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RESUMO 
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DESENVOLVIMENTO DA CINEMÁTICA DE SUSPENSÃO DE UM 

VEÍCULO POR MEIO DE UM MODELO SEMI-EMPÍRICO DOS PNEUS 
AUTOR: ADRIANO GONÇALVES SCHOMMER 

ORIENTADOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 21 de dezembro de 2015. 

 

Neste trabalho, uma suspensão Duplo A tipicamente utilizada em veículos da categoria 

Fórmula SAE é discutida e desenvolvida para o protótipo Silver (2015), da Universidade Federal 

de Santa Maria. Este estudo aponta um acerto preliminar de suspensão para a prova dinâmica Skid 

Pad a fim de reduzir o tempo despendido em testes para o acerto de suspensão. As influências dos 

parâmetros da cinemática da suspensão são analisadas para quantificar como esses parâmetros 

alteram a capacidade dos pneus em gerar força lateral. Para refinar os resultados, atenção especial 

é dada para o modelamento matemático do pneu desenvolvido por meio do modelo semi-empírico 

“Magic Formula”. A base de dados utilizadas para o desenvolvimento deste modelo foram os 

resultados de testes nos pneus do protótipo, adquiridos por intermédio do consórcio Formula SAE 

Tire Test Consortium. O ganho de cambagem devido ao sistema de direção e a geometria de 

suspensão apresentaram grande influência na capacidade dos pneus em gerar força lateral. Deste 

modo, a geometria de Ackermann e o ganho de camber pelo esterçamento foram definidos para 

atribuir os ângulos de deriva necessários para que os pneus operem na faixa de maior desempenho 

na prova de Skid Pad. 

 

Palavras-chaves: Fórmula SAE, Cinemática, Duplo A, Magic Formula, Ackermann, Direção. 
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DEVELOPMENT OF A VEHICLE SUSPENSION KINEMATICS 

SUPPORTED BY A SEMI-EMPIRICAL TIRE MODEL 
AUTHOR: ADRIANO GONÇALVES SCHOMMER 
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In this study, a typical Formula SAE double-wishbone suspension is discussed for the 

Federal University of Santa Maria Formula SAE vehicle. This work points out a preliminary 

chassis setup for the prototype Silver (2015) with the aim to reduce testing time and improve the 

overall performance of the prototype in a Formula SAE Skid Pad event. The influence of kinematic 

parameters of the suspension are analyzed to quantify how they change the capability of the tire to 

generate lateral force. To enhance results, special attention is given to a semi-empirical tire model 

“Magic Formula”. The development of the model was done supported by a constrained forces and 

moments tire test data. The data of the tire used in the vehicle was acquired by the team through 

the FSAE tire test consortium. In this way, the camber gain due to the steering system and the 

suspension geometry were defined to match the slip angle necessary to generate maximum lateral 

forces on the tires. 

 

Key words: Formula SAE, Kinematics, Double Wishbone, Magic Formula, Ackermann, Steering. 
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1. INTRODUÇÃO 

Geralmente classificados na literatura como métodos subjetivos e objetivos, existem 

diversas metodologias para avaliar o comportamento dinâmico de um veículo. Sivaramakrishnan e 

Taheri (2013) esclarecem que a avaliação subjetiva envolve um piloto profissional que examina as 

características de dirigibilidade de um veículo baseado na sua experiência, enquanto que a 

avaliação objetiva consiste na instrumentação de um veículo e na posterior análise dos dados 

coletados. Crolla et al. (1998) alerta que apesar de os métodos subjetivos apresentarem boa 

correlação com os métodos objetivos, o desenvolvimento de um veículo por meio destes é um 

processo ineficiente, visto que as decisões de projeto serão baseadas mais na tentativa e erro do 

que no entendimento de causa e efeito. Deste modo, em ordem de conduzir uma análise objetiva 

efetiva e viável, é necessário apontar um número limitado de configurações de suspensão a priori 

do período de testes. Quanto mais aproxima-se a geometria de suspensão, ainda na fase de projeto, 

da faixa de máxima performance dos pneus, menor é o tempo posteriormente gasto no acerto da 

suspensão. Com base nestas afirmações, este trabalho visa identificar um setup de suspensão que 

otimize a utilização dos pneus na prova de Skid Pad1 para, como consequência, reduzir o tempo 

gasto em testes objetivos realizados no protótipo. 

Uma vez que o único ponto de contato entre o veículo e o solo é o pneu, nada mais justo do 

que estudar o pneu para então iniciar o desenvolvimento da cinemática de suspensão. De acordo 

com Segers (2014), dados de qualidade são um aspecto crítico no desenvolvimento de um veículo 

de competição, uma vez que o comportamento não linear dos pneus em função do carregamento 

vertical é o responsável último pelo balanço do veículo. Neste aspecto, o Formula SAE Tire Test 

Consortium2 (FSAE TTC) abre um novo universo ao desenvolvimento dos protótipos da categoria 

Fórmula SAE3 (FSAE), pois fornece os dados de testes realizados em pneus comumente utilizados 

nestes veículos. 

                                                 
1
 Skid Pad é uma prova da competição Fórmula SAE na qual o veículo percorre uma pista no formato de “8”. 

2
 Consórcio criado para prover dados de testes de pneu à equipes de Fórmula SAE, vide seção 2.1.5. 

3
 Fórmula SAE é uma competição estudantil que desafia acadêmicos a projetar, construir e testar veículos do tipo 

fórmula (monoposto, rodas expostas e cockpit aberto). 
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1.1. Objetivo geral 

Desenvolver a cinemática do sistema de suspensão do protótipo de Fórmula SAE da equipe 

Formula UFSM com o objetivo de otimizar a utilização dos pneus na prova de Skid Pad. 

1.2. Objetivos específicos 

 Por meio do Formula SAE Tire Test Consortium (FSAE TTC), analisar as características 

do pneu Hoosier 20.5/7.0‐13''. 

 Desenvolver um modelo matemático semi-empírico capaz de representar essas 

características em toda a faixa de operação de um protótipo Fórmula SAE. 

 Com auxílio de um software específico para desenvolvimento de suspensões, modelar a 

cinemática do protótipo 2015 da equipe Formula UFSM. 

 Quantificar a transferência de carga lateral do veículo na prova de Skid Pad. 

 Analisar a faixa ótima de operação dos pneus nesta prova e realimentar o modelo 

computacional da suspensão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Pneus 

2.1.1. Ângulo de deriva 

Ainda que os primeiros automóveis tenham surgido no final do século XVIII, o estudo da 

dinâmica veicular começou apenas por volta de 1920, quando Broulhiet (1925) introduziu o 

conceito de ângulo de deriva (α). Uma maneira simples de entender o que é o ângulo de deriva 

pode ser demonstrada mediante a aplicação de uma força lateral (𝐹𝑦) em um pneu enquanto este é 

movido para frente, sem esterçamento. Neste experimento seria possível observar um desvio de 

trajetória, então o ângulo formado pela linha de centro do pneu (direção da roda) e o caminho do 

qual o pneu percorre de fato (trajetória) seria o ângulo de deriva (Figura 1). Ainda nesta figura, 

observa-se a força longitudinal (𝐹𝑥), discutido na seção 2.1.3.1, o pneumatic trail (t), apresentado 

na seção 2.1.3.2, e o overturning trail (ε), apresentada na seção 2.1.3.3. 

 

Figura 1 – Vista superior do ângulo de deriva e da área de contato do pneu com o solo.  

Fonte: Adaptado de Reimpell, 2001. 

α 

𝑭𝒚 

𝑭𝒙 

t 

ε 

Direção 

Trajetória 

Centro da roda 

Contact patch 
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De acordo com Nicolazzi (2008), o ângulo de deriva não é simplesmente o deslizamento da 

área de contato do pneu com o solo (contact patch)4, e sim um mecanismo que envolve a 

deformação elástica da borracha, uma vez que o pneu não é um corpo rígido e não pode ser tratado 

como tal.  

De fato, como será visto nas próximas seções, o comportamento do pneu varia 

drasticamente com o ângulo de deriva, porém é interessante destacar que no processo pelo qual o 

pneu gera força lateral no regime linear, não ocorre escorregamento, exceto por uma pequena área 

próxima à periferia do pneu na qual há pouco carregamento vertical aplicado (MILLIKEN, 1995).  

De acordo com Smith (1978), o ângulo de deriva ocorre por que a área do pneu em contato 

com o solo tende a resistir ao movimento de rotação por meio de forças de atrito. Niccolazzi (2008) 

complementa que essas forças de atrito, frequentemente chamadas de forças de adesão, devem-se 

à adesão molecular (dependente dos compostos da borracha) e da deformação da borracha em 

contato com as irregularidades do solo. 

Por fim, Milliken (1995) esclarece que a habilidade do pneu de percorrer uma trajetória fora 

de seu plano de centro, sem uma quantidade apreciável de escorregamento, é resultado de 

sucessivas superposições da área de contato do pneu com o solo (contact patch) umas às outras e 

deslocadas lateralmente devido à distorção da carcaça do pneu. A Figura 2 esquematiza este efeito. 

 

Figura 2 – Distorções na carcaça do pneu devido a uma força lateral. Fonte: Adaptado de Nicolazzi (2008). 

                                                 
4
 Frequentemente referido como footprint. 
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2.1.2. Escorregamento longitudinal 

De maneira análoga às forças laterais, as forças longitudinais surgem das distorções do 

contact patch, no qual também apresentam-se regiões lineares e de deslizamento. A Figura 3 ilustra 

um pneu submetido às forças trativas provenientes de um torque do motor aplicado à roda (𝑀𝑦). É 

possível observar que a região posterior de contato do pneu com o solo é comprimida e a anterior 

tracionada em virtude da deformação da carcaça do pneu.  

Estas distorções ocasionam uma distribuição não uniforme das forças trativas, na qual a 

área de compressão corresponde à região linear e a área de tração à região de deslizamento devido 

à proximidade da periferia do contact patch e a consequente diminuição do carregamento vertical. 

Este fenômeno é bem ilustrado pela Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição das forças longitudinais no contact patch. Fonte: Adaptado de Milliken, 1995. 
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As forças longitudinais geradas nos pneus surgem em função do escorregamento 

longitudinal, κ, definida pela norma SAE J2047 como a diferença de velocidade angular de uma 

roda tracionada ou frenada em relação à uma roda em livre rolamento. Este conceito é melhor 

esclarecido pela Equação 1. 

 𝜅 = [(
𝑉1

𝑁1
) ∗ (

𝑁

𝑉
)] − 1 (1) 

Na qual, 

 𝑉1 é a velocidade da pista com a roda em livre rolamento; 

V é a velocidade longitudinal da roda; 

𝑁1 é a velocidade angular da roda em livre rolamento; 

N é a velocidade angular da roda. 

Desta equação, três casos limites podem ser identificados, roda destracionada, travada ou 

em livre rolamento. O conceito da roda destracionada é arbitrário, pois em um caso extremo a 

velocidade angular da roda pode ser infinitas vezes maior do que a velocidade longitudinal da roda, 

porém Pacejka (2012) esclarece que na prática considera-se a roda destracionada totalmente 

quando a velocidade angular é duas vezes maior do que a velocidade longitudinal, ou seja, 
𝑁

𝑉
= 2 

e 𝜅 = 1. Para o caso de uma roda totalmente travada em uma frenagem, 
𝑁

𝑉
= 0 e, portanto, κ = -1. 

Por fim, para uma roda em livre rolamento 
𝑁

𝑉
= 1 e κ = 0. 

2.1.3. Comportamento e características 

2.1.3.1. Forças Laterais e Longitudinais 

O comportamento de um pneu, descrito por forças e momentos (torques), é geralmente 

apresentado em função do carregamento vertical (𝐹𝑧), ângulo de deriva (α) e do escorregamento 

longitudinal (Κ), para forças laterais (𝐹𝑦) e longitudinais (𝐹𝑥). De acordo com Milliken (1995), todo 
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o intervalo de operação de um pneu compreende três fases classificadas em linear (ou elástica), de 

transição e pela fase de atrito (frequentemente referida como fase de adesão). A Figura 4 mostra 

um gráfico típico de força lateral versus ângulo de deriva, no qual pode-se observar os intervalos 

que compreendem casa fase do comportamento do pneu. 

