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RESUMO 
 

Mecanismos para medir o desempenho dos veículos são desenvolvidos e atualizados 

constantemente. Isto se deve ao aumento significativo das informações que precisam ser cole-

tadas e analisadas para diagnose de falhas e diminuição dos níveis de emissões de gases polu-

entes. Este trabalho pretende descrever o desenvolvimento de um programa de aquisição de 

dados para testes de desempenho veicular em um dinamômetro inercial utilizando a ferramen-

ta de programação LabView©. O módulo desenvolvido permitirá a coleta dos parâmetros de 

aceleração, torque e potência de qualquer veículo sob teste. Discorre-se sucintamente sobre a 

fundamentação teórica do dinamômetro inercial, a metodologia empregada no projeto e o 

hardware utilizado para realização dos testes experimentais. Por fim, são apresentados os 

resultados encontrados, as conclusões, propostas futuras e sugestões. O desenvolvimento de 

novas ferramentas de medição e ensaios no campo automotivo é um desafio, tendo em vista a 

quantidade de sistemas complexos que trabalham de forma integrada para que o veículo fun-

cione adequadamente. Contudo, essa complexidade fornece um vasto campo de pesquisa e 

desenvolvimento de novos dispositivos de medição e ensaio. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

Mechanisms to measure the performance of vehicles are developed and regularly up-

dated. This is due to the significant increase of the information required to be collected and 

analyzed for fault diagnosis and decreased levels of pollutant emissions. This work aims to 

describe the development of a data acquisition program with programming tool LabView© 

for performance testing a vehicle using an inertial dynamometer. The program will collect 

parameters of acceleration, torque and power of any vehicle under test. A summarized theory 

of inertial dynamometer is described and, briefly, the methodology used in the design of the 

hardware for experimental tests. Finally, results and conclusions are presented and future 

work and contributions. The development of new tools for measurement and automotive tests 

is a challenge field, due to the amount of complex systems working integrated in the vehicle 

to perform his function properly. However, this complexity gives a large field of research and 

development of new devices to measurement and tests. 
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1 INTRODUÇÃO 
A Faculdade de Tecnologia de Santo André tem realizado testes de desempenho e de 

emissões de gases poluentes em diversos tipos de veículos com o objetivo de apresentar aos 

alunos os sistemas automotivos e motivá-los a desenvolver estudos nessa área. Esses testes 

são realizados com auxilio de um dinamômetro de inércia que, através de um programa vincu-

lado ao dispositivo físico, coleta dados de velocidade angular e rotação para realizar estimati-

vas de torque e potência. Para os testes de emissões utiliza-se, além do dinamômetro, outro 

conjunto de equipamentos que coletam os gases e fazem as respectivas medidas. Deve-se des-

tacar que os dois sistemas são totalmente independentes. 

Por ser um sistema de aquisição de dados comercial e importado, é um sistema fe-

chado, de difícil manutenção, pouca integração com outros equipamentos e escassa disponibi-

lidade de informações o que dificulta a transmissão de conhecimentos entre as diversas disci-

plinas. Outro ponto relevante está na atualização constante dos equipamentos de teste devido 

à evolução da aplicação dos sistemas eletrônicos nos veículos. Estas atualizações exigem uma 

constante busca de sistemas de medição que diminuam a necessidade de testes de estrada, 

além de possuírem adaptabilidade para os diversos tipos de ensaios, tais como: teste de de-

sempenho, emissões, durabilidade entre outros. Esta situação enfatiza a necessidade de um 

sistema flexível de testes com possibilidade de integração e inserção de informações que faci-

litem o diagnóstico e o estudo dos diversos componentes do veículo. 

Portanto, este texto monográfico pretende iniciar a pesquisa e o desenvolvimento de 

um programa que atenda parte das questões discutidas acima, apresentando uma descrição 

teórica e prática do projeto, bem como os resultados e sugestões de propostas futuras. 

 

1.1 Objetivos e Motivação 
 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de aquisição de da-

dos para dinamômetros de inerciais utilizando-se a ferramenta de programação LabView©. 

Esse sistema permitirá a verificação dos parâmetros de aceleração, torque e potência de qual-

quer veículo submetido ao teste e contará ainda com o armazenamento de dados coletados 

para simulações futuras.  

Apesar de ser desenvolvido com uma ferramenta específica, este texto fornecerá in-

formações básicas para que seja possível seu desenvolvimento com outras linguagens de pro-

gramação. 
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As principais motivações para a realização desse projeto foram: em primeiro lugar, 

interesse em compreender os mecanismos e parâmetros que envolvem o desenvolvimento de 

um programa de aquisição de dados utilizando a ferramenta LabView©. Em segundo lugar a 

agregação de uma nova tecnologia - a ferramenta LabView©, à Faculdade de Tecnologia de 

Santo André, facilitando o aprendizado e a motivação dos alunos para as pesquisas no ramo 

de testes e medições automotivas. 

 

1.2 Conteúdo e Metodologia 
Este texto monográfico está distribuído da seguinte maneira: o capítulo 2 descreve os di-

versos tipos de dinamômetros e sua utilização, citando características e princípios de funciona-

mento. No capítulo 3, são abordados os componentes mecânicos e eletrônicos adotados no sistema 

implementado neste projeto. No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos a partir da im-

plementação do sistema de aquisição proposto. Finalmente, no capítulo 5, discute-se sobre as con-

clusões obtidas através dos resultados coletados, além de indicar possibilidades de novos estudos 

e desafios.  

 

1.3 Contribuições 
 Destacam-se como contribuições deste trabalho uma revisão bibliográfica sobre o tema 

“Dinamômetros Inerciais para Veículos”, descrição dos modelos matemáticos de funcionamento 

do equipamento e difusão da aplicação da linguagem de programação LabView© em sistemas de 

medição automotiva, além, naturalmente, de uma nova plataforma de ensaio de dinamômetro i-

nercial totalmente baseado na linguagem de programação LabView© e com código aberto. 

 

 

 

 

 



2. DINAMÔMETROS 
Com o aparecimento das máquinas a vapor no século XVIII, e posteriormente, com o 

desenvolvimento de motores de combustão interna, surgiu a necessidade de se medir os efei-

tos dinâmicos daquelas máquinas, tais como momento angular, torque, potência etc. Conse-

quentemente, pesquisadores da época pesquisavam e estudavam dispositivos que fossem ca-

pazes de executar tal feito.  

Em 1821, Gaspard Riche de Prony, um físico francês, desenvolveu o primeiro dispo-

sitivo com essa finalidade: o freio de Prony. Este equipamento consistia de um dinamômetro 

de fricção, indubitavelmente eficiente para a época, e que foi insubstituível por quase um sé-

culo. Décadas se passaram até a introdução do freio hidráulico por Willian Froude, engenhei-

ro naval, em 1877. Posteriormente, com o desenvolvimento de motores de corrente contínua, 

foi concebido em 1883 o dinamômetro de corrente contínua (SHERIF, 1985). 

Apesar das contribuições sobre a teoria de dinamômetros de correntes parasitas se-

rem formuladas pelo físico Francês Jean Bernard Leon Foucault, (1819 a 1868), o método 

somente foi implementado em um dispositivo por volta de 1928 (SHERIF, 1985). Nesse perí-

odo a medição de desempenho era voltada apenas para validação de motores de combustão 

interna.  

