produção de ω t , γ é o coeficiente de mistura do modelo e S  é o módulo do tensor da 

taxa de deformação média, S . Gk  é a produção de k, Dω t  é um termo derivado cruzado e os 

coeficientes no modelo são calculados pela função hibrida F1. Estes parâmetros podem ser 

definidos por  

 

Gω t = ργ S 2 − 2
3
(∇⋅ v)2

$

%
&

'

(
)−
2
3
ω t∇⋅ v

*

+
,

-

.
/
 (3.57) 

Gk = µtS 2 − 2
3
ρk∇⋅ v− 2

3
µt ∇⋅ v( )

2

 (3.58) 

S = 1
2
∇v+∇vT( )  (3.59) 

 

com 

 

Dω t = 2 1− F1( )ρσω t 2
1
ω t
∇k ⋅∇ω t

 (3.60) 

φ = φ1F1+ 1− F1( )φ 2  (3.61) 

β1= 0,0750; σ k1= 0,5; σω t1= 0,5; κ = 0,41; γ1=
β1
β*

−σω t1
κ 2

β*  (3.62) 

β 2 = 0,0828; σ k 2 =1,0; σω t 2 = 0,856; κ = 0,41; γ 2 =
β 2
β*

−σω t2
κ 2

β*  (3.63) 
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com os novos parâmetros sendo determinados por 

 

F1= tanh arg1
4( )  e F 2 = tanh arg2

4( )  (3.64) 

arg1 =min max
k

0,09ω ty
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y2ω t
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%
&
&  (3.65) 

CDkω t =max 1
ω t
∇k ⋅∇ω; 10−20

$

%
&
&

'

(
)
)  (3.66) 

 

No qual CDkω t  está relacionado ao termo de difusão cruzada e ν  é a viscosidade cinemática. 

Através das equações de balanço do modelo, obtém-se a viscosidade turbulenta µt  que é 

expressa por 

 

µt = ρkTkω t
 (3.67) 

 

Com β* = 0,09  e α* =1 , define-se 

 

Tkω t =min 1

max ω t

α*
; SF 2
a1

!

"
#

$

%
&

; 0,6

S 3

!

"

#
#
#
#

$

%

&
&
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(3.68) 

 

3.8.1 Tratamento de parede 

O presente trabalho utiliza o tratamento híbrido na parede. Desta forma, a subcamada 

viscosa na região de malha fina próxima a parede é resolvida quando y+  é da ordem de 1. 

Caso contrário, utiliza-se um perfil logarítmico de velocidades como hipótese para camada 

limite durante a solução. Para bons resultados, sugere-se que o y+  mantenha-se abaixo de 50. 

O y+  é função da velocidade de referência u*  e são definidos, respectivamente, por 
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y+ = yu
*ρ
µ  (3.69) 

u* = gνu
y

+ (1− g)β*(1/2)k  (3.70) 

 

u*  depende da função híbrida g, que por usa vez, é função do número de Reynolds com base 

na distancia em relação à parede, Re y . 

 

g = exp Re y
11

!

"
#

$

%
&= exp

ky ν
11

!

"
#
#

$

%
&
&  (3.71) 

 

Para alcançar os objetivos deste trabalho, é necessário modelar um escoamento 

complexo e altamente não estacionário. Não utilizar o tratamento híbrido seria de grande 

complexidade, principalmente devido à dificuldade de se calcular o escoamento através de um 

elemento móvel como a válvula de admissão. Manter o y+  com ordem unitária demandaria 

muito esforço computacional para a remoção e adição de células em uma malha altamente 

refinada próxima a válvula durante sua translação.  

Os termos de produção de energia cinética turbulenta próximos à parede Gk  e a 

dissipação específica na parede ω t  são definidos como 

 

Gk = gµtS 2 + 1− g
µ

"

#
$

%

&
'
ρu*u
u+

"

#
$

%

&
'

2
∂u+

∂y+
k

 
(3.72) 

ω t = g 6ν
β y2

+
u*

β*κ y
(1+ g)

 
(3.73) 

 

nas quais u+  é a velocidade paralela à parede adimensionalizada com u*  [Menter e 

Kuntz, 2002].  

Na Figura 3.2 é mostrado o comportamento do y+  ao longo da simulação numérica 

durante o movimento da válvula de admissão, em uma região muito importante representada 
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pela superfície da válvula de admissão, salientada em vermelho. Assim, é possível verificar se 

este parâmetro é mantido sempre abaixo de 50, como recomendado [Star-CCM+, 2010]. 

Quando este parâmetro é da ordem de 1, o escoamento é resolvido até a parede. Quando está 

acima de 30, uma função de parede é utilizada como hipótese. Neste intervalo, a função 

híbrida, com base na Eq. 3.71, é implementada. 

 

 

 

 

Figura 3.2 – y+  na superfície de análise da válvula ao longo de seu movimento 
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3.8.2 Condições de contorno, de região e inicias para modelagem da turbulência  

A condição de contorno k sobre as paredes é ∂k ∂n w = 0 . n indica a direção normal, e 

para ω t  é especificada nas células próximas a parede de acordo com o método apropriado no 

tratamento de parede. As seguintes equações são usadas nos contornos para k e ω t , 

respectivamente 

 

k ≈ 3
2
Iν( )

2

 (3.74) 

ω t =
k

Lβ +(1/4)  
(3.75) 

 

na qual I é intensidade de turbulência e L é a escala de comprimento. Após estudo numérico, 

foram assumidas intensidade de turbulência igual a 1% e escala de comprimento de 10% do 

diâmetro na entrada e saída do domínio. Estas condições foram mantidas inalteradas no 

contorno. 

 

3.9 Condição Inicial 

Os dados experimentais fornecem medições quando a física do problema está em 

regime periódico, a partir de vários ciclos do motor. No âmbito numérico, não é correto 

admitir a primeira solução numérica como real, já que o campo inicial das variáveis não é 

conhecido. Foi estabelecido que dois ciclos de simulação numérica são suficientes para se 

atingir o regime periódico e assim fornecer resultados aceitáveis. Todavia, os resultados 

numéricos são mostrados para o terceiro ciclo de simulação. 

 

3.10 Condições de Contorno 

Grande atenção deve ser dada a escolha das condições de contorno. Escolhas ruins 

podem introduzir erros e instabilidade computacional. O software Star-CCM+ disponibiliza a 

maioria das condições de contorno que ocorrem nas situações usuais. Trabalhando-se com 

código compressível subsônico em três dimensões, o conjunto de autovalores que governa o 
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problema, após o pré-condicionamento, resulta em ΛΓ = diag u,u,u,u '+ c ',u '− c '( )  na direção î. 

Deste modo em uma situação ideal, haverá quatro características positivas e uma negativa, 

exigindo que tenhamos quatro condições prescritas na região de entrada e uma na região de 

saída. Em essência, porém aqui descrito na forma de condições de estagnação, nas faces dos 

volumes na região de entrada são prescritas a temperatura estática e a velocidade na face é 

obtida através de cálculos envolvendo a temperatura estática na entrada, a pressão de 

estagnação na entrada e a pressão estática na saída, que é a condição dominante na região de 

saída. As variáveis remanescentes são extrapoladas a partir do domínio de cálculo. 

A descrição teórica e matemática das condições de contorno utilizadas no presente trabalho 

são descritas a seguir de acordo com Star-CCM+ User Guide, 2010. 

• Parede: define a velocidade do fluido junto à parede. Também permite definir se a parede 

é permeável ou impermeável a concentrações mássicas. No presente trabalho, a parede é 

impermeável e a velocidade do fluido junto à parede é zero 

• Pressão de Saída: A pressão estática pf  é especificada. Pode acontecer de o fluido mudar 

o sentido do escoamento, resultado de complexos comportamentos resultantes do 

fenômeno. Caso o fluido mude de sentido, a pressão no contorno é admitida como 

 

pf = pspecified − 1
2
ρ f vn

2
 (3.76) 

 

em que vn  é a componente normal da velocidade no escoamento. Os dados foram colhidos 

para o ciclo de 720º. Uma tabela foi montada com os valores de pressão ao longo do tempo e 

inserida como condição de contorno na implementação. Resultados com a pressão estática 

média p  também são gerados para comparação e discussão. Os resultados mostrados neste 

trabalho estão convertidos padronizados em relação a hipotética árvore de manivelas. 
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Figura 3.3 – Pressão estática na região de saída - transdutor 4 

 

• Estagnação na entrada: A velocidade no contorno da face é obtida a partir de 

 

vf = 2Cp(Ttf −Tf )  (3.77) 

 

em que Cp  é o calor específico a pressão constante, Ttf  é a temperatura total e Tf  é a 

temperatura estática. A pressão total ptf  no contorno é especificada, neste caso a pressão 

atmosférica (101325 Pa). Para um escoamento subsônico, pf  é extrapolada a partir da célula 

adjacente usando gradientes de reconstrução. A temperatura total Ttf  é especificada de 

acordo com o trabalho experimental (300 1± K), R é a constante dos gases ideais, e a 

temperatura estática Tf  é obtida a partir de 

 

Tf = Ttf

ptf pf( )
R
Cp

 
(3.78) 
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 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 4

Para quantificar as características do escoamento através da geometria do motor 

Honda GX35 acoplado a um duto de admissão, a bancada de testes mostrada na Figura 4.1 foi 

construída especificamente para a execução do procedimento experimental do presente 

trabalho. A simplificação utilizada diminui a complexidade da modelagem computacional, o 

tempo de simulação numérica, e cria um quadro mais simples e efetivo para o estudo do 

fenômeno ressonante e do escoamento através da abertura de válvula. 

O ar, ao percorrer a geometria de circuito aberto que compreende o motor 

Honda GX35, encontra primeiramente o duto de admissão com 9,45 mm de diâmetro e 

370 mm de comprimento. Ao longo deste duto estão dispostos três transdutores de pressão 

MPX4115AP da MOTOROLA. Este duto possui um prolongamento de aproximadamente 

30 mm referentes a uma pequena porção pertencente à geometria do motor propriamente dita, 

fazendo com que os fenômenos que ocorrem no duto de admissão sejam relativos a 

aproximadamente 400 mm de comprimento. Em seguida, o ar a ser admitido encontra a 

válvula de admissão, com suas dimensões já detalhadas, e altera bruscamente sua direção 

rumo ao interior do cilindro. Ao passar pelo estrangulamento entre a válvula e o assento da 

válvula o ar acelera a velocidades superiores a 100 m/s, de acordo com o modelo numérico, e 

adentra o cilindro que possui 39 mm de diâmetro. Na saída, o ar primeiramente passa pelo 

transdutor de pressão 4, também modelo MPX4115AP da MOTOROLA, e em seguida passa 

através do sensor automotivo de filme quente para medição da vazão mássica de ar da Bosch 

modelo 0280218002 (MAF - Mass Air Flow Sensor), este posteriormente reposicionado na 

admissão. Logo após, o ar passa por uma caixa de ar (plenum), a qual funciona como um 

amortecedor das perturbações originadas pela rotação do ventilador axial diminuindo sua 

incidência sobre o escoamento através da geometria do motor, e então é soprado para o 

ambiente por este ventilador axial com 1,1 kW de potência. O comando de válvulas é 

rotacionado por um motor elétrico com 0,5 kW de potência e a rotação adotada durante o 

experimento é equivalente à rotação de um motor real a cerca de 1620 rpm. O esquema 

experimental detalhado é mostrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Esquema da montagem experimental 

 
As principais dimensões do conjunto e alguns detalhamentos são apresentados na 

Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Principais dimensões da geometria adotada 
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Para movimentar a válvula no modelo computacional, o mapeamento da abertura da 

válvula de admissão foi realizado através da utilização de um relógio comparador digital 

HEIDENHAIN MT25 com incerteza de ± 0,2 µm e referenciados ao ângulo do eixo de 

manivelas através do encoder. 

 

 

Figura 4.3 – Mapa de abertura da válvula de admissão 

 

O modelo de transdutor de pressão utilizado foi MPX4115AP da MOTOROLA e 

alguns dados fornecidos pelo fabricante são mostrados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Dados fornecidos pelo fabricante (MPX4115AP) 

A Valor Unidade 

Sobre Pressão 400 kPa 

Temperatura -45 a 125 °C 

Faixa operacional 15 a 115 kPa 

Incerteza +- 1,5 %Vfss 

Sensibilidade 46 mV/kPa 

Tempo de resposta (a partir 10% a 
90% da faixa operacional) 

1 ms 
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O tempo de resposta foi reavaliado através da verificação da resposta deste sensor ao 

aumento da frequência do som emitido por um alto-falante. O sensor mostrou suficiente 

resposta até uma frequência de 10 kHz, o que equivale a um tempo de reposta de 0,1 ms. Não 

foi possível avaliar maiores frequências pois as características do equipamento utilizado para 

geração de frequência foi um fator limitante. 