 

Figura 4 – Gráfico típico de força lateral versus ângulo de deriva e as fases do comportamento de um pneu. Fonte: 

Adaptado de Milliken, 1995. 

Nesta figura, ainda pode-se observar uma importante característica dos pneus, o cornering 

stiffness, definida por Gillespie (1992) como a inclinação da curva ângulo de deriva versus força 

lateral na região linear.  

2.1.3.2. Torque de auto alinhamento  

De acordo com o sistema de coordenadas apresentado na seção 2.1.5, o torque de auto 

alinhamento (𝑀𝑧) é um momento aplicado ao eixo vertical do pneu. Milliken (1995) e Smith (1978) 
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apontam que esse torque é devido às distorções da área de contato pneu/solo que geram uma 

distribuição não uniforme das forças laterais. Desta forma, caso as forças laterais fossem 

concentradas em um único ponto, este ponto não estaria localizado no centro do pneu mas a uma 

certa distância t (Figura 1, pagina 10). Assim, essa distância entre este ponto de aplicação das forças 

e o eixo do pneu é o braço de alavanca do torque, chamado de pneumatic trail. A curva 

característica do torque de auto alinhamento também é apresentada em função do ângulo de deriva 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Gráfico típico de torque de auto alinhamento versus ângulo de deriva para diversos carregamentos 

verticais. Fonte: Adaptado de Reimpell, 2001. 

O torque de auto alinhamento, como o nome sugere, tende a alinhar o pneu na direção em 

que ele aponta. Isto é verdade até o limite linear de operação dos pneus, visto que a partir da região 

de transição até a condição de escorregamento, o torque decresce até zero e, de acordo com 

Milliken (1995), em alguns casos pode até gerar torque no sentido inverso (caso a escala permitisse, 

seria representado por um torque negativo no gráfico acima).  
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α – Ângulo de deriva (graus) 
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Isto significa que o sistema de direção de um veículo começa a perder a sensibilidade na 

região próxima do pico de força lateral, ou seja, o piloto sente o volante gradativamente mais leve 

à medida que o veículo aproxima-se da condição limite de operação dos pneus. O torque de auto 

alinhamento será novamente discutido na seção 3.1.2. 

2.1.3.3. Overturning moment 

A Figura 6 apresenta o overturning moment (𝑀𝑥), torque aplicado ao eixo longitudinal do 

pneu. Este momento surge pelo mesmo mecanismo do torque de alinhamento descrito na seção 

anterior, ou seja, o ponto de aplicação da força é descentralizado pela ação de forças laterais. Esta 

defasagem ε, chamada de overturning trail, é o braço de alavanca das forças verticais (𝐹𝑧)5. 

Milliken (1995) explica que o overturining moment é desprezível em uma trajetória puramente 

longitudinal, porém em um caso combinado de forças laterais e longitudinais ou para um pneu 

submetido a um ângulo de inclinação γ, este momento tem grande influência nas transferências de 

carga aos eixos de um veículo. 

 

Figura 6 – Braço de alavanca ε do overturning moment. Fonte: Adaptado de Nicolazzi, 2008.  

                                                 
5
 Na Figura 6, Fn  representa a reação normal às forças verticais Fz. 
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2.1.3.4. Torque de resistência ao rolamento  

O momento de resistência ao rolamento (𝑀𝑧) é definido por Milliken (1995) como o torque 

necessário para vencer a resistência ao movimento longitudinal de uma roda em livre rolamento 

(sem forças trativas ou de frenagem). Segundo Nicolazzi (2008), a resistência ao rolamento pode 

ser entendida como perdas no sistema pneu/solo. Estas perdas se devem às características 

construtivas relacionadas ao composto da borracha e ao tipo construtivo da carcaça do pneu. Além 

disto, a pressão interna influi na resistência à deformação do pneu. Quanto menor a pressão, maior 

a histerese e maiores as perdas energéticas geradas pelo atrito interno da carcaça. Por fim, Nicolazzi 

aponta que a superfície da pista também influencia nessas perdas.  

2.1.3.5. Sensibilidade ao carregamento 

De acordo com Milliken (1995), a partir do pico da curva de força gerada pelos pneus, a 

maior parte da área de contato do pneu com o solo está sob condição de escorregamento. De modo 

diferente do regime linear, discutido na seção 2.1.1, na operação limite dos pneus a força lateral é 

gerada pelo atrito entre a borracha e o pavimento. Neste caso, o conceito clássico de coeficiente de 

atrito pode ser aplicado (Equação 2). 

 µ =  
𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐çã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠
 (2) 

Por meio deste conceito, o coeficiente de atrito do pneu é apresentado na Equação 3.  

 µ =  
𝐹𝑦

𝐹𝑧
 (3) 

Aonde,  

𝐹𝑦 é a força lateral e 𝐹𝑧 é o carregamento vertical. 



 

18 

Segundo Pacejka (2012), o pico de força lateral cresce de acordo com o carregamento 

vertical do pneu, porém o incremento é não linear. A relação do carregamento vertical com a força 

lateral é conhecida como sensibilidade ao carregamento e pode ser analisada por meio do 

coeficiente de atrito. Na seção 3.1.2, esta característica é analisada em detalhe e a influência no 

desempenho do veículo é discutida. 

2.1.4. Efeitos do ângulo de cambagem 

De acordo com a terminologia SAE J2047, o ângulo de cambagem refere-se ao ângulo de 

inclinação da roda em relação ao plano vertical. Positivo se o topo da roda é inclinado para fora da 

carroceria e negativo se inclinado para dentro. Se uma única roda for o objeto da análise, o ângulo 

de cambagem dependerá se o veículo está percorrendo uma curva à direita ou à esquerda. Neste 

caso, é prática comum adotar o sistema de coordenadas do pneu (vide seção 2.1.5, página 20). 

Neste sistema, o ângulo de cambagem é referido como ângulo de inclinação (IA, do inglês 

Inclination Angle). Para facilitar o entendimento do leitor, a convenção de sinais pode ser definida 

em relação ao veículo, deste modo o ângulo de inclinação é negativo para a roda externa a uma 

curva à direita (Figura 7). 

 

Figura 7: Ângulo de inclinação do pneu para um veículo com camber negativo (vista traseira). 

IA – Ângulo de inclinação positivo IA – Ângulo de inclinação negativo 

Cambagem negativa Cambagem negativa 
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Nesta seção, cambagem refere-se ao senso geral de ângulo de inclinação em relação ao 

carro, enquanto que as coordenadas do pneu serão utilizadas no aprofundamento das explicações 

referentes aos gráficos do pneu. 

Geralmente classificados em radiais ou diagonais6, o tipo construtivo dos pneus é um 

importante contribuinte para os efeitos de cambagem. A principal diferença entre eles está no 

arranjo das cintas da carcaça dentro da borracha. Pneus radiais apresentam as cintas da carcaça 

ortogonais à circunferência da banda de rodagem, já os pneus diagonais, segundo Gillespie (1992), 

possuem as cintas posicionadas de 35 à 40 graus em relação à circunferência do pneu. Essa 

característica construtiva faz com que a banda de rodagem e a carcaça dos pneus diagonais sejam 

mais elásticas do que às dos pneus radiais, esclarece Pacejka (2012). Isto resulta em um menor 

valor de cornering stiffness e consequentemente em um decréscimo mais suave da força lateral 

após o valor de pico7 em relação aos pneus radiais. Em termos de Fórmula SAE, pode-se dizer que 

esta é uma característica desejável, uma vez que isto auxilia um piloto amador a perceber se o 

veículo está próximo ou ultrapassando o limite de adesão dos pneus. 

Em um senso geral, Pacejka (2012) explica que um pneu diagonal é capaz de gerar 

considerável maior acréscimo de força lateral quando submetido à ângulos de cambagem do que 

os pneus radiais. Uma razão para que isto aconteça é a habilidade que o pneu de construção 

diagonal possui de manter a banda de rodagem em contato com o solo devido à flexibilidade das 

paredes laterais dos pneus, este fenômeno é referido pela literatura como camber stiffness (𝐶𝜙). De 

acordo com a Equação 4, pode-se dizer que para uma determinada variação do ângulo de 

cambagem existirá uma correspondente variação de força lateral. 

 𝐶𝜙 =
∆𝐹𝑦

∆𝜙
 (4) 

Aonde,  

∆𝐹𝑦 é a variação de força lateral devido à variação do ângulo de cambagem ∆𝜙. 

                                                 
6
 Conhecidos como pneus Bias-ply. 

7
 Essa característica é conhecida na literatura como smooth break away. 
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Esta variação de força lateral é conhecida como camber thrust, definida como a variação 

da força lateral devido ao ângulo de cambagem. Segundo Milliken (1995), este fenômeno acontece 

devido à combinação de forças provenientes do solo tentando remover as distorções da área de 

contato do pneu com o solo causadas pela cambagem. Geralmente, o ângulo de inclinação desloca 

o gráfico ângulo de deriva versus força lateral, vertical e horizontalmente no sentido de incrementar 

o valor pico de força lateral e decrescer o valor de ângulo de deriva no qual isto acontece. 

2.1.5. Sistema de coordenadas 

A Figura 8 esquematiza as forças e momentos atuantes em um pneu. Para manter a 

coerência com os dados apresentados nas seções posteriores, este trabalho utiliza o sistema de 

coordenadas da norma SAE J670 (SAE, 2008), pois, de acordo com Kasprzak (2006), este é o 

sistema de coordenadas utilizado no Formula SAE Tire Test Consortium, fonte dos dados deste 

trabalho e introduzido na seção 2.1.5, página 20.  

 

Figura 8 – Sistema de coordenadas do pneu. Fonte: Adaptado de SAE J670, 2008. 
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2.1.6. Testes, aquisição de dados e o FSAE TTC 

Segundo Kasprzak e Gentz (2006), o Formula SAE Tire Test Consortium surgiu como uma 

consequência da competição Fórmula SAE. Os autores esclarecem duas características notáveis: 

primeira, a competição é composta apenas por estudantes, em sua grande maioria de cursos de 

Engenharia. Em vista disso, a competição objetiva impor problemas do mundo real. Segunda, ao 

contrário de eventos de motorsport, Fórmula SAE não é uma competição de performance, mas sim, 

de engenharia. “[...] o papel do FSAE é o de criar um ambiente de aprendizado, os estudantes 

devem engenhar um veículo, não apenas construí-lo” (KASPRZAK; GENTZ, 2006, p. 1, tradução 

nossa.).  

Os autores ainda frisam que, enquanto muitos parâmetros de um carro podem ser 

relativamente fáceis de quantificar, os pneus não o são. Os custos envolvidos em testes para obter 

dados do comportamento de um pneu são absolutamente impraticáveis para uma equipe de FSAE. 

Deste modo, o FSAE TTC viabilizou os testes pela criação de um consórcio entre equipes de FSAE8 

e por meio da parceria9 com a empresa norte-americana Calspan Tire Research Facility, 

especializada em testes de pneus e em pesquisas do setor aeroespacial (CALSPAN, 2015). 

Os primeiros testes em pneus começaram com Becker (1931 apud KASPRZAK; GENTZ, 

2006, p. 2) por meio de um rolo rotativo para investigar a causa de trepidações em veículos. Porém, 

a superfície curva no ponto de contato com o pneu introduzia distorções nos resultados, o que 

acarretava dados diferentes daqueles esperados para uma superfície plana de uma estrada. Ao 

mesmo tempo, Bradley e Allen (1930 apud KASPRZAK; GENTZ, 2006, p. 2) testavam pneus 

utilizando uma motocicleta com um carro lateral capaz de esterçar as rodas. Neste caso, a 

dificuldade encontrada era relacionada à repetibilidade dos testes, visto que as condições de campo 

não eram controláveis.  

Kasprzak e Gentz (2006) esclarecem que foi só na década de 70 que uma máquina com alta 

capacidade de carga obteve sucesso ao produzir testes em laboratório com alto índice de 

repetibilidade. Esta máquina foi desenvolvida pela Cornell Aeronautical Laboratories (CAL) para 

                                                 
8
 Esse consórcio é global e hoje inclui mais de 500 universidades ao redor no mundo, no Brasil existem até o momento 

9 universidades participantes (MRA,2015). 
9
 Os fundos arrecadados pelo FSAE TTC cobrem apenas os custos dos testes. 
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a Calspan Tire Research Facility e até os dias de hoje é a máquina com maior capacidade de 

operação no mundo (Figura 9). 