Com a criação do sistema de transmissão, a análise de desempenho passou para o ve-

ículo como um todo e os testes tiveram que ser aprimorados. A autora deste texto monográfi-

co desconhece o período de desenvolvimento desses métodos de teste. Discussões sobre seu 

desenvolvimento são citadas em relatórios da Sociedade de Engenharia Automotiva (SAE) 

datados de 1951, nos quais o foco da pesquisa era a medição de desempenho dos sistemas de 

freios veiculares. Naqueles documentos foram descritos em detalhes o funcionamento e o pro-

cesso de utilização do equipamento, que recebeu o nome de Dinamômetro de Inércia (JOER-

GES & SHINN, 2001). 

Outras pesquisas demonstram a utilização de dinamômetros de inércia também para a 

verificação de desempenho em veículos de corrida.  

 Como discutido acima, os dinamômetros de inércia eram usados para duas funções 

distintas: a medição de desempenho em sistemas de freios veiculares e a medição de desem-

penho de motores e sistemas de transmissão conjugados. 

Em muitas referências bibliográficas os dinamômetros citados anteriormente são ca-

racterizados como dinamômetros de absorção, cuja finalidade é absorver a energia gerada 

pelo motor. Existem ainda dinamômetros de transmissão descritos como transmissores de 
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energia para o sistema, cujo assunto não está nos objetivos deste texto. O leitor interessado no 

tema deve consultar (BANSAL, 2006). 

Os dinamômetros podem ser classificados como o representado na Figura 1, na qual 

se observam diversos modelos de dinamômetros. 

 
Figura 1 - Taxonomia dos Dinamômetros. 

 

2.1 Caracterizações dos tipos de dinamômetros  
 

Neste tópico serão descritas as características construtivas dos dinamômetros referi-

dos anteriormente. Este texto tem como objetivo o estudo do dinamômetro inercial, para os 

demais modelos será feita apenas uma abordagem simplificada de utilização. 

A definição de dinamômetros é a de um instrumento que efetua a medição da força 

em condições adversas de funcionamento do motor. Para a realização dessa medição, empre-

gam-se taxas crescentes de carga obtendo-se a variação de velocidade de uma massa previa-

mente estipulada, variação esta percebida pelo dinamômetro. (PIRRA & SANTOS, 1992). Ele 

é constituído de duas partes: a primeira delas, móvel e ligada ao motor, é acionada por ele; a 

segunda parte é fixa e atua diretamente sobre a parte móvel (MAGALHÃES, C. C. & SO-

BRAL, N. M., 2007). 

Como visto anteriormente, existem diversos tipos de dinamômetros sendo eles: di-

namômetros de fricção, dinamômetros hidráulicos, dinamômetros elétricos e dinamômetros de 

inércia,etc.  
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As classificações adotadas estão de acordo com o custo, potência, velocidade, res-

posta dinâmica, controle de estabilidade, inércia interna e outras características. Suas aplica-

ções estão diretamente relacionadas a:  

 Inspeção e manutenção de veículos; 

  Desenvolvimento de projetos de chassis e validação; 

  Desenvolvimento de projetos de motores e validação; 

 Desenvolvimento de projetos de sistemas de transmissão e suspensão e vali-

dação. 

 

2.1.1 Dinamômetros de Fricção 
 

O dinamômetro de fricção, também conhecido como freio de Prony, por ser o primei-

ro dinamômetro a ser construído, foi o mais simples em sua teoria. Seu trabalho fundamenta-

se em opor ao torque do motor um torque resistente, mensurável e controlável pelo operador. 

O dinamômetro de fricção, que é apresentado na  Figura 2, é composto por dois blocos de 

madeira, também conhecidos como cepos, e são representados na figura 2 como os elementos 

A e A’ montados tangencialmente ao tambor C. Nesse tambor C está conectado o motor sob 

teste. Conectada a um dos blocos de madeira está uma barra que exerce a função de alavanca 

(B), que, com o motor desligado, está em repouso na posição horizontal. 

Com o motor ligado o tambor gira e surge uma força tangencial (S) e, com o aperto 

dos blocos, surge um atrito entre o tambor e os cepos. A medição indireta da potência se faz 

aplicando um peso (P) na extremidade da barra e determinando a redução da rotação em fun-

ção do aumento do atrito estático no eixo do motor (GUEDES, 2005). 

 
 Figura 2 - Dinamômetro de Prony [Extraído de LUCCHESI,1989]. 
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Para essas condições a potência absorvida pelo atrito é igual à potência fornecida pe-

lo motor definida por: 

,
60

2 . LPnPot 





   (1) 

,
60

2 PLnPot 













   (2) 

na qual Pot  é descrito como a potência do sistema em Watts,  é definido pelo torque produ-

zido pelo mesmo,   é citada como rotações por segundo do motor em teste, L e o compri-

mento da barra em metros e P é o peso aplicado na extremidade da barra em Newtons (GUE-

DES, 2005). 

O desuso desse tipo de dinamômetro ocorreu devido aos seus inconvenientes. Dentre 

eles citamos: o rápido desgaste do dispositivo de fricção, a instabilidade além da dificuldade 

de refrigeração e de regulagem (PIRRA & SANTOS, 1992). 

 

2.1.2 Dinamômetros Hidráulicos  
 

Um dinamômetro hidráulico é constituído por um eixo rotor e um estator contendo 

água. As paredes do estator são construídas com aletas radiais com um ângulo  em relação 

ao eixo rotor, como visto na Figura 3, de maneira que essas cavidades provoquem um movi-

mento vertiginoso de turbilhonamento na água. Quando se inicia o teste, a força centrífuga 

gera um movimento altamente turbulento no eixo rotor e a água é impelida para o estator de-

pois de percorrer as paredes do estator; esta retorna às cavidades do rotor com uma velocidade 

inferior à da saída. Esse movimento é mantido enquanto o rotor girar. 

 
Figura 3 - Princípio de funcionamento do dinamômetro hidráulico [Extraído de MARTYR, 2007]. 

O torque do motor em teste é calculado a partir de uma relação entre velocidade e 

deslocamento da água através da inserção ou retirada de aletas e do rotor e/ou estator, que são 

responsáveis pelo grau de desenvolvimento dos vórtices das aletas conforme pode ser obser-

vado na figura 4. 
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Figura 4 - Trajetória da água [Extraído de LUCCHESI, 1989]. 

Nesse tipo de dinamômetro a energia produzida pelo motor é absorvida pela água, 

que tem duas funções: fluido de trabalho e fluido de arrefecimento. A regulagem da capacida-

de de frenagem é obtida pela modificação da massa de água circulante no interior do dina-

mômetro (HAICAL, 2009; PEREIRA, 2004). 
 

2.1.3 Dinamômetros Elétricos 
 

Os dinamômetros elétricos podem ser encontrados nas configurações dinamômetros 

de correntes de Foucault, de corrente alternada e de corrente contínua. 

 

2.1.3.1. Dinamômetro de Correntes de Foucault 

O princípio do funcionamento de um Dinamômetro de Corrente de Foucault, repre-

sentado na Figura 5, está intrinsecamente ligado ao fenômeno de geração de correntes elétri-

cas parasitas no interior de massas metálicas condutoras, imersas em campos magnéticos vari-

áveis, denominadas Correntes de Foucault (SOUZA, 2005). 

Quando o sistema está desligado, livre da presença de corrente de alimentação nos 

ímãs, o disco metálico não encontra dificuldades em realizar o movimento. Porém, é freado 

no momento em que uma corrente parasita inicia sua circulação proporcionalmente em rela-

ção a velocidade do disco. O fenômeno físico descrito nessa situação é definido pela Lei de 

Lenz, que é enunciada resumidamente na seguinte forma: “Qualquer corrente induzida tem 

um sentido tal que o campo magnético que ela gera se opõe à variação do fluxo magnético 

que a produziu” (HAICAL, 2009; SOUZA, 2005). 

