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RESUMO 

 

 

 

O controle dos motores à combustão interna é um sistema que tem evoluindo 

continuamente. Inicialmente, grande parte dos elementos desses controles eram gerenciados 

mecanicamente, porém, com o passar do tempo a eletrônica foi tomando seu espaço nessa 

área. Paralelamente, também podemos observar a evolução da informática que, atualmente, 

possui existem varias plataformas de desenvolvimento de software. Isto possibilita criar 

programas de uma forma muito mais rápida do que em linguagem de máquina.  

Este trabalho apresenta um controle da injeção de combustível, aplicada a um motor 

de quatro cilindros, através da implementação de um software em um computador comum. 

Para aquisição e gerenciamento de dados utilizou-se um hardware baseado em um circuito 

encontrado na monografia de doutorado de MILHOR (2002). Com os resultados obtidos 

foram extraídas informações tais como: curvas de tensão elétrica e frequência relacionados ao 

bico injetor. 

  

 

Palavras chave: Unidade de Injeção Eletrônica, Bico Injetor, LabVIEW®. 



 

 

ABSTRACT 

 

  

 

The control of internal combustion engines is a system that has been continually in 

evolution. At first, most of the elements of these controls were mechanical, but as time went 

by, the electronics equipments took place over the older system which had been in use for 

some time. We can also observe that the progressive prosperity of the computing system, 

which the development platforms were sustained and increased. With this program we were 

allowed to create programs faster than the optimized machine language.  

This monography presents a fuel injection control which is applied for a four-

cylinder engine, through the implementation of common computer software, for acquisition 

and management of the data. We have used a hardware based on a circuit from the thesis of 

MILHOR (2002). And as a result from our task we have obtained answers that were factual 

extracted information such as: curves of voltage and time frequency related with fuel injector. 
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1. INTRODUÇÃO 

O motor à combustão interna (MCI) de ciclo Otto aplicado em veículos sempre 

necessitou do auxílio de outros equipamentos para iniciar e manter o seu ciclo de 

funcionamento. Esses componentes são responsáveis por gerenciar variáveis do motor, tais 

como: controle da injeção de combustível, controle de admissão de ar e gerenciamento da 

centelha de ignição. Essas variáveis são responsáveis pela formação e a queima da mistura ar-

combustível e, consequentemente, produção de energia para o motor funcionar. 

Segundo Braga (BRAGA, 2007), antigamente o controle da mistura ar-combustível e 

posterior queima era feita através do conjunto formado por: carburador, platinado, distribuidor 

e bobina de ignição. Eram sistemas eletromecânicos e proporcionavam um baixo desempenho 

e controle em relação à economia de combustível e controle das emissões de gases poluentes. 

Como não era uma preocupação da época, esses sistemas prevaleceram durante muito tempo. 

Na década de 1950 surge o desenvolvimento dos sistemas de injeção mecânica de 

combustível, onde houve estudos sobre injeção direta e indireta. (BRAGA, 2007; BOSCH, 

2005). 

Porém, em comparação com a injeção direta, os sistemas de injeção indireta 

combustível se tornaram mais eficientes e foram desenvolvidos para trabalhar a mistura de 

ar/combustível de maneira a buscar um melhor aproveitamento do combustível injetado e sua 

evolução ocorreu continuamente (BRAGA, 2007). 

Na década de 1960, em virtude do surgimento de regulamentações de controle de 

emissões de gases poluentes, obrigou as indústrias automobilísticas a buscarem novos 

sistemas de controle que proporcionassem uma melhor eficiência do motor à combustão 

interna. Isto porque o sistema de controle utilizado até então era ineficiente frente às novas 

exigências. Paralelamente a essas questões, o desenvolvimento de circuitos digitais de baixo 

custo impulsionou a adoção de sistemas de controle eletrônicos e microprocessados. Estes 

componentes traziam a possibilidade de trabalhar a admissão de ar, o tempo de injeção e o 

avanço de ignição com maior precisão, melhor controle e flexibilidade. 

Os fatores históricos que motivaram o investimento da implementação da eletrônica 

no controle do regime do motor à combustão interna são descritos a seguir com base em 

(ALMEIDA, 2005). Depois das regulamentações houve a crise mundial do petróleo que 

ocorreu na década de 1970. O que caracterizou esta crise foi o fato do preço do petróleo, que é 

o produto base para os combustíveis ser elevado pelos países que efetuam sua extração em 

mais de 10 vezes (na época foi de US$ 2,50 para US$ 30,00 por barril).  
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Houve então uma retomada de investimentos nas pesquisas iniciadas em 1950, no qual 

ocorreu o desenvolvimento da injeção indireta e até os dias atuais é o método mais conhecido 

e utilizado na injeção de combustível onde temos melhorias em cada novo modelo de sistemas 

de controle conforme a atualização nas normas de redução de emissões poluentes. 

1.1 Motivação 

Os MCI's modernos têm o seu gerenciamento operado por um sistema de controle, 

denominado como Unidade de Controle Eletrônico (ECU - Electronic Control Unit), este 

componente é o “cérebro” de todo o sistema. Através deste componente são processadas e 

determinadas as ações decorrentes durante o funcionamento de motor. Este processo é 

realizado com base no gerenciamento da formação e da queima da mistura ar/combustível 

através da ECU, tendo como variáveis de entrada os sinais dos sensores instalados no motor e 

na periferia. Essas variáveis coletadas pelos sensores permitem determinar a condição 

instantânea de funcionamento do motor. A ECU, tendo extraído as informações dos sensores, 

processa os dados e através das estratégias programadas são determinadas as ações 

necessárias. Isso ocorre através de sinais de comando dados pela ECU diretamente aos 

atuadores, tais como o bico injetor. Assim, é garantido o funcionamento do motor de 

combustão interna de maneira otimizada. 