 

Figura 9 – Máquina realizando um teste do FSAE TTC. Fonte: Calspan Tire Research Facility. 

A lista abaixo resume as capacidades máximas de operação da máquina utilizada para os 

testes do FSAE TTC: 

 Carregamento vertical de até 53400 N 

 Taxa de carregamento vertical de até 8900 N/s 

 Controle do deslocamento vertical do pneu de até 170 mm/s 

 Velocidade da pista de testes de até 320 km/h 

 Ângulos de deriva de até 90° com uso de adaptadores, 30° em condição normal de operação 

 Taxa de variação do ângulo de deriva de até 10 °/s 
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 Ângulo de inclinação de até 50° com uso de adaptadores, 30° em condição normal. 

 Taxa de variação do ângulo de inclinação de 7 °/s 

 Pressão do pneu controlada e regulável durante os testes 

 A pista de testes pode ser trocada para outras condições de atrito e, inclusive, aplicação de água 

até uma camada de 10.2 mm. 

 Realiza testes em pneus de até 47” de diâmetro e 610 mm de espessura. 

Kasprzak e Gentz (2006) relatam que o planejamento da matriz dos testes realizados nos 

pneus do FSAE TTC teve participação dos diretores da Calspan, Goodyear, dos membros 

participantes do consórcio, dos responsáveis diretos pelo consórcio, Kasprzak e Gentz, e do 

renomado pesquisador Douglas Milliken. Os principais fatores relacionados ao teste levaram em 

consideração as condições de operação dos veículos Fórmula SAE, capacidades e limitações da 

máquina de teste, custos e a popularidade dos pneus utilizados na categoria.  

O carregamento vertical no qual os pneus foram submetidos tomaram como base o peso 

médio dos veículos e os valores de transferência de carga durante as provas da competição. Quanto 

à velocidade de operação da pista de testes10, dois parâmetros foram fundamentais: a velocidade 

média dos circuitos da competição FSAE e a temperatura dos pneus. Este último fator também 

influenciou na taxa de variação do ângulo de deriva. A temperatura dos pneus também é controlada 

em função do plano de testes, “[...] em geral, quanto maior a velocidade da pista de teste, maior é 

a temperatura dos pneus [e] [...] quanto menor a taxa de variação do ângulo de deriva, maior é o 

tempo para completar o teste e mais calor é gerado e armazenado nos pneus” (KASPRZAK; 

GENTZ, 2006, p. 4, tradução nossa.). Além da atenção dada a estes parâmetros, foi introduzido 

entre as seções dos testes11 um intervalo12 no qual o pneu permanece sem a imposição de ângulos 

de deriva (rolamento livre, sem esterçamento) para que tenha tempo de dissipar calor. 

Os intervalos dos ângulos de deriva foram acertados de maneira que os pneus ultrapassaram 

os limites de adesão. Isto garantiu que toda a faixa útil de operação dos pneus foi capturada13. Já 

                                                 
10

 A velocidade da pista refere-se à velocidade tangencial dos rolos da máquina de teste. 
11

 Cada seção compreende uma sequência de parâmetros testados (ex. carregamento vertical: 200 N, 400 N, 600 N). 
12

 Chamado de dwell, é tecnicamente traduzido como uma pausa regular e periódica do movimento de uma máquina. 
13

 A faixa útil de operação de um pneu foi discutida na sessão 2.1.3.1, página 14. 
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as pressões foram decididas de acordo com a recomendação dos fabricantes e com as pressões 

geralmente utilizadas pelas equipes. 

O quinto teste, mais recente e completo, foi realizado em 2012 e testou pneus das marcas 

Goodyear, Continental e Hoosier para condições de força lateral, longitudinal e combinadas. Por 

fim, os canais de dados foram coletados em intervalos de 0,02 segundos, sendo estes: 

 Tempo [s] 

 Velocidade da pista [km/h] 

 Rotação da roda [rpm] 

 Ângulo de deriva [graus] 

 Ângulo de inclinação [graus] 

 Raio da roda carregada (loaded radius) [cm] 

 Raio efetivo (effective radius) [cm] 

 Pressão do pneu [psi] 

 Força longitudinal [N] 

 Força lateral [N] 

 Força vertical [N] 

 Overturning Moment [N.m] 

 Torque de auto alinhamento [N.m] 

 Força longitudinal / Força vertical [-] 

 Força lateral / Força Vertical [-] 

 Temperatura da pista [°C] 

 Temperatura superficial interna [°C] 

 Temperatura superficial central [°C] 

 Temperatura superficial externa [°C] 

 Temperatura ambiente [°C] 

 Escorregamento longitudinal [-] 
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2.1.7. Modelos matemáticos e tratamento dos dados 

Um teste típico para aquisição de dados de um pneu envolve um grande intervalo de ângulos 

de deriva, ângulos de inclinação, pressão interna e carregamentos verticais testados a uma certa 

velocidade. Realizado em 2012, último teste conduzido por intermédio do FSAE TTC incluiu 

quatro pressões e cinco ângulos de inclinação testados para cinco carregamentos verticais em um 

intervalo de +/- 12 graus de ângulo de deriva a uma velocidade de 40km/h. Um teste deste porte 

gera um grande volume de dados que precisam de tratamento de modo a se realizar análises ou 

simulações de dinâmica veicular. 

A interpolação dos dados por meio de polinômios poderia ser uma alternativa, a não ser 

pelo fato de que a confiabilidade do modelo é comprometida na extrapolação dos dados. Radt 

(1994) aponta que anomalias podem ocorrer com a variação do carregamento vertical e do ângulo 

de deriva nos intervalos fora da cobertura dos testes. Para resolver este problema, tem-se 

desenvolvido diversos modelos matemáticos, desde puramente experimentais até modelos físicos 

complexos. Dentre eles, existe o amplamente difundido modelo semi-empírico Magic Formula, 

originado na década de 80 por Bakker; Nyborg e Pacejka (1987). Desde então, diversos 

pesquisadores têm aprimorado este modelo, com destaque para Pacejka (2012). Este modelo é 

capaz de representar um vasto intervalo de forças e momentos em regime permanente para 

condições combinadas de forças verticais, laterais, longitudinais, assim como é capaz de 

representar variações de camber e até mesmo de pressão, nas últimas versões chamadas de MF-

Swift desenvolvidas por Besselink, Schmeiz e Pacejka (2010). Por outro lado, segundo Milliken 

(1995), estes modelos requerem o cruzamento de dados para obter os efeitos de diversos parâmetros 

simultâneos, o que aumenta o nível de complexidade e dificulta a análise dos dados. Um método 

alternativo, conhecido como técnica da adimensionalização14, foi inicialmente proposto por Radt 

(1994) e posteriormente desenvolvido por Kasprzak e Milliken (2006) para incluir variação de 

pressão. Este modelo consiste na conversão dos dados do pneu para uma forma adimensional antes 

do processo de ajuste das curvas15. Esta técnica foi recentemente aplicada com sucesso no 

tratamento de dados de pneu na categoria Fórmula SAE por Patton (2013) e por Russouw (2015). 

                                                 
14

 Tradução livre de Nondimensionalization technique.  
15

 Fitting process. 
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2.2. Geometria de suspensão 

2.2.1. Caster 

O caster é o ângulo formado entre o eixo de direção e o plano vertical da roda em uma vista 

lateral de um veículo (Figura 10). Dentre os efeitos no sistema de direção, “o ângulo de caster 

ajuda o volante a retornar após uma curva pois é o responsável pelo efeito de auto alinhamento das 

rodas” (JAZAR, 2008, p. 529, tradução nossa). Nicolazzi (2008) acrescenta que o caster positivo 

é comumente utilizado pois caracteriza este efeito de auto alinhamento, mas que também existem 

veículos de tração dianteira com caster negativo. 

 

Figura 10: Ângulo de caster positivo. Fonte: Adaptado de Jazar, 2008. 

2.2.2. Ângulo do pino mestre 

O ângulo do pino mestre (kingpin angle) é o ângulo formado pelo eixo de direção e o plano 

vertical da roda em uma vista frontal. Além da influência no ganho de camber no esterçamento das 

rodas (discutido em detalhe na seção 3.3.2), Nicolazzi (2008) esclarece que este ângulo também 

contribui para o efeito de auto alinhamento do volante. Além disto, o raio de rolamento (scrub 

radius) tem influência direta na estabilidade direcional do veículo em frenagem e, em veículos de 

tração dianteira, também na aceleração (MILLIKEN, 1995).  

Caster 

(+) 
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Figura 11: Ângulo do pino mestre e o raio de rolamento. Fonte: Nicolazzi, 2008. 

2.2.3. Geometria de direção  

Jazar (2008) classifica as geometrias de direção em três configurações: Ackermann, 

Direção Paralela e Anti-Ackermann, também conhecido como Ackermann reverso (Figura 12). 

Smith (1978) aponta que a geometria de Ackermann evita que as rodas sejam arrastadas em 

manobras de baixa velocidade. Milliken (1995) complementa que a direção paralela e o Ackerman 

reverso são frequentemente utilizados em veículos de competição devido às maiores acelerações 

laterais que os veículos alcançam quando comparados aos veículos de passeio. Estas acelerações 

laterais mais altas resultam em uma maior transferência de carga lateral entre as rodas do veículo, 

isto carrega mais o pneu externo à curva e por fim exige um menor ângulo de deriva para gerar a 

mesma quantidade de força lateral. Porém, Rouelle (2014) observa que este efeito é diretamente 

associado às características do pneu 
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Figura 12: Geometrias de direção. Fonte: Adaptado de Jazar, 2008. 

2.2.4. Centro e eixo de rolagem 

Os centros de rolagem dianteiro e traseiro formam o eixo de rolagem, ao redor do qual a 

carroceria do veículo rotaciona em virtude da aceleração lateral (Figura 13).  

 

Figura 13: Eixo de rolagem. Fonte: Adaptado de Happian-Smith, 2002. 

  

Centro de rolagem dianteiro 
Centro de rolagem traseiro 

Eixo de rolagem  

Ackermann Paralelo Anti-Ackermann 
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De acordo com Heisler (2002), o centro de rolagem de um sistema de suspensão refere-se 

ao ponto de rotação instantâneo das massas suspensas16 do veículo (Figura 14). 

 

Figura 14: Centro de rolagem. Fonte: Adaptado de Happian-Smith, 2002. 

Reimpell (2001) afirma que melhores características da cinemática de uma suspensão 

independente podem ser alcançadas com o centro de rolagem do veículo o mais próximo possível 

do plano do solo, dentre elas está a menor alteração da bitola em função do movimento vertical das 

rodas. Além disto, Milliken (1995) afirma que a altura relativa entre os centros de rolagem dianteiro 

e traseiro alteram o balanço do veículo. Quanto menor a altura do centro de rolagem em relação ao 

solo, menor é a resistência à rolagem daquele eixo e, portanto, menor será a transferência de carga 

entre as rodas do eixo.  

Além de reduzir a variação da bitola do veículo, Milliken (1995) aponta que um centro de 

rolagem próximo ao solo diminui as forças de jacking. Estas forças nada mais são do que a 

componente vertical da força lateral gerada pelos pneus, uma vez que o sentido da força lateral 

depende da cinemática da suspensão pois é colinear com o centro de rolagem. 

  

                                                 
16

 As massas suspensas correspondem aos elementos amortecidos pelo sistema de suspensão.  

Centro de rolagem 

Centro de instantâneo de rolagem 

Ponto de contato pneu/solo 

Jacking force 

𝐹𝑟 𝐹𝑦 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Análise e tratamento de dados do pneu 

Todos os parâmetros testados no FSAE TTC são armazenados em canais nos formatos 

ASCII17 ou MAT18. A Figura 15 mostra os dados de saída de um teste do TTC para forças laterais 

do pneu Hoosier 20.5/7.0-13”. É possível observar que este teste resultou 22 parâmetros 

armazenados em 89521 linhas de dados. O TTC completo de 2012 contou com 53 seções 

semelhantes a esta, nas quais foram incluídos testes de forças laterais, longitudinais para diversas 

marcas e modelos de pneus. 

 

Figura 15: Dados de uma rodada do TTC no MATLAB®.  

