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Introdução: Neste trabalho será estudada a aplicação do método de otimização de
gradientes conjugados para o estudo de consumo em automóvel híbrido do tipo
“Full-Hybrid”, ou seja, gasolina, álcool e baterias elétricas de níquel-metal, o foco,
portanto, será um ponto ótimo de consumo e rendimento de tais combustíveis
utilizando este método para traçar uma metologia ótima de cálculos e padrões de
análise. Objetivo: Estudar o método de gradientes conjugados e aplicar os
conhecimentos adquiridos ao estudo de consumo de um motor “Full Hybrid”, e,
encontrar um ponto ótimo de consumo e rendimento para os combustíveis álcool e
gasolina, e a utilização da bateria de níquel-metal, utilizando do método de gradientes
conjugados. Metodologia: O método do Gradiente Conjugado foi criado visando à
resolução de problemas lineares iterativamente. Considerando as matrizes de
coeficientes simétricos definidas positivamente, o método converge em um número
finito de iterações.  Contudo, quando se trata de matrizes não simétricas o método não
converge da mesma maneira. Em automóveis full-hybrid, ou seja, que utilizam
gasolina, álcool e baterias de níquel-metal para gerar energia para o motor, existe uma
porcentagem para o uso de ambos os combustíveis. Com isso, limitamos as variáveis a
suas características e pesos no cálculo e encontramos o resultado através de uma
matriz do método. Resultados: Utilizando do método supracitado, o modelo do carro
definido anteriormente, validando assim, a utilização de dados reais, e com as
restrições e variáveis do sistema já definidas, chegamos às situações abaixo. Os dados
de valor de álcool (R$1,99) e gasolina (R$2,80) foram adquiridos em pesquisa de
mercado no dia 23/03/12 na cidade de Ipatinga/MG. 1º situação: Uso rodoviário:
Utilizando os dados de consumo limitando a autonomia a 14,6 Km/L para álcool e 19,4
Km/L para gasolina, em uso rodoviário, incluindo a autonomia das baterias, concluí-se
que o ponto ótimo de consumo e rendimento, para uma distância de 600 quilômetros é
de 31,4 litros de álcool e 7,3 litros de gasolina. 2º situação: Uso urbano:
Utilizando os dados de consumo limitando a autonomia a 11,7 Km/L para álcool e 16,4
Km/L para gasolina, em uso rodoviário, incluindo a autonomia das baterias, conclui-se
que o ponto ótimo de consumo e rendimento, para uma distância de 300 quilômetros é
de 18,5 litros de álcool e 5,4 litros de gasolina.
Espera-se que estes valores se alterem no decorrer da pesquisa, a fim de encontrar 
valores onde o uso de todos os recursos do carro sejam otimizados. Conclusão: Após o
uso das sistemáticas de cálculo e análise de todas as matrizes, podemos concluir que
todas as restrições e variáveis foram corretamente determinadas a fim de se conhecer
um ponto ótimo de consumo e rendimento. Sendo assim, esperamos ótimos resultados
no decorrer desta pesquisa.

Palavras-chave: Automóveis full-hybrid. Gradientes conjugados. Otimização. 

Agências de fomento: FAPEMIG

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