1.2 Objetivo 

O objetivo desse trabalho é desenvolver uma software usando o programa LabVIEW® 

(Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench), da NI (National Instruments), que 

seja capaz de controlar, através de um computador comum, a injeção monoponto de 

combustível para manter o funcionamento de um motor de ciclo Otto. A proposta é substituir 

uma ECU veicular por um sistema de gerenciamento didático e aberto permitindo que se 

possa desenvolver novas estratégias de controle do MCI. Pretende-se substituir a ECU 

original de um veículo e instalar um hardware e software desenvolvido em LabVIEW®. 

Deseja-se também comparar este sistema didático com a ECU original do veículo 

analisando o tempo de injeção e o comportamento sobre o bico injetor, bem como possíveis 

atrasos e interferências de um sistema que trabalha com um computador externo via USB. 

1.3  Organização do texto 

O capítulo 2 traz uma revisão do ciclo de trabalho do motor de ciclo Otto, descrevendo 

os temas que serão a base para compreensão e também para o desenvolvimento deste projeto. 

O capítulo 3 apresentará toda a metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho, bem 
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como o detalhamento do hardware, descrevendo a composição e função do circuito 

eletrônico, e também a descrição do software, detalhando as estratégias de gerenciamento 

implementadas no computador. No capítulo 4 serão discutidos e analisados os resultados 

alcançados dos experimentos realizados como a proposta deste trabalho. Finalmente, no 

capítulo 5 estão as conclusões alcançadas de todo o trabalho e as perspectivas futuras de 

continuação do projeto. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo descreve de forma sucinta um breve histórico e alguns detalhes técnicos 

e conceituais de um MCI baseado no ciclo Otto e alguns de seus componentes que são objeto 

de estudo deste trabalho. Apresenta-se também nas últimas seções a descrição do veículo 

utilizado e para os testes e um breve histórico da ECU utilizada originalmente no veículo de 

teste, bem como algumas características. 

2.1 Breve histórico 

Foi Leonardo da Vinci quem propôs a elevação de peso através do fogo, conforme um 

esquema de funcionamento datado do ano de 1508 demonstrando que o conceito de utilizar 

energia térmica é mais antigo do que as máquinas a vapor de Watt (CAMARA, 2006). 

Na segunda metade do século XVII foi efetuada a primeira tentativa de obter um 

trabalho através do movimento de um pistão. Utilizou-se como combustível a pólvora e isso 

ocorreu pouco tempo após a invenção da arma de fogo (DIAS, 2011). Christian Huygens 

idealizou o motor a pólvora através do conhecimento deste processo e Denis Papin propôs a 

criação de uma máquina a vapor que posteriormente foi melhorada através do estudo de 

James Watt. Graças a este avanço, impulsionou-se o inicio da revolução industrial na segunda 

metade do século XVIII (CAMARA, 2006). 

Posteriormente, Henry Hood em 1759 efetuou um estudo para utilizar ar quente em 

máquinas e muitos anos depois George Caley criou o motor a ar em 1807. Em 1859 houve o 

início de uso do combustível de maneira mais acentuada por causa da exploração de 

combustíveis fósseis o que contribuiu de forma positiva para o desenvolvimento de novos 

tipos de motores (STONE, 1999). 

Alphonse Beau de Rochas propôs um ciclo a quatro processos termodinâmicos 

distintos, patenteando-o em 1862. Porém, não construiu nenhuma máquina que trabalhasse 

através deste processo. Em 1872, através desses estudos, Nikolaus Otto construiu uma 

máquina que trabalhava com quatro tempos usando combustível fóssil que podia ser  

facilmente armazenado. A queima desse combustível ocorria internamente no cilindro, 

diferentemente da máquina a vapor. Essa máquina foi então chamada de motor de combustão 

interna, e seu funcionamento ficou conhecido como Ciclo Otto (ALMEIDA, 2005; DIAS, 

2011). 
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2.2 Motor de combustão interna 

O Motor à Combustão Interna (MCI) é o elemento responsável por proporcionar a 

geração de energia, através da conversão da energia química contida no combustível em calor 

e em seguida em trabalho mecânico (BOSCH, 2005).  

O MCI mais utilizado é de êmbolo alternativo, onde o êmbolo faz o movimento de 

trabalho oscilando do PMS (ponto morto superior) ao PMI (ponto motor inferior), produzindo 

um movimento rotacional através da biela para a árvore de manivelas. Enquadra-se neste tipo, 

o motor de quatro tempos de ciclo Otto, nas quais os quatro tempos são: curso de aspiração ou 

admissão, curso de compressão, curso de combustão ou expansão e por fim a exaustão ou 

descarga. 

2.2.1 Ciclo Otto ideal 

O processo demonstrado a seguir define o funcionamento teórico do ciclo Otto do 

motor de combustão interna, através destes estudos foi criado o método de funcionamento do 

motor de quatro tempos, no qual a ignição ocorre por uma centelha e a combustão da mistura 

ocorre a volume constante (ALMEIDA, 2005). O gráfico de pressão versus volume da Figura 

1  mostra o ciclo proposto. 

 

Figura 1 - Ciclo termodinâmico de pressão x volume de um motor de combustão interna [Extraída de Almeida, 2005]. 

A curva acima é também conhecida como ciclo de Carnot e pode ser compreendido da 

seguinte maneira: 

a)   O processo de passagem do ponto 1 ao ponto 2: é a fase da compressão 

isentrópica (entropia constante), onde o volume diminui a medida em que a 

pressão aumenta. 
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b)   O processo de passagem do ponto 2 ao ponto 3: é a fase onde ocorre a troca de 

calor a volume constante e aumento da pressão. Não há a ocorrência de 

trabalho, devido o volume ser constante. 

c)   O processo de passagem do ponto 3 ao ponto 4: é denominada como fase de 

expansão isentrópica, onde ocorre um processo de trabalho inverso ao processo 

de compressão isentrópica. 

d)   Por fim, o processo de passagem do ponto 4 ao ponto 1: é a fase de rejeição de 

calor a volume constante. Não há a ocorrência de trabalho, e também é aqui 

que ocorre o recomeço do ciclo. 