                                                 
17

 American Standard Code for Information Interchange 
18

 MAT-files (.mat) é uma extensão de arquivos do software MATLAB® 
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Como discutido em seções anteriores, o TTC existe para que alunos de Engenharia possam 

desenvolver conhecimentos com base em dados reais de teste, portanto o consórcio não objetiva 

prover análises ou modelos prontos destes dados. Assim, as equipes contam com ajuda de um 

fórum privado para discussões e esclarecimento de dúvidas e o quanto cada time extrai 

conhecimento destes testes faz parte da competição. 

Devido ao grande volume de dados, é necessário entender como cada parâmetro está 

disposto ao longo do teste. Assim, pode-se isolar e analisar as diferentes características do pneu. A 

Figura 16 exemplifica a sequência do teste ao longo do tempo para o ângulo de inclinação, ângulo 

de deriva e pressão dos pneus.  

 

Figura 16: Parâmetros dispostos ao longo do tempo total da rodada de teste. 
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No entanto, entender a localização de cada parâmetro não é suficiente para uma análise 

eficiente, também é necessário obter rápido acesso aos dados. Para resolver esta problemática 

elaborou-se um mapeamento do teste, pelo qual foram identificadas a localização das células19 

correspondentes ao início e término de cada sweep20 e os parâmetros que compartilham um 

determinado sweep. (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Mapeamento dos dados do TTC. 

                                                 
19

 No MATLAB®, a localização da célula é descrita pelo Index da célula, ou seja, pelo número da linha e o número 

da coluna no qual a célula se encontra dentro de uma matriz. 
20

 Cada parâmetro é testado em um intervalo de ângulos de deriva chamado de sweep. O segundo gráfico da Figura 17 

destaca o início e o término de um sweep. 

Início 

Fim 

Tempo (s) 

Tempo (s) 

Tempo (s) 

Tempo (s) 

γ 
- 

In
cl

in
aç

ão
 (

g
ra

u
s)

 
α

 -
 D

er
iv

a 
(g

ra
u
s)

 
P

re
ss

ão
 (

p
si

) 
F

o
rç

a 
v
er

ti
ca

l 
(N

) 

Apenas α decrescentes são uniformes 

t < 659,9 s; γ = 0 

t < 1260 s; Pressão = 12 psi 

Para t < 473,1s; Fz = 1115 N 

473,1 s 



 

33 

A Figura 17 exemplifica como este mapeamento foi realizado nos gráficos de ângulo de 

inclinação, pressão do pneu e força vertical. É importante observar que apenas os ângulos de deriva 

decrescentes compuseram os intervalos de tempo selecionados. Isto é necessário pois, como 

destacado no segundo gráfico, apenas os ângulos de deriva decrescentes são contínuos e uniformes.  

No segundo gráfico da Figura 17, um determinado sweep inicia em 466,7 segundos e 

termina em 473,1 segundos. Este intervalo de tempo é confrontado com o primeiro gráfico, no qual 

observa-se que em um intervalo de tempo menor do que 659,9 segundos o ângulo de inclinação (γ) 

é de zero graus. No terceiro gráfico identifica-se que todo o teste até 1260 segundos foi realizado 

com a pressão dos pneus em 12 psi21. Por fim, no último gráfico, o carregamento vertical de 1115N 

abrange todo o intervalo até 473,1 segundos. Deste modo, este sweep foi completamente 

classificado de acordo com os parâmetros testados. 

A Figura 18 mostra o resultado do mapeamento de um teste completo de forças laterais. 

Com a localização de certa condição de operação do pneu conhecida, é possível rapidamente 

acessar e investigar os dados no MATLAB®.  

                                                 
21

 A pressão referida como 12 psi é a pressão nominal de 12 psi, uma vez que as flutuações não foram consideradas 

em cálculos ou no modelo do pneu. É interessante observar que esta flutuação ocorre devido ao tempo de resposta 

do sistema de alimentação de ar em relação às constantes variações de pressão interna do pneu, fruto dos diferentes 

carregamentos verticais, ângulos de inclinação e da variação do ângulo de deriva impostos durante o teste. 
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Figura 18: Mapa dos dados do TTC para as forças laterais. 

De modo análogo, as forças longitudinais foram mapeadas utilizando a plotagem cruzada 

de parâmetros. No entanto, alguns procedimentos foram modificados visto que este teste difere do 

teste de forças laterais no sentido de que, além da condição puramente longitudinal, ainda há 

condições combinadas de operação22. 

Posto isto, no teste de forças longitudinais não há a necessidade de separar os ângulos de 

deriva decrescentes, visto que nas condições combinadas de força lateral e frenagem os ângulos de 

deriva são mantidos constantes (Figura 19). O resultado deste mapemaneto é mostrado na Figura 

20. 

  

                                                 
22

 Forças laterais e longitudinais combinadas. 

ϒ Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim)

0 1445 1451 1503 1509 1416 1422 1474 1480 1387 1393

1 1880 1886 1938 1944 1851 1857 1909 1915 1822 1828

2 1590 1596 1648 1654 1561 1567 1619 1625 1532 1538

3 2025 2031 2083 2089 1996 2002 2054 2060 1967 1973

4 1735 1741 1793 1799 1706 1712 1764 1770 1677 1683

ϒ Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim)

0 586.7 593.1 644.7 651.1 557.7 564.1 615.7 622.1 528.7 535.1

1 1022 1028 1080 1086 992.7 999.1 1051 1057 963.7 970.1

2 731.7 738.1 789.7 796.1 702.7 709.1 760.7 767.1 673.7 680.1

3 1167 1173 1225 1231 1138 1144 1196 1202 1109 1115

4 876.7 883.1 934.7 941.1 847.7 854.1 905.7 912.1 818.7 825.1

ϒ Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim)

0 2303 2309 2361 2367 2274 2280 2332 2338 2245 2251

1 2738 2744 2796 2802 2709 2715 2767 2773 2680 2686

2 2448 2454 2506 2512 2419 2425 2477 2483 2390 2396

3 2883 2889 2941 2947 2854 2860 2912 2918 2825 2831

4 2593 2599 2651 2657 2564 2570 2622 2628 2535 2541

FZ = 214 N FZ = 441 N

Pressão do pneu  = 12 psi

Hoosier 205/7.0-13'' | Arquivo 1464-14 | - Força Lateral (FY)

Pressão do pneu  = 14 psi

FZ = 1572 NFZ = 1115 NFZ = 674 NFZ = 441 NFZ = 214 N

FZ = 1572 NFZ = 674 N FZ = 1115 N

Pressão do pneu = 10 psi

FZ = 214 N FZ = 441 N FZ = 674 N FZ = 1115 N FZ = 1572 N
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Figura 19: Ângulos de deriva para a condição combinada de frenagem e esterçamento. 

 

Figura 20: Mapa dos dados do TTC para condições combinadas e forças longitudinais. 

α ϒ Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim)

0 982.2 992.7 866.3 877.1 924.5 934.9 809.3 818.9

2 1002 1012 885.5 896.4 943.7 954.3 827.6 838.3

4 1021 1031 904.8 915.3 963 973.6 847.5 857.7

0 1214 1224 1098 1108 1156 1167 1040 1050

2 1233 1244 1117 1128 1175 1186 1059 1070

4 1253 1263 1136 1147 1194 1205 1078 1089

0 1445 1456 1330 1340 1388 1398 1272 1282

2 1465 1475 1349 1360 1407 1417 1291 1302

4 1484 1495 1369 1379 1426 1437 1310 1321

α ϒ Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim)

0 216.5 227.1 100.6 111.5 160.2 169.3 43 53.4

2 236.3 246.4 119.9 130.8 178.1 188.6 62.08 72.86

4 255.5 265.9 139.7 149.9 197.4 208 81.42 92.16

0 448.5 458.9 332.3 343 390.4 401 274.7 285

2 467.7 478.2 352.1 362.4 409.7 420.2 294.4 304.4

4 486.6 497.5 370.8 381.5 429.2 439.5 313.1 323.7

0 679.9 690.4 564.1 574.7 622 532.5 506.3 516.7

2 699 709.6 583.4 594 641.1 651.9 525.2 536.1

4 718.5 729.1 603.1 613.3 661 671.2 544.8 555.4

α ϒ Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim) Tempo (início) (fim)

0 1743 1754 1628 1638 1685 1696 1570 1580

2 1763 1773 1647 1657 1705 1715 1589 1599

4 1782 1792 1666 1676 1724 1735 1608 1619

0 1975 1985 1859 1870 1917 1927 1801 1812

2 1994 2005 1878 1889 1936 1947 1821 1831

4 2013 2024 1898 1908 1956 1966 1840 1850

0 2206 2217 2090 2001 2149 2159 2033 2043

2 2226 2236 2110 2121 2168 2178 2052 2063

4 2245 2256 2130 2140 2187 2198 2071 2082

0

3

6

Hoosier 205/7.0-13'' | Arquivo 1464-42 | Longitudinal Forces (FX)  

Pressão do pneu = 10 psi

FZ = 217 N FZ = 663 N FZ = 1100 N FZ = 1545 N

Pressão do pneu = 14 psi

0

3

6

Pressão do pneu = 12 psi

FZ = 217 N FZ = 663 N FZ = 1100 N FZ = 1545 N

0

3

6

FZ = 1100 N FZ = 1545 NFZ = 217 N FZ = 663 N

Tempo (s) 

α
 -
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er

iv
a 

(g
ra

u
s)
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3.1.1. Forças laterais e longitudinais 

Conforme apresentado anteriormente, cada teste de força lateral compreende três seções de 

testes com pequenas pausas para estabilizar a temperatura do pneu (dwells). Além disto, cada seção 

segue uma determinada sequência de ângulos de inclinação e carregamento vertical em uma dada 

pressão. A Figura 21 mostra dois gráficos de força lateral versus ângulo de deriva, um para um 

teste completo e outro para apenas uma seção. É interessante notar como as variações dos 

parâmetros modificam significativamente o comportamento do pneu. Isto pode ser observado na 

área coberta pelos dados quando o teste completo é plotado no mesmo gráfico (à direita) e quando 

separa-se cada seção (à esquerda). Teoricamente, o único parâmetro diferente entre uma seção e 

outra é a pressão do pneu, pois os outros parâmetros variam da mesma forma ao longo do tempo. 

 

Figura 21: Força Lateral versus Ângulo de Deriva para todas as três seções de um teste (esquerda) e para uma seção 

separada (direita). 

No entanto, separar apenas as seções dos testes não é o suficiente para tirar conclusões sobre 

os gráficos. É necessário separar cada parâmetro de interesse para cada condição de operação. Para 

tanto, os mapas dos testes mostrados na seção anterior foram utilizados como dados de entrada 

para um script23 de tratamento de dados desenvolvido no software MATLAB®.  

                                                 
23

 No MATLAB®, script é um documento escrito em linguagem de programação. 

α – Ângulo de deriva (graus) 
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Seções 1, 2 e 3 Seção 1 



 

37 

A Figura 22 exemplifica o resultado deste procedimento, na qual os carregamentos verticais 

variaram enquanto a pressão (10 psi) e o ângulo de inclinação (0 graus) foram mantidos constantes.  

 

Figura 22: Forças laterais versus ângulo de deriva para diversos carregamentos verticais. 

Neste gráfico, é possível observar como o pneu reage à aplicação de carregamento vertical. 

Quanto maior a força vertical, maior será a força lateral correspondente. No entanto, esta relação 

não é linear, conforme será visto na seção 3.1.2. 

O procedimento para a separação dos parâmetros do teste de forças longitudinais é muito 

semelhante ao demonstrado anteriormente. Com auxílio do mapa do teste, a localização de cada 

parâmetro é identificado ao longo do tempo e plotado para aquele intervalo. Da mesma forma que 

para as forças laterais, a Figura 23 isola a pressão dos pneus (12 psi) e ângulo de inclinação (0 

graus) enquanto varia o carregamento vertical.  
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Figura 23: Forças longitudinais versus escorregamento longitudinal 

Este gráfico mostra diversas características interessantes do pneu. A primeira delas, é a de 

que as curvas não são exatamente simétricas em relação à origem, isto significa que o pneu reage 

de maneira ligeiramente diferente para forças trativas e para as forças de frenagem. A segunda 

característica importante é a variação da força longitudinal com a variação do carregamento vertical 

e, por fim, é interessante observar que o pico de força longitudinal ocorre muito antes da roda 

completamente travada (κ = -1) ou completamente destracionada (κ = 1) 

3.1.2. Sensibilidade ao carregamento vertical  

De acordo com os conceitos apresentados na seção 2.1.3.5, as forças lateral e longitudinal 

divididas pelo carregamento vertical são iguais ao coeficiente de atrito do pneu com o solo. A 

Figura 24 mostra o coeficiente de atrito do pneu para forças laterais. 

