
Resumo: O simulador computacional aberto é 

desenvolvido para o ciclo termodinâmico de uma 

turbina a gás aeroderivativa, baseado em um modelo 

matemático do ciclo de Brayton e nas peculiaridades 

do sistema propulsor, como, por exemplo, sua 

geometria. Um dos objetivos desse trabalho é 

auxiliar os alunos de graduação na compreensão dos 

conceitos básicos de Termodinâmica, Mecânica dos 

fluidos compressíveis e Transmissão de calor 

 

1. Introdução 
O simulador permite o estudo de diversas 

condições de operação da aeronave e de seu motor, 

amplamente utilizado, tanto para locomoção quanto 

para geração energética. 

O modelo matemático desenvolvido é baseado 

no ciclo de Brayton para turbinas a gás [1], e 

equaciona os princípios da conservação de massa, da 

quantidade de movimento e da energia, unidos à 

equação dos gases perfeitos, listados abaixo: 

 

(𝜌. 𝑣. 𝐴)𝑒 = (𝜌. 𝑣. 𝐴)𝑠 (1) 

(𝑚. 𝑐𝑃 . 𝑇 + 𝑄 + 𝑊 +
𝑚.𝑣2

2
)

𝑒
= (𝑚. 𝑐𝑃 . 𝑇 + 𝑄 +

𝑊 +
𝑚.𝑣2

2
)

𝑠
 (2) 

(�̇�. 𝑣 + 𝑝. 𝐴)𝑒 = (�̇�. 𝑣 + 𝑝. 𝐴)𝑠 (3) 

𝑝 = 𝜌. 𝑅. 𝑇 (4) 

 

Uma das relevâncias do modelo proposto é o 

desenvolvimento da termodinâmica da reação 

química na câmara de combustão [2], não 

considerada nas tabelas de fluidos compressíveis 

tradicionais. 

A reação química é elaborada para contemplar 

uma grande diversidade de hidrocarbonetos, com ou 

sem excesso de ar, dada por: 

 

𝐶𝑎𝐻𝑏 + 𝜆 ∙ 𝑐 ∙ (𝑂2 + 3,76 ∙ 𝑁2) →  𝑎 ∙ 𝐶𝑂2 +
𝑏

2
∙

𝐻2𝑂 + 𝑑 ∙ 𝑂2 + 𝑒 ∙ 𝑁2 (5) 

 

2. Metodologia 
As equações do modelo, acopladas às condições 

de contorno, constituem um sistema não-linear e são 

implementadas e solucionadas por iteração no 

software EES (Engineering Equation Solver) 

desenvolvido pela F-Chart Softwares©, possuidor de 

uma grande biblioteca de propriedades físico-

químicas das substâncias estudadas. 

É admitido o escoamento de um gás ideal em 

regime permanente e unidimensional na direção 

longitudinal da turbina, dividida nos seguintes 

volumes de controle: difusor, compressor, câmara de 

combustão, turbina e bocal de escapamento, 

ilustrados na Figura 1 

Os dados de entrada do simulador são as 

geometrias do motor e condições de voo, o que 

possibilita o estudo de diversos modelos de turbinas 

em variadas situações de operação. 

 

 
Figura 1 – Modelo esquemático de uma turbina a gás 

aeroderivativa. 

 

3. Resultados 
O software possibilita, além da solução, 

desenvolver gráficos que simulam as diversas 

condições de funcionamento da aeronave, de acordo 

com os dados de entrada do usuário, exemplificado 

pela Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Relação entre a variação geométrica do 

difusor e o trabalho fornecido pelo compressor. 
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