2.2.2 Ciclo Otto real 

O ciclo de trabalho real de motor de ciclo Otto apresenta algumas variações em 

relação ao ciclo idealizado por Carnot. Ao contrário da teoria, se detectaram as seguintes 

variações em virtude de: perdas devido à construção mecânica não ideal e homogênea, 

combustão proporcionada pela mistura ar-combustível não ser ideal e a influência das 

características dos gases reais. A Figura 2 apresenta o gráfico de pressão versus volume dos 

processos resultantes do motor real. 

 

Figura 2 - Ciclo termodinâmico de pressão x volume real de um motor de combustão interna [Adaptado de 

Almeida, 2005]. 

Almeida (ALMEIDA, 2005) faz a descrição desse processo operação da seguinte 

forma: 

a)  O processo do ponto 1 ao 2: é a admissão da mistura, quando o pistão se 

movimenta do PMS ao PMI, ocorrendo a admissão da mistura ar-combustível. 
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b)   Do ponto 2 para o 3, e em seguida para o ponto 4: é denominado o processo de 

compressão real. Neste processo ocorre um trabalho maior do que o previsto 

no ciclo Otto ideal. Isso se explica pelo fato do processo não ser isentrópico e 

também a queima da mistura real não ser formada instantaneamente. 

c)   Indo agora para a passagem entre os pontos 3, 4 e 5: se vê uma troca de calor. 

Ao contrário do ciclo ideal ocorre uma variação de energia, isso é notado, pois 

o volume não é constante entre esses pontos. 

d)   Partindo do ponto 5 para o ponto 6: encontra-se o processo de expansão não 

isentrópica. Não é somente neste, mas em outros processos deste motor se nota 

que a entropia nunca é constante. 

e)   E para finalizar o último processo ocorre entre o ponto 6 e o ponto 1: a 

expulsão dos gases resultantes da combustão. Neste caso, são descartados os 

gases queimados para que ocorra novamente a admissão de uma nova mistura 

ar-combustível, e assim o ciclo se completa. 

 

2.2.3 Quatro tempos do motor ciclo Otto 

O motor de êmbolo alternativo mais utilizado e conhecido é o de quatro cilindros, 

como já mencionado anteriormente, na qual seu regime de trabalho, ciclo Otto, é 

compreendido e definido por quatro tempos. Cada tempo corresponde a 180º no curso da 

árvore de manivelas. Assim, o ciclo completo dos quatro tempos é de duas voltas do eixo ou 

720º.  

 

Figura 3 - Ciclo de operação do motor ciclo Otto (A) admissão (B)  compressão (C) expansão/combustão (D) exaustão 

[Adaptado de Malfatti, 2009]. 

A figura 3 ilustra os quatro tempos de funcionamento do motor Otto. Na figura A está 

representada o 1º tempo, denominado como Admissão. Observa-se que o êmbolo está sendo 

puxado pela árvore de manivelas do PMS ao PMI, provocando a ocorrência de uma diferença 
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de pressão, entre a pressão atmosférica externa e a câmara do cilindro. Esta diferença é a 

depressão causada pelo movimento alternativo. Como a válvula de admissão esta aberta e a 

válvula de descarga esta fechada, a depressão permite que o ar e o combustível sejam 

absorvidos para dentro do cilindro. Sendo que o combustível tem que ser admitido na 

quantidade necessária para formar a mistura ar-combustível antes de entrar no cilindro. 

Na figura B ilustra-se como ocorre o 2º tempo, é a fase de compressão. Nessa ocasião 

as duas válvulas estão fechadas, a mistura ar-combustível fica comprimida na câmera de 

combustão. Nesse momento o êmbolo esta sendo forçado pelo eixo da árvore de manivelas a 

fazer o percurso do PMI ao PMS. Ocorre a elevação da pressão e da temperatura dentro do 

cilindro, à medida que vai diminuindo o volume, até ficar somente o volume correspondente à 

câmera de combustão. Quando o êmbolo esta se aproximando do PMS é acionada a vela de 

ignição fornecendo a centelha e o inicio da combustão. 

Na figura C ilustra-se o 3º tempo, o momento da combustão e expansão do gás: após o 

centelhamento da vela, ocorre o início da queima da mistura ar-combustível. A propagação da 

chama resulta na expansão do gás formado, elevando ao máximo a pressão e a temperatura no 

interior do cilindro. Como as válvulas estão fechadas, uma força é gerada para empurrar o 

êmbolo novamente do PMS ao PMI. Nesta ocasião a pressão e a temperatura diminuem antes 

de atingir o PMI. Este é o único dos 4 tempos onde ocorre o trabalho deste cilindro. Como se 

trata de um motor de 4 cilindros nos outros tempos outros cilindros estarão gerando o trabalho 

para manter o movimento rotativo do motor. 

E para finalizar, a figura D demonstra o 4º tempo, exaustão: a válvula de descarga é 

aberta, e o êmbolo que esta no PMI expulsa o gás para fora do cilindro, até atingir o PMS. Os 

gases resultantes possuem quinze vezes o volume do próprio cilindro, portanto, não é somente 

o movimento do êmbolo que faz com que este elemento seja expulso, mas também a pressão 

gerada por ele (MALFATTI, 2009). 

2.3 Sistema de injeção indireta 

O sistema de injeção indireta monoponto apresenta por característica um único injetor 

eletromagnético, que é responsável pelo fornecimento de todo o combustível consumido pelo 

motor, independentemente do número de cilindros, mas sim do momento em que o motor faz 

a admissão de ar, já explicada. Esse componente fica posicionado atrás da válvula borboleta 

como ilustra a Figura 4 a seguir. 

A função do injetor é pulverizar o combustível no momento de aspiração do ar para 

que através da depressão possam ser carregadas as partículas do combustível até o interior do 
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cilindro, de maneira a obter uma mistura homogênea. Consequentemente se tem um melhor 

aproveitamento na queima do combustível. 