κ – Escorregamento longitudinal (-) 
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Figura 24: Coeficiente de atrito do pneu com o solo para forças laterais. 

A partir deste gráfico, é possível entender por que acrescentar massa no veículo para 

aumentar a capacidade dos pneus não é uma boa ideia e qual é a relação entre as forças 

aerodinâmicas e o pneu. Com base nos gráficos apresentados na seção 3.1.1, a força lateral gerada 

por um veículo poderia aumentar com o incremento do carregamento vertical dos pneus. De acordo 

com Katz (1995), uma maneira de fazer isto é aumentar a massa do veículo, porém isto não 

funciona uma vez que a aceleração e a força necessária para realizar uma curva estão em função 

da massa.  

De fato, pela segunda lei de Newton: 

 𝐹 = 𝑚. 𝑎  (5) 

 Na equação acima, se a massa aumenta, a aceleração deve diminuir ou a força aumentar. 

Contudo, da Figura 24 conclui-se que quanto maior for o carregamento vertical, menor vai ser o 

correspondente acréscimo de força lateral.  

α - Ângulo de deriva (graus) 
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Em outras palavras, o pneu perde eficiência com o aumento de força lateral. Deste modo, nota-se 

que na Equação 5 a aceleração deve diminuir se há o incremento de massa. 

Uma alternativa para esta problemática é a utilização de asas aerodinâmicas. “Downforce, 

devido à aerodinâmica, incrementa o carregamento vertical dos pneus sem acrescentar [de forma 

significativa] massa ao veículo” (KATZ, 1995, p. 4, tradução nossa). O desenvolvimento da 

aerodinâmica até o protótipo Silver (Figura 25) é explorada em detalhe por Soliman (2015).  

 

Figura 25: Formula UFSM, protótipo Silver. 

A Figura 26 mostra que o comportamento do pneu para as forças longitudinais segue o 

mesmo comportamento das forças laterais.  
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Figura 26: Coeficiente de atrito do pneu com o solo para forças longitudinais. 

Uma peculiaridade destes dados é a variação expressiva da força lateral e longitudinal para 

o carregamento vertical por volta de 200 N. Milliken (2015)24 explica que o servo controlador da 

máquina de testes não é capaz de compensar a variação do raio do pneu carregado (loaded radius) 

rápido o suficiente para evitar a variação do sinal. À medida que o ângulo de deriva aumenta, a 

força lateral move a banda de rodagem no mesmo sentido e a carcaça do pneu tende a encurtar, isto 

causa a diminuição do raio carregado do pneu.  

Milliken ainda comenta que para os testes do FSAE TTC, o servo controlador da máquina 

foi alterado para um de menor capacidade. Uma vez que o servo controlador principal pode operar 

com até 12 mil lbf, os resultados de testes abaixo de 350 lbf seriam muito prejudicados pelo ruído.  

                                                 
24

 Esclarecimento obtido em reposta a uma pergunta publicada no fórum FSAE TTC. 
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3.1.3. Efeitos do ângulo de cambagem 

Os efeitos do ângulo de cambagem, de acordo com a literatura apresentada na seção 2.1.4, 

incrementam as forças laterais geradas pelos pneus com cambagem negativa (ângulo de inclinação 

(IA) positivo no sistema de coordenadas do pneu) e diminuem as forças laterais para pneus com 

camber positivo (IA negativo). No entanto, o pneu bias-ply em questão comporta-se de maneira 

um pouco diferente do esperado e gera maiores forças laterais com ângulo de inclinação nulo do 

que com ângulos de inclinação positivos. A Figura 27 mostra os dados de teste para três 

configurações diferentes de ângulos de inclinação para cinco carregamentos verticais. Nestes testes 

a pressão nominal do pneu é de 12 psi. 

 

Figura 27: Forças laterais versus ângulo de deriva para diferentes ângulos de inclinação e carregamentos verticais. 

A Figura 28 mostra em detalhe as forças laterais para os ângulos de deriva negativos. Este 

gráfico mostra o comportamento do pneu em um veículo com camber negativo, no sistema de 

coordenadas SAE do veículo.  
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Figura 28: Detalhe da Figura 27, forças laterais versus ângulo de deriva negativos e carregamentos verticais. 

Destes gráficos observa-se que ângulos de inclinação positivos deslocam a curva 

verticalmente no sentido do aumento da força lateral até que este efeito decai. Este detalhe é 

mostrado na Figura 28 com ajuda de um marcador, no qual é possível observar que já em um ângulo 

de deriva muito pequeno (aproximadamente 3,5 graus), as curvas se cruzam e os ângulos de 

inclinação positivos geram forças laterais menores do que com ângulo de inclinação nulo. Por outro 

lado, ângulos de inclinação negativos decrescem os valores de força lateral em todo o intervalo do 

ângulo de deriva, o que já era esperado (esta região de operação compreende os ângulos de deriva 

positivos na Figura 27).  

Deste modo, pode-se constatar que ângulos de inclinação positivos são limitados por sua 

capacidade de gerar força lateral a partir de um dado ângulo de deriva. Como observado 

anteriormente, este ponto de divergência ocorre logo no início do intervalo de operação dos pneus 

que, de acordo com Milliken (1995), estão possivelmente fora do intervalo de operação utilizado 

em um veículo de competição. 
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De maneira análoga aos gráficos mostrados anteriormente nesta seção, as forças 

longitudinais também têm seu comportamento alterado pelos efeitos do ângulo de inclinação. Aqui, 

no entanto, já espera-se que ângulos de inclinação positivos decresçam a capacidade do pneu de 

gerar forças longitudinais (SMITH, 1978; GILLESPIE, 1992; MILLIKEN, 1995). 

 

Figura 29: Forças longitudinais versus escorregamento longitudinal para diferentes configurações de camber e 

carregamentos verticais. 

No gráfico, é notável a diminuição da força longitudinal com o incremento do ângulo de 

inclinação, a não ser por uma pequena porção da curva para 217 N de carregamento vertical em 

frenagem (κ > 0), porém as causas deste comportamento inesperado são discutíveis, visto que não 

foram analisados os dados de fronteira desta faixa específica do teste. É importante observar que a 

principal razão para que o ângulo de inclinação decresça as forças longitudinais, de acordo com Li 

(2013), é associada à distribuição não uniforme da pressão na área de contato do pneu com o solo.  
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Por fim, estes dados analisados até então formam a base para desenvolver um ganho de 

cambagem desejável tanto devido à rolagem do veículo quanto pela geometria de direção. Pois, 

como visto anteriormente, ângulos de inclinação positivos decrescem a força lateral e longitudinal 

gerada pelos pneus. Deste modo, é vantajoso ter um sistema de suspensão que compense este efeito, 

estabilizando a cambagem a valores nulos e não ultrapassando em nenhuma condição para valores 

negativos, o que é ainda menos desejável. 

3.1.4. Auto alinhamento e pneumatic trail 

A Figura 30 mostra o torque de auto alinhamento para cinco condições de carregamento 

vertical e pressão interna de 12 psi, e a Figura 31 isola os dados de força lateral e torque de auto 

alinhamento para o carregamento vertical de 1572 N 

 

Figura 30: Torque de auto alinhamento versus ângulo de deriva para cinco carregamentos verticais.  
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Da Figura 31 nota-se que o pico de torque de auto alinhamento25 ocorre antes do pico de 

força lateral, este é um comportamento normalmente encontrado em dados de pneus de competição 

(MIILIKEN, 1995). O efeito disto, segundo Smith (1978), é a de que o piloto tem a falsa impressão 

de que o pneu está excedendo os limites de adesão, visto que o decréscimo do torque de auto 

alinhamento impacta diretamente no decréscimo do torque no volante do veículo. Note que nesta 

figura os ângulos de deriva dos dados de força lateral foram invertidos com o intuito de facilitar a 

comparação entre os valores de pico das curvas. 

 

Figura 31: Torque de auto alinhamento e força lateral versus ângulo de deriva.  

  

                                                 
25

 Do marcador, nota-se que o pico ocorre por volta de 3,6 graus de ângulo de deriva. 
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3.1.5. Pressão dos pneus 

A pressão interna é uma característica fundamental no comportamento dos pneus. A Figura 

32 mostra a influência da pressão na força lateral gerada em uma condição de carregamento vertical 

de 1572 N. É possível notar que existe uma pequena diferença entre 10 e 12 psi na região do limite 

de adesão, por outro lado, é constatado que pressões mais altas, como 14 psi, são desfavoráveis. 

Este padrão foi encontrado em todos os carregamentos verticais testados neste pneu. 

 

Figura 32: Efeitos da pressão interna do pneu. 
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3.2. Modelo matemático do pneu 

O objetivo da adimensionalização dos dados do FSAE TTC é a de comprimir o 

comportamento do pneu em uma única curva característica. Deste modo, o pneu é descrito para 

qualquer configuração de cambagem, pressão do pneu e carregamento vertical por meio de uma 

única equação. Este método usa a razão entre os dados de saída e o carregamento vertical. Radt 

(1994) aponta que existem diversas vantagens neste processo, além de suavizar os dados para 

condições combinadas de operação (lateral e longitudinal), esta técnica permite a comparação do 

comportamento puramente não linear do pneu e comprime cambagem e ângulo de deriva em uma 

única variável. 

Devido às assimetrias ply steer26 e conicidade27, o pneu gera uma pequena quantidade de 

força lateral com ângulo de deriva nulo. Este efeito causa um pequeno offset dos dados que, na 

normalização da força lateral, é indesejável. Para eliminar este desvio, as curvas do gráfico ângulo 

de deriva vs. força lateral são simplesmente deslocados em ambos os eixos. De acordo com Radt 

(1994), de modo geral isto é realizado por meio da média aritmética entre a força lateral gerada por 

ângulos de deriva positivos e negativos. Essas características de assimetria podem ser 

reintroduzidas posteriormente, porém Radt (1994) aponta que isto é de pouco interesse, uma vez 

que em veículos de alta performance a atenção é voltada para a região do limite de adesão dos 

pneus e estes efeitos de assimetria são expressivos somente em pequenos ângulos de deriva. 

Conforme é visto no gráfico da Figura 33, o pneu em questão não apresenta características 

expressivas de assimetria, uma vez que as curvas cruzam muito próximas da origem. Deste modo, 

as assimetrias foram desconsideradas do processo de modelagem do pneu. 

                                                 
26

 Ply steer é definido como a componente de uma força que muda de direção quando inverte-se o sentido de rotação 

de um pneu. Esta força tende à esterçar o veículo devido a assimetria das camadas que formam a carcaça do pneu 

(MILLILEN,1995). 

 
27

 Conicidade é a assimetria da circunferência do pneu ao longo da banda de rodagem. Em outras palavras, a banda de 

rodagem não é totalmente paralela mas sim, cônica. A força gerada é maior na direção do lado maior do cone e, 

portanto, não muda de sentido quando a rotação do pneu é invertida (MILLIKEN, 1995). 
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Figura 33: Dados utilizados para o modelo adimensional do pneu. 

3.2.1. Adimensionalização dos dados 

A adimensionalização do ângulo de deriva e a normalização da força lateral, torque de auto 

alinhamento e overturning moment são realizadas por meio das equações 6 à 9. É importante notar 

nessas equações que �̅�, �̅�𝑧 e �̅�𝑥 são descritas em função de �̅�, independentes da força vertical.  

 �̅� =
𝐹𝑦

𝜇𝑦𝐹𝑧
 (6) 

  �̅�𝑧 =
𝑀𝑧

𝑡𝜇𝑦𝐹𝑧
 (7) 
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 �̅�𝑥 =
𝑀𝑥

휀𝜇𝑦𝐹𝑧
 (8) 

 �̅� =
𝐶𝑓 tg 𝛼

𝜇𝑦𝐹𝑧
 (9) 

Nas quais,  

𝐹𝑦 – Força Lateral [N]; 

𝐹𝑧 – Força Vertical [N]; 

𝜇𝑦 – Coeficiente de atrito [-]; 

𝐶𝑓 – Cornering stiffness [-]; 

𝑀𝑧 –Torque de auto alinhamento [N.m]; 

𝑀𝑥 – Overturning moment [N.m]; 

t – Pneumatic trail [m]; 

ε – Overturning trail [m]. 