A Figura 5 representa o princípio de funcionamento de um dinamômetro de corrente 

contínua. Quando o eletroíma é alimentado por uma corrente elétrica, ele induz um campo 

magnético ao redor do disco metálico. Este campo gera as correntes de Foucault no disco; 

estas correntes geram campos magnéticos opostos aos primeiros induzidos, freando o sistema. 
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A variação da corrente produz a variação de torque no dinamômetro. A medição deste torque 

é feita transferindo-se o valor para o instrumento através uma alavanca. 

 
Figura 5 - Princípio de funcionamento do Dinamômetro de Corrente de Foucault [Extraído de HAICAL, 2009].  

A larga utilização desse dinamômetro está relacionada com a produção de torques e-

levados em baixas rotações, a rapidez na resposta às variações de carga e a grande robustez. 

 

2.1.3.2 Dinamômetros de Corrente Alternada  

O dinamômetro de corrente alternada tem como característica a geração de energia 

elétrica em seus terminais na realização de procedimentos de teste em equipamentos, razão 

pela qual é descrito a partir do princípio de funcionamento de um gerador elétrico. Esta ener-

gia é absorvida por uma carga variável, que pode ser uma cuba eletrolítica ou um banco de 

resistores. 

Para a realização de testes mais precisos é necessária a correção dos instrumentos a 

fim de compensar perdas no rendimento do gerador. Os benefícios destas máquinas são a uti-

lização do dinamômetro como motor para acionamento do equipamento em teste, o tamanho 

reduzido e o baixo custo (HAICAL, 2009). 

 

2.1.3.3 Dinamômetros de Corrente Contínua  

Da mesma maneira que os dinamômetros de corrente alternada, os dinamômetros de 

corrente contínua acionam ou freiam o equipamento em teste, funcionando como motor elétri-

co, ou como gerador. A partir da força aplicada em uma célula de carga por um braço de ala-

vanca conectado à carcaça do gerador e do comprimento deste mesmo braço é possível calcu-

lar o torque. Como ilustrado na Figura 6, observa-se o princípio de funcionamento de dina-

mômetro de corrente contínua. 
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Figura 6 - Princípio de funcionamento do Dinamômetro de Corrente Contínua. [Extraído de OLIVEIRA, 2010]. 

As diferenças relevantes entre o dinamômetro de corrente contínua e alternada são: 

elevado volume, alto peso, necessidade de uma eletrônica mais complexa, alto custo. Por es-

ses motivos sua substituição por sistemas de corrente alternada é inevitável (HAICAL, 2009; 

OLIVEIRA, 2010). 

 

2.1.4 Dinamômetros de Inércia  
Diferentemente dos instrumentos citados anteriormente, o dinamômetro de inércia, 

visto na Figura 7, é um sistema de testes que, além de realizar cálculos de torque e potência 

considerando as perdas em todos os sistemas conjugados do veículo - como motor, sistema de 

transmissão, sistema de suspensão etc. - complementa outros testes necessários para sua ho-

mologação. Os principais exemplos são os testes de compatibilidade eletromagnética, testes 

de emissões de gases e testes de climatização, bem como diminuição significativa da necessi-

dade dos testes de estrada. Essas características o tornam uma ferramenta de vasta aplicação 

quando é necessário testar o funcionamento do veículo em condições de rolagem com acele-

ração e desacelaração.  

 
Figura 7 - Dinamômetro de Inércia. 

 [Extraído de http://www.revolutionsperformance.com/dyno.php]. 
  

A medição de força, e por consequência o torque e a potência, é feita em condições 

de aceleração ou desaceleração. Este processo exige o uso de um computador e de um sistema 
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de aquisição de dados para a verificação das características de desempenho devido à natureza 

transitória do teste. Os parâmetros medidos por este equipamento são definidos por conceitos 

da mecânica clássica. 

Esses conceitos se fundamentam na descrição do fenômeno da dinâmica de corpos 

rígidos em movimento de rotação. O torque resultante, fator que determina o giro de um corpo 

rígido, é explicado a partir do conceito de força. A força F


 que provoca uma rotação do corpo 

em torno de um eixo pode ser dividida em duas componentes. Uma delas é a componente ra-

dial rF , que tem a direção de r . Esta componente não provoca rotações. A outra, descrita co-

mo componente tangencial tF , é perpendicular a r  e tem módulo .*Ft senF  Esta compo-

nente provoca rotações, como visto na Figura 8 a seguir (NUSSENZVEIG, 2002). 

 
Figura 8 - Descrição do conceito de força em movimentos de rotação [Extraído de NUSSENZVEIG, 2002]. 

A realização do movimento está relacionada não apenas ao módulo da componente 

tangencial tF e sim também à distância entre o ponto de aplicação de F


 e o eixo de rotação. 

Com a consideração dos dois elementos define-se a grandeza chamada de torque ( ). 

))((  Fsenr  
(4) 

É possível deduzir ainda que quando diversos torques agem sobre um corpo, o torque 

total (ou torque resultante) é a somatória dos torques individuais. O símbolo de torque neste 

texto será res . 

A aplicação da relação fundamental da dinâmica das rotações, que alguns livros didá-

ticos mencionam como segunda Lei de Newton )( maFres   no movimento de rotação, para o 

cálculo de torque resultante res  , nos mostra que quando existe a relação do torque resultante 

com a aceleração angular   e com o momento de inércia I, obtém-se: 

 Ires . (5) 

Para determinação do torque em kgfm utiliza-se ainda um fator de correção: 
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8,9/ res  I . (6) 

A determinação do momento de inércia de um corpo rígido em relação ao eixo, ou 

seja, sua “relutância” em alterar sua velocidade, qualquer que seja ela, é dada pela equação 

fundamental:  

, dm² I  r  (7) 

na qual r é a distância perpendicular do ponto do elemento de massa dm em relação ao eixo 

de rotação. Portanto, o momento de inércia é uma medida da distribuição de massa em torno 

do eixo de rotação.  

Para cilindros homogêneos em relação ao eixo de rotação o momento de inércia é de-

finido por 

²,
2
1  I MR  (8) 

na qual M é a massa do cilindro e R é a distância ao centro do eixo. A unidade usada para a-

presentar o momento de inércia é kgm², pois a massa é dada em kilograma e o raio do cilindro 

em metros. Esta demonstração encontra-se no Apêndice 1. 

Depois de determinado o torque originário da aceleração do sistema, sabendo-se que 

ele realiza um trabalho e como consequência, energia cinética de rotação K varia. Logo, des-

creve-se equação fundamental da rotação K: 







  ²

2
1  K rot I , (9) 

na qual K é a energia cinética de rotação, I é o momento de inércia e   é a velocidade angular 

do sistema. 

Se a energia cinética de rotação é a única do corpo que sofre variações, a relação des-

ta com o trabalho w é definida pelo teorema do trabalho e energia cinética, considerando ago-

ra a energia como energia cinética rotacional, 

wII if  22
 if 2

1
2
1  K -K K  , (10) 

na qual I é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo fixo e i e f  são, respectiva-

mente: as velocidades angulares do corpo antes e depois do trabalho realizado. 

Considerando o trabalho realizado em um determinado tempo define-se a potência do 

sistema descrita pela equação: 


dt
dw  P . (11) 
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Neste projeto a apresentação de valores de potência no gráfico será na unidade de Ca-

valo-vapor -cv, para a determinação da unidade utiliza-se um fator de correção: 
 

2.716/P  , (12) 

no qual   é representado em kgm e   em rotações por minuto (NUSSENZVEIG, 2002; OBERG 

1962; JOÃO, 2010). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



3. IMPLEMENTAÇÃO EXPERIMENTAL  

O projeto desenvolvido trata-se de sistema de controle para o Dinamômetro Inercial 

720I, adquirido pela Faculdade de Tecnologia de Santo André, utilizando a ferramenta de 

programação LabView©. 