 

Figura 4 - Representação esquemática do sistema monoponto [Extraída de Pujatti, 2007]. 

Segundo Pujatti (PUJATTI, 2007), no motor de quatro tempos e de quatro cilindros 

com sistema monoponto são realizadas duas injeções de combustível a cada volta completa da 

árvore de manivelas, pois com esse motor cada admissão ocorre em meia volta do motor, ou 

seja, 180º do eixo da árvore de manivelas. 

2.3.1 Válvula injetora eletromagnética 

A válvula injetora de combustível é o atuador responsável por dosar a quantidade do 

combustível. Esse dispositivo é controlado através do acionamento da corrente elétrica gerada 

em sua bobina. Desta forma, atraindo magneticamente a agulha e dando passagem ao 

combustível pressurizado dentro da válvula para o lado externo. Caso seja cortada a 

alimentação de corrente elétrica, não terá mais indução magnética na bobina e a mola interna 

do atuador fará retornar a agulha para sua posição inicial. Na figura 5 temos uma ilustração do 

injetor eletromagnético, juntamente com o regulador de pressão de combustível, sensor de 

temperatura e válvula borboleta. Além destes itens, esta figura ilustra o momento onde se 

inicia a formação da mistura ar/combustível. 

 

Figura 5 - Representação de uma válvula eletromagnética injetora de combustível monoponto [Extraída do site 

Mecanicomaniacos]. 
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2.4 Sensor Hall 

O Sensor Hall é um componente que proporciona medir uma variação de indução 

magnética por meio da tensão e frequência. Ele é acoplado ao distribuidor de ignição, cujo 

elemento trabalha sincronizado com a rotação do motor. 

 

Figura 6 - Distribuidor com impulso Hall [Extraída de Bosch, 2005]. 

Observando a figura 6 pode-se analisar como é feita a detecção da variação da rotação 

usando esse sensor, onde se tem quatro lâminas (1) espaçadas igualmente no rotor que tem a 

função de determinar um dos quatro tempos do MCI. A célula Hall (3) encontra-se entre duas 

peças condutoras magneticamente (2). No instante da passagem de uma das lâminas entre a 

célula Hall e o condutor interno ao rotor, ou seja, no entreferro (4), irá ocorrer uma variação 

do campo magnético entre os condutores e indiretamente haverá também uma variação de 

tensão elétrica entre os terminais do sensor. Desta forma, é feita a leitura da rotação do 

veículo e identificação da posição dos cilindros do motor. Nessa mesma figura acima, esta 

ilustrado o gráfico da variação de tensão em função do tempo (BOSCH, 2005). 
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2.5 Veículo Utilizado 

O modelo utilizado para estudo e desenvolvimento desse trabalho é um veículo 

Volkswagen Gol 1.0i 1995 controlado por uma ECU Monoponto EEC-IV CFI, que pode ser  

visto na figura 7. O carro é patrimônio da Fatec Santo André e possui arquitetura aberta e 

didática, o que facilita a aprendizagem, pois possui uma extensão dos terminais dos 

conectores. Isto facilita a identificação dos pinos correspondentes aos sinais elétricos das 

informações do motor.  

Essas informações são as entradas e saídas para o controle do seu funcionamento que é 

feito pela ECU do modelo EEC-IV através de um conector de 60 vias, nesta versão que 

contempla o funcionamento do sistema OBD-I (On Board Diagnose) é efetuada a leitura de 

diversos sensores para que seja processado e enviado para as devidas ações de atuação no 

motor. Esse sistema tem por finalidade gerenciar o funcionamento do motor à combustão 

interna de quatro cilindros utilizada pelo veículo. 

Este motor é a parte do veículo que será controlado pelo nosso protótipo em 

substituição a ECC-IV, o mesmo irá efetuar a função da ECC-IV, utilizando somente um sinal 

digital para a entrada e outro para a saída do modulo eletrônico do motor. 

 

 

Figura 7 - Fotografia do Gol no laboratório da Fatec Santo André 
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Unidade eletrônica de comando original do veículo 

Baseado na analise funcional da EEC (Electronic Engine Control) - IV, ilustrada na 

figura 8, se extraiu as informações necessárias para o funcionamento do protótipo desse 

trabalho, que tem o objetivo de substituir a ECU original. O objetivo é compreender como  

esse dispositivo controla o momento exato da injeção do combustível. 

 

Figura 8 - Unidade de Gerenciamento ECC-IV original do Gol 

Segundo o website Old Fuel Injection, o primeiro modelo da ECU EEC foi criado pela 

Ford em 1978. Os veículos que possuíam a primeira EEC, também já utilizavam os sistemas 

de tempo pré-determinado de ignição e válvula EGR (Engine Gas Recirculation). 

Na versão EEC-II, criada em 1979, foi acrescentado um motor de passo para controlar 

os gases do espape direcionados de volta a entrada de ar. 

Já com a versão EEC-III, criada em 1980, surge a central de injeção eletrônica de 

combustível. 

Por fim, a versão EEC-IV, criada em 1984, se diferencia em relação a sua versão 

anterior, o sistema OBD-I (On Board Diagnose). Segundo o website SOSmecanico, essa 

unidade realiza leituras dos seguintes sensores: 

a) Sensor da temperatura da água; 

b) Sensor da temperatura do ar de admissão; 
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c) Sensor da massa de ar de admissão; 

d) Sensor da velocidade do veículo; 

e) Sensor da posição da válvula borboleta do acelerador; 

f) Sensor da posição da árvore de comando de válvulas; 

g) Sensor da posição da árvore de manivelas; 

h) Sensor de rotação do motor; 

i) Sensor da concentração de O² no escapamento; 

j) Interruptor do ar condicionado; 

k) Interruptor da pressão da direção hidráulica; 

l) Sensor da posição do pedal de embreagem. 