 

O cornering stiffness do pneu foi obtido pela derivada de uma reta ajustada na região linear 

do pneu. Neste modelo considerou-se linear o intervalo de 1 a -1 graus de ângulo de deriva. A 

Figura 34 demonstra este processo. 
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Figura 34: Obtenção do corneting stiffness dos dados do pneu. 

Por fim, a Figura 35 mostra o resultado da adimensionalização dos dados por meio das 

equações mostradas anteriormente. 
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Figura 35: Força lateral e ângulo de deriva adimensionais. 

3.2.2. Modelo semi-empírico 

Após a adimensionalização dos dados foi possível aplicar a teoria do modelo semi-empírico 

(Magic Formula) proposto por Bakker; Nyborg e Pacejka (1987) e as equações da versão 

adimensional deste modelo proposta por Radt (1994). A curva característica do modelo “Magic 

Formula” e os parâmetros da equação são descritos pela Figura 36. Esta curva passa pela origem, 

atinge um valor máximo e segue uma assíntota horizontal. A função governante é descrita pela 

Equação 10. 

Inicialmente os coeficientes B, C, D e E geram uma curva assimétrica em relação à origem. 

Esse efeito é suprimido, assim como na média aritmética entre ângulos de deriva positivos e 

negativos no método da adimensionalização dos dados, por meio do deslocamento vertical e 

horizontal dos dados por meio dos coeficientes 𝑆𝑣 e 𝑆ℎ, respectivamente. Este procedimento é 
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descrito nas Equações 11 e 12. Nas quais, Y representa a variável de saída  𝐹𝑥, 𝐹𝑦 ou 𝑀𝑧, enquanto 

X é a variável de entrada escorregamento longitudinal, 𝜅, ou o ângulo de deriva 𝛼. Os fatores de 

forma e curvatura são computados pelas Equações 13 e 14. 

  

Figura 36: Variáveis da equação “Magic Formula”. Fonte: Pacejka, 2012. 

 𝑦 = 𝐷 sen[𝐶 tg−1{𝐵𝑥 − 𝐸(𝐵𝑥 − tg−1 𝐵𝑥)}] (10) 

 𝑌(𝑋) = 𝑦(𝑥) + 𝑆𝑣 (11) 

 𝑥 = 𝑋 + 𝑆ℎ (12) 

 𝐶 = 1 ±  (1 −
2

𝜋
sen−1

𝑦𝑎

𝐷
) (13) 

 𝐸 =
𝐵𝑥𝑚 − tg−1 (

𝜋
2𝐶)

𝐵𝑥𝑚 − tg−1(𝐵𝑥𝑚)
 (14) 
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Nas quais, 

B – Fator de rigidez; 

C – Fator de forma; 

D – Valor de pico; 

E – Fator de curvatura. 

 

Nestas equações, o fator de rigidez controla a derivada na origem, enquanto que o fator de 

forma controla o intervalo da função senoidal. O valor de pico é dado em relação ao eixo das 

abscissas e, finalmente, o fator de curvatura define o alcance da função em relação ao eixo 

horizontal e a curvatura no valor de pico da função. 

De acordo com Radt (1994) e Milliken (1995), a força normalizada �̅� e o ângulo de deriva 

�̅� adimensional são representados por uma versão modificada da equação “Magic Formula”. Esta 

função é descrita pelas Equações 15, 16 e 17. 

 �̅� = 𝐷′ sen 𝜃 (15) 

 𝜃 = 𝐶′ tg−1(𝐵′𝜙) (16) 

 𝜙 = (1 − 𝐸′)�̅� +
𝐸′

𝐵′
tg−1 (B′�̅�) (17) 

Aonde,  

B', C', D' e E' são os coeficientes adimensionais da “Magic Formula” adimensional. 

Uma vez que o valor de pico D' atinge seu valor máximo quando D'=1 e o cornering stiffness 

adimensional é definido por BCD = 1, a Equação 18 toma lugar. 
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 �̅� = sen {𝐶′ tg−1[𝐵′(1 − 𝐸′)�̅� + 𝐸′tg−1 (B′�̅�)]} (18) 

Finalmente, a Equação 19 calcula a força lateral do modelo do pneu, e a Figura 37 compara 

a força calculada pelo modelo descrito até então com os dados dos testes do pneu.  

 𝐹𝑦 = �̅�𝑦𝜇𝑦𝐹𝑧  (19) 

 

Figura 37: Gráfico comparativo entre os dados do teste e o modelo do pneu. 
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3.3. Desenvolvimento da cinemática de suspensão 

A seção 3.1.3 apresentou os efeitos do ângulo de cambagem no comportamento do pneu. 

Esta seção discute como a cinemática de suspensão e a geometria de direção alteram o ângulo de 

cambagem das rodas.  

3.3.1. Influência da geometria dos braços de direção no ganho de cambagem 

Uma suspensão do tipo Duplo A28 pode ter infinitas combinações de comprimento e 

posicionamento dos links das bandejas29. Cada configuração apresenta vantagens e desvantagens 

quanto ao ganho de cambagem devido à rolagem e ao movimento vertical da suspensão30. De 

acordo com Milliken (1995), braços de suspensão mais longos apresentam menores ganhos de 

cambagem. No entanto, os comprimentos dos braços de suspensão são limitados pelo compromisso 

entre a cinemática da suspensão e o raio mínimo de curvatura exigido pelas provas da competição 

Fórmula SAE, uma vez que os pontos de suspensão31 são limitados pela dimensão do cockpit e pela 

bitola do veículo.  

O compromisso entre o ganho de cambagem devido à rolagem e ao movimento vertical da 

suspensão pode ser otimizado pela utilização dos braços de suspensão com comprimentos 

diferentes e não paralelos entre si, tradução livre da geometria conhecida como unequal lenght and 

non-parallel links double wishbone (Figura 38). Smith (1978) explica que quanto mais os links 

superiores são inclinados em direção ao solo, maiores são os ganhos de cambagem negativa no 

movimento vertical da suspensão e menores são os ganhos de camber positivo na rolagem. 

                                                 
28

 Também conhecido como Double Wishbone. 
29

 Os “A’s” são frequentemente referidos como bandejas ou balanças. 
30

 Jounce; Bump/Rebound. 
31

 Hard points; Pick up points. 
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Figura 38: Geometria de suspensão Duplo A com links não paralelos e comprimentos desiguais 

Ganho de camber na rolagem da carroceria é claramente ligado à cinemática de suspensão. 

No entanto, o gradiente de rolagem é o fator que, por fim, determina o quão resistente o veículo é 

à rolagem e, portanto, dita qual o ganho de cambagem o veículo terá para uma dada aceleração 

lateral. Em função da rigidez à rolagem, altura do centro de gravidade, altura dos centros de 

rolagem, o gradiente de rolagem é computado pela Equação 20. 

 
𝜙

𝐴𝑌
= 𝐾𝜙 =

−𝑊𝐻

𝐾𝜙𝐹 + 𝐾𝜙𝑅
 (20) 

Aonde, 

𝜙 – Ângulo de rolagem da carroceria; 

𝐴𝑌 – Aceleração lateral; 

𝑊 – Peso estático do veículo; 

H – Distância do C.G. ao centro de rolagem; 

𝐾𝜙𝐹 – Rigidez à rolagem no eixo dianteiro; 

𝐾𝜙𝑅 – Rigidez à rolagem no eixo traseiro. 
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3.3.2. Ganho de cambagem devido à geometria de direção 

A inclinação do pino mestre e caster controlam o ganho de cambagem nas rodas devido ao 

esterçamento. Quando as rodas são esterçadas para a direita, por exemplo, o pino mestre gera um 

ganho positivo do ângulo de inclinação na roda esquerda, e negativo na roda direita. De acordo 

com Milliken (1995), é importante observar que este efeito será simétrico somente se não há ângulo 

de caster na geometria de direção. Por outro lado, o caster acresce ângulos de inclinação positivos 

em ambas as rodas. 

Para encontrar o ganho de cambagem desejável devido à geometria de direção, também 

deve-se analisar a transferência de carga do veículo, uma vez que os ângulos de deriva para os 

valores de pico de força lateral variam com o carregamento vertical do pneu. As Equações 21 e 22 

calculam a transferência de carga lateral nos eixos dianteiro e traseiro. 

 𝑊𝐹 = 𝐴𝑌

𝑊

𝑡𝐹
 (

𝐻𝐾𝜙𝐹

𝐾𝜙𝐹 + 𝐾𝜙𝑅
+

𝑏

𝑙
𝑍𝑅𝐹) (21) 

 𝑊𝑅 = 𝐴𝑌

𝑊

𝑡𝑅
 (

𝐻𝐾𝜙𝑅

𝐾𝜙𝐹 + 𝐾𝜙𝑅
+

𝑎

𝑙
𝑍𝑅𝑅) (22) 

Nas quais, 

𝑡𝐹 – Bitola dianteira; 

𝑡𝑅 – Bitola traseira; 

b – Distância horizontal entre o C.G. e o eixo traseiro; 

a – Distância horizontal entre o C.G. e o eixo dianteiro; 

𝑙 – Distância Entre eixos; 

𝑍𝑅𝐹 – Altura do centro de rolagem do eixo dianteiro; 

𝑍𝑅𝑅 – Altura do centro de rolagem do eixo traseiro. 
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 Finalmente, as Equações 23 à 26 calculam o carregamento vertical em cada roda do veículo, 

respectivamente: dianteira externa e interna à curva, e traseira externa e interna. É importante notar 

que estas equações consideram o downforce32 gerado pelo kit aerodinâmico. 

 𝑊𝐹𝑂 =
Wb 

2𝑙
+ 𝑊𝐹 +

𝐿𝐹

2
 (23) 

 𝑊𝐹𝐼 =
Wb 

2𝑙
− 𝑊𝐹 +

𝐿𝐹

2
 (24) 

 𝑊𝑅𝑂 =
Wb 

2𝑙
+ 𝑊𝑅 +

𝐿𝑅

2
 (25) 

 𝑊𝑅𝐼 =
Wa 

2𝑙
− 𝑊𝑅 +

𝐿𝑅

2
 (26) 

Aonde,  

𝐿𝐹 é o lift negativo gerado pelas asas dianteiras e 𝐿𝑅 é o lift negativo gerado pelas asas traseiras. 

A Figura 39 mostra os ângulos de deriva para os valores máximos de força lateral em função 

dos carregamentos verticais. A partir deste gráfico, os cálculos de transferência de carga são 

aplicados para encontrar o valor teórico ótimo de esterçamento de cada roda, ou seja, é possível 

encontrar a geometria de Ackermann ótima para o veículo em uma dada manobra.  

                                                 
32

 Downforce ou Lift negativo é o componente vertical, na direção do solo, das forças aerodinâmicas. 
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Figura 39: Ângulos de deriva para os valores máximos de força lateral em função do carregamento vertical. 

Os ângulos de esterçamento são resolvidos pelas Equações 27 e 28 (ROUELLE, 2014). 
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𝑙

𝐷
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2
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Aonde 𝛽 é o ângulo de deriva do veículo (side slip angle) e 𝛼𝑅
∗  e 𝛼𝐿

∗ são os ângulos de deriva 

para o pico de força lateral na roda direita e esquerda, respectivamente.  

3.4. Fórmula SAE Skid Pad 

Comumente utilizada em testes de performance de veículos, a manobra de Skid Pad leva o 

veículo ao limite de adesão dos pneus. Milliken (1995) alerta que na faixa do limite de operação, 

o comportamento do veículo não é puramente descrito em regime permanente. Isto é claramente 

observado em pista, uma vez que o ângulo das rodas e a posição do acelerador variam de acordo 

com as correções impostas pelo piloto. No entanto, com o intuito de simplificar a problemática, 

nesta seção a manobra de Skid Pad será considerada uma manobra executada em regime puramente 

permanente.  