Neste capítulo serão apresentados os dados físicos do dinamômetro tais como valores 

geométricos (comprimento, área, volume etc), sensor utilizado para detecção da rotação do 

rolo, método de leitura do sinal fornecido pelo sensor, descrição do funcionamento do pro-

grama de controle e todos os parâmetros relativos à construção deste projeto. 

No diagrama esquemático da Figura 9 é representado de maneira sucinta o funcio-

namento do equipamento. Enquanto o veículo estiver acelerando os cilindros do dinamôme-

tro, o programa de interface do operador captará o sinal do sensor conectado a carcaça do 

mesmo e calculará dados de velocidade, torque e potência do veículo, ao final do teste esses 

valores serão apresentados na tela do computador. 

As unidades de torque e potência não são apresentadas no padrão do Sistema internacio-

nal – SI em virtude de o equipamento instalado na faculdade, usado para fazer comparações de 

resultados, não apresentar os valores esse padrão. 

 
Figura 9 - Fluxograma de funcionamento do projeto. [Extraído e adaptado de 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2974]. 

 
3.1 Componentes Mecânicos 

Esta seção descreverá o Dinamômetro Inercial Dynotech 720I fazendo considerações 

relevantes ao projeto no que se referem às especificações mecânicas, construções e geometri-

as. O equipamento instalado e alguns dos cilindros inerciais principais de sua estrutura são 

vistos nas Figura 10 e Figura 11, respectivamente.  
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Figura 10 - Dinamômetro Inercial Dynotech 720I. [Extraído de SILVA, 2010]. 

 
 

 
Figura 11 - Disposição física dos cilindros principais. 

 
O equipamento é constituído por oito cilindros, os quais estão dispostos em dois ei-

xos paralelos, conforme representado na Figura 12. Estes cilindros compõe cerca de 95% da 

massa do eixo e podem ser vistos esquematicamente nas cores vermelho escuro e azul, respec-

tivamente.  
 

 

 
Figura 12 - Representação da disposição dos Cilindros do Dinamômetro. 
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A mesma identificação adotada na Figura 12 é utilizada para apresentação dos dados 

geométricos dos cilindros na Tabela 1 nas quais as dimensões medidas e os resultados dos 

cálculos dos Momentos de Inércia individuais estão representados respeitando-se as cores 

adotadas na Figura 12.  

  
Tabela 1 – Dimensões físicas do eixo do Dinamômetro. 

  
Comprimento 

(m) 
Altura 

(m) 
Diâmetro 

(m) 
Raio 
(m) 

Área 
(m²) 

Volume 
(m³) 

Massa 
(kg) 

Momento de 
Inércia kgm² 

1a 0,8600 1,1000 0,2737 0,1369 0,0589 0,0647 508,2177 4,7606 
2a 1,1000 0,0220 0,3501 0,1751 0,0963 0,0021 16,6291 0,2548 
3a 2,0700 0,0600 0,6589 0,3295 0,3410 0,0205 160,6024 8,7157 
4a 0,2000 0,2200 0,0637 0,0318 0,0032 0,0007 5,4972 0,0028 
5a 0,2500 0,0800 0,0796 0,0398 0,0050 0,0004 3,1234 0,0025 
6a 0,3800 0,0900 0,1210 0,0605 0,0115 0,0010 8,1184 0,0148 
7a 0,2000 0,0900 0,0637 0,0318 0,0032 0,0003 2,2489 0,0011 
8a 0,8600 1,1000 0,2737 0,1369 0,0589 0,0647 508,2177 4,7606 
9a 1,1000 0,0220 0,3501 0,1751 0,0963 0,0021 16,6291 0,2548 
10a 2,0700 0,0600 0,6589 0,3295 0,3410 0,0205 160,6024 8,7157 
11a 0,2000 0,2200 0,0637 0,0318 0,0032 0,0007 5,4972 0,0028 
12a 0,2500 0,0800 0,0796 0,0398 0,0050 0,0004 3,1234 0,0025 
13a 0,2000 0,0900 0,0637 0,0318 0,0032 0,0003 2,2489 0,0011 
1b 0,8500 0,8000 0,2706 0,1353 0,0575 0,0460 361,0672 3,3040 
2b 1,1000 0,0220 0,3501 0,1751 0,0963 0,0021 16,6291 0,2548 
3b 2,0700 0,0600 0,6589 0,3295 0,3410 0,0205 160,6024 8,7157 
4b 0,2000 0,2200 0,0637 0,0318 0,0032 0,0007 5,4972 0,0028 
5b 0,2500 0,0800 0,0796 0,0398 0,0050 0,0004 3,1234 0,0025 
6b 0,3800 0,0900 0,1210 0,0605 0,0115 0,0010 8,1184 0,0148 
7b 0,2000 0,0900 0,0637 0,0318 0,0032 0,0003 2,2489 0,0011 
8b 0,8500 0,8000 0,2706 0,1353 0,0575 0,0460 361,0672 3,3040 
9b 1,1000 0,0220 0,3501 0,1751 0,0963 0,0021 16,6291 0,2548 
10b 2,0700 0,0600 0,6589 0,3295 0,3410 0,0205 160,6024 8,7157 
11b 0,2000 0,2200 0,0637 0,0318 0,0032 0,0007 5,4972 0,0028 
12b 0,2500 0,0800 0,0796 0,0398 0,0050 0,0004 3,1234 0,0025 
13b 0,2000 0,0900 0,0637 0,0318 0,0032 0,0003 2,2489 0,0011 
  Total      2507,2104 52,0666 

 
 
3.2 Componentes Eletrônicos 

Os componentes eletrônicos, suas funcionalidades e aplicações neste projeto são des-

critos nesta subseção. Observamos que, fundamentalmente, o Dinamômetro não possui senso-

res complexos, mas apenas um sensor de rotação baseado num sensor ótico. O equipamento 

original também possui uma mini estação meteorológica que mede localmente a pressão, a 

temperatura e a umidade do ar, de maneira a utilizar esses parâmetros para correção de potên-

cia devido a condições climáticas. Este trabalho não contempla o uso dessa estação e somente 

trabalhará com o sinal do sensor de velocidade angular. O uso da estação meteorológica será 

discutido como proposta futura na seção de conclusão. 
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3.2.1 Sensor Ótico de Rotação 

O sensor utilizado para detecção da rotação do rolo é um sensor óptico por barreira. 

Este detecta a luz ou a falta dela. Sistemas óticos por barreira são conhecidos pela utilização 

de sensores ópticos unidirecionais, ou seja, unidades de emissão e recepção distintas direcio-

nadas entre si para formação de um percurso de luz. A comutação do sensor e consequente 

alteração do estado da saída ocorrem quando um objeto interrompe o feixe de luz, com pode 

ser visto na Figura 13 (http://www.balluff.com.br). 

 
Figura 13 - Interrupção do feixe de luz no sensor [Extraído de http://www.balluff.com.br]. 

O dispositivo fisico do sensor utilizado no projeto é mostrado na Figura 14 onde se 

observa também as unidades de emissão e recepção de luz do mesmo e a peça mecânica que 

bloqueia o feixe de luz. 

 
Figura 14 - Sensor óptico do Dinamômetro. 

Neste projeto o sensor está fixado na carcaça do dinamômetro enquanto que a lâmina 

de metal gira em conjunto com o eixo b, como visto na Figura 12. Quando a lâmina interrom-

pe o feixe de luz do sensor, o sensor produz sinais digitais tipo agulha com um valor de ampli-

tude de aproximadamente 800mV. 
 