Todos os transdutores foram calibrados contra uma coluna d’água conforme Figura 

4.4. O somatório dos resíduos quadráticos, R2  ou R-Square, é calculado através do somatório 

da diferença ao quadrado entre o valor previsto obtido pela reta e o valor da série de dados no 

mesmo ponto. Através deste parâmetro é possível analisar o erro total existente entre a função 

e os dados experimentais. R2  possuirá apenas valores entre zero e um, quanto mais perto de 

um, maior proporção de variância é contabilizada pelo modelo. Por exemplo, um R2  mínimo 

de 0,99959 na Figura 4.4 significa que a reta prevista contabiliza que 99,95% da variação total 

nos dados está em torno da média. 

 

 

Figura 4.4 – Curvas de calibração dos transdutores de pressão 
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A obtenção dos dados referentes à vazão mássica de ar durante o processo de admissão 

foi realizada através da utilização de um anemômetro de filme quente de aplicação automotiva 

modelo Bosch 0 280 218 002. Seu princípio de funcionamento consiste na dissipação de calor 

do filme quente, portanto, quanto maior a vazão mássica ar, maior será o calor dissipado. 

Um sistema eletrônico híbrido avalia a temperatura do filme através da mudança da 

resistência elétrica e fornece uma maior tensão elétrica a fim de mantê-lo aquecido, como 

discutido em Beckwith et al., 1993. A vazão mássica foi medida na saída do domínio de 

forma que o equipamento não exercesse influência sobre escoamento existente na admissão 

do motor, nem sobre os efeitos reflexivos que ocorrem no duto de entrada. Posteriormente, 

verificou-se que posicionado na saída, o equipamento sofreu influência do fenômeno pulsante 

na tubulação de saída, assim, este foi reposicionado na entrada do domínio de modo a adquirir 

dados pertinentes ao período que compreende a admissão de ar, restrito ao período de abertura 

de válvula.  

O equipamento mencionado possui uma incerteza de 4% e um tempo de resposta 

declarado de 15 ms. Uma placa de orifício foi confeccionada de acordo com a ABNT NBR 

ISO 5167-1 para calibração do equipamento. Uma placa de orifício padrão é descrita como 

uma placa delgada, dado que a espessura da placa é pequena quando comparada com o 

diâmetro da seção de medição, e também,  devido ao fato de o bordo da placa a montante ser 

reto. O principio de funcionamento da placa consiste na diferença de pressão a montante e a 

jusante, devido à obstrução do escoamento. Uma bancada de calibração foi desenvolvida 

através tubos de PVC com um metro de comprimento cada, conectando a placa de orifício ao 

sensor MAF. Já o escoamento foi gerado através de um ventilador elétrico controlado por um 

variador de tensão elétrica. A vazão é então determinada através da diferença de pressão, da 

relação entre os diâmetros da placa e da tubulação e das características do fluido utilizado.  

A curva de calibração do sensor MAF utilizada neste trabalho é uma média aritmética 

de três ensaios, sendo cada ponto das três curvas uma média aritmética de um minuto de 

aquisição. De acordo com Brunn et al., 1988, o polinômio de quarta ordem é o que melhor 

caracteriza a relação entre a velocidade do escoamento e a tensão elétrica obtida em um 

anemômetro de fio quente. Como a área de passagem do escoamento no sensor é constante, a 

velocidade pode ser diretamente relacionada com a vazão. Deste modo, o polinômio de quarta 

ordem foi adotado na curva de calibração. A Figura 4.5 apresenta relação entre a tensão 

elétrica medida no sensor MAF e a pressão diferencial na placa de orifício para as três 
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medições realizadas. Conforme pode ser visto, as três curvas apresentaram o mesmo 

comportamento para toda a faixa de pressão diferencial utilizada, o que demonstra a 

confiabilidade do sistema adotado para a obtenção da curva de calibração. Também na 

Figura 4.5 é apresentada a relação entre a média das três medições e a linha de tendência 

obtida através do polinômio de quarta ordem. Nesta figura os dados de pressão na placa de 

orifício são convertidos em vazão através das equações presentes na norma ABNT 

anteriormente mencionada. 

 

  

 

Figura 4.5 – Relação entre a tensão elétrica do MAF e a pressão diferencial na placa de 

orifício para as três medições; Média das três medições e o polinômio de quarta ordem 
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Na Figura 4.5, um R2  de 0,99998 significa que o polinômio previsto contabiliza que 

99,99% da variação total nos dados está em torno da média. 

Os dados adquiridos são referenciados ao ângulo do comando de válvulas de modo a 

evitar discrepâncias entre as medições como resultado das variações cíclicas de rotação do 

motor elétrico utilizado para tracionar o comando de válvulas. A posição angular do comando 

de válvulas foi medida com um encoder do tipo incremental AUTONICS E40S6-2048-6-L-5. 

A resolução é de 2048 pulsos por volta, fornecendo um incremento de posição angular a cada 

0,17 graus. Portanto, para esta resolução angular e para a rotação do comando de válvulas, a 

taxa de aquisição de dados obtida é de aproximadamente 27648 kHz. Esta frequência de 

aquisição permite medir fenômenos da ordem de 13824 Hz, que aliada ao tempo de resposta 

do sensor de pressão utilizado, é suficiente para a medição da oscilação de pressão no coletor 

de admissão levando em conta a frequência de ressonância teórica do duto. A rotação máxima 

admissível é de 5000 rpm, o equipamento possui seis canais e a frequência máxima de 

resposta declarada é de 300 kHz para cada canal. A título apenas de comparação, de acordo 

com Spicher e Bacher, 1990, duas amostras de dados para cada grau de incremento é 

suficiente para captar a combustão em um motor a 4000 rpm. Fontes mais recentes afirmam 

que dez amostras para cada grau é necessária. 

Os valores analógicos de tensão elétrica do sensor de pressão, posição angular da 

árvore de manivelas e vazão mássica de ar foram adquiridos através de uma placa conversora 

A/D National Instruments 6221 controlada pelo seu software original LABVIEW, 2006 com 

interface PCI utilizando sete canais simultâneos de entrada analógica, com resolução de 16 

bits (216 = 65536 níveis) e operando na faixa de tensão de 0 a 5V, conectados a um 

computador pessoal.  
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 CONSTRUÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 5

É conveniente reafirmar que o presente trabalho consiste em um estudo simplificado 

do motor. Retirou-se o êmbolo e a pressão de sucção foi estabelecida por um ventilador radial. 

A válvula de descarga foi mantida fechada e a válvula de admissão foi movimentada pelo 

comando de válvulas, que por sua vez, foi rotacionado por um motor elétrico. Desta forma, é 

possível o desenvolvimento numérico e experimental consistente do processo de admissão de 

ar bem como o estudo dos fenômenos ressonantes no duto de admissão.  

A partir destas simplificações, a construção do modelo resultante no software é 

constituída de alguns passos como aquisição dos dados geométricos, produção do modelo 

digital (CAD), geração de malha, e configuração do modelo a ser implementado na simulação 

numérica propriamente dita. Este último passo pode ser subdividido em três fases: pré-

processamento, processamento e pós-processamento. 

 

5.1 Detalhamento Geométrico 

Algumas características gerais do motor Honda GX35 podem ser encontradas a partir 

do detalhamento do fabricante, mostradas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Características do motor original  

Descrição Valor 

Tipo 4 tempos  
refrigerado a ar 

Diâmetro do Cilindro 39,0 mm 

Curso do Êmbolo 30,0 mm 

Volume Deslocado 35,8 cm3 

Relação de Compressão 8:1 

Potência Máxima @ 7000 RPM 1 kW 

Torque Máximo @5500 RPM 1,6 N m 

Combustível 

Gasolina sem 
chumbo com 

octanagem 86 ou 
superior 

HONDA, 2012 
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As características mostradas não são suficientes para a reprodução da geometria em 

três dimensões digitalmente, e portanto devem ser complementadas com medições 

experimentais em laboratório. A execução dessas medições é recomendada também, para 

refinar o detalhamento. Assim, as medições foram realizadas e coincidiram para diâmetro do 

cilindro. O duto de admissão possui 370 mm de comprimento com diâmetro de 9,45 mm. As 

principais dimensões da válvula de admissão são detalhadas na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Detalhamento geométrico da válvula de admissão 

 

5.2 Construção da Geometria em CAD 

Modelo digital foi construído no software SolidWorks com base em medidas padrão de 

um motor Honda GX35 declaradas em seu manual, combinadas com medições laboratoriais 

realizadas para reafirmar as dimensões principais e adquirir as dimensões não catalogadas. 

A partir da exportação do modelo digitalizado para o software de simulação, este reconhece a 

geometria tornando possível geração da malha computacional. O desenho gerado após o 

procedimento de aquisição das dimensões está mostrado na Figura 4.2, com válvula de 

admissão fechada. Este modelo é posteriormente exportado através software SolidWorks, 

importado e reconhecido pelo software Star-CCM+, tornando possível a geração da malha 

computacional. 
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Figura 5.2 – Modelo digital (SolidWorks) 

 

5.3 Geração da Malha Computacional 

A escolha do software foi feita com base no provimento da formulação requerida para 

o desenvolvimento do trabalho bem como na capacidade de geração de malhas em geometrias 

complexas. O software adotado, o Star-CCM+, além de possuir as formulações necessárias, 

possui diversos recursos de construção de malhas. Um destes recursos é o gerador de malhas 

por intersecção ou malhas trimmed. Este método fornece um método robusto e eficiente para 

produzir malhas de alta qualidade, mesmo para problemas com geometrias complexas. 

O software cria um modelo sobre a geometria e faz o corte das células nos limites de 

intersecção entre o bloco e a geometria, obtendo a forma final. Este gerador de malhas 

combina uma série de características desejáveis em um método de construção de malhas: 

• Predominância de malhas hexaédricas com o mínimo de assimetria entre as células 

• Refinamento em curvas e áreas próximas à superfície, se desejável 

• Independência da qualidade da superfície importada 

• Por definição, alinhamento com o sistema de coordenadas do usuário 

Na Figura 5.3 é mostrada uma visão parcial da malha, com exclusão de parte do duto 

de admissão para melhor visualização. Nesta figura, a válvula de admissão encontra-se na 

posição inicial, ou seja, posição fechada.  
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Figura 5.3 – Representação parcial da malha computacional tridimensional 

Apesar dos amplos recursos oferecidos através de diferentes morfologias, 

customizações, e da possibilidade de se trabalhar com malha móvel, o software não está 

preparado para excluir ou adicionar volumes quando os movimentos são muito amplos, como 

no caso de uma válvula de admissão. À medida que a válvula translada na direção 

descendente, os volumes da malha logo abaixo podem ser completamente comprimidos, o que 

implica na paralização da simulação numérica. Foi necessária a elaboração de um processo 

para contornar esta limitação, de acordo com as seguintes etapas 

• Construir a malha com a válvula posicionada em relação ao tempo t 

• Determinar o instante t +Δt  em que a deformação máxima admissível ocorre 

• Construir outra malha com a válvula posicionada em relação ao tempo t +Δt  

• Após a deformação máxima da primeira malha ser atingida, interpolar todos os 

campos da primeira para a segunda malha 

• Repetir o processo até o completo movimento da válvula 
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Softwares especializados realizam este processo automaticamente. Foi necessária a 

construção de vinte e uma malhas para que o processo completo de abertura e fechamento da 

válvula de admissão fosse alcançado. 

 

5.4 Aparelhamento Computacional 

Simular um problema com um número de volumes discretos na casa dos milhões, 

transiente e ainda com malha móvel exige uma grande carga computacional. 

Consequentemente, faz-se necessária a paralelização dos cálculos para que os resultados 

sejam obtidos em tempo hábil. Através da paralelização, diferentes porções de malha são 

endereçadas a diferentes núcleos, que se comunicam através de uma interface de trânsito de 

mensagens, ou plataforma MPI. A descrição do computador utilizado durante o trabalho é 

mostrada a seguir. 

• Dois processadores Intel X5690 com seis núcleos de processamento cada, 3.46 GHz e 

12 Mb de memória cache 

• Memória RAM DDR3 com 48 Gb de capacidade 

• Um disco rígido de estado sólido (SSD) de 240 Gb de capacidade 

• Dois discos rígidos SATA de 1 Tb de capacidade, 6 Gb/s a 7200 RPM 

• Placa mãe Intel S5520SCR 

• Controladora RAID Intel RS2WC040 

Após estudo, verificou-se que a paralelização teve máximo desempenho com a utilização de 

11 núcleos de processamento.  
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 VALIDAÇÃO ANALÍTICA 6

Para avaliar a capacidade do código a ser implementado de capturar com precisão os 

fenômenos compressíveis, este pode ser previamente validado comparando-o a uma solução 

exata para o escoamento não viscoso de ar em um tubo de choque. O problema do tubo de 

choque, ou problema de Sod, 1978, é essencialmente unidimensional e possui um diafragma 

que separa duas regiões com relação de pressão de 10:1. Um código em Fortran foi 

desenvolvido para resolver o problema do tubo de choque analiticamente e discretizar a região 

de expansão. 

O código resolveu as equações dinâmicas de gás de acordo com John, 1984. 