As equações apresentadas na seção anterior são aplicadas nessa seção para calcular o ângulo 

de rolagem da carroceria e o ângulo de esterçamento das rodas. Ultimamente, isto dita o acerto de 

suspensão capaz de extrair a máxima força lateral dos pneus em função do ângulo de cambagem e 

da variação do ângulo de deriva pelo carregamento vertical das rodas. 

Na competição Fórmula SAE, o Skid Pad consiste em dois círculos de 18,25m de diâmetro 

cada um e largura da pista de 3m. O veículo começa a manobra percorrendo a linha radical dos 

círculos a uma certa distância da intersecção entre eles e percorre duas voltas à direita e duas voltas 

à esquerda. Apenas a segunda e a quarta tomada de tempo são computadas para a pontuação final 

pois são essas voltas que mais aproximam-se do regime permanente do veículo. A Figura 40 mostra 

o layout da prova. 
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Figura 40: Layout da prova de Skid Pad da competição Fórmula SAE. Fonte: Adaptado de FSAE Rules, 2015. 

O objetivo do Skid Pad é testar a habilidade do veículo de percorrer curvas. Uma maneira 

de medir esta capacidade é calcular a aceleração lateral do protótipo. Na competição Fórmula SAE, 

a aceleração lateral 𝐴𝑌 é calculada pela Equação 29 para um diâmetro D=17.10m, (FSAE Rules, 

2015).  

 𝐴𝑌 =
2π²D

t²g
  (29) 

Nesta equação, t é a média aritmética entre as melhores tomadas de tempo. 

Os dados de entrada para o gradiente de rolagem do veículo e os cálculos da transferência 

de carga foram computados por meio de uma aceleração lateral meta, baseada nos resultados das 

edições anteriores do Formula SAE Michigan e do Formula Student Silverstone para os protótipos 

com melhor tempo na prova.  
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O Quadro 1 mostra os três melhores tempos (em segundos) das edições de 2012 à 2014, 

enquanto que a Quadro 2 mostra as correspondentes acelerações laterais calculadas pela Equação 

29. 

 

Competições Formula SAE Michigan Formula Student Silverstone 

Ano 2014 2013 2012 2014 2013 2012* 

Tempo [s] 

4.847 4.901 5.302 4.845 4.789 5.956 

4.950 5.035 5.394 4.857 4.799 5.957 

4.966 5.048 5.405 4.961 4.942 5.982 

 

 

 

*Pista molhada.      

Quadro 1: Melhores tempos nas provas de Skid Pad das competições FSAE Michigan e Formula Student Silverstone. 

Competições Formula SAE Michigan Formula Student Silverstone 

Ano 2014 2013 2012 2014 2013 2012* 

𝑨𝒀 [g’s] 

1.463 1.431 1.223 1.464 1.499 0.969 

1.403 1.356 1.181 1.457 1.493 0.969 

1.394 1.349 1.177 1.397 1.407 0.961 

*Pista molhada.      

Quadro 2: Aceleração lateral calcula pelos tempos apresentados no Quadro 1. 

Destes resultados, o gradiente de rolagem foi calculado para uma aceleração lateral meta de 

1,46 G. Assim, pela Equação 24 calculou-se o ângulo de rolagem final do protótipo. 

 𝜙 = 𝐾𝜙𝐴𝑌 (30) 

Aonde, 𝐾𝜙 é o gradiente de rolagem do veículo em função da altura do C.G. ao centro de 

rolagem, rigidez das molas, pneus e barras estabilizadoras. 

 



 

64 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ainda que influência da elasticidade dos componentes da suspensão33 na cinemática não foi 

tema deste trabalho, o ganho de camber devido à elasticidade do cubo de roda e dos terminais 

rotulares foram considerados com base em estudos realizados em outros veículos de Fórmula SAE. 

Zipfel (2006) concluiu que o ganho de camber positivo devido aos terminais rotulares estão ordem 

de 0,09 graus no limite de operação do veículo. Já o cubo de roda representou uma fração ainda 

maior na variação final de camber, na ordem de 0,5 graus. De acordo com estes estudos, nota-se 

que a elasticidade do sistema deve ser considerada ainda na fase preliminar do desenvolvimento de 

um sistema de suspensão. Deste modo, com auxílio do software Lotus Supension Analysis®34 

(Figura 41), a cinemática do eixo dianteiro e traseiro foi desenvolvida com dois objetivos 

principais: o de compensar os ganhos de cambagem e o de possibilitar a operação do veículo na 

faixa ótima de desempenho dos pneus. 

 

Figura 41: Modelo computacional do sistema de suspensão do protótipo Silver. 

                                                 
33

 Compliance 
34

 Este software modela a suspensão através de links rígidos e conexões com graus de liberdade. A cinemática da 

suspensão nos movimentos de bump/rebound e rolagem da carroceria é calculada pelo posicionamento de cada 

elemento da suspensão em relação à uma origem fixa. Os resultados são acessados por gráficos e as modificações 

podem ser instantaneamente comparadas em relação a um projeto de base (baseline). 
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Para acomodar este ganho de camber extra devido ao compliance do sistema, o ângulo de 

inclinação alvo para a cinemática de suspensão passou de 0 graus para 1 grau positivo35 nas rodas 

mais carregadas (externas à curva) e 0,5 nas rodas menos carregadas (internas à curva). Por fim, o 

resultado de diversas iterações no desenvolvimento da cinemática do sistema de suspensão é 

mostrado em comparação com o projeto do protótipo anterior nos gráficos a seguir.  

O gráfico da Figura 42 mostra o ganho de camber em rolagem. É possível notar uma 

diferença considerável do ganho de cambagem em comparação com o protótipo anterior, no eixo 

dianteiro obteve-se uma redução de 49% e no traseiro 39%. Esta modificação no projeto permitiu 

alojar o ganho de camber proveniente da elasticidade do sistema, visto que para 2 graus de rolagem 

a roda ainda mantém um ângulo de 0,5 graus negativos de cambagem.  

 

Figura 42: Ganho de camber devido à rolagem da carroceria.  

                                                 
35

 1 grau de camber negativo, no sistema de coordenadas do veículo 
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No entanto, a redução do ganho de cambagem mostrado na figura anterior inevitavelmente 

vem acompanhada do incremento do ganho de camber no movimento vertical das rodas. 

Relativamente, este contraponto representou uma perda menor do que os ganhos com a redução do 

ganho de camber em rolagem, uma vez que nesta nova cinemática os valores de pico subiram 18% 

em ambos os eixos (Figura 43).  

Atenção especial deve ser dada ao ganho de camber no movimento vertical das rodas 

quando há muitas irregularidades na pista. Segundo Milliken (1995), o camber thrust36 faz com o 

que o veículo mude levemente de direção conforme as rodas são carregadas de forma desigual 

devido à irregularidades na pista. Porém, nota-se que as pistas das competições Fórmula SAE são, 

em geral, muito uniformes, o que justifica o aumento do ganho de camber no movimento vertical 

das rodas em favorecimento à redução do ganho de camber em rolagem. 

 

Figura 43: Ganho de camber devido ao movimento vertical das rodas. 

                                                 
36

 Discutido na sessão 2.1.4. 
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O gráfico da Figura 44 mostra o ganho de camber devido ao esterçamento das rodas. No 

projeto do sistema de direção existe uma certa liberdade na definição destes parâmetros, obtida 

pelos ângulos do pino mestre (vista frontal) e caster (vista lateral). Como é exposto neste gráfico, 

o ganho de cambagem na roda externa à curva pode diminuir em função da redução no ganho de 

camber em rolagem mostrado na Figura 42. Quanto a roda interna à curva, o aumento do ângulo 

de inclinação foi devido às alterações na geometria de direção, apresentado a seguir.  

A curva do gráfico abaixo é simétrica para as duas rodas. Por este motivo, apenas a curva 

de uma roda foi plotada no gráfico, visto que é possível analisar o comportamento de cada roda em 

cada metade do gráfico. Por exemplo, 20 graus negativos do deslocamento da caixa de direção para 

a roda externa à curva será 20 graus positivos na roda interna. Isto também é verdadeiro para a 

Figura 45. 

 

Figura 44: Ganho de camber devido ao esterçamento das rodas.  
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A Figura 45 mostra a alteração mais notável do sistema de direção: a roda interna à curva 

esterça consideravelmente mais do que a roda externa37. O desenvolvimento desta geometria de 

direção visa atribuir o ângulo de deriva necessário para que os pneus alcancem o pico de força 

lateral na prova do Skid Pad, conforme discutido na seção 3.3.2.  

 

Figura 45: Ângulo de esterçamento das rodas e a geometria de Ackermann. 

Com esta alteração surgiram outras implicações na cinemática da suspensão como o ganho 

de camber na roda interna à curva (discutido no gráfico anterior). Uma vez que a roda interna 

esterça mais, os efeitos do ângulo do pino mestre são maiores e, deste modo, geram um ângulo de 

inclinação maior.  

                                                 
37

 Esta geometria de direção é conhecida como geometria de Ackermann. O oposto é a geometria de Anti-Ackermann 

(ou Ackermann reverso) na qual a roda externa à curva esterça mais do que a interna. 
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Neste projeto, priorizou-se as forças laterais dos pneus em função do ângulo de deriva e o 

ganho de cambagem da roda externa à curva, pois é a roda que gera maior força lateral e, portanto, 

na qual os efeitos do camber têm maior influência. Assim, o ângulo de inclinação da roda interna 

foi apenas aceito sem demais iterações no projeto. 

A Figura 46 mostra a altura do centro de rolagem em função do deslocamento vertical das 

rodas. Nota-se que a altura do centro de rolagem dianteiro não foi reduzida significativamente 

(apenas 3mm), isto se deu porque a altura do centro de rolagem traseiro foi reduzida em 18mm 

com o objetivo de diminuir a diferença entre os centros de rolagem (esta diferença passou de 26mm 

para 11mm). De acordo com Smith (1978), um veículo com um centro de rolagem dianteiro muito 

mais baixo que o traseiro apresenta uma resposta lenta na entrada de curvas e muita transferência 

de carga entre as rodas traseiras na saída de curvas.  

 

Figura 46: Altura do centro de rolagem. 

Movimento vertical das rodas (mm) 

A
lt

u
ra

 d
o

 c
en

tr
o

 d
e 

ro
la

g
e
m

 (
m

m
) 



 

70 

Por fim, a Figura 47 mostra o deslocamento lateral do centro de rolagem. Quanto menor for 

o deslocamento lateral e quanto menor for a diferença entre o deslocamento dos centros de rolagem 

dianteiro e traseiro, mais previsível será o comportamento do veículo enquanto percorre uma curva. 

Isto é devido à distância entre o C.G. e o centro de rolagem que impacta diretamente na 

transferência de carga (discutido na seção 3.3.2, Equações 21 e 22). Deste modo, fica claro que se 

este braço de alavanca varia com a rolagem da carroceria, o veículo torna-se instável. 

 

Figura 47: Deslocamento lateral do centro de rolagem. 

  

Rolagem da carroceria (mm) 

D
es

lo
ca

m
e
n
to

 l
at

er
al

 d
o

 c
en

tr
o

 d
e 

ro
la

g
e
m

 (
m

m
) 



 

71 

5. RESUMO E CONCLUSÕES 

Com base na análise dos dados do Formula SAE Tire Test Consortium, as principais 

características do pneu Hoosier 20.5/7.0‐13'' foram investigadas, por meio das quais descobriu-se 

que o pneu diagonal em questão comporta-se de maneira um pouco diferente do esperado de acordo 

com a literatura, uma vez que a cambagem negativa não melhora o desempenho do pneu em gerar 

força lateral. Após, auxiliado pelo software MATLAB®, um modelo semi-empírico foi 

desenvolvido com a técnica da adimensionalização de dados com o objetivo de representar os dados 

de forma compacta e precisa em toda a faixa de operação de um protótipo Fórmula SAE. 

Este estudo formou uma base sólida para a elaboração das metas para o desenvolvimento 

da cinemática da suspensão do veículo Silver, da equipe Formula UFSM. Somado a isto, as 

condições de operação mais severas foram definidas com base nas acelerações laterais alcançadas 

pelos veículos com melhor desempenho nas provas de Skid Pad em Michigan (EUA) e Silverstone 

(Inglaterra). A partir disto, a cinemática foi desenvolvida com ajuda do software Lotus Suspension 

Analysis®, pelo qual obteve-se melhorias significativas na cinemática.  