3.2.2 Condicionador de sinais. 

Condicionadores de sinais são dispositivos utilizados para alterar os valores do sinal 

de um sensor de forma controlada tais como amplitude e frequência. Ainda podem ser aplica-

dos, quando são necessários, filtros e modulação de sinal. 

Neste projeto verificou-se a necessidade de um deste dispositivo para amplificação do 

sinal do sensor óptico que possui um valor de amplitude não compatível com o equipamento 
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de leitura de sinais. O circuito condicionador é composto por um amplificador operacional 

CA3140, configurado no modo não inversor em malha fechada e dois resistores de 2,2kΩ e 

1kΩ, respectivamente. O esquema do circuito pode ser observado na Figura 15 a seguir. 
 

 
Figura 15 - Esquema do circuito condicionador de sinal. 

 
O cálculo de ganho desse tipo de circuito é definido pela equação13: 

,E 0 Ei
R

RR

i

if   (13) 

Na qual 0E é o valor de tensão na saída , fR é o resistor conectado a saída, 1R é o resis-
tor conectado à entrada invertida iE a tensão de entrada todos no respectivo circuito da Figura 
15. 

O leitor interessado em mais explicações detalhadas sobre amplificadores operacionais 

deve consultar (CARTER & BROWN, 2001). O circuito condicionador conectado ao sensor 

produz o sinal amplificado visto na Figura 16, um sinal de 2,68 V lido pelo dispositivo de 

leitura de sinais. 

 
Figura 16 - Sinal amplificado do sensor ótico. 

 

3.2.3.Dispositivo de Leitura de Sinais  

Para a leitura do sinal amplificado do sensor foi utilizado um dispositivo denominado 

NI USB-6210 DAQ do fabricante National instruments, como pode ser visto na Figura 17. 
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Figura 17 - Sistema de aquisição de dados NI6210 [Extraído de http://sine.ni.com/images/products/us/usb-

6210_l.jpg&imgrefurl]. 

Este dispositivo oferece características multifuncionais por disponibilizar dezesseis 

canais de dezesseis bits de resolução para entradas analógicas, quatro canais de entradas e 

saídas digitais e dois contadores. Todos contam com alimentação através do barramento USB 

(Universal Serial Bus), dispensando, portanto, alimentação de fontes externas para operar. 

Na Tabela 2 são apresentadas as principais características técnicas da placa de aqui-

sição NI USB-6210 DAQ. 

 
Tabela 2: Dados Técnicos da placa de aquisição NI USB-6210 DAQ 

Número de Entradas Analógicas 16 
Número de entradas digitais 4 
Número de saidas digitais 4 

Contadores de 32 bits 2 
Faixa de Valores na Entradas analógicas(V) - 10 a +10 

Nivel lógico saídas digitais TTL 
Maxima faixa de valores no contador (V) 0 a 5,25 

Nível lógico contador    TTL 
Maxima frequência do contador (MHz) 80 

 
3.3. Breve descrição do programa instalado no Dinamômetro 

O programa instalado para efetuar as medições foi adquirido juntamente com o equi-

pamento. Ele coleta os dados de rotação, calcula valores de torque e potência na roda e no 

motor do veículo e estima perdas dos sistemas auxiliades. Além dessa principal função, po-

dem-se encontrar recursos que facilitam apresentação de relatórios, e a manipulação do ins-

trumento pelo usuário, e adicionalmente:  

 A identificação do veiculo (ano, marca); 

 Registo de data e hora do teste; 
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 Funções de arquivos (abertura, salvamento, fechamento e exclusão); 

 Comparação entre vários arquivos de  testes; 

 Apresentação de gráficos e tabelas de dados coletados; 

 Possibilidade de alteração de unidades de grandezas nas representações gráficas (Para 

potência: Cavalo vapor- Cv, Watt - W, Horse power -Hp . Para torque Newton metro - 

Nm, kilograma força metro - kgfm); 

 Opções de escolha da marcha final de teste - a marcha de teste deve ser a marcha em 

que o motor permanece mais tempo na faixa de torque condição varia de acordo com a 

marcha adotada; 

 Correções de potência levando em consideração as condições climáticas (pressão, hu-

midade e temperatura do ar); 

 Cálculo da relação entre a rotação da arvore de manivelas e dos rolos inerciais; 

 Cálculo de diâmetros do pneu; 

 Distância percorrida no teste. 

 

Na Figura 18 são vistas imagens do programa de controle do dinamômetro instalado 

em um computador PC (Personal Computer), que acompanha o dinamômetro. A figura à es-

querda mostra a tela inicial do programa onde o operador seleciona a rotina a ser executada 

inicialmente, seja de registro de dados, calibração, comparação de arquivos, execução do teste 

entre outras, e na figura à direita vê-se a tela que controla a execução do teste desde a identifi-

cação da velocidade inicial do teste até o fim do mesmo. Ainda nesta tela é possivel a obser-

vação da distância percorrida no teste, dos máximos valores de torque e potência calculados e 

etc. O leitor interessado em conhecer como o dinamômetro é operado deve consultar (SILVA, 

2010). 

 
Figura 18 - Programa de controle do dinamômetro instalado [Extraído de SILVA, 2010].  
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3.4 O programa de controle 
O programa desenvolvido neste projeto utilizou a linguagem de programação LabVi-

ew© para o controle do dinamômetro. Esta escolha foi feita pelas diversas características que 

ela oferece para o desenvolvimento de programas, e estão descritas resumidamente a seguir: 

 Linguagem gráfica  

 Execução do programa determinada através de fluxo de dados (dataflow). 

 Interface de usuário interativa. 

Esses atributos trazem benefícios de aprendizagem, pois o código é formado por sím-

bolos e seu modelo é similar a um fluxograma e um esquema eletrônico, possibilitando rápido 

desenvolvimento com pouco tempo de treinamento. Outro ponto relevante é que os dados 

definem a execução de rotinas oferecendo ao LabView© algumas facilidades de utilização 

para aplicações científicas e de engenharia, especialmente em aplicações de aquisição e mani-

pulação de dados. A sua interatividade com o usuário favorece a compreensão tanto pelo sis-

temista quanto pelo operador. 

 

3.4.1 Descrição funcional simplificada do LabView© 

O código fonte de programação produzida pelo LabView© é denominado VI – Vir-

tual Instrument. Ele disponibiliza duas interfaces de interação com o programador. A primeira 

é o Painel Frontal. Nessa tela é possível a inserção de valores de entrada e sua correspondente 

resposta através de valores de saída, indicados das mais diversas maneiras desde um simples 

indicador numérico até gráficos em três dimensões e outros. O Painel Frontal é a interface de 

operação propriamente dita. A segunda janela é a do Diagrama de blocos, uma interface de 

fluxo de dados que define a funcionalidade do LabView©, conforme visto na Figura 19. En-

tenda-se que é no Diagrama de Blocos que são construídos os programas e subprogramas do 

LabView©. 

 

 
Figura 19 - Painel Frontal à esquerda e diagrama de blocos à direita, do LabView© 
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3.4.2Técnica de programação utilizada – Máquinas de Estados 

A organização do fluxo de dados manipulados no programa segue uma técnica com-

putacional denominada máquina de estado finito. Esta técnica pode ser descrita como uma 

seqüência de instruções a serem executadas, dependente do estado atual da máquina e de um 

estímulo atual. Desta maneira, o controle da ordem de execução do programa é exato, as roti-

nas são independentes e apenas ligadas pela variável de controle o que evita a repetição de 

códigos, além de prevenir contra execução de tarefas não desejadas (JOHNSON, 1997). 

Considere uma máquina M de três estados, como apresentada abaixo na Figura 20. 
 