E através do processamento dos dados obtidos a EEC-IV comanda as seguintes 

operações: 

a) Marcha lenta; 

b) Injeção de combustível; 

c) Quantidade de mistura ar-combustível; 

d) Ignição e ângulo de avanço da centelha; 

e) Abertura e fechamento da válvula de canister; 

f) Abertura e fechamento da válvula EGR; 

g) Acionamento da bomba de combustível; 

h) Efetua controle da temperatura do motor. 

Dentre todos componentes de leitura ou atuação que a ECU original necessita para 

manter o funcionamento do motor, será utilizado nesse projeto o sensor de rotação Hall e o 

acionamento da válvula injetora. 

O website Old Fuel Injection complementa, explicando sobre outras versões a frente 

da EEC-IV. Mas para esse projeto será necessário apenas entender até a quarta versão. 
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Nos testes do aspecto funcional do veículo, utilizando um osciloscópio digital, nota-se 

que a unidade EEC-IV determina a injeção do combustível sempre que ocorre uma borda de 

subida ou descida do sinal de onda quadrada gerada pelo sensor Hall, a figura 9 demonstra 

essa informação. Fato esse determinante para o desenvolvimento do projeto. 

 

 

Figura 9 - Demonstração da borda de subida e descida do sensor Hall e acionamento do injetor. 

 

Outro fato que se nota observando a figura 10 é o tempo de processamento entre a 

borda do sinal do sensor Hall e o acionamento da injeção, onde se encontrou um pequeno 

atraso de resposta. Na borda de subida houve uma diferença de 680 us e na borda de descida 

houve uma diferença de 240 us. 

 

Figura 10 - Demonstrativo da analise do tempo de processamento da ECU original. 
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho visa desenvolver um programa através da plataforma de 

desenvolvimento LabVIEW® que seja capaz de controlar a injeção de combustível para um 

MCI de quatro cilindros Volkswagen 1.0i, originalmente controlado pelo sistema EEC-VI 

Monoponto. Para isso será utilizado um computador portátil como gerenciador de controle, 

uma placa de aquisição de dados, um condicionador de sinal de rotação, e uma placa de 

circuito de potência. 

3.1 Plataforma de Desenvolvimento do Software 

A plataforma para desenvolvimento de softwares denominada  LabVIEW® 7.1 é  

conhecida também como instrumentação virtual e foi criada pela National Instruments. Uma 

de suas características é o fato de utilizar a linguagem G, ou seja, um ambiente de 

programação gráfica, na qual se pode construir instrumentos virtuais de fácil aprendizagem.  

Com essa ferramenta é possível fazer um computador comum interagir com outros 

sistemas eletrônicos através de um dispositivo de aquisição de dados. Por ter essa 

flexibilidade de adaptação se encontram muitas aplicações na indústria. Também se 

encontram vários estudos acadêmicos e científicos utilizando o LabVIEW® como ferramenta 

de desenvolvimento para novas aplicações. 

Segundo o website da empresa suas ferramentas de hardware e software ajudam a 

integrar conceitos teóricos e aplicações práticas de uma forma flexível, o que auxilia ao 

desenvolvimento de analises e pesquisas em diversos setores. Essa flexibilidade esta também 

ligada ao fato da National Instruments utilizar-se de diversas tecnologias, tais como USB 

(Universal Serial Bus), RF (Radio Frequency), Wireless, XML (Extensible Markup 

Language), Java, Bluetooth entre outras. 

O sitio da empresa na internet também explica que podemos encontrar exemplos dos 

softwares, desenvolvidos no ambiente LabVIEW®, em áreas como automotiva, aeroespacial, 

controle industrial, medicina, biotecnologia, entre outras áreas. As aplicações são em 

simuladores, sistemas embarcados, protocolos digitais, sistemas de áudio, calibragem, entre 

outras.  

Segundo Cerqueira et al (CERQUEIRA et al, 2009) um software criado no ambiente 

LabVIEW® é denominado VI (Vitual Instruments), temos um exemplo na figura 11. O 

programa possui duas interfaces de desenvolvimento: uma é chamada de Diagrama de Blocos, 
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parte responsável por execução das instruções criadas; e a outra é denominada Painel Frontal, 

que é uma interface de interação com o Diagrama de Blocos. 

 

 

Figura 11 - Representação de uma V.I. [Extraído de Cerqueira et al, 2009]. 

 

3.2 Componentes do hardware 

A composição de hardware necessária para substituir a ECU original foi composta de 

duas partes. Uma é um hardware pronto que conecta o computador, via USB para o “mundo” 

físico, dispondo de entradas e saídas digitais e analógicas. A segunda foi um conjunto de 

condicionadores de sinais de sensores e driver de potência para alimentar o bico injetor, visto 

que o hardware da NI utilizado não tem condicionamento para alguns sinais e nem saída de 

potência e controle por corrente, para o bico injetor. Na figura 12 está ilustrado o hardware 

completo juntamente com o notebook e no Apêndice A é encontrado o diagrama elétrico do 

mesmo. As seções seguintes descrevem esses equipamentos. 

 

Figura 12 - Hardware completo ligado ao notebook 
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3.2.1 Condicionador de sinal 

O condicionador de sinal de rotação, ilustrado na figura 13, foi baseado em um 

circuito utilizado por Milhor (MILHOR, 2002), e visa fazer a leitura do sinal do sensor Hall 

do veículo. A adequação desse sinal é necessária para que a informação gerada pelo sensor 

possa ser utilizada pela placa de aquisição da NI. A saída do condicionador produz um valor 

do sinal em nível lógico alto, correspondente a 5V, e o valor do sinal correspondente a nível 

lógico baixo igual a 0V. Assim, é gerado um sinal de onda quadrada, cujo período é 

proporcional à rotação do motor. 

 

Figura 13 - Interface para aquisição de sinal sensor Hall [Extraída do trabalho da Fatec adaptado de Milhor, 2002]. 

O objetivo de utilização do circuito condicionador do sinal Hall é monitorar a rotação 

do motor de forma que a tensão encontrada seja condicionada á tensão utilizada pela ECU. 

Desta forma pode-se determinar o momento certo para a injeção de combustível. 