Em relação à geometria de suspensão do protótipo de 2014, o ganho de camber devido à 

rolagem da carroceria reduziu 49% no eixo dianteiro e 39% no eixo traseiro. Em contrapartida, o 

ganho de camber no movimento vertical das rodas aumentou 18% em ambos os eixos. Quanto aos 

centros de rolagem, reduziu-se não só a altura absoluta em relação ao solo mas 57% na diferença 

de altura entre o dianteiro e traseiro. Isto impactou no decréscimo das forças de jacking e no 

consequente aumento do componente puramente lateral da força gerada pelos pneus.  

O sistema de direção foi desenvolvido em função do ângulo de esterçamento das rodas, do 

ganho de camber devido à geometria de direção e da transferência de carga lateral de modo a 

atribuir o ângulo de deriva necessário para que os pneus dianteiros operem na faixa de máxima 

performance. Como resultado, a geometria do sistema de direção sofreu mudanças expressivas, 

passou de Ackermann reverso (-40%) para 92% de Ackermann. 

Em suma, este trabalho cumpriu com o objetivo de otimizar a cinemática de um protótipo 

de Fórmula SAE para extrair o máximo potencial dos pneus na prova de Skid Pad. No entanto, é 

preciso ressaltar que a cinemática da suspensão é apenas uma das diversas áreas que compreendem 
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a dinâmica de um veículo, um estudo aprofundado do comportamento direcional há de ser refinado 

em trabalhos futuros. 

Por fim, mais do que o desenvolvimento de uma suspensão, este trabalho formou uma base 

de conhecimento para a equipe Formula UFSM. Os métodos e os detalhes do desenvolvimento 

deste estudo foram apresentados com o objetivo de possibilitar a repetibilidade caso os pneus sejam 

substituídos por um modelo diferente. Não menos importante, espera-se que este estudo possa 

contribuir com novas equipes participantes do FSAE TTC na análise de dados de pneus. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Modelo do pneu  

%--------------------Loading files from raw data 

[filename, pathname]= uigetfile('*.mat','Enter TIRF Test 

File','C:\Users\Schommer\Documents\MEGA\TTC\Data - Round 

5\RawData_Cornering_Matlab_SI'); 

  

load([pathname, filename]) 

  

%% FY vs SA vs FZ 

  

% Dataset 1 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 200N  

% Finding the cell of the time interval of: 

X1=find(round(ET)==587); % Beginning  

X2=find(round(ET)==593); % End 

% Creating a vector within the interval: 

SA1=SA(X1(10):X2(30),1); % slip angle  

FY1=FY(X1(10):X2(30),1); % lateral force 

FZ1=FZ(X1(10):X2(30),1); % vertical load 

Z1=mean(FZ1); % average of the vertical load 

% Dataset 2 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 400N 

X1=find(round(ET)==645);  

X2=find(round(ET)==651);   

SA2=SA(X1(10):X2(30),1); 

FY2=FY(X1(10):X2(30),1); 

FZ2=FZ(X1(10):X2(30),1); 

Z2=mean(FZ2); 

% Dataset 3 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 650N 

X1=find(round(ET)==703);  

X2=find(round(ET)==709);   

SA3=SA(X1(10):X2(30),1); 

FY3=FY(X1(10):X2(30),1); 

FZ3=FZ(X1(10):X2(30),1); 

Z3=mean(FZ3); 

% Dataset 4 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1000N 

X1=find(round(ET)==616); 

X2=find(round(ET)==622);  

SA4=SA(X1(10):X2(30),1); 

FY4=FY(X1(10):X2(30),1); 

FZ4=FZ(X1(10):X2(30),1); 

Z4=mean(FZ4); 

% Dataset 5 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1600N 

X1=find(round(ET)==529); 

X2=find(round(ET)==535);  

SA5=SA(X1(10):X2(30),1); 
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FY5=FY(X1(10):X2(30),1); 

FZ5=FZ(X1(10):X2(30),1); 

Z5=mean(FZ5); 

 

% Ploting  

figure('Name','Average Lateral Force  vs Slip Angle','NumberTitle','off'); 

plot(SA1,FY1,'-b','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA2,FY2,'-c','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA3,FY3,'-g','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA4,FY4,'-m','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA5,FY5,'-r','LineWidth',2) 

hold on 

legend('Fz=213N','Fz=441N','Fz=674N','Fz=1115N','Fz=1572N') 

ylim([-4500 4500]) 

xlabel('\alpha - Slip Angle (deg)') 

ylabel('Fy - Average Lateral Force (N)') 

grid on 

   

%% Finding Cornering Stiffness (peak value) 

  

% Dataset 1 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 200N  

X=excludedata(SA1,FY1,'domain',[-1 1]); 

f1=fit(SA1,FY1,'poly1','exclude',X); 

Diff=differentiate(f1,SA1); 

Cf1=min(Diff); 

% Dataset 2 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 400N  

X=excludedata(SA2,FY2,'domain',[-1 1]); 

f2=fit(SA2,FY2,'poly1','exclude',X); 

Diff=differentiate(f2,SA2); 

Cf2=min(Diff); 

% Dataset 3 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 650N  

X=excludedata(SA3,FY3,'domain',[-1 1]); 

f3=fit(SA3,FY3,'poly1','exclude',X); 

Diff=differentiate(f3,SA3); 

Cf3=min(Diff); 

% Dataset 4 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1000N  

X=excludedata(SA4,FY4,'domain',[-1 1]); 

f4=fit(SA4,FY4,'poly1','exclude',X); 

Diff=differentiate(f4,SA4); 

Cf4=min(Diff); 

% Dataset 5 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1600N  

X=excludedata(SA5,FY5,'domain',[-1 1]); 

f5=fit(SA5,FY5,'poly1','exclude',X); 

Diff=differentiate(f5,SA5); 

Cf5=min(Diff); 
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% Ploting 

figure('Name','Cornering Stiffness fiting','NumberTitle','off'); 

plot(f1,'.r') 

hold on 

plot(f2,'.r') 

hold on 

plot(f3,'.r') 

hold on 

plot(f4,'.r') 

hold on 

plot(f5,'.r') 

hold on 

plot(SA1,FY1,'-b','MarkerSize',2) 

hold on 

plot(SA2,FY2,'-b','MarkerSize',2) 

hold on 

plot(SA3,FY3,'-b','MarkerSize',2) 

hold on 

plot(SA4,FY4,'-b','MarkerSize',2) 

hold on 

plot(SA5,FY5,'-b','MarkerSize',2) 

legend('Curve fiting') 

xlabel('\alpha - Slip Angle (deg)') 

ylabel('Averaged Fy (N)') 

grid on 

  

%% Nondimensionalization  

  

    % mu = peak value 

    % Cf = peak value  

  

% Dataset 1 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 200N  

mu1=abs((FY1)./FZ1); 

A_mu1(1:length(FZ1))=max(mu1); 

B_mu1(1:length(FZ1))=Cf1; 

Fn1=FY1./(A_mu1(:).*FZ1);  % Normalized Lateral force 

SAn1=((180*B_mu1(:)).*tand(SA1))./((A_mu1(:).*FZ1)*pi); % Normalized Slip 

Angle  

% Dataset 2 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 400N 

mu2=abs((FY2)./FZ2); 

A_mu2(1:length(FZ2))=max(mu2); 

B_mu2(1:length(FZ2))=Cf2; 

Fn2=FY2./(A_mu2(:).*FZ2); 

SAn2=((180*B_mu2(:)).*tand(SA2))./((A_mu2(:).*FZ2)*pi); 

% Dataset 3 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 650N 

mu3=abs((FY3)./FZ3); 

A_mu3(1:length(FZ3))=max(mu3); 

B_mu3(1:length(FZ3))=Cf3; 

Fn3=FY3./(A_mu3(:).*FZ3); 
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SAn3=((180*B_mu3(:)).*tand(SA3))./((A_mu3(:).*FZ3)*pi); 

% Dataset 4 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1000N 

mu4=abs((FY4)./FZ4); 

A_mu4(1:length(FZ4))=max(mu4); 

B_mu4(1:length(FZ4))=Cf4; 

Fn4=FY4./(A_mu4(:).*FZ4); 

SAn4=((180*B_mu4(:)).*tand(SA4))./((A_mu4(:).*FZ4)*pi); 

% Dataset 5 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1600N 

mu5=abs((FY5)./FZ5); 

A_mu5(1:length(FZ5))=max(mu5); 

B_mu5(1:length(FZ5))=Cf5; 

Fn5=FY5./(A_mu5(:).*FZ5); 

SAn5=((180*B_mu5(:)).*tand(SA5))./((A_mu5(:).*FZ5)*pi);  

  

%% Plotting Normalized Data 

  

figure('Name','Lateral Force vs Slip Angle 

(Dimensionless)','NumberTitle','off'); 

plot(SAn1,Fn1,'.b') 

hold on 

plot(SAn2,Fn2,'.c') 

hold on 

plot(SAn3,Fn3,'.g') 

hold on 

plot(SAn4,Fn4,'.m') 

hold on 

plot(SAn5,Fn5,'.r') 

title('Lateral Force vs Slip Angle (Dimensionless)') 

legend('Fz=213N','Fz=441N','Fz=674N','Fz=1115N','Fz=1572N','location','NorthWe

st') 

xlabel('\alpha - Dimensionless Slip Angle (-)') 

ylabel('Fy - Dimensionless Lateral Force (-)') 

ylim([-1.2 1.2]) 

grid on 

  

%% Plotting Tire Model vs Tire Data 

  

% Pacejka coefficients: 

  

Ya=1; 

Xm=8; 

D=1; 

C=1.7; 

B=1/C; 

E=(B*Xm-tan(pi/(2*C)))/(B*Xm-atan(B*Xm)); 
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% Magic Formula: 

  

% Dataset 1 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 200N 

SAn1; % Normalized Slip Angle 

phi=(1-E).*SAn1+(E/B).*atan(B*SAn1); 

tetha=C*atan(B*phi); 

Fy=D*sin(tetha); 

Fy1=Fy(:).*(A_mu1(:)).*mean(FZ1); 

% Dataset 2 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 400N  

SAn2; % Normalized Slip Angle 

phi=(1-E).*SAn2+(E/B).*atan(B*SAn2); 

tetha=C*atan(B*phi); 

Fy=D*sin(tetha); 

Fy2=Fy(:).*(A_mu2(:)).*mean(FZ2); 

% Dataset 3 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 650N  

SAn3; % Normalized Slip Angle 

phi=(1-E).*SAn3+(E/B).*atan(B*SAn3); 

tetha=C*atan(B*phi); 

Fy=D*sin(tetha); 

Fy3=Fy(:).*(A_mu3(:)).*mean(FZ3); 

% Dataset 4 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1100N  

SAn4; % Normalized Slip Angle 

phi=(1-E).*SAn4+(E/B).*atan(B*SAn4); 

tetha=C*atan(B*phi); 

Fy=D*sin(tetha); 

Fy4=Fy(:).*(A_mu4(:)).*mean(FZ4); 

% Dataset 5 - IA 0 deg, 12 psi, Fz 1650N  

SAn5; % Normalized Slip Angle 

phi=(1-E).*SAn5+(E/B).*atan(B*SAn5); 

tetha=C*atan(B*phi); 

Fy=D*sin(tetha); 

Fy5=Fy(:).*(A_mu5(:)).*mean(FZ5); 

  

figure('Name','Tire Data vs. Tire Model','NumberTitle','off'); 

plot(SA1(1:4:end),Fy1(1:4:end),'-r','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA1,FY1,'-k','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA2(1:4:end),Fy2(1:4:end),'-r','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA3(1:4:end),Fy3(1:4:end),'-r','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA4(1:4:end),Fy4(1:4:end),'-r','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA5(1:4:end),Fy5(1:4:end),'-r','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA2,FY2,'-k','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA3,FY3,'-k','LineWidth',2) 
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hold on 

plot(SA4,FY4,'-k','LineWidth',2) 

hold on 

plot(SA5,FY5,'-k','LineWidth',2) 

legend('Magic fit','Data','location','NorthEast') 

xlabel('\alpha - Slip Angle (deg)') 

ylabel('Fy - Lateral Force (N)') 

grid on 

 

 