Assumindo os subíndices “1” como a região de baixa pressão à frente da onda de choque, “2” 

a região atrás da onda de choque, “3”a região atrás da superfície de contato e “4” a região de 

alta pressão, considera-se que a razão de temperaturas e massas específicas são obtida a partir 

das relações 
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Considerando-se o denominador c  na equação a seguir como sendo a velocidade do som, o 

número de Mach da onda de choque dado por 

 

Ms =
W
c1

 (6.2) 

 

A velocidade da onda de choque W , é obtida da equação 
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Todas as variáveis são dependentes da razão p2 p1 , que é definida pela equação 
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Esta é uma equação transcendental, portanto deve ser resolvida de forma iterativa e o método 

da Secante de Newton foi utilizado para determinar p2 p1 . A Figura 6.1 mostra a comparação 

dos resultados. 

 

 

Figura 6.1 – Solução a 0,488 ms após ruptura do diafragma 

 

Pode-se perceber boa concordância entre os dois resultados, confirmando que o código 

é perfeitamente capaz de modelar os fenômenos compressíveis pertinentes ao tubo de choque, 

capturando com precisão a velocidade de propagação da onda de compressão, a onda de 

choque e a superfície de contato. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 7

Nesta seção são apresentados os estudos de convergência, malha espacial e malha 

temporal do estudo numérico bem como a exposição e discussão dos resultados numéricos e 

experimentais no domínio temporal e frequencial. 

 

7.1 Estudo de Convergência, Malha Espacial e Malha Temporal 

A convergência da metodologia numérica implementada depende da precisão 

computacional, da matriz de pré-condicionamento e do número de Mach. Lee, 2005, 

desenvolve uma ampla discussão sobre a relação entre os parâmetros mencionados e mostra 

que a taxa de convergência da equação da energia apresenta uma forte dependência do 

número de Mach, enquanto a equação da continuidade e quantidade de movimento, não. 

Também mostra que a convergência, para números de Mach cada vez menores, melhora com 

o aumento da precisão dos cálculos. No presente trabalho verificou-se que a precisão simples 

é critério insuficiente para a obtenção de resultados corretos, e como consequência adotou-se 

precisão dupla. Para tornar viável a solução transiente, um estudo sobre o critério de 

convergência foi realizado para determinar qual o critério mínimo para o resíduo absoluto. 

Um critério de convergência de 1E-6, 1E-5 e 1E-4 para a equação da energia foram 

comparados para a posição de monitoramento mais próxima da válvula, de modo a avaliar sua 

influência, conforme mostrado na Figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1 – Comparação entre critérios de convergência para a equação da energia 
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Quando o critério de 1E-4 e 1E-5 são comparados a diferença fica muito clara, e uma 

variação de 6,31% ocorre. Já a diferença entre 1E-5 e 1E-6 é muito menor. O critério de 1E-6 

mostrou-se aceitável com variação de 1,02% em relação ao critério anterior, já o critério de 

1E-4 causa grandes erros nos resultados, principalmente pela amplificação dos erros 

provenientes do comportamento dispersivo inerente ao BDF2 e então, à medida que os 

gradientes diminuem, estes erros tornam-se mais proeminentes. Assim, para as simulações 

deste trabalho adotou-se o critério de 1E-6 para a equação da energia e também para a 

dissipação da energia cinética turbulenta, as quais são as últimas a atingirem o critério 

adotado. Na Figura 7.2 é mostrada a extrapolação para o critério de convergência de 1E-7, 

próximo ao fim do ciclo onde ocorre a maior variação devido à acumulação de erros 

numéricos. A variação na fase, do resultado para o critério de 1E-7, seria de 0,104% em 

relação ao critério de 1E-6 e o tempo computacional para este pequeno ganho cresceria 

consideravelmente, inviabilizando a simulação. As outras variáveis possuem um resíduo 

muito reduzido, também pelo fato do passo no tempo físico ser muito pequeno (1E-5 s). 

Mesmo assim, foi estabelecido o critério de 1E-8 para a energia cinética turbulenta e 1E-11 

para as variáveis remanescentes. Estes critérios são mínimos e indispensáveis para o avanço 

no tempo-físico. Caso uma variável alcance o critério estabelecido, seu processo de 

convergência continua até que o último critério tenha sido alcançado.  

 

  
Figura 7.2 – Extrapolação para critério de convergência de 10−7para a equação da energia 
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O comportamento do resíduo absoluto, ou seja, a diferença entre i e i-1 do valor das 

variáveis no pseudo-tempo, é mostrado na Figura 7.3. 

 

 

Figura 7.3 – Típico comportamento dos resíduos absolutos durante a simulação 

 

De modo a realizar esta verificação do código numérico, são empregadas soluções 

numéricas de velocidade em um problema de escoamento horizontal em um canal de 1 m de 

comprimento. Os tamanhos de malha empregadas na direção do escoamento são dx = 0,01 m, 

dx = 0,005  m e dx = 0,0025  m. A Equação 7.1 fornece o cálculo da ordem do erro do 

esquema. Como uma configuração possui o dobro de volumes da malha anterior, o logaritmo 

deve ser na base 2, conforme descrito em Knupp, 2000. 

 

Ordemespacial = Log2
|udx=0,01 −udx=0,005 |
|udx=0,005 −udx=0,025 |

 (7.1) 
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A Figura 7.4 representa a ordem espacial do problema estudado, e pode-se perceber 

que a ordem do esquema está muito próxima daquela calculada teoricamente. 

 

 

Figura 7.4 – Estudo da ordem do erro de discretização espacial 

 

De forma análoga, a ordem temporal deve ser verificada. Os tamanhos discretos de 

malha temporal empregados são dt =10−5 s, dt = 0,5×10−5  s e dt = 0,25×10−5  s. A 

Equação 7.2 fornece o cálculo da ordem do esquema, de forma similar àquela da malha 

espacial. A primeira solução é obtida após quatro passos de tempo, a segunda após oito passos 

de tempo e a terceira após 16 passos de tempo. 

 

Ordemtemporal = Log2
|u
dt=10−5

−u
dt=0,5×10−5

|

|u
dt=0,5×10−5

−u
dt=0,25×10−5

|
 (7.2) 

 

A Figura 7.5 representa a ordem temporal do problema estudado, onde é possível 

perceber que a ordem do esquema está próxima daquela calculada teoricamente. O cálculo da 

ordem temporal é particular, pois à medida que a malha temporal é refinada não só o valor da 

variável monitorada se altera, mas também o local na malha espacial em que esta se encontra, 
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ou seja, a fase da perturbação. Assim, no cruzamento das soluções, pode-se perceber um 

ganho ou perda de ordem. 

 

 

Figura 7.5 – Estudo da ordem do erro de discretização temporal 

 

7.2 Análise Transiente 

Na Figura 7.6 é exposta uma comparação entre os resultados numéricos e 

experimentais para as três posições descritas na Figura 4.2 porém, transformando a referência 

das medições. Em vez das medições serem referenciadas em relação ao ângulo do comando 

de válvulas, estas são referenciadas em relação ao hipotético ângulo da árvore de manivelas, 

embora o pistão esteja ausente, de modo a padronizar com a literatura disponível. 

 Após o início de abertura da válvula uma pressão manométrica negativa propaga-se a 

montante, a partir do cilindro em direção ao ambiente externo, através do duto de admissão. 

Esta depressão é visualizada em ambos os resultados, para as três posições consideradas, de 

12˚ a 225˚. No breve instante prévio à abertura da válvula de admissão existe uma diferença 

de pressão entre o cilindro e a admissão. Após a abertura, esta pressão manométrica negativa 

viaja até a condição de contorno de entrada, reflete, e retorna na forma de pressão 

manométrica positiva, fazendo com que a pressão aumente brevemente, dando origem ao 

degrau presente em torno de 45˚.  
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Figura 7.6 – Comportamento da pressão nos três pontos de monitoramento e o desvio padrão 

para os experimentos relativos ao transdutor 3 

 

Ainda na Figura 7.6 é possível visualizar o desvio padrão dos experimentos realizados. 

Primeiramente, é possível perceber uma boa repetição dos dados experimentais e, em segundo 

lugar, percebe-se que a principal diferença está presente na máxima depressão. Durante a 

máxima depressão, é possível identificar oscilações presentes na solução numérica, porém 

oscilações mais brandas apresentam-se no resultado experimental. Isto se deve ao fato do 

resultado experimental ser a média de 30 ciclos adquiridos experimentalmente. Apesar de não 

ter validade quantitativa, é importante a apresentação das séries adquiridas 

experimentalmente, pois torna possível a visualização destas oscilações, como mostrado na 

Figura 7.7. Ao isolar os dados referentes a cada ciclo, as oscilações tornam-se mais evidentes, 

com amplitudes similares as do trabalho numérico, fornecendo fundamentos para o 

diagnóstico deste fenômeno, já que também está presente nos resultados obtidos em 

laboratório, confirmando que este é um fenômeno físico. Nestes resultados também é possível 



70 

 

mostrar que existe boa repetitividade das aquisições experimentais, com pequena dispersão 

estatística em relação à média. 

A confirmação de que o fenômeno mencionado tem origem física, mostra a 

contribuição da modelagem numérica fluidodinâmica tridimensional e a vantagem desta 

metodologia sobre metodologias simplificadas, corriqueiramente unidimensionais, através das 

quais a identificação deste fenômeno seria impossível. 

 

 

Figura 7.7 – Séries adquiridas experimentalmente. Em vermelho, a média aritmética 

 

Uma questão importante remanescente é a diferença entre a depressão máxima no 

resultado numérico e a depressão máxima no experimental. Apesar de boa concordância em 

relação ao aspecto geral e também em relação ao fenômeno ressonante no duto de admissão, 

existe uma discrepância neste quesito em torno de 2 kPa. Antes de discutir-se a possível causa 

do fato mencionado, é importante que seja feita uma investigação das condições de contorno 

implementadas de modo a verificar o seu impacto na solução numérica. O foco é dado na 

condição de contorno de pressão estática implementada na saída do domínio e das condições 

de contorno referentes a modelagem da turbulência. Uma investigação do impacto da 

implementação da rugosidade superficial no modelo numérico também é realizada. 
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7.2.1 CC de saída: pressão estática 

O comportamento transiente da pressão na condição de contorno de saída possui uma 

diferença de quase 1,5 kPa entre o ponto mínimo e máximo de sua curva no gráfico da 

Figura 3.3. Para avaliar o impacto do valor da pressão manométrica adquirida 

experimentalmente e prescrita na condição de contorno de saída, o valor médio de -11,3 kPa 

foi prescrito. Deste modo, através de uma maneira aceitável que é implementar a pressão 

média temporal adquirida nos experimentos, será possível ponderar se o impacto causado 

pelas variações desta variável na condição de contorno de saída exerce, ou não exerce, grande 

influência nos resultados finais para os pontos monitorados. 

A comparação entre as duas implementações é mostrada na Figura 7.8. Assim a 

depressão média e a depressão transiente função do tempo, f(t), foram utilizadas como 

condição de contorno de saída e os resultados comparados. Para realizar esta comparação, 

apenas um trecho de máxima depressão foi simulado.  

 

 

Figura 7.8 – Comparação entre duas implementações de CC na saída 

 

Percebe-se que a implementação da pressão média não causa uma mudança na ordem 

de magnitude da depressão. Uma diferença perceptível entre ambos os casos é o leve 
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amortecimento das oscilações durante o período de abertura de válvula quando a pressão 

média é imposta. 

 

7.2.2 CC de entrada: intensidade de turbulência e comprimento de escala 

A influência da intensidade de turbulência e do comprimento de escala da turbulência 

impostas na condição de contorno na entrada deve ser estudada. As condições sugeridas para 

simulações em motores de combustão interna são I = 5% e L = 10% dentrada  

[CD Adapco, 2010]. Estas condições podem ser equivocadas quando o duto de admissão é 

considerado e portanto um estudo deve ser realizado. Os valores sugeridos pelos autores não 

consideram o duto de admissão, e são propostos para o estudo de motor de combustão interna 

geralmente na faixa dos 3000 rpm. No presente trabalho, o duto de admissão é considerado e 

a rotação estudada é menor do que as rotações para as quais são sugeridos valores de 

intensidade de turbulência, sendo equivalente a 1620 rpm. Portanto, um estudo comparativo 

pode ser realizado para determinar a condição de contorno mais adequada. Os valores de 

intensidade de turbulência e comprimento de escala simulados estão representados na 

Figura 7.9. 

 

 

Figura 7.9 – Curvas para diferentes intensidades de turbulência i e comprimentos de escala L 

representado como a porcentagem do diâmetro de entrada 
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Percebe-se que a variação de i e L gera poucas diferenças nos resultados. A influência 

mais perceptível é sobre a amplitude das oscilações que se estabelecem após a abertura da 

válvula de admissão. À medida que a intensidade de turbulência aumenta, uma maior 

dissipação de energia é gerada, diminuindo a amplitude destas oscilações. Entretanto, ao 

diminuir-se o comprimento de escala da turbulência a amplitude cresce, porém de maneira 

mais suave. De qualquer forma, devido às grandes oscilações capturadas nos experimentos, 

adotou-se no decorrer deste trabalho i = 1% e L = 10% dentrada  , já que com esta configuração 

atingiu-se as maiores amplitudes. 

 

7.2.3 Investigação do impacto da rugosidade superficial 

A influência da rugosidade superficial da geometria pode ser estudada numericamente. 