 
Figura 20 - Máquina M  

Com a máquina de estados M no Estado 1, a rotina somente mudará sua posição atual 

para o Estado 2 se o valor atual de x for igual a 1. Se o valor atual de x for igual a 2 então, a 

máquina executará a rotina do Estado 3. A mesma lógica de raciocínio é utilizada na mudança 

do Estado 2 para o Estado 3 e vice-versa. Na utilização desta técnica observa-se a necessidade 

do controle de incremento da variável x no projeto. 

 

3.4.3 Metodologia do programa  

O programa de aquisição desenvolvido neste projeto, dentro do conceito do LabVi-

ew©, foi dividido em três grandes módulos: o primeiro para coleta dos dados de frequência, o 

segundo para o cálculo de valores de potência e torque e o terceiro para apresentação dos pa-

râmetros calculados do dinamômetro conforme a  

Figura 21. 
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Figura 21 - Descrição simplificada do programa de controle do dinamômetro. [Extraído de KITA-
NI, 2010]. 

 

3.4.3.1Coleta de dados de frequência 

A coleta de dados de frequência é feita pelo do contador do NI USB-6210 DAQ. Sua 

rotina no programa verifica a quantidade de pulsos coletados e o tempo de coleta com esses 

valores ele fornece ao segundo módulo o respectivo valor de frequência. 

 

3.4.3.2Cálculo de Torque e Potência 

De acordo com a Figura 22 a seguir, tendo os dados de freqüência coletados, é possí-

vel a determinação da rotação e da aceleração angular dos rolos inerciais com as equações 
descritas na mesma figura. Um fator de correção 

orC foi utilizado para corrigir a velocidade 

dos rolos inerciais em relação ao pneu do veículo, pois eles possuem diâmetros diferentes. O 

torque necessário para movimentar os rolos de uma determinada velocidade até outra qual-

quer é calculado utilizando o momento de inércia estimado e os dados de aceleração. Como a 

potência do sistema tem uma relação direta com o torque e com a rotação, seu valor também 

pode ser determinado. Com todos os valores pontuais de torque e de potência agrupados faz-

se a apresentação dos mesmos em seus respectivos gráficos.  

É possível observar um exemplo de cálculo pontual de torque considerando que o 

grupo de cilindros tenha um momento de inércia de 52,06 kgfm² e que o motor seja capaz de 

acelerar este grupo rolos de 5.000 rpm até 5.100 rpm em 1 segundo (α = 10,47 rad/s²). Desta 

forma, obtêm-se um torque de 545,06 Nm ou 55,61 kgfm. Para o cálculo de potência utiliza-

se a média de rotação entre os pontos medidos, no caso de 5.050 rpm, que produziu 391,80 cv 

neste pontos do teste [OBERG, 1962]. 
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Figura 22 - Fluxograma esquemático para o cálculo de Torque e Potência 

O gráfico de torque é formado por pontos medidos de rotação e por pontos calcula-

dos de torque. Já o gráfico de potência é produzido pela média de rotação nos pontos de rota-

ção do disco e por pontos com valores de potência calculados. 

 
3.4.3.3 Demostração dos valores calculados  

Uma das grandes características do LabView© é a quantidade de recursos disponí-

veis para a interação com o usuário e apresentação dos valores calculados. Com isso é possí-

vel tornar mais atrativos e de fácil visualização os programas desenvolvidos nessa plataforma. 

Este projeto utilizou gráficos e indicadores de medida para esta finalidade, como exemplifica-

dos na Figura 23. 

 
Figura 23 - Exemplos de visualização de gráficos e indicadores de medida do LabView©. 

Outro recurso utilizado neste projeto é o armazenamento de dados para a realização de 

posteriores releituras e simulações, ou seja, os dados aquisitados de frequência, torque e po-

tência são guardados em um arquivo formato Excel que depois podem ser acessados e nova-
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mente simulados sem a necessidade do veículo, trazendo comodidade e facilidade na localiza-

ção de defeitos em situações específicas do teste.  

 
3.5 Testes realizados 

Esta seção descreve as metodologias adotadas nos dois testes realizados, bem como 

esquemas de ligação e informações relevantes a execução do mesmo. 

A necessidade de realizar os dois testes se justifica para a confirmação de resultados 

consistentes em ambos e para possíveis alterações de apresentação dos mesmos de maneira a 

facilitar a compreensão simples e rápida do operador. A única diferença entre eles são a im-

plementação de filtros de tratamento com objetivo de minimizar os picos de valores.  

 Para a execução deles optou-se pela utilização do veículo GOL, ano 1994, da marca 

Volkswagen. Os testes consistiam em coletar os valores de rotação simulltaneamente no pro-

grama instalado e no programa proposto neste trabalho, fazer os cálculos correspondentes, 

produzir os gráficos de torque e potência e comparar os resultados. 

O dinamômetro possui um único cabo de ligação responsável pela conexão do sensor 

com o equipamento de tratamento de sinais do fabricante. Neste cabo são vistos os fios de 

alimentação do sensor e o de sinal (pino 3), uma derivação desse fio faz a conexão com o cir-

cuito condicionador de sinais proposto neste trabalho. Descrição detalhada do circuito encon-

tra-se na subseção 3.2.3. A partir do pino de saída do circuito integrado (pino 6) a ligação é 

feita diretamente no NI6210 (pino PFI1) e com um cabo USB está conectado ao computador. 

Uma representação simplificada do esquema de ligação pode ser vista na Figura 24.  

 
Figura 24 - Representação simplificada do esquema de ligação. 

Nesta etapa do teste é interessante ressaltar a necessidade de um dispositivo de aqui-

sição específico para frequência. Equipamentos que não tenham esta função apresentam valo-
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res de rotação não uniformes e com muito ruído, vistos na Figura 25, produzindo gráficos não 

condizentes com o esperado, mesmo após a inserção de filtros de tratamento. 

Valores de Rotação (Com ruído)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1 38 75 112 149 186 223 260 297 334 371 408 445 482 519 556 593 630

 Número de Amostras (n) 

Ro
ta

çã
o 

(R
pm

)

Rotação 

 
Figura 25 - Dados de rotação com ruído. 

A Figura 26 mostra os valores de rotação sem ruído, adequado para a medição. 

Valores de Rotação (Sem ruído)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341

Número de Amostas (n)

Ro
ta

çã
o 

(R
pm

)

Rotação

 
Figura 26 - Dados de rotação sem ruído. 

Outro ponto a ser destacado é a necessidade de o motor em teste estar aquecido e que 

o ambiente de simulações forneça as  condições climáticas da estrada para que os dados sejam 

coletados da forma mais real possível. Com relação ao programa de coleta de dados que o 

teste seja iniciado a uma rotação mínima de 2000 rpm faixa apropriada para testes de desem-

penho, pois, em termos mecânicos, o motor não está na condição de marcha lenta. 

Com a instrumentação adequada e a instalação de ventiladores de alta potência foram 

coletados os valores frequência e, por consequência, calculados os valores de torque e potên-
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cia necessários para movimentar os rolos inerciais utilizando o equipamento instalado e o 

programa desenvolvido neste projeto. A conparação e análise dos resultados obtidos são vistas 

no capítulo 4 - Resultados. 

 
 



4. RESULTADOS  
Esta seção tratará dos resultados encontrados na realização dos testes anteriormente 

descritos.  