3.2.2 Placa do circuito de potência 

O circuito ilustrado na figura 14 tem como função controlar a corrente elétrica que 

alimenta a bobina do bico injetor de combustível, denominada como L1. Isso ocorre através 

do acionamento no terminal 1 do LM 1949. Trata-se de um sinal de nível lógico alto, 

fornecido pela placa de aquisição de dados.  

Ao receber o sinal de acionamento o circuito integrado LM 1949 aciona a base do 

transistor Q1 permitindo que haja corrente elétrica circulando na bobina injetora. Assim, a 

bobina atrairá, magneticamente, a agulha do injetor, que por sua vez, permitirá a passagem do 

combustível. 

Caso seja fornecido um sinal de nível lógico baixo, ao terminal 1 do LM 1949, a 

corrente elétrica da base do transistor Q1 será saturada, não permitindo que haja corrente 

elétrica na bobina do injetor.  
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Outra função do LM 1949 é a limitação da corrente elétrica que passa pela bobina. 

Controlando essa corrente entre os valores de 1A e 4A. E isso ocorre através da leitura da 

queda de tensão, de um sensor de corrente o resistor RS, pelo no terminal 4. 

 

Figura 14 - Circuito de interface para válvula injetora [Extraída de Datasheet LM 1949, 2001]. 

3.2.3 Placa de aquisição de dados 

A placa de aquisição de dados DAQ (Data Acquisition) USB-6009, pode ser vista na 

figura 15. A placa USB-6009 foi utilizada para ligar o computador e o motor à combustão 

interna. Esse sistema proporciona trabalhar com entradas e saídas de sinais de tensões que 

podem ser analógicas e digitais, ou seja, essa placa é um elemento de conversão de grandezas 

elétricas em dados e vice-versa. Assim, através desse circuito o software desenvolvido em 

LabVIEW® é capaz de receber as informações, processa-las e por fim retornar a resposta 

necessária. 

  

Figura 15 – DAQ USB-6009 [Extraída de User Guide and Specifications NI USB-6008/6009]. 
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Esse dispositivo de aquisição de dados possui 32 terminais, os quais estão 

descriminados na figura 15 B. Dentre eles a DAQ possui:  

a) 12 terminais destinados a serem entradas e saída digitais (P0.0...7;P1.0...3); 

b)  8 terminais entradas analógicas (AI 0...7); 

c)  2 terminais saídas analógicas (AO 0 e AO 1); 

d) 1 terminal de ground digitais (GND); 

e) 6 terminais de ground analógico (GND); 

f) 1 terminal de referência com tensão continua de +5V; 

g) 1 terminal de referência com tensão continua de +2,5V; 

h) E por fim, 1 terminal de entrada que pode ser usando como um contador de evento 

ou trigger (PFI.0). 

Ele possui ainda um contador de 32-bit juntamente com uma interface USB. 

No nosso protótipo esse circuito efetua a leitura do sinal digital recebida vindo do 

condicionador de sinal, e também é gerada a resposta de acionamento à placa de potência.  

Através do terminal PFI.0 a placa DAQ USB-6009 detecta os sinais de rotação do 

motor. As entradas analógicas são utilizadas para ler sinais do TPS. 
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3.3 Desenvolvimento do Software 

O software desenvolvido é baseado no fluxograma abaixo na figura 16. E a seguir esta 

demonstrada a explicação do mesmo, através das VI’s desenvolvidas. 

 

Figura 16 - Fluxograma da rotina de injeção. 

Inicialmente, são executadas as VI's responsáveis por preparar as entradas e saída de 

cada rotina. Em seguida, se vê a execução dos laços de repetições onde é feita a identificação 

dos valores de entrada, e também, onde é gerada a resposta correspondente. No Apêndice B 

encontra-se o diagrama do software completo, o seu funcionamento detalhado e separado por 

rotina será descrito a seguir. 
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3.3.1 Rotina do identificador das bordas de descida 

A figura 17 representa uma das rotinas do software, que é responsável por efetuar a 

identificação da borda de descida do sinal de rotação. Por um processo do LabVIEW®, ocorre 

por fluxo de dados no software desenvolvido e a partir disso, essa rotina trabalha da seguinte 

maneira: 

a) A primeira VI da esquerda para a direita da sequencia é DAQmx Create Virtual 

Channel, onde através dela é pré-estabelecido que será feira a contagem dos sinais 

de borda de descida (falling), a contagem será feita quando ocorrer uma variação do 

sinal digital de alta para baixa (count up), também é estabelecido o começo da 

contagem em 0 (zero) e por fim é indicado o terminal da DAQ USB-6009 onde 

deverá fazer a leitura através da porta DEV1/crt0, correspondente a entrada PFI.0; 

b) A VI seguinte é a DAQmx Start Task, responsável por permitir a inicialização da 

contagem; 

c) Em seguida começa-se a execução do while loop, onde temos a VI DAQmx Read 

que fornece o valor da contagem das bordas de descidas. Esse valor é armazenado 

no shift register, onde esse valor é comparado com o valor de leitura da DAQmx 

Read na execução seguinte do laço while loop. As condições para essa comparação 

são: se as variáveis são iguais, significa que não houve uma nova borda de descida 

e a variável Sinal_Borda_Descida não é verdadeira (false); caso os valores forem 

diferentes a variável Sinal_Borda_Descida será estabelecida como verdadeira 

(true). Ainda dentro do laço temos uma variável local do aux_stop que permite que 

os três laços do programa possam parar de executar no mesmo momento através do 

botão virtual Stop que esta em outro laço; 

d) Seguindo para a próxima parte da rotina, temos a VI DAQmx Stop Task, 

responsável por finalizar a leitura; 

e) Por fim, temos a VI Simple Error Handler que apenas indica quando um erro 

ocorreu no decorrer do processamento.  
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Figura 17 - Parte da VI, identificador da borda de descida. 