Através de pesquisa na literatura, os valores de rugosidade superficiais foram obtidos para o 

duto de admissão e para o cabeçote ambos feitos de alumínio, ~1,5×10−3mm, e para a válvula 

de admissão, de aço, ~ 4,5×10−2mm.  

No caso do uso de uma função de parede para realizar o cálculo do perfil de 

velocidades da camada limite sobre uma superfície, a componente da velocidade na direção 

paralela à superfície, u, é dada como função de y+ . Através da adimensionalização de u, 

obtém-se u+ , na forma 

  

u+ = u
u*

 (7.3) 

 

Para uma camada limite turbulenta na região da subcamada viscosa, o perfil da 

velocidade adimensionalizada u+  é dado por uma função linear expressa como 

 

ulam
+ = y+  (7.4) 

 

e, no restante da camada limite, o perfil é aproximado por uma função logarítmica na forma 
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na qual a constante de von Karman, κ , tem o valor padrão de 0,42 e o coeficiente da função 

de parede, Eparede , tem o valor de 0,9. Considerando os coeficientes Brug , Crug , Rliso
+ , Rrugoso

+  

respectivamente 0; 0,253; 2,25 e 90, frugosidade é obtido por 
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R+ =
drugosidadeu

*µ

ρ
 (7.8) 

 

O valor do parâmetro de rugosidade é obtido em função da rugosidade da superfície 

considerada no cálculo, drugosidade .  

Akwa, 2014, mostra a influência da implementação de rugosidade sobre o cálculo do 

perfil de velocidades da camada limite. Segundo o autor, conforme a rugosidade aumenta 

ocorre uma erosão no perfil logarítmico, que é ajustada pela rugosidade e pelo valor dos 

coeficientes, conforme indicado pela Figura 7.10 
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Figura 7.10 – Efeito da rugosidade no cálculo da camada limite [Akwa, 2012, original] 

 

A influência da implementação de rugosidade pode então ser analisada. Nenhuma 

mudança significativa pode ser identificada quando as rugosidades superficiais dos materiais 

envolvidos são consideradas, como mostrado na Figura 7.11. 

 

 
Figura 7.11 – Comparação dos resultados numéricos com e sem rugosidade superficial  
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Após a verificação do impacto das condições de contorno mencionadas e também da 

implementação da rugosidade superficial na modelagem numérica, percebe-se que estas não 

exercem grande influência e não podem explicar a diferença entre a pressão dos resultados 

numéricos e dos resultados adquiridos experimentalmente na região de máxima depressão. 

A explicação mais provável é que o modelo de turbulência utilizado no presente 

trabalho, e extensivamente na literatura, não fornece uma dissipação suficiente, e por 

consequência uma perda de carga insuficiente ao longo da geometria, para aproximar os 

resultados na região de máxima depressão. Esta explicação pode ser corroborada através das 

medições de vazão mássica. 

Supondo que seja assumida a hipótese de uma condição de contorno de saída 

equivocada, de modo que esta possua valores de pressão maiores que os reais, ou seja, uma 

depressão mais branda do que a real. Essa hipótese explicaria valores de pressão maiores nos 

resultados numéricos na região de máxima depressão. Porém, seria rapidamente descartada 

durante a análise dos resultados de vazão mássica, já que para corroborar esta hipótese os 

resultados para a vazão mássica deveriam ser menores nos resultados numéricos, mas não são. 

A associação entre os resultados mais elevados para a pressão na região de máxima 

depressão, bem como valores maiores de vazão mássica, fornecem um forte indicativo de que 

a perda de carga é menor nos resultados numéricos do que nos resultados experimentais, e 

esta conclusão aponta diretamente para o fato do modelo de turbulência não suprir a 

dissipação necessária para aproximar os resultados, nesta região. Apesar disso, os resultados 

são válidos, contribuem de forma muito benéfica para o estudo e entendimento do fenômeno e 

serão extensivamente investigados, absorvendo todos os benefícios e limitações de uma 

modelagem da turbulência baseada em modelos RANS. 

Uma investigação de diversos modelos de turbulência seria extremamente custosa, já 

que cada caso necessita de tempos muito longos de simulação, e está fora do escopo do 

presente trabalho. 

 
7.2.4 Escoamento através da abertura de válvula 

As discussões são realizadas baseadas em cortes para melhor visualização e 

interpretação. Deste modo, a padronização dos cortes é feita com base na Figura 7.12. 

O processo de admissão dita diversos aspectos do padrão de escoamento no interior do 

cilindro. As maiores velocidades serão encontradas durante o processo de admissão à medida 

que o ar escoa através da abertura originada pelo movimento de translação da válvula de 



77 

 

admissão. Este processo forma um jato cônico em um motor real, e as velocidades radial e 

axial podem alcançar diversas vezes o valor da velocidade média do pistão. Após 

observações, constatou-se que as oscilações da pressão, já citadas, ao longo da admissão têm 

origem no comportamento oscilatório do escoamento em jato através da abertura de válvula, 

como mostrado na Figura 7.13. Após sua abertura, ocorre um descolamento oscilatório do 

escoamento e, consequentemente, uma perturbação sobre o mesmo que se propaga para 

montante através do duto de admissão, em direção à atmosfera.  

 

 
Figura 7.12 – Padronização dos cortes utilizados 

 

A Figura 7.13 mostra uma vista em corte do movimento do escoamento em forma de 

jato cônico que surge do escoamento através da abertura de válvula. Em certo momento do 

processo de admissão, uma esteira é formada por uma série de recirculações. Este efeito 

rotacional em grande escala pode ser facilmente identificado na Figura 7.13 c). Durante todo 

o movimento de válvula, um par de recirculações com rotações opostas podem ser 

identificados logo abaixo da válvula de admissão, cenário este muito similar ao mostrado 

através de aplicações de técnicas de visualização, dentre outras, por Heywood, 1988. Nesta 

figura, os campos de velocidades são demonstrados através da integral de convolução (LIC), 

que possui uma vantagem sobre as linhas de corrente, já que todo o campo pode ser mostrado 

em um determinado instante. 

 



78 

 

 

Figura 7.13 – Vista lateral do plano de simetria da válvula (A-A): velocidade em m/s. 
Ângulo da árvore de manivelas: a) 30° b) 86° c) 126° d) 165° e) 204° f) 240° 

 

Quando se analisa a vista frontal, Fig. 7.14, estruturas similares às mencionadas 

surgem e a formação de recirculações logo abaixo da válvula também pode ser identificada, o 

que demonstra a tridimensionalidade do fenômeno. Também nesta vista pode-se perceber que 

a proximidade do jato com a parede do cilindro faz com que a recirculação correspondente 

sofra uma expansão no sentido vertical, e uma restrição no sentido horizontal, sendo 

confinada próxima à parede. Isto força a recirculação da esquerda a crescer e ocupar uma área 

maior. Anteriormente, na Figura 7.13 b) e c), é possível perceber que esta diferença de 

velocidade entre a porção do jato à direita e à esquerda faz com que a recirculação da 

esquerda seja carregada pra baixo. Assim que a válvula começa a fechar novamente, as 

velocidades ao longo do perímetro do jato angular cônico voltam a se aproximar, extinguindo 

este efeito. 

Os fenômenos mencionados possuem um comportamento diferente quando analisados 

através da vista frontal, como mostrado na Figura 7.14. Neste caso, o par de recirculações 
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logo abaixo da válvula também pode ser percebido, principalmente no item c). O aumento da 

recirculação à esquerda também está presente, no item d). Porém, esta não é carregada para 

baixo porque a diferença de velocidades entre a parcela do jato mais próxima e mais distante a 

parede não é suficiente para que isto ocorra. Este fato deve-se à maior distancia da parede, o 

que não causa uma redução significativa da velocidade da porção do jato à direita, no corte 

frontal.  

 

 

Figura 7.14 – Vista frontal do plano de simetria da válvula (B-B): velocidade em m/s. 
Ângulo da árvore de manivelas: a) 30° b) 86° c) 126° d) 165° e) 204° f) 240° 
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Assim como diferentes projetos de dutos de admissão são utilizados para gerar swirl e 

aumentar as taxas de mistura, as quais influenciam a taxa de combustível queimado, o 

comportamento do jato contribui para o comportamento geral do processo. Heywood, 1988, 

estabelece que a interação do jato com as paredes do cilindro gera padrões de vórtice em 

grande escala, e que os detalhes deste escoamento são fortemente dependentes da porta de 

entrada, válvula e geometria do cilindro. 

O fenômeno turbulento que surge dos altos gradientes durante a abertura de válvula 

pode ser estudado através de parâmetros inerentes ao estudo deste campo. Uma fonte comum 

de energia para as flutuações turbulentas de velocidade é o cisalhamento no escoamento 

médio. A turbulência é rotacional e caracterizada por altas flutuações de vorticidade. Na 

Figura 7.15 é mostrada uma visão tridimensional do campo de vorticidade. É possível 

distinguir uma protuberância que cresce com a distância em relação à porta de entrada, 

demonstrando que a magnitude da vorticidade é assimetricamente distribuída durante o 

processo. Essa estrutura é mais proeminente no item b), onde é de fácil identificação. 

Nos itens seguintes desta mesma figura, a magnitude diminui devido aos fenômenos 

dissipativos porém, a forma elipsoidal permanece. Este fato não ocorre somente por causa da 

tridimensionalidade da geometria. Também, é possível notar durante todo o processo que 

níveis mais altos de vorticidade se manifestam devido à interação entre o jato e a parede 

 

 
Figura 7.15 – Visão tridimensional: vorticidade em 1/s. Ângulo da árvore de manivelas: 

a) 30° b) 86° c) 126° d) 165° e) 204° f) 240° 
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A assimetria mencionada pode ser mais bem entendida ao analisar-se o padrão do 

escoamento previamente à entrada no cilindro. Um corte no plano x-z, ou corte C-C, acima do 

assento da válvula é mostrado na Figura 7.16. Em essência, o escoamento ao redor da haste da 

válvula é um escoamento em torno de um cilindro, só que neste caso o cilindro está confinado 

a uma câmara externa. Quando o fluido passa pela haste, vórtices que rotacionam em sentidos 

opostos formam-se logo após a mesma. Como o escoamento está confinado, a esteira não 

pode ser formada e o par de vórtices permanece lado a lado. Este efeito concentra a energia 

cinética entre os mesmos e, à medida que o fluido adentra o cilindro, esta energia é liberada e 

a protuberância, antes mencionada, toma forma.  

É possível perceber, em todos os itens da Figura 7.16, uma região de baixa velocidade. 

A perpendicularidade existente, entre o escoamento e a haste da válvula, diminui a velocidade 

do fluido logo após o escoamento deixar o duto de admissão. Uma velocidade reduzida 

localmente é esperada, já que a velocidade é diminuída no momento em que o fluido encontra 

a haste. Todavia, as regiões de baixa velocidade encontram-se a certa distância da haste. A 

principal razão para este fato está salientada na Figura 7.13 b). A mudança brusca de direção 

causa uma recirculação que reduz fortemente a velocidade do fluido, fato que tem influência 

direta sobre a eficiência volumétrica. 

 

 

Figura 7.16 – Vista superior (C-C): vorticidade em 1/s. Ângulo da árvore de manivelas: 
a) 30° b) 86° c) 126° d) 165° e) 204° f) 240° 
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As maiores estruturas relacionadas às recirculações no interior do cilindro são 

limitadas pelos contornos do sistema e normalmente são relacionados a parâmetros como 

swirl, geralmente limitado pelo diâmetro do cilindro. Para evidenciar as estruturas vorticais 

derivadas do escoamento através da abertura de válvula pode-se analisar a vorticidade radial. 

Através desta análise, a esteira de vórtices torna-se clara na Figura 7.17, item b). Este efeito 

muda sua magnitude e sua posição pois o movimento da válvula possui grande influência 

sobre o processo. À medida que a translação da válvula acontece, um par de vórtices com 

sentidos opostos são estabelecidos durante o fim do processo de admissão. O item c) mostra 

que a interação com a parede do cilindro gera elevados níveis de vorticidade. Também é 

possível perceber níveis altos de vorticidade na região anterior à entrada no cilindro, fato 

causado pelo padrão helicoidal criado pelo escoamento sobre a haste da válvula. 

 

 

Figura 7.17 – Vista lateral do plano de simetria da válvula (A-A): vorticidade radial em 1/s. 
Ângulo da árvore de manivelas: a) 30° b) 86° c) 126° d) 165° e) 204° f) 240° 
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7.2.5 Resultados para a vazão mássica 

Um ponto muito importante é a previsão da vazão mássica. A medição experimental é 

complexa, e a previsão através de modelos numéricos traz grandes benefícios aos projetos de 

motor de combustão interna. Modelando-se tridimensionalmente e considerando-se os 

fenômenos compressíveis, geometrias complexas de motores e coletores podem ser estudadas 

de forma completa. Para o estudo apresentado, constatou-se uma diferença na depressão 

máxima e esta diferença deve ser refletir também na vazão mássica de ar. Portanto, os 

resultados numéricos devem apresentar vazões maiores do que as adquiridas 

experimentalmente. Ambos os resultados estão plotados na Figura 7.18. Em um primeiro 

momento tentou-se realizar a medição da vazão mássica de ar através da utilização do MAF 

na saída do sistema, ou seja, na saída do cilindro entre o ventilador e o motor propriamente 

dito, para que este não afetasse o escoamento e os fenômenos ressonantes. Porém, o MAF não 

adquire de forma aceitável os refluxos e, mesmo posicionado na saída, ficou sujeito aos 

fenômenos ressonantes existentes na tubulação de saída, Figura 6.1, afetando os resultados 

finais. Assim, em um segundo momento, as medições de vazão mássica foram adquiridas na 

entrada do sistema, colocando-o entre a entrada do duto de admissão e a atmosfera, de forma 

independente das medições de pressão. Desta forma, mesmo existindo o fenômeno 

ressonante, pode-se comparar apenas o trecho de admissão de ar com válvula aberta. Além 

disto, medindo a vazão de forma independente da pressão, esta não será afetada pela adição 

do equipamento. 