Deseja-se discutir inicialmente que foram feitas algumas observações sobre as medi-

ções realizadas no equipamento: Ele mostra nos gráficos apresentados ao operador, como vis-

to na Figura 27, um valor de torque en cigueñal e potência en cigueñal, ou seja, valores de 

torque e potência estimados na árvore de manivelas do motor de combustão interna, que não 

são contemplados por este trabalho. Dos dados vistos nesta tela apenas o valor de potência 

rueda foi considerado, os outros dados utilizados na realização das comparações a seguir fo-

ram fornecidos pelo fabricante por meio de tabelas no fim do teste. Além disso, a média de 

erro percentual dos dados coletados em todos os testes foi estimada utilizando a equação: 

N
VV )/1(

ME 21
% rro

 
 , (6) 

na qual 1V  é o parâmetro a ser analisado do projeto proposto, 2V  o parâmetro do equipamento 

instalado e N é o número de elementos do conjunto. 

 

 
Figura 27 - Gráficos de torque en cigueñal e potência en ciguenãl mostrados no equipamento instalado. 
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Para que as comparações fossem feitas de maneira imparcial utilizou-se os recursos grá-

ficos do programa de planilhas eletrônicas Excel, além disso, as unidades de medida utilizadas 

não estão no sistema internacional – SI, porém na Figura 28 pode-se observar a tela de visua-

lização de resultados do projeto proposto. Com essas informações a análise dos resultados se 

justifica. 
 

 
Figura 28 - Imagem de visualização dos resultados pelo operador. 

 
 4.1. O Torque na Roda -Teste 1 

Os gráficos vistos na Figura 29 apresentam os valores de torque encontrados no e-

quipamento instalado em verde e no projeto proposto em laranja. O valor máximo de torque 

na roda para o primeiro caso foi de 17,94 kgfm a uma rotação de 3850 rpm. Para o segundo 

caso, 17,82 kgfm a 3830 rpm. Com referência às duas figuras, ainda é possível observar que o 

dispositivo comercial coleta uma quantidade de dados superior ao que é coletado por este tra-

balho o que mantém o gráfico sem muitos picos. Apesar disso, os gráficos possuem o mesmo 

traçado partindo de um torque de 12 kgfm a uma rotação de 2500 rpm aproximadamente, 

chegando aos máximos valores citados anteriomente e decrescendo até a faixa dos 10 kgfm a 

rotação de 6300 rpm por estimativa. Pode-se dizer que a média de erro percentual encontrada 

nos gráficos é de 2% 
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Figura 29 - Valores de Torque coletados do Equipamento Instalado e do Projeto Proposto Teste 1. 

 

4.2. O Torque na Roda -Teste 2 

O Teste 2 foi realizado com o intuito de comparar os valores apresentados em ambos 

os testes por isso as observações feitas serão sempre em relação aos dados do Teste 1 
 

Na Figura 30, observa-se os gráficos de torque coletados no Teste 2. Seus valores 

máximos são 18,26 kgfm à rotação de 3750 rpm e 17,97 kgfm à rotação de 3520 rpm. Lem-

brando dos resultados do Teste 1, cujos valores eram 17,94 kgm para a rotação de 3850 rpm e 

17,82 kgfm para a rotação 3830 rpm, percebe-se alguma divergência de valores que se justi-

fica por se tratar de um teste dinâmico, dependente do modo de operação e sendo pouco pro-

vável se conseguir altos índices de repetibilidade. 

Outro ponto que pode ser discutido são os picos de valores mais acentuados no Teste 

1 do que no Teste 2 do projeto proposto vistos nas Figura 29 e Figura 30, sua justificativa é a 

utilização de filtros de média que atenuam os valores dos dados e tornam o gráfico mais agra-

dável ao observador. 
 

 
Figura 30 - Valores de Torque coletados do Equipamento instalado e do Projeto proposto Teste 2. 



 40

4.3. A Potência na Roda-Teste 1 
Os valores de potência encontrados na realização do Teste 1 estão representados na 

Figura 31 Os pontos de potência máximos são 31,48 cv na rotação de 5375 rpm e 29,41 cv a 

5034 rpm respectivamente.  

Assim como o visto nos gráficos de torque das figuras anteriormente citadas observa-

se a quantidade superior de pontos no grafico do equipamento instalado que significa que as 

taxas de aquisição de dados do equipamento instalado são maiores do que a do projeto pro-

posto. Porém, estabelecendo um confronto entre os gráficos examina-se que o delineamento 

permanece similar, ou seja, a partir da rotação de 2500 rpm os valores de potência crescem até 

a rotação de 4000 rpm aproximadamente e a seguir apresentam poucas  taxas de variação.  

 
Figura 31 - Valores de Potência coletados do equipamento instalado  e do projeto proposto Teste 1. 

 
4.4. A Potência na roda-Teste 2 

Novamente quando comparamos os valores máximos dos gráficos da Figura 32, ou 

seja, 30,72384 cv a uma rotação de 5800 rpm e 30,002 cv a uma rotação de 5473 rpm, com os 

valores máximos potência do Teste 1, 31,48 cv na rotação de 5375 rpm e 29,41 cv a 5034 

rpm, percebemos a divergência de valores e a falta de repetibilidade que possuem os equipa-

mentos de teste dinâmicos. Mas como o dito anteriormente o que se busca é a aproximação 

dos valores como um todo e isso pode ser visto quando, mesmo que superficialmente. Mesmo 

assim um cálculo da média de erro percentual foi feito com o intuito de verificar as disparida-

des de valores encontrados em ambos os gráficos nas mesmas rotações. A média de erro per-

centual foi de 4% neste teste. 
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Figura 32 - Valores de Potência coletados do equipamento instalado e do Projeto Proposto - Teste 2. 

 
4.5. O Torque na roda – Fora das especificações -Teste 3 
 

Com o intuito de verificar se o equipamento estava medindo os sinais captados pelo 

sensor óptico realmente foi feito um terceiro teste no qual se fez a troca de marcha acima da 

rotação de 2000 rpm propositalmente, que é a rotação de inicialização do teste  

Assim, obteve-se os gráficos de torque da Figura 33 onde se pode notar a queda a-

brupta de torque na faixa de 3300 rpm, justificado pela mudança de marcha. Observa-se que 

ambos os gráficos se apresentam de forma similar mesmo em condições fora das especifica-

ções, ou seja, ambos os equipamentos medem e estimam os mesmos resultados.  

 

 
Figura 33 - Valores de Torque Fora das especificações equipamento instalado e projeto proposto Teste 3. 

 
4.6. A Potência na roda – Fora das especificações -Teste 3 

Da mesma forma que foi feita a coleta dos dados de torque da Figura 33, foi feita a 

coleta dos dados de potência vistos na Figura 34 e de forma similar vê-se a queda do valor de 

potência na mesma faixa de rotação aproximadamente 3300 rpm. Como o objetivo deste teste 
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3 era verificar se o programa de controle estava coletando as variações de sinal do sensor óp-

tico, o cálculo da média de erro percentual não foi estimado. 

 
Figura 34 - Valores de Potência - Fora das especificações Equipamento instalado e Projeto proposto Teste 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSÃO  

Apesar de estimar o valor do momento de inércia dos rolos, o trabalho sugerido che-

gou a valores muito próximos aos fornecidos pelo dispositivo comercial. Por se tratar de um 

teste dinâmico dependente do modo de operação é pouco provável conseguir altos índices de 

repetibilidade. As metodologias de projetos são divergentes, pois este projeto coleta dados a 

taxas constantes e o equipamento instalado aquisita valores de tempo.  

Como o equipamento instalado apresenta os parâmetros gráficos de torque e potência 

apenas na faixa de aceleração o mesmo princípio foi utilizado no projeto proposto para que 

fossem possíveis as comparações feitas na seção 4 Resultados.  