 

3.3.2 Rotina do gerador do período de injeção  

A figura 18 mostra a rotina responsável por determinar o período em que o injetor 

deverá fornecer o combustível a cada borda de descida. Essa rotina funciona da seguinte 

forma: 

a) Inicialmente através da VI DAQmx Create Virtual Channel (esquerda) é 

estabelecido o tipo de leitura elétrica através da unidade que no caso é Volts. Nessa 

VI é estabelecido também os limites de máximo (5V) e de mínimo (0V) e indicado 

o terminal Dev/ai3 da DAQ USB- 6009 para se fazer a leitura da tensão, o qual esta 

acoplado ao potenciômetro; 

b) A VI seguinte é a DAQmx Timing que estabelece a amostragem (1000) e define que 

é uma amostra finita (finite samples); 

c) Continuando a observação da rotina encontramos a VI DAQmx Control Task que 

inicia a leitura do valor analógico; 

d) Finalmente chega-se ao while loop onde a VI DAQmx Read nos fornece o valor de 

tensão lido. Esse valor é convertido em um valor inteiro pela convert 1DWfm to 

DDT e armazenado na variável Periodo_injecao. Assim como na rotina anterior, 

temos uma variável local do aux_stop para finalizar o laço; 

e) Por fim, como a rotina anterior temos a VI DAQmx Stop Task para finalizar a 

leitura e a VI Simple Error Handler para indicar a ocorrência de um erro. 
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Figura 18 - Parte da VI, gerador do período de injeção. 

 

3.3.3 Rotina do gerador de injeção  

A última rotina do software está representada nas figuras 19 e 20. E sua função é 

executada dessa forma: 

a) Como nas rotinas anteriores temos a VI DAQmx Create Virtual Channel 

estabelecendo o terminal da DAQ USB-6009 que será utilizado como uma saída de 

um valor digital através da porta Dev1/line0/port0 e que será definido como uma 

linha para cada canal (one channel for each line); 

b) A seguinte VI é a DAQmx Start Task, responsável por iniciar a utilização do 

terminal P0.0; 

c) Por fim, a execução do while loop: onde através de uma variável local do 

Sinal_Borda_Descida, que possui um valor determinado na rotina da seção 3.3.1, é 

determinada a condição para o switch case:  

    Caso esse valor seja true o switch case executará a sequência de três processos, na 

figura 19:  

1) A saída P0.0 será igual ao nível lógico alto, abrindo o bico injetor;  

2) Esperará o tempo em milissegundos de acordo com o valor Periodo_injecao, 

estabelecido na rotina da seção 3.3.2;  

3) Enfim, a saída P0.0 voltará ao valor de nível lógico baixo onde se finaliza a 

injeção do combustível. 
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Figura 19 - Parte da VI, gerador da injeção que habilita o injetor. 

 

Caso esse valor seja false o switch case não executará nenhuma instrução como 

pode ser vista na figura 20. 

 

 

Figura 20 - Parte da VI, gerador de injeção desabilitando o injetor. 

d) Complementando, ainda observado o laço while loop das figuras 19 e 20, temos um 

botão de Stop que finaliza a execução desse laço e dos outros laços das seções 

anteriores através da variável aux_stop, questão já explicada anteriormente. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Neste capítulo são discutidos os resultados dos testes desenvolvidos com o sistema 

descrito no capítulo anterior, na qual se podem analisar as respostas encontradas para o 

acionamento do bico injetor em função da identificação da borda de descida do sinal de tensão 

do sensor Hall. Ao substituir a ECU original do veículo por um computador comum, 

consegue-se demonstrar que é possível suprir a demanda de combustível necessária para o 

funcionamento do motor. Isso durante o regime de funcionamento em que o motor se 

encontrar com uma temperatura ideal. Sendo assim, antes dos testes com o protótipo, é 

necessário deixar o motor funcionando com a ECU EEC-IV durante o tempo da partida a frio, 

antes de se acoplar o sistema desenvolvido. E por fim através da utilização de um 

osciloscópio para analise, foram alcançados os resultados que serão vistos a seguir. 

4.1 Analise de divergências entre a ECU original e o protótipo 

O protótipo desenvolvido apresentou um tempo de injeção mínimo de 2,0 ms. Um 

valor próximo do gerado pela ECU original do veículo, correspondente a aproximadamente 

1,48 ms. 

Analisando a divergência entre o sinal de injeção (pino P0.0 da DAQ) e a leitura do 

sinal de entrada do sensor Hall (pino PFI 0 da DAQ) encontra-se um atraso de resposta, que 

varia entre os valores de 2,0 ms a 4,8 ms. A EEC-IV apresenta valores de atraso baixos como 

podemos ver na figura 9, onde estão demonstrados os atrasos referentes às bordas de subida e 

descida, e esses valores são baixos. 

Outro fator de divergência que foi encontrado em injeções acima de 2 ms de período é 

a ocorrência de falhas no processamento que provocam valores diferentes dos períodos pré-

determinados. As figuras 21 e 22 ilustram esse fato. 

 

Figura 21 - Erro de processamento, tempo de injeção fora do pré-determinado de 3 ms. 
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Figura 22 - Erro de processamento, tempo de injeção fora de pré-determinado de 4 ms. 

4.2 Analise em diferentes rotações 

Através do sistema desenvolvido foi possível suprir a demanda de combustível na 

rotação de 1442 RPM correspondente a um período de aproximadamente 20,8 ms na leitura 

do Sensor Hall, até uma rotação máxima de 5769 RPM, esse por sua vez corresponde a um 

período de 5,2 ms. Acima deste valor de rotação ocorreram falhas na injeção de combustível, 

ocorrendo uma descontinuidade no funcionamento do motor. Essa descontinuidade promove 

oscilações no mesmo e na carroceria do veículo. 