Como a formulação numérica é conservativa, todas as seções da admissão 

apresentarão a mesma vazão mássica média, assim, arbitrou-se a visualização do valor de 

vazão mássica de ar na seção respectiva ao terceiro ponto de monitoramento. A vazão mássica 

pode ser integrada no trecho correspondente e os resultados são mostrados na Figura 7.18. 

Apesar da comparação ser feita estritamente durante o período de válvula de entrada 

aberta, vale salientar o comportamento oscilatório adquirido numericamente e 

experimentalmente. É possível observar que o resultado numérico oscila em torno de zero, e o 

resultado experimental oscila acima de zero. Isso se deve à incapacidade do sensor de adquirir 

grandes quantidades de massa durante refluxo. Uma vez que o sentido do escoamento médio 

se altera, o medidor volta a somar positivamente valores de vazão mássica. 
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Figura 7.18 – Resultados experimentais e numéricos: vazão mássica 

 

Percebe-se que os resultados numéricos possuem um valor maior que os adquiridos 

experimentalmente. As perturbações geradas pelo escoamento através da abertura de válvula 

também são visíveis nos resultados numéricos, a montante do escoamento. Considerando que 

a pressão imposta no contorno de saída é a mesma na simulação numérica e no trabalho 

experimental, como uma depressão mais acentuada é encontrada nos resultados experimentais 

adquiridos no duto de admissão, é equivalente a afirmar que está obtendo-se uma medição de 

maior perda de carga e, por consequência, deve-se obter uma vazão menor. Além disso, a 

colocação do sensor de vazão mássica por si só acrescenta uma perda de carga quando 

comparada aos resultados numéricos, o qual não possui esta restrição. A diferença nestes 

resultados também deve ser proporcional à diferença observada entre a pressão dos resultados 

numéricos e experimentais. 

 

7.2.6  Swirl e Tumble 

O escoamento no interior cilindro pode ser dividido em várias fases distintas. 

O escoamento para dentro do cilindro através da válvula de entrada, formando um jato, 

promove dois eventos: em primeiro lugar, a configuração geométrica, válvulas, e o seu mapa 
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de abertura criam movimentos organizados no cilindro, sob o ponto de vista do escoamento 

principal, conhecido como Swirl (ao redor do eixo do cilindro) e Tumble (ortogonal ao eixo 

do cilindro); em segundo lugar, o próprio jato é turbulento, e ainda grande parte da energia 

não turbulenta no jato é convertida em turbulência, elevando o muito o seu nível durante o 

curso de admissão. A Figura 7.19 ilustra os dois movimentos. 

 

 
Figura 7.19 – Representação dos movimentos de Swirl e Tumble, nesta ordem 

 

Durante a segunda metade do curso de admissão, grande parte do padrão turbulento do 

escoamento decai diminuindo acentuadamente de intensidade, tanto pelo fato de o jato estar 

findando sua existência, como devido aos efeitos viscosos tornarem-se mais atuantes. Durante 

a compressão, os movimentos organizados são quebrados e os efeitos turbulentos espalham-

se, tornando tudo mais uniforme e transportando quantidades quaisquer de maneira mais 

efetiva. Este é o efeito esperado pela geração de turbulência, e esta o faz com muitas ordens 

de magnitude acima do transporte molecular. 

O escoamento através da válvula de entrada forma um jato anular cônico, angulado 

conforme o assento de válvula. Pode-se esperar elevados números de Reynolds, uma vez que 

a viscosidade do ar à temperatura ambiente é relativamente baixa. O número de Reynolds será 

tão maior quanto mais elevadas as velocidades do pistão, em um motor real. Este jato é 

projetado em um espaço fechado, por isso atinge a cabeça do pistão, em um motor real, e as 

paredes do cilindro. Este forma vórtices secundários a partir da interação com essas 

superfícies, dissipando-se ou quebrando-se em fenômenos turbulentos. O jato impingente 

sobre as paredes e pistão também forma camadas limites turbulentas nas superfícies. O jato 

em si é instável e oscila de forma irregular, como detalhado anteriormente, transformando a 

energia média de fluxo do jato em energia turbulenta. 
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Pela maneira em que as válvulas e as portas estão dispostas, e o mapa de abertura da 

válvula, os escoamentos médios podem ser induzidos. O fluxo para dentro do cilindro é 

turbulento e a velocidade média é muitas vezes menor do que as velocidades relacionadas à 

turbulência. Movimentos como este são muitas vezes chamados coerentes, o que significa que 

eles são movimentos organizados porém mesclados ao fenômeno desorganizado da 

turbulência.  

A indução de dois movimentos coerentes é normalmente estudada na bibliografia de 

motor de combustão interna: o Swirl e o Tumble. É possível induzir uma combinação dos dois 

movimentos. Na verdade, é essencialmente impossível gerar Swirl sem induzir Tumble 

[Lumley, 1999], de modo a que os dois acabam sempre associados.  

Altos níveis de turbulência na ignição da mistura ar-combustível produzem 

velocidades de chama mais eficazes e uma combustão mais confiável em proporções de 

ar/combustível muito pobres, ou com EGR (Exhaust Gas Recirculation). Em proporções 

normais de ar/combustível, esta maior velocidade permite que a frente de chama alcance o gás 

mais distante antes que a reação química, a qual resultaria em autoignição, tenha tempo para 

acontecer, permitindo maiores relações de compressão sem detonação. Esta última aplicação 

era a principal há algumas décadas, quando a octanagem do combustível era reduzida. 

Pode-se resumir a ideia de Swirl ou Tumble em armazenar parte do impulso do jato 

proveniente da válvula de entrada em um movimento organizado, que é menos dissipativo que 

movimentos puramente turbulentos, e assim manter sua energia durante mais tempo. 

Além disso, a vorticidade no Tumble pode ser aumentada pelo processo de compressão, ou 

pelo Squish, no caso de Swirl, em pistões cavados típicos de motores que operam em ciclo 

Diesel. Então, pouco antes da ignição, estes movimentos, agora com maior energia, podem ser 

quebrados em movimentos turbulentos produzindo um nível muito mais elevado de 

turbulência durante a ignição. A Figura 7.20 apresenta as LIC de velocidade sobrepostas com 

campos escalares de vorticidade para o plano médio da válvula de admissão na vista lateral, e 

para o plano médio do cilindro na vista superior, desde o início da abertura de válvula até 

próximo ao instante de máxima abertura. 
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Figura 7.20 – Linhas de contorno de velocidade [m/s] sobreposta por campos escalares de 

vorticidade [1/s] (A-A e D-D). Ângulo da árvore de manivelas: a) 30° b) 54° c) 86° d) 126° 
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Pode-se perceber que, apesar da descentralização da válvula de admissão, a LIC de 

velocidade não demonstra o estabelecimento de claros padrões de Swirl, salvo no primeiro 

instante próximo ao início de abertura de válvula, porém as velocidades são muito reduzidas, 

em torno de 2 m/s. Após o estabelecimento do escoamento para dentro do cilindro, devido à 

depressão imposta, este rapidamente perde o padrão inicial. As velocidades envolvidas na 

vista superior (D-D) são muito inferiores às velocidades envolvidas no sentido longitudinal do 

cilindro. 

O padrão de Tumble é mais acentuado. No plano lateral, padrões persistentes de 

recirculações podem ser percebidos durante a abertura de válvula. Como o cilindro não está 

presente para limitar o desenvolvimento deste comportamento, o padrão de recirculação 

singular é desfeito e uma esteira é desenvolvida. Fica claro nesta figura que o padrão 

dominante é o Tumble. 

Soriano et al., 2014, faz um estudo estático do escoamento no motor Honda GX35 

através da utilização da formulação baseada na pressão para diversas posições da válvula de 

abertura e diversas pressões de sucção. Dentre os resultados, o autor mostra os coeficientes de 

Swirl (Heywood, 1988) no plano médio do cilindro em relação à vista superior, tal qual no 

presente trabalho, segundo a equação 

 

Swirl =Vorticidademédia × diâmetrocilindro
2 pstagnação − psucção( )

ρ

 
(7.9) 

 

Na Figura 7.21 é mostrado que existe boa concordância entre os resultados numéricos 

do trabalho mencionado com os resultados do presente trabalho, apesar da utilização de 

diferentes formulações (baseada na pressão e baseada na massa específica, respectivamente) e 

do fato de um autor considerar caso estático e, no presente trabalho, transiente. Nos períodos 

iniciais de abertura existe uma diferença maior, explicado pelo fato de que no comportamento 

transiente da válvula o escoamento não tem tempo de se desenvolver, e o seu movimento 

ainda exerce grande influência sobre o escoamento. Ambos os trabalhos calculam o 

coeficiente de Swirl baseados na vorticidade média no plano de análise, segundo a Eq. 7.9. 
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Figura 7.21 – Coeficiente de Swirl para o plano médio do cilindro (D-D) 

 

7.3 Análise no Domínio da Frequência 

De grande importância para o projeto de sistemas de admissão e descarga são as 

frequências que estão envolvidas no fenômeno de propagação das ondas de pressão. Por esse 

motivo realiza-se a comparação da transformada rápida de Fourier, ou FFT, aplicada aos 

dados de pressão monitorados nas três posições. Segundo Kinsler, 1980, em muitas situações 

importantes que surgem na acústica, o movimento de um corpo é uma combinação linear das 

vibrações induzidas separadamente por duas ou mais excitações harmônicas simples. Em 

geral, a presença de uma vibração não altera o meio de modo a alterar as características dos 

outros modos de vibração. Harrison e Stanev, 2004, ao criarem um modelo acústico para a 

modelagem da pressão na admissão de um motor monocilíndrico, consideraram ausentes as 

não linearidades nos condutos de admissão. 

Kinsler, 1980, afirma ainda que efeitos não lineares são encontrados em motores 

termoacústicos e compressores acústicos, já que ocorrem grandes variações existentes nas 

propriedades termodinâmicas. Considerando-se um motor real, Min et al., 2003, mostram o 

comportamento não linear na exaustão de um motor com quatro cilindros, e discute a 

utilização de uma análise espectral de alta ordem. Já na admissão, entende-se que o fenômeno 

permanece linear, já que Harrison e Stanev, 2004, afirmam que o comportamento do ar na 

admissão permanece quase inalterado com ou sem a presença de combustão. Isso faz sentido, 
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considerando que as grandes variações de temperatura estarão na exaustão, em um motor real. 

No presente trabalho, além do fato de que a combustão não está presente, o conjunto foi 

simplificado, o que reitera ainda mais a linearidade, já que também são eliminadas as 

variações de pressão devido à compressão e expansão no cilindro, e ainda transientes 

extremos originados por altas rotações. 

É importante considerar que, no caso em estudo, o valor teórico da frequência 

fundamental de ressonância em um tubo fechado-aberto seria em torno de 216 Hz, com 

c  = 347 m/s, dependendo do coeficiente de correção do diâmetro. Assim, se o motor estiver 

funcionando em alguma frequência múltipla da fundamental, sua eficiência volumétrica será 

aumentada, como já referenciado no Capítulo 2 e subcapítulo 2.1. 

A análise frequencial é mostrada na Figura 7.22, onde é possível perceber grande 

concordância entre os resultados, especialmente nas menores frequências, onde estão as 

maiores amplitudes e que, por consequência, têm maior influência sobre o conjunto. 