Em relação aos objetivos propostos pode se destacar que o dispositivo de aquisição 

de dados empregado proporciona a integração com outros dispositivos sensores e atuadores, 

desde que dentro das especificações, podendo ser utilizado para a espansão deste projeto. 

A linguagem LabView© possui recursos de customização facilitando a apresentação 

de dados ao operador do instrumento. A manutenção do projeto proposto é simples conside-

rando a escassa quantidade de componentes e a facilidade de substituição. 

Foi construída uma plataforma de simulação para a inserção de informações e visua-

lização de resultados sem a necessidade de muitos testes práticos garantindo a agilidade de 

respostas dos testes. 

 

5.1 PERSPECTIVAS E PROPOSTAS FUTURAS  

Como neste projeto a ferramenta de programação utilizada dispõe de muitos de re-

cursos no que se refere à coleta e manipulação de dados e o dispositivo físico é empregado em 

vários testes veículares, as melhorias pode ser feitas em vários segmentos: 

 Com foco no teste de desempenho, recomenda-se a leitura do sensor de rotação 

do motor, já que este parâmetro foi estimado a partir do programa instalado no 

equipamento da Faculdade. 

 No segmento de calibração, os dados de controle do veículo, tais como: abertura 

da válvula borboleta, pressão atmosférica, nível de combustível entre outros po-

dem ser aquisitados, interpretados e alterados de forma a melhorar o desempe-

nho ou emissões veiculares. Recomenda-se a aplicação da estação meteorológica 
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que compõe o conjunto do dinamômetro e fazer um estudo e descrição detalhada 

sobre o impacto das variações do ambiente no desempenho do veículo sob teste. 

 Para propostas de testes de emissões - novas implementações podem ser feitas 

com relação a aquisição e tratamento de sinais dos gases emitidos pelo veículo. 

 Sinais que podem ser lidos pelo próprio equipamento da National Instruments 

com adaptações ou por um dispositivo de fabricante terceiro. Além disso, a in-

terface com o operador pode trazer mais informações de identificação do veícu-

lo, ser adaptável para outros tipos de teste e o programa pode fazer comparações 

com testes feitos anteriormente produzindo relatórios.   

 
 
 



6.REFERÊNCIAS 
BANSAL, R. K. et al;  A text book of theory of machines (in S.I. units) Laxmi Publications 
Pvt Ltd,2006 
CARTER B. & BROWN T. R.; Handbook of operational amplifier applications, Texas 
Instruments, 2001. 
GUEDES, Manuel Vaz; Máquinas Eletricas- Resenha Histórica,2005 Disponível em pagi-
nas.fe.up.pt/maquel/rh/res_hist-49.pdf1 

HAICAL, Rafael da Cruz ; Desenvolvimento de um sistema de controle de dinamômetros 
para testes em motores de combustão interna, dissertação de mestrado, UFRGS, Porto Ale-
gre, 2009. 
HALLIDAY,Robert David, et al; Fundamentos da fisica  LTC volume 1, 8 edição, 2008 
JOÃO, C. A.; Anotações de aula- Sistemas de Transmissão Faculdade de Tecnologia de Santo 
André 2010  
JOERGES, Bernward & SHINN, Terry; Instrumentation Between Science, State and In-
dustry. Kluwer Academic Publishers, 2001. 
JOHNSON, Gary W.; LabView© Graphical Programming, 2ed. McGraw Hill, 1997. 
KITANI, Edson Caoru; Anotações de aula - Ferramentas Computacionais. Faculdade de 
Tecnologia de Santo André, 2010 

LUCCHESI, Domenico; O automóvel, curso técnico. Volume 2, Presença, 1989. 

MAGALHÃES, C. C.  & SOBRAL, N. M.; Bancos de Ensaio e Testes a Motores de Com-
bustão Interna, Instituto Politécnico de Bragança,  São Paulo, 2007. 

MARTYR, A.J. e outro; Engine Testing Theory and Practice, 3º edição. Butterworth Hei-
nemann. 2007  

NUSSENZVEIG,H.Moyses; Curso de Física Básica 1- Mecânica. 4 edição, Edgard Bluch-
er,2002 

OBERG, Erik et al; Machinery’s Handbook, 20ºedição. Hemus.1962. versão traduzida por 
Norberto de Paula Lima et al 

OLIVEIRA, Alinson Meneghetti de; Instrumentação de dinamômetro de rolos portátil, Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010   
OROPEZA, R. G et. al; Caracterización de masas inerciales en un dinamómetro de chasis, 
Universidad Nacional Autónoma de México 2007. 
PEREIRA,L.V.M.; Análise experimental da defasagem de abertura das valvulas de admissão 
em motores de combustão interna, dissertação de mestrado PUC Minas, Belo Horizonte, 
2004. 
PIRRA A. & SANTOS F., Ensaios de tractores, determinação de curvas  de potência e biná-
rio dos motores de ciclo diesel,  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 
1992.  
SHERIF, S. Gindy ; Force and Torque Measurement, A Tecnology Overview  Parte II- 
Torque. Volume 9, Experimental Techniques, Julho 1985. 
SILVA, Luiz Ricardo Trajano et al; Manual de Operação Dynotec 720i ,Faculdade de Tecno-
logia de Santo André, 2010 ~ 



 46

SOUSA, R.D; Balança de curie e correntes de foucault- Instrumentação para ensino , Uni-
camp 2005. 
THOMPSON, James K.,et al; The use of inertial simulator in brake dynamometer testing,  
Link Engineering Company, USA. 

http://www.balluff.com.br/admin/produtos/linhas/arquivos-pdf/2/Sensores%20%C3%9 
3ticos%20BR.pdf  
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 1 

Momento de inércia  
 

Momento de inércia, grandeza que se refere à distribuição de massa em um corpo rí-

gido, define a dificuldade deste corpo em modificar o movimento em relação ao eixo de rota-

ção e pode ser descrito pela equação fundamental: 
 dm² I    (1) 

na qual  é a distância perpendicular do ponto do elemento de massa dm em relação ao eixo 

de rotação. 

Os cilindros têm este princípio de cálculo fundamentado nas geometrias de anéis e 

discos. 

Para o anel visto na Figura 35 

 
Figura 35 - Anel 

Considerando o eixo de rotação perpendicular ao plano do anel e passando pelo seu 

centro toma-se  = R para todos os elementos dm, assim tem-se: 
 MR  IdmR I 22    (2) 

na qual M é a massa do anel. 

Para o disco visto na Figura 36 

 
Figura 36 - Disco 

Supomos o disco como sendo a somatória de vários anéis concêntricos elementares 

de raio  , largura infinitesimal d  e área dS = d2 cujo elemento de massa é dm, a massa 

total é M, o raio é R e sua área S é determinada por S = 2R  
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Os elementos de área têm uma relação de proporcionalidade com os elementos de 

massa já que o material é homogêneo. Sendo assim, tem-se: 

2
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Mdm
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Substituindo na fórmula elementar de momento de inércia [1]: 
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  (5) 

Obtemos finalmente, 

²
2
1  I MR  (6) 

Para o cilindro demonstrado na Figura 37 o mesmo resultado de momento de inércia 

é obtido, pois o elemento L é simplificado na relação de proporcionalidade de volumes como 

visto na equação seguinte: 

LR
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  (7) 

na qual dV é o elemento de volume do sólido. 

Portanto o valor do momento de inércia é independente da espessura do disco. 
 

 
Figura 37 - Cilindro  

A unidade usada para apresentar o momento de inércia é kgm² pois a massa é dada 

em kilograma e o raio do cilindro em metros   
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APÊNDICE 2 

Programa completo para controle do dinamômetro feito em LabView©  
 

 

Painel Frontal  
 

 
 
 

 
 



 50

Diagrama de Blocos  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