A tabela da figura 23 nos mostra o quanto o atraso de resposta torna-se significativo à 

medida que se aumenta a rotação do motor, pois o período do sinal fornecido pelo sensor Hall 

se aproxima do valor do atraso. Para analisar esse fenômeno foram extraídos gráficos dos 

experimentos onde as injeções pré-estabelecidas eram de 2 ms de período. Os valores 

acrescentados à coluna da variável atraso de resposta correspondem aos atrasos de respostas 

mais significativos encontrados nos testes, as figuras 24 e 25 das páginas a seguir ilustram os 

dados obtidos. 
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Dados coletados Dados calculados 

Período do Hall 

(ms) 

Atraso de 

resposta (ms)  

Fator de atraso 

(%) 

Frequência do 

Hall (Hz) 

Rotação do 

motor (RPM) 

20,8 2,4 11,53 48,07 1442 

18,8 3,2 17,02 53,19 1602 

13,2 2,8 21,21 75,75 2272 

12,4 4,8 38,7 80,64 2419 

10,2 2,2 21,56 98,03 2941 

9,4 3,8 40,42 106,38 3191 

8,6 4,4 51,16 116,27 3488 

7,4 2,8 37,83 135,13 4054 

6 3,2 53,33 166,66 5000 

5,6 3,2 57,14 178,57 5357 

5,4 3,4 62,96 185,18 5555 

5,2 3,8 73,07 192,3 5769 

 

Figura 23 - Tabela da variação de frequência. 

O Fator de Atraso é proporção entre os tempos encontrados nas analises, de acordo 

com a seguinte formula: 

100
)(

)(
(%) 

msHalldoPeríodo

smspostaredeAtraso
atrasodeFator   (1) 

A rotação do motor é possível determinar através da formula a seguir: 

)(

30
)(

msHalldoPeríodo
RPMmotordoRotação    (2) 

A frequência do Hall corresponde ao inverso do período encontrado: 

)(

1
)(

msHalldoPeríodo
HzHalldoFrequência    (3) 

Os gráficos da figura 24 e 25 mostram os parâmetros analisados, onde há informações 

de tempo (ms) e tensão (V). Lembrando que todos possuem um período fixo de injeção de 2 

ms. Observa-se que o pico máximo de tensão no acionamento do injetor foi de 34V, gerado 

pelo colapso da bobina. O elemento responsável por esse valor limite é um diodo Zener de 

33V, localizado paralelo ao transistor no circuito de potência, visto na figura 12.  
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Figura 24 - Sinais de rotação e acionamento do injetor das maiores frequências. 

Outros fatos que se destacaram no sinal de rotação são os valores inconstantes dos 

atrasos de respostas entre o acionamento, dado na borda de descida, e a resposta de abertura 

do injetor. Somente no primeiro gráfico, correspondente a um período de alta rotação com 5,2 

ms, é que os  valores de atrasos possuem valores constantes. 

Observa-se que sinal de acionamento da injeção possui dois picos de colapsos na 

bobina em todos os acionamentos. O que provavelmente pode ser caracterizado pelos 

componentes do hardware utilizado. 
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Figura 25 - Sinais de rotação e acionamento do injetor das menores frequências. 
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5. CONCLUSÃO 

Observando os resultados alcançados deste experimento conclui-se que o programa 

desenvolvido através da plataforma LabVIEW® responsável por definir a quantidade de 

tempo que irá ficar aberto e o momento de abertura e fechamento do bico injetor para 

controlar a injeção de combustível para a formação da mistura, em um sistema monoponto, 

alcançou resultados satisfatórios para analise. Pois o conjunto como um todo pode 

proporcionar ao MCI um funcionamento adequado na sua temperatura ideal de 

funcionamento, e consegue manter o ciclo de trabalho do motor, somente com a leitura do 

valor de rotação, esse proporcionado pelo sensor Hall. 

Analisando os resultados podemos observar alguns fatos interessantes, tais como, o 

atraso de resposta e o período fixo inicial de 2,0 ms, que podem ser consequência do 

processamento do computador. Como se trata de um equipamento que executa vários 

programas simultaneamente pode-se chegar à conclusão que por esse motivo é gerado este 

tempo de atraso e um período fixo de injeção inicial. Outro fator, que poderia influenciar é o 

tempo de troca de informações entre a placa de aquisição de dados e o computador, pois a 

comunicação entre os dois é através da saída USB. 

Nos testes práticos do protótipo foi possível obter os valores de mínima e de máxima 

frequência e também de rotação, baseados no sinal do sensor Hall, em que o sistema mantém 

o regime de trabalho do motor à combustão interna. Caso se faça melhorias suprindo as 

questões abordadas acima, pode-se encontrar outro valor para rotação máxima. 

Como perspectivas futuras, para continuar este trabalho, pode-se citar o 

desenvolvimento, analise e estudo para determinar se há alguma solução das deficiências 

encontradas nesse sistema, para isso será preciso estudar o tempo de resposta entre a troca de 

dado durante a transmissão e a recepção de informações. 

Outra questão a se discutir é o fato do sistema não ser robusto ao ponto de garantir o 

funcionamento do motor na partida a frio. Seria preciso acrescentar uma rotina no software 

que monitora a temperatura do MCI para identificar a condição em que o motor se encontra e 

executar a ação necessária, com a finalidade de manter um bom funcionamento. 

Por fim, como melhoria do projeto sugere-se acrescentar ao controle do software a 

leitura de alguns sensores: 

a) Sinal da posição da válvula borboleta que é controlada através do pedal do 

acelerador. Essa variável deverá ser implementada ao controle do período da 

injeção de combustível. 
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b) Sensor de massa de ar para medição da massa e possível variação na quantidade 

de combustível injetada. 

 E através dessas novas informações: 

a) Efetuar um controle efetivo da curva de torque através de uma nova rotina que 

software. 

b) E utilizar todo esse processo para um motor que utiliza o sistema de injeção 

multiponto. O que pode ser feito utilizando o motor de um mockup. Após efetuar 

a adequação necessária do hardware e também do software ao motor. Esse pode 

possuir diferentes tipos de leituras, tal qual a verificação da rotação do veículo 

através do sensor indutivo. 
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