Como mencionado, a frequência teórica de um tubo fechado-aberto de 0,4 m seria de 

aproximadamente 216 Hz. Considerando a ampliação na região da frequência teórica de 

ressonância, percebe-se que as frequências e amplitudes existentes entre os resultados 

numéricos e experimentais são concordantes, mas a maior amplitude não está em 216 Hz. Isto 

se deve ao fato de que as harmônicas existentes estão fortemente relacionadas com a 

frequência de excitação. Assim, como o motor não está sintonizado, esta frequência irá oscilar 

em torno do valor teórico dependendo da rotação, e sua média deverá ser o valor teórico 

[Harrison e Stanev, 2004]. Além disso, o conjunto não é um simples duto fechado. A onda de 

compressão, ao chegar próximo à extremidade fechada, encontra primeiramente a restrição 

originada pela haste da válvula de admissão. Passando a válvula, encontra o fim do conduto, 

na parede da câmara onde se encontra a válvula. Então, muda sua direção e encontra a válvula 

justaposta ao assento de válvula, logo abaixo. Pelo exposto, é difícil apontar com exatidão o 

comprimento característico do tubo para realizar o cálculo teórico da frequência de 

ressonância. 
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Figura 7.22 – FFT da pressão nos pontos de monitoramento 

 

A frequência correspondente aos resultados numéricos resulta em valores ligeiramente 

maiores, como esperado. O cálculo da frequência de ressonância em um duto leva em 

consideração o comprimento e o diâmetro. Assim, os efeitos inerciais na extremidade aberta 

do duto têm influência sobre as reflexões. No modelamento numérico, estes efeitos são 

negligenciados por não estarem sendo modelados os efeitos inerciais, devido à ausência de 

malha computacional representando o ambiente externo. Teoricamente, a frequência de 

ressonância em um duto simples aberto-fechado é dada pela equação [Rayleigh, 1926] 

 

f = c
4L+δD

 (7.10) 

 

na qual c é a velocidade do som, L o comprimento, D o diâmetro e δ  é o coeficiente de 

correção da saída do duto, do qual se encontram na literatura alguns valores; Kinsler, 1980, 

estabelece δ = 0,3. 
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Não se pode afirmar que o resultado numérico é exatamente o resultado teórico sem 

correção. Porém, pode assumir-se essa hipótese, considerando que o ambiente é 

negligenciado, de modo a verificar se a diferença entre ambos os resultados está da ordem de 

grandeza deste coeficiente de correção na extremidade aberta. Assumindo que o comprimento 

efetivo seja dado pelo resultado numérico, já que não existiria correção na saída, este resulta 

em Leff ≅ 0,428834 . Assim, 

 

fnumérico_ corrigido =
c

4(0,429)+δ(0,00945)
= 202,229265

δ ≅ 0,071
 (7.11) 

 

de tal modo que o valor calculado é menor que 0,3.  

De outra maneira, através do comprimento efetivo calculado com base na frequência 

experimental considerando-se δ  = 0,3, pode-se calcular teoricamente a frequência com os 

efeitos inerciais na saída do duto completamente negligenciados. Fazendo-o, o valor 

resultante é de 202,548 Hz, superior aos 202,29265 Hz calculados pelo modelamento 

numérico. Assim, pode-se concluir que os resultados para as frequências existentes no duto de 

admissão estão muito aceitáveis, e encontram-se dentro da janela de valores ao considerar-se 

a correção do diâmetro. 

Outro ponto importante é determinar com precisão os harmônicos. Uma maneira 

simples é verificar se as amplitudes, para o primeiro múltiplo, existem para frequência cerca 

de três vezes a frequência fundamental, ~ 606 Hz, de acordo com 

 

f = (2n−1) c
4L+δD

 (7.12) 

 

Este fato é confirmado na Figura 7.23. Também é importante verificar se os nós estão 

sendo capturados com precisão. Para fazer esta avaliação, o transdutor 3 foi colocado 

estrategicamente na posição teórica do nó pertencente ao primeiro múltiplo de ressonância. 

Assim, nesta posição, as amplitudes deverão estar muito reduzidas na região de ~ 606 Hz, fato 

que é confirmado também pela Figura 7.23 
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Figura 7.23 – FFT da pressão nos pontos de monitoramento 
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 APRIMORAMENTO DA METODOLOGIA NUMÉRICA: 8

TOLERÂNCIA ÀS CONDIÇÕES INCIAIS 

Durante o decorrer deste trabalho, uma cooperação de 10 meses com o grupo da 

Universidade Federal Fluminense foi realizada, no Laboratório de Mecânica Teórica e 

Aplicada. O principal objetivo desta cooperação foi a imersão para melhor compreensão, e 

também, programação do código numérico utilizado durante este trabalho com o Star-CCM+. 

No decorrer da cooperação, trabalhou-se em códigos uni e bidimensionais com 

formulações idênticas ao Star-CCM+, porém escritos em diferenças finitas. Além disso, 

também foram implementadas matrizes pré-condicionadoras tais como Choi e Merkle 1988, 

Eriksson, 1996, Turkel, 1987, hp  analítico de Medeiros e Alves, 2012. 

É evidente que a formulação utilizada no presente trabalho ainda está em 

desenvolvimento. Grandes avanços ocorreram desde suas primeiras implementações. Estudos 

ainda devem ser feitos para que um ciclo completo de um motor com movimento do pistão e, 

no futuro, com combustão possa ser simulado. Este não é um problema trivial para esta 

formulação. A principal causa para o método não ser amplamente utilizado, é a redução da 

robustez causada pelo pré-condicionamento. Ao fazê-lo, os autovalores do sistema a ser 

resolvido são aproximados ao alterar-se a velocidade do som pela velocidade característica do 

escoamento. Por outro lado, a perturbação máxima admissível que no sistema não pré-

condicionado era da ordem da flutuação da pressão termodinâmica ρc2 , passa a ser da ordem 

da pressão hidrodinâmica ρu2 . Uma boa condição inicial, por exemplo, é pré-requisito para 

estes códigos pois é comum a não convergência devido a condições iniciais mal impostas. 

Visando melhorar a robustez do método, principalmente sua sensibilidade às 

condições iniciais, estuda-se uma técnica de atraso no pré-condicionamento durante o início 

do processo iterativo. Primeiramente, estuda-se a capacidade de cada código de suportar 

perturbações na condição inicial. Isto é feito adicionando uma perturbação na forma de uma 

função Gaussiana a condição inicial do problema, analisando-se o comportamento com 

diversas amplitudes diferentes. Após, implementa-se uma função para retardar o pré-

condicionamento e elevar a capacidade do código suportar grandes variações de pressão na 

condição inicial. São utilizadas duas configurações para o estudo. A primeira utiliza um bocal 

convergente-divergente quase-unidimensional não-viscoso com integração explícita no 

pseudo-tempo. A segunda, um canal com adição de calor com integração implícita no pseudo-

tempo. 
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Cinco parâmetros são avaliados durante o estudo: convergência, número de 

condicionamento da matriz de autovalores ou Rigidez (S), número de condicionamento da 

matriz de pré-condicionamento ou Sensibilidade (A), número de condicionamento da matriz 

de autovetores ou Robustez (R ) e a ortogonalidade dos autovetores (O). 

 

8.1 Modelo Matemático 

É utilizado um bocal convergente-divergente e um canal de maneira a analisar a 

relação entre os diferentes parâmetros do problema. O modelo pode ser definido a partir das 

equações de Euler compressíveis unidimensionais da dinâmica dos fluidos escrita na forma 

conservativa como 

 

∂Q
∂t

+
∂Ei
∂x

= F  (8.1) 

 

na qual o vetor de variáveis conservativas é dado por Q = ρ,ρu,ρE( )
T

, 

E = ρu,ρu2 + p,(ρE + p)u( )
T

 é o vetor dos fluxos invíscidos, t o tempo físico e E = e+u2 2 . 

De modo a gerar soluções discretas a partir destas equações de conservação em baixos 

números de Mach duas técnicas diferentes precisam ser implementadas. Primeiro, é 

importante resolver a pressão em vez da massa específica, já que a segunda é independente da 

primeira em baixos números de Mach. Além do mais, a pressão deve ser decomposta em uma 

soma das parcelas termodinâmicas e hidrodinâmicas, já que a pressão termodinâmica é 

essencialmente constante e muitas ordens maiores que a pressão hidrodinâmica. A nova 

equação é escrita como 

 

T∂Q̂
∂t

+
∂Ei
∂x

= F  (8.2) 

 

na qual T = ∂Q ∂Q̂
 
e Q̂  é o vetor de variáveis primitivas que inclui a pressão hidrodinâmica, 

velocidade e temperatura. Assim, o pré-condicionamento deve ser aplicado substituindo a 

jacobiana T pela matriz de pré-condicionamento Γ , em que τ  é o pseudo-tempo. 
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Γ
∂Q̂
∂τ

+
∂Ei
∂x

= F  (8.3) 

 

8.1.1 Bocal convergente-divergente 

Escoamentos em bocais convergente-divergentes são geralmente considerados 

puramente não-viscosos. Os modelos quase-unidimensionais são aproximações de modelos 

bidimensionais nos quais a variação da área transversal é pequena. São considerados 

Newtonianos, compressíveis e fluidos termicamente perfeitos, como descrito em 

Anderson, 1984. A partir das equações governantes apresentadas e considerando H = (0, p,0)T
 

e substituindo os termos invíscidos da direção y, F torna-se 

 

F = 1
A(x)

∂A
∂x
(H−Ei )

A(x)
At

=1+ 2,2 x
L
−
1
2

#

$
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&

'
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2
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2
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At

=1+0,2223 x
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&

'
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2

;x > L
2

 

 

 

 

(8.4) 

 

em que At  é a área da garganta e L é o comprimento do bocal. Marchando tal problema no 

pseudo-tempo utilizando o método Runge-Kutta explícito de quarta ordem, e considerando !D  

o termo da dissipação, chega-se a 

 

Γ pΔQ̂(k )−( p) ≈
1
2
ΔτF1     com   F1 = −

Ei+1 −Ei−1
2Δx

+F+ 1
Δx
!D

#

$
%

&

'
(

p

 

Γ pΔQ̂(k+1)−( p) ≈
1
2
ΔτF2   com   F2 = −

Ei+1 −Ei−1
2Δx

+F+ 1
Δx
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Γ pΔQ̂(k+2)−( p) ≈ ΔτF3     com   F3 = −
Ei+1 −Ei−1
2Δx

+F+ 1
Δx
!D

#

$
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Γ pΔQ̂( p+1)−( p) ≈
1
6
Δτ F1 + 2F2 + 2F3 + F4%& '(   com  F4 = −

Ei+1 −Ei−1
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(8.5) 
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8.1.2 Canal com geração de calor 

Escoamentos nos quais a velocidade é baixa, mas onde os efeitos de transferência de 

calor causam efeitos de compressibilidade significantes, são de grande importância para os 

pesquisadores. Por exemplo, um escoamento com baixo número de Mach e adição de calor é 

encontrado em chamas laminares ou escoamento em que o gás recebe calor de uma energia 

laser [Merkle, 1987]. Aqui, F é definido por 

 

F = 0,0,Ae
−Θ

x
L
−
1
3

#

$
%

&

'
(
2#

$

%
%

&

'

(
(

T

 (8.6) 

 

O termo fonte na equação de conservação da energia representa a absorção de calor e é 

definida por uma função Gaussiana. O ponto máximo ocorre em L/3 e a amplitude é definida 

como A=1.0×1010M 0 , escalonado pelo número de Mach inicial de modo a controlar a 

variação de temperatura, estipulando a mesma variação em todos os casos. A largura de banda 

da Gaussiana Θ  é estabelecida como 2×105 , representando a faixa estreita na qual ocorre a 

hipotética combustão ou absorção de energia. Marchando tal problema no pseudo-tempo com 

Euler implícito, chega-se a 

 

Γ p Q̂ p+1 − Q̂ p

Δτ
≈ F− ∂Ei

∂x

&

'
(

)

*
+

p+1

 (8.7) 

 

Considerando !D  o termo de dissipação, Â = ∂Ei ∂Q̂  ou escrito na forma Â± = ΓM̂Λ̂±M̂−1 , 

após a linearização obtém-se 

 

Γ +Δτ
Âi
+ − Âi−1

+

Δx
+Δτ

Âi+1
− − Âi

−

Δx

$

%

&
&

'

(

)
)

p

ΔQ̂ ≈ Δτ −
Ei+1 −Ei−1
2Δx

+F+ 1
Δx
!D

$

%
&

'

(
)

p

 (8.8) 

 

8.1.3 Dissipação artificial 

Durante a discretização espacial, em vez de separar os fluxos invíscidos diretamente, o 

método utiliza uma aproximação em diferenças centradas mais um termo de dissipação, como 
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descrito em Schwer, 1999, Buelow, 2001, e também implementado por Vanleer et al., 1991 e 

Weiss e Smith, 1995. Para esquema de primeira ordem 

 

!D =Di+1/2 −Di−1/2 com 
Di+1/2 =Di+1/2

+ +Di+1/2
− = 0.5 ΔEi+1/2

+ − ΔEi+1/2
−#

$
%

&

'
(

 
Di−1/2 =Di−1/2

+ +Di−1/2
− = 0.5 ΔEi−1/2

+ − ΔEi−1/2
−#

$
%

&

'
(  

(8.9) 

 

em que os fluxos pré-condicionados positivos e negativos são dados por ΔE , e Â  é resolvido 

na interface utilizando as médias de Roe, reduzindo o modelo ao método da Separação dos 

Fluxos de Roe, segundo 

 

ΔEi+1/2
± = Âi+1/2

± ΔQ̂i+1/2
, Â± = ΓM̂Λ̂±M̂−1 , ΔQ̂i+1/2 = Q̂i+1 − Q̂i

,  

M̂−1 Γ−1Â( )M̂ = Λ̂
 
 e Λ̂± = Λ̂ ± | Λ̂ |

2  
(8.10) 

 

8.2 Metodologia 

Quatro matrizes pré-condicionadoras são consideradas no estudo de acordo com 

Turkel, 1987, Choi e Merkle, 1988, Eriksson, 1996 e hp Analítico de Medeiros e Alves, 2012. 

Cp  é o calor específico a pressão constante, H =CpT +u2 2  e considerando c a velocidade do 

som, Vp  é dado por 

 

Vp =min u2 ,c( )  (8.11) 

 

sendo o limitador de retirado para que melhor se acesse os detalhes do processo. 

Considerando as variáveis primitivas p, u e T e 
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ρ p =
1
Vp2

+
ρT 1− ρhp( )

ρhT

ρT = δ
∂ρ
∂T

 

 

 

(8.12) 

todos pré-condicionadores podem ser escritos de maneira unificada tal como 

 

ρ p 0 ρT

uρ p 1+α( ) ρ uρT

H +αu2( )ρ p+ ρhp−1 ρu HρT + ρhT

"

#

$
$
$
$
$

%

&

'
'
'
'
'

 (8.13) 

 

com cada matriz sendo selecionada através da seleção dos parâmetros livres, de acordo com a 

tabela 8.1. 

 

Tabela 8.1 – Identificação das matrizes baseado em Q̂ = p,u,T( )
T

 

Choi e Merkle Eriksson Turkel (S =1)  hp  Analítico 

α = 0
 δ = 0
 hp = 0
 

α = 0
 δ =1
 hp = 0

 

α =1
 δ = 0
 hp = 0

 

α = 0
 δ = 0
 

hp = − ρ pH
ρ

 

 

Os casos estudados são representados na Figura 8.1. Amplitudes de perturbação foram 

adicionadas a uma condição inicial e os parâmetros de interesse são observados. A máxima 

amplitude é sempre a máxima permissível para cada caso considerando a amplitude A=10n  e 
n =…,−2,−1,0,+1,+2,… . 
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Figura 8.1 – Bocal convergente-divergente e canal com adição de calor 

 

O estudo analisa cinco parâmetros: convergência, rigidez (S), sensibilidade (A), 
robustez (R ) e ortogonalidade dos autovetores (O). Considerando Â a Jacobiana ∂Ei ∂Q̂ , 
podem-se escrever as equações governantes de forma simplificada e então rearranjá-las na 
forma 

 

∂Q̂
∂τ

+Γ−1Â ∂Q̂
∂x

= 0  (8.14) 

 

Considerando λ  os autovalores de Γ−1Â , i  as posições da malha, o máximo número 
de condicionamento da matriz de autovalores para cada passo no pseudo-tempo, ou rigidez S, 
pode ser definida como 

 

S =max
λ
max,i=1

λ
min,i=1

,…,
λ
max,i=n

λ
min,i=n

!

"

#
#

$

%

&
&  (8.15) 

 

Medeiros e Alves, 2012, estabelecem a definição de sensibilidade A como o número 

de condicionamento da matriz de pré-condicionamento. A é o fator que relaciona o erro 

relativo da solução com o erro relativo da matriz, e a prova é deduzida no respectivo trabalho. 

Então, o número de condicionamento da matriz de pré-condicionamento é a medida de 

sensibilidade do sistema a amplificação de erros durante o processo iterativo. O máximo 
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número de condicionamento da matriz de pré-condicionamento, ou sensibilidade A, para cada 

passo no pseudo-tempo, baseado na norma infinita, pode ser definido como 

 

A =max Γ i=1 ∞
Γ i=1
−1

∞
,…, Γ i=n ∞

Γ i=n
−1

∞( )  (8.16) 

 

Darmofal e Schmid, 1996 realizam uma análise de estabilidade, após sintetizada por 

Medeiros e Alves, 2012, mostrando que o número de condicionamento da matriz de 

autovetores, definida como robustez (R ), influencia o potencial de amplificação das 

perturbações durante o transiente inicial do processo iterativo. Considerando E os autovetores 

de Γ−1Â , o máximo número de condicionamento da matriz de autovetores, ou robustez R , 

para cada passo no pseudo-tempo, baseado na norma infinita, pode ser definido como  

 

R =max Ei=1 ∞
Ei=1
−1

∞
,…, Ei=n ∞

Ei=n
−1

∞( )  (8.17) 

 

A ortogonalidade é representada pelo produto escalar dos autovetores. Considerando 

E[1], E[2] e E[3] os três autovetores, o produto escalar entre o primeiro e o segundo O[1,2], 

primeiro e terceiro O [1,3] e segundo e terceiro autovetores O [2,3] são dados por 

 

O[1,2]=max E[1]i=1 ⋅ E[2]i=1 ,…, E[1]i=n ⋅ E[2]i=n( )  
O[1,3]=max E[1]i=1 ⋅ E[3]i=1 ,…, E[1]i=n ⋅ E[3]i=n( )  
O[2,3]=max E[2]i=1 ⋅ E[3]i=1 ,…, E[2]i=n ⋅ E[3]i=n( )  

 

 

(8.18) 

 

em que a normalização é dada por 

 

E[] = E[]
E[ ,1]2 + E[ ,2]2 + E[ ,3]2  (8.19) 
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Se os autovetores são perfeitamente ortogonais, o produto escalar é nulo. Se os autovetores 

são perfeitamente colineares, o resultado é um. 

 

8.3 Resultados 

8.3.1 Bocal Convergente-Divergente 

Esta seção apresenta resultados para números de Mach de 10−2  e 10−4 . Os cinco 
parâmetros definidos anteriormente são analisados para todos os casos. 

 

8.3.1.1 Número de Mach: 10−2  

A. Choi e Merkle: a convergência representada pela norma infinita || Q̂ || ∞  é mostrada na 
Figura 8.2 (a). Quando esta é observada, é possível perceber o crescimento transiente. Os 600 
passos iniciais no pseudo-tempo são gastos para amortecer a propagação de erros no 
transiente inicial. Para amplitudes menores, os comportamentos são similares entre si. 
Entretanto, quando a maior amplitude é imposta, um rápido aumento de A pode ser notado, 
item (c), e para maiores amplitudes o código não converge. Como explicado por Darmofal e 
Schmid, 1996, a taxa de convergência não se altera pois não depende das perturbações, uma 
vez que é somente governada pela rigidez S, que neste caso possui um valor teórico de 
~2,618, item (b). Para este número de Mach, as perturbações não afetam S ou R  e todas as 
curvas possuem comportamentos similares. 
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Figura 8.2 – Choi e Merkle: (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e (d) Robustez 

ao longo do pseudo-tempo 

 

A primeira vista, só é possível correlacionar as perturbações com aumentos em || Q̂ || ∞  
e A durante o início do processo iterativo. Outros parâmetros não são afetados. Antes de 

qualquer conclusão, em adição ao estudo de outros pré-condicionadores e outros números de 

Mach, é necessária a análise da ortogonalidade O . Fazendo esta análise, é possível notar que 

as perturbações não influenciam este parâmetro de maneira diferenciada, como mostrado na 

Figura 8.3. O pré-condicionamento torna o segundo e o terceiro autovetores altamente não-

ortogonais, mas diferentes perturbações não afetam o comportamento de O de forma 

diferente. Darmofal e Schmid, 1996, afirmam que o crescimento transiente é intrinsicamente 

ligado a perde de ortogonalidade dos autovetores. Por exemplo, as equações de Euler não pré-

condicionadas não possuem crescimento transiente porque os autovetores são completamente 

ortogonais. 
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Figura 8.3 – Choi e Merkle: O [1,2], O [1,3] e O [2,3] ao longo do pseudo-tempo 

 

B. Eriksson: Considerando pequenas diferenças entre ambos pré-condicionadores, nenhum 

parâmetro apresenta importantes diferenças. O comportamento é muito similar ao do pré-

condicionador de Choi e Merkle. O mesmo crescimento transiente está presente. Na 

Figura 8.4 nos itens (a) e (c) é mostrado que || Q̂ || ∞  e A tem notável aumento durante os 
primeiros 600 passos no pseudo-tempo. Perceptíveis diferenças entre Eriksson e Choi e 
Merkle não são perceptíveis para este número de Mach. Com menor número de Mach, 
algumas diferenças aparecem. 

 

 
Figura 8.4 – Eriksson: (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e (d) Robustez ao 

longo do pseudo-tempo 
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Quanto à ortogonalidade, o terceiro produto escalar também é muito próximo ao 

anterior (~1), e os dois primeiros produtos escalares possuem valores mais próximos de zero. 

O comportamento deste parâmetro também não se altera de forma diferente para cada 

perturbação, e permanece com o mesmo comportamento ao longo do pseudo-tempo. 

 

 
Figura 8.5 – Eriksson: O [1,2], O [1,3] e O [2,3] ao longo do pseudo-tempo 

 

C. Turkel, α = 1: A matriz de Turkel evoluiu da compressibilidade artificial de Chorin, mas 

com aplicação em códigos compressíveis e com a adição de mais um parâmetro livre, α. 

Quando α = 0, a matriz torna-se igual à matriz de Choi e Merkle. Quando α = 1, esta obtém 

uma número de condicionamento da matriz de autovalores ótimo ou seja, S = 1, e também 

ótima taxa de convergência, como mostrado na Figura 8.6 itens (a) e (b). No item (a) é 

mostrado que o crescimento transiente não é pronunciado. Uma vez que o incremento tende a 

aumentar, o código diverge. Os itens (c) e (d) mostram consistente aumento de A e R  à 

medida que a perturbação cresce. Esta é uma constatação importante e difere das matrizes 

anteriores. R  permanece inalterado na matriz de Eriksson e também na matriz de Choi e 

Merkle. Este fato não faz com que o processo de convergência pare considerando amplitudes 

menores. 
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Figura 8.6 – Turkel α = 1: (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e (d) Robustez ao 
longo do pseudo-tempo 

 

A ortogonalidade dos autovetores tem resultado pouco diferentes. Os dois primeiros 

produtos escalares são quase os mesmos das matrizes anteriores, mas o terceiro produto já 

mostra uma perfeita colinearidade entre os respectivos vetores. Aqui também, os 

comportamentos não se mostram diferentes para amplitudes diferentes. 

 

 

Figura 8.7 – Turkel α = 1: O[1,2], O[1,3] e O[2,3] ao longo do pseudo-tempo 
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D. hp  Analítico: A matriz derivada por Medeiros e Alves, 2012, também alcança um ótimo S, 

sendo um benefício para os pesquisadores já que é a única matriz além de Turkel e Vanleer 

que apresenta S = 1. Este esquema mostra a mesma taxa de convergência que Turkel e a 

mesma ausência de crescimento transiente graficamente visível. Uma grande diferença desta 

metodologia, é que esta utiliza o hp  para otimizar A e S. Então, o comportamento de A 

mostra-se ameno e constante e o aumento devido às perturbações se manifesta somente em 

R , como mostrado nos itens (c) e (d) da Figura 8.8. Nenhum destes fatores contribui para 

aumentar a resistência às perturbações. 

 

 
Figura 8.8 – hp  Analítico: (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e (d) Robustez ao 

longo do pseudo-tempo 

 

A manipulação de hp  afeta diretamente a matriz de autovetores. Na Figura 8.9 é 

mostrado que os autovetores estão altamente não ortogonais. Talvez esta seja a explicação de 

porque foi necessário para os autores corrigir a dissipação artificial de modo a obter uma 

solução física correta. Parece que as perturbações afetam o comportamento da ortogonalidade 

no pseudo-tempo do primeiro e terceiro produtos escalares, mas não existem diferentes 

comportamentos para diferentes perturbações. 
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Figura 8.9 – hp  Analítico: O[1,2], O[1,3] e O[2,3] ao longo do pseudo-tempo 

 

8.3.1.2 Número de Mach: 10−4  

A. Choi e Merkle: Considerando este número de Mach, o comportamento qualitativo não 

se altera. Entretanto, as ordens de magnitude de A e R  aumento proporcionalmente 

ao número de Mach.  

 

 
Figura 8.10 – Choi e Merkle, 10−4 : (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e 

(d) Robustez ao longo do pseudo-tempo 
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Os máximos de A e R  para Mach 10−2  são ~109  e ~101  respectivamente. Aqui 

estes valores alcançam ~1013  e ~102 . Também, R  aumenta durante os primeiros passos 

no pseudo-tempo, comportamento que não é identificado quando o número de Mach é maior. 

A ortogonalidade não se altera em relação ao número de Mach anterior, e o fato mais 

importante neste ponto é a não-ortogonalidade entre o segundo e terceiro autovetores. À 

medida que o número de Mach decresce, O[1,2] e O[1,3] se aproximam de zero e O[2,3] se 

aproxima de um, cada vez mais. 

 

 

Figura 8.11 – Choi e Merkle, 10−4 : O[1,2], O[1,3] e O[2,3] ao longo do pseudo-tempo 

 

B. Eriksson, 10−4 : Eriksson mostra uma diferença de Choi e Merkle. Esta matriz tolera níveis 

mais elevados de perturbações. Como o número de Mach diminui, a perturbação máxima cai 

de 1 para 0,01, e não 0,0001 como Choi e Merkle. Esta diferença sugere que é importante uma 

análise para avaliar a diferença entre todos os parâmetros de uma tentativa de fazer uma 

correlação com os resultados encontrados.  

Eriksson e Choi e Merkle apresentam comportamento dos parâmetros muito 

semelhantes quando o número de Mach é 10−2 . Quando este diminui, algumas diferenças 

começam a aparecer. Quando as perturbações estão atuantes na simulação durante os 

primeiros 600 passos, A e R são duas ordens de grandeza menor do que em Choi e Merkle, 

convergindo para a mesma ordem de grandeza em regime permanente, só depois de 4000 

passos de pseudo-tempo, como mostrado na Figura 8.12 itens (c) e (d). Talvez esta resposta 

de R  aos distúrbios de pressão seja um indicador de porque o código tem a capacidade de 

tolerar distúrbios maiores à medida número Mach diminui. 
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Figura 8.12 – Eriksson, 10−4 : (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e (d) Robustez 

ao longo do pseudo-tempo 

 

O comportamento da ortogonalidade é análogo. Neste ponto, os parâmetros também 

iniciam o processo iterativo com diferentes valores, convergindo para um valor final após 

4000 passos no pseudo-tempo. 

 

 
Figura 8.13 – Eriksson, 10−4 : O[1,2], O [1,3] e O [2,3] ao longo do pseudo-tempo 

 

C. Turkel α = 1: A mudança no número Mach com o pré-condicionador de Turkel imita o 

comportamento de Choi e Merkle. Ambos permitem que os mesmos níveis de perturbação, e 
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em ambos A e R  crescem proporcionalmente à diminuição do número Mach. Os valores 

máximos de A e R  aumentam de ~1014  e ~103  para ~1018 e ~105 , como mostrado na 

Figura 8.14 itens (c) e (d). As mudanças de A e R  são muito semelhantes aos Choi e 

Merkle, e o nível máximo de perturbações, em ambos os pré-condicionadores, caem na 

mesma proporção. 

 

 
Figura 8.14 – Turkel α = 1, 10−4 : (a) Convergência, (b) Rigidez , (c) Sensibilidade e 

(d) Robustez ao longo do pseudo-tempo 
 

O comportamento da ortogonalidade permanece praticamente inalterado. 

 

 

Figura 8.15 – Turkel α = 1, 10−4 : O[1,2], O[1,3] e O[2,3] ao longo do pseudo-tempo 
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D. hp  Analítico: Esta matriz, como mencionado, difere dos outros pré-condicionadores. 

Como a derivação do hp  é feita de modo a otimizar A e S, A tende a ficar pequeno. 

Interessante é o fato de que com a diminuição do número de Mach, A também diminui, 

caindo de ~105  para ~103 , mostrando que o principal responsável pelo crescimento do 

número de condicionamento da matriz pré-condicionadora é o termo Hρ p  na equação da 

energia. Por outro lado, R  aumenta drasticamente, alcançando valores próximos a ~1020 . 

Durante o cálculo de R  para a construção do gráfico, os altos valores causam erros de 

cancelamento, assim este gráfico será omitido. 

 

 
Figura 8.16 – hp  Analítico, 10−4 : (a) Convergência, (b) Rigidez e (c) Sensibilidade e ao longo 

do pseudo-tempo 

 

Como mencionado, os autovalores são complemente não ortogonais e esta seria uma 

explicação plausível da causa da correção da dissipação artificial realizada pelos autores de 

modo a obter uma solução fisicamente correta. 

 

 

Figura 8.17 – hp  Analítico, 10−4 : O[1,2], O[1,3] e O[2,3] ao longo do pseudo-tempo 
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8.3.2 Canal com Adição de Calor 

A solução implícita não é ideal para se realizar estudo dos parâmetros mencionados, 

pois os avanços no pseudo-tempo são muito grandes e acessar os dados pseudo-transientes se 

torna uma tarefa prescindível. Os comportamentos pseudo-transiente do método explícito 

reflete de maneira mais honesta as características que cada matriz impõe sobre a metodologia 

de pré-condicionamento. Mas conhecer qual a amplitude de perturbação máxima que cada 

método suporta implicitamente tem importância pois se pode tentar correlacionar as 

características para melhor entender o comportamento numérico. Na tabela 8.2 encontra-se 

um resumo das amplitudes máximas que cada metodologia suporta. 

 

Tabela 8.2 – Resumo dos resultados implícitos 

Número de Mach Choi e Merkle Eriksson Turkel (S =1)  hp  Analítico 

10−2  
10−4  

A = 1 

A = 0,0001 

 

A = 1 

A = 0,0001 

 

 

A = 1000 

A = 0,1 

 

 

A = 10 

A = 0,001 

 

 
 

É interessante notar que implicitamente, os métodos menos robustos (explicitamente) 

toleram amplitudes mais altas. Este fato não se repete quando o critério para seleção da 

velocidade condicionada inclui o critério dinâmico Δp ρ . Em um estudo mostrado por 

Falcão et al., 2014, o padrão de robustez explícito se repete no implícito quando o critério 

dinâmico é considerado. 

Para associar a baixa rigidez dos esquemas pré-condicionados com alta robustez de 

esquemas não pré-condicionados, uma técnica que atrasa o pré-condicionamento durante o 

processo inicial de convergência é proposta. Essa manobra torna o código mais robusto, com 

presença de distúrbios em problemas com condições iniciais mal impostas ou problemas com 

grandes variações de pressão durante o começo do processo de convergência, típicos de 

escoamentos internos. Considerando Φ a largura de banda de Gauss e i o contador de passos 

no pseudo-tempo, o atraso é implementado através de 

 

Vp, new = Exp −Φi2( )c+ 1− Exp −Φi2( )( )Vp  (8.20) 
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Resultados para o esquema explicito e implícito, nesta ordem, são mostrados na 

Figura 8.18. Uma vez que a metodologia de Eriksson é muito parecida com a de Choi e 

Merkle, a metodologia de Eriksson será omitida. De modo a amortecer o processo de 

convergência, Φ  decresce com a diminuição do número de Mach e aumento da amplitude de 

perturbação. 

Na metodologia implícita, a formulação do hp  analítico será omitida. A técnica na 

qual esse método foi baseado aumenta a ordem de grandeza do resíduo da equação de 

conservação da energia. Como um canal com geração de calor estar sendo utilizado no estudo, 

este método fica prejudicado em comparação aos demais. Também, o método precisou ter a 

dissipação artificial corrigida, de modo que a manipulação tem efeitos diferentes na parte 

implícita e explicita também prejudicando o estudo. 

 

 
Figura 8.18 – Convergência para diversos pré-condicionadores a amplitudes superiores do que 

as originalmente suportadas pelos códigos. Números de Mach 10−2  e 10−4  

 
Através das análises anteriores, percebe-se na Figura 8.18 que se elevou em uma 

ordem de magnitude a perturbação máxima admissível para todos os casos explícitos. 

Perturbações maiores requerem mais tempo computacional para que os erros sejam varridos 

do domínio, já que métodos explícitos possuem grande restrição no passo de tempo. Para os 

métodos implícitos, é possível elevar a tolerância do código em diversas ordens de magnitude, 

sem resultar em grandes aumentos no número de iterações. 
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 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 9

9.1 Conclusões 

Um estudo numérico e experimental foi realizado na geometria de um motor de 

combustão interna, com foco no seu processo de admissão. Uma metodologia baseada na 

massa específica com pré-condicionamento para baixos números de Mach foi utilizada de 

forma inédita na modelagem tridimensional do processo de admissão na geometria de um 

motor de combustão interna incluindo o escoamento dentro do cilindro, o movimento da 

válvula de entrada e ainda considerando completamente o duto de admissão, prevendo os 

fenômenos ressonantes presentes através de uma simulação fluidodinâmica unificada. 

Os resultados foram comparados ao longo do tempo e também no domínio frequencial. 

Os experimentos foram realizados em uma bancada construída especificamente para este 

propósito durante o desenvolvimento dos trabalhos. A formulação sugerida mostrou-se válida 

e bons resultados foram obtidos em diferentes aspectos de tal forma que as seguintes 

conclusões podem ser tiradas: 

 

• Os resultados numéricos e experimentais têm boa concordância, tanto no domínio do 

tempo quanto da frequência. A formulação é capaz de prever com precisão as 

frequências envolvidas no fenômeno ressonante do duto de admissão 

• O critério de convergência de 1E-4 e 1E-5 para a equação da energia é 

comprovadamente insuficiente para captar o comportamento pulsante com precisão, 

principalmente quando os gradientes são menores, o que amplifica os erros de 

cancelamento. Assim, o critério imposto de 1E-6 foi utilizado e retornou melhores 

resultados 

• O comportamento da pressão ao longo do tempo, na simulação numérica, gera 

oscilações (comprovadas no experimento) as quais possuem origem atribuída ao 

desprendimento oscilatório de vórtices no jato em torno da válvula, e depois dela, ao 

longo do domínio no interior do cilindro 

• Os estudos mostram que a implementação da condição de contorno de saída, a qual 

exerce a depressão, na forma de média temporal ou na forma efetivamente medida ao 

longo do tempo não afeta de maneira drástica o comportamento da pressão do 

escoamento durante a abertura de válvula. De maneira análoga, a implementação de 

superfícies rugosas ou variações nas condições de contorno da modelagem da 
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turbulência não afetam de maneira importante o comportamento da pressão durante o 

processo de admissão. A última, exerce alguma influência sobre a amplitude de 

oscilação do jato anular cônico que é estabelecido durante a admissão 

• Padrões de escoamento são detalhados e identificados demonstrando bons resultados 

quando comparados com a literatura ou experimentos em laboratório. Dentre os 

padrões identificados no escoamento estão o Swirl e o Tumble. A formulação 

numérica utilizada gerou bons resultados para o Swirl, quando comparada a resultados 

gerados pela formulação baseada na pressão, tradicionalmente utilizada em motores de 

combustão interna 

• O medidor de vazão automotivo mostra-se efetivo para a medição da vazão mássica 

apenas no período de válvula aberta, durante o processo de admissão. Porém, não é 

possível obter bons resultados com o medidor posicionado na saída do domínio. Por 

outro lado, ao ser posicionado na entrada, o medidor adiciona perda de carga que não 

está presente no modelo numérico. Os resultados numéricos apresentam uma 

diferença, quando comparados aos resultados experimentais, e essa diferença é 

proporcional às diferenças encontradas para os resultados de pressão nos pontos 

monitorados durante o período de abertura de válvula 

• No domínio frequencial, os resultados foram muito bons. As frequências envolvidas 

são previstas com valores muito próximos aos obtidos experimentalmente. Os 

resultados experimentais para a amplitude do segundo modo de ressonância do tubo 

foi mais brando do que nos resultados numéricos, porém com frequências também 

muito próximas 

• No trabalho exercido diretamente sobre a formulação numérica utilizada, foi mostrado 

ser possível aumentar-se a tolerância do código às perturbações nos estágios iniciais 

do processo iterativo, problema que surge tipicamente em escoamentos internos, com 

a técnica do pré-condicionamento atrasado. Assim, a técnica é sugerida na tentativa de 

permitir que a formulação do presente trabalho seja utilizada em casos mais completos 

de escoamento em motores, incluindo o estágio de compressão. A sensibilidade às 

condições iniciais, associadas à baixa robustez, é uma das razões para formulação não 

ser utilizada amplamente em escoamentos internos, especialmente no estudo de 

motores de combustão interna 

 



117 

 

 

9.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como consequência deste trabalho, algumas ideias e sugestões surgem e podem ser 

desenvolvidas em trabalhos de pesquisa, dentre elas 

• Investigação do modelamento com inclusão do pistão e escapamento. Estudar 

escoamento sem combustão, fazendo levantamento sobre a existência de uma relação 

de compressão com a qual o código seja capaz de chegar a uma solução. Caso 

resultados afirmativos sejam obtidos, determinar para quais relações de compressão 

isso é possível. Implementar a técnica do pré-condicionamento atrasado para testar a 

viabilidade na tentativa de tornar possível a solução nos casos que não o seja 

• Avaliar numérica e experimentalmente a vazão mássica para os instantes de menor 

abertura de válvula de modo a comparar os resultados entre as formulações baseada na 

pressão e baseada na massa específica. Atualmente a primeira é amplamente utilizada 

em simulação de motor de combustão interna, porém nos instantes de menor abertura 

os altos números de Mach originados podem afetar os resultados e uma investigação 

detalhada pode ser efetuada em regime permanente 

• Estudar a implementação de uma perturbação no duto de admissão para controlar a 

oscilação do jato na tentativa de diminuir sua oscilação, diminuindo as perdas 

dissipativas causando um aumento da vazão mássica e, por consequência, aumentando 

a eficiência volumétrica através do seu controle  

• Sintonizar a ressonância na admissão através de uma válvula de restrição rápida. A 

intenção não é sintonizar para todas as rotações, e sim apenas as de menor eficiência. 

Durante o ciclo, o comportamento da admissão é de um tubo fechado-aberto com 

frequência de ressonância bem definidas. Em teoria, nas rotações menos favorecidas, 

seria possível fechar o duto durante uma reflexão da onda de pressão, tornando o 

sistema um duto fechado-fechado durante este pequeno intervalo. Assim a onda de 

compressão, que seria refletida negativamente, seria então refletida positivamente, 

mudando a sua fase, e aumentando a eficiência volumétrica para esta faixa de rotações 
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