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RESUMO 

 

 

MODELAGEM E ANÁLISE EM MATLAB DE UM SISTEMA DE SUSPENSÃO 

AUTOMOTIVA COM AMORTECIMENTO NÃO LINEAR ATRAVÉS DO MODELO 

QUARTER CAR 
 

AUTOR: Bruno Ziegler Haselein 

ORIENTADOR: Carlos Eduardo de Souza 

 

 

O escopo deste documento consiste em modelar numericamente o comportamento vertical do 

sistema de suspensão de um protótipo Formula SAE, identificando através de simulações as 

configurações em potencial de uso para os amortecedores a partir de suas curvas 

características de comportamento. Para tal, um modelo quarter car de dois graus de liberdade 

foi elaborado baseado nas equações de movimento obtidas de acordo com o diagrama de 

corpo livre das massas suspensas e não suspensas do protótipo real. O método desenvolvido 

realiza a importação automática das curvas do amortecedor a partir de um grande banco de 

dados, bem como a execução de comandos lógicos que identificam possíveis configurações 

de uso do componente, proporcionando uma maneira ágil de calcular a resposta do sistema no 

domínio do tempo. A avaliação do comportamento das massas da suspensão é feita através da 

análise de sua cinemática em diferentes pulsos de entrada, diferenciando as soluções 

homogêneas e particulares de modo a deixar clara a influência de cada curva em cada fase do 

movimento.  A análise da resposta destaca o uso de 59% do curso nominal de projeto, além de 

picos de aceleração vertical que ultrapassam 3g e velocidades de compressão superiores a 

máxima estipulada ao componente. As soluções propostas apresentam compromisso em 

reduzir os efeitos negativos da cinemática em cada manobra. 

 

 

Palavras-chave: Formula SAE. Dinâmica Veicular. Modelo Quarter Car.



 
 

ABSTRACT 

 

 

MATLAB  MODELING AND ANALYSIS FOR AN AUTOMOTIVE SUSPENSION 

SYSTEM WITH NONLINEAR DAMPING CURVES BASED ON THE QUARTER 

CAR MODEL 

 

AUTHOR: Bruno Ziegler Haselein 

ADVISOR: Carlos Eduardo de Souza 

 

 

This paper aims to model numerically the vertical behavior of a high performance vehicle 

suspension system, identifying the best setting for the dampers based on its dynamometric 

characteristics curves. For this reason, a quarter car model with two degrees of freedom was 

developed according to differential equations obtained from the free-body diagram of the 

prototype sprung mass and unsprung mass. The final computational procedure allows to 

automatic import the component characteristics curves from an external database. However, 

due the nonlinearity and asymmetry of its curves, intermediary calculations are performed to 

define the instantaneous damping constant based on the base excitation applied, resulting in a 

easy way to identify the time-domain system response. Furthermore, filters are implemented 

to the numerical code due the high number of possible inputs, identifying automatically 

potential variables to the project. During the analysis of the kinematic response for each of the 

vehicle masses in different road inputs the particular and homogeneus solutions are analyzed 

individually in order to identify the influence of each damping curve in each motion state. 

This response analysis highlights the use of 59% of the design nominal stroke, and peaks on 

the sprung mass vertical acceleration that exceeds 3g, as well as operational velocities that 

exceed its maximum velocity limit.  The final proposed solutions showed a compromise 

between reducing the relative displacement between the masses and a small time window to 

minimize the dynamic negative effects in each maneuver. 

 

Keywords: Formula SAE. Vehicle Dynamics. Quarter Car Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A complexidade dos problemas de aperfeiçoamento de sistemas automotivos de 

veículos de competição demanda grande investimento financeiro e tempo de testes 

objetivando adequar o alto desempenho de determinado conjunto a potencialização do 

comportamento geral de um protótipo. No que tange a suspensão automotiva, configurações 

interessantes ao uso são determinadas a partir de características de comportamento que variam 

de acordo com as particularidades do veículo, preferencias de pilotagem e influência do 

conjunto ambiente-pista. Esta complexidade inerente ao problema sugere que os resultados 

esperados de projeto sejam, por muitas vezes, conflitantes entre si, requerendo assim uma 

complexa solução de compromisso entre as variáveis de entrada.  

Em um cenário ideal o tempo e custo para determinar uma solução que atenda aos 

requisitos propostos podem ser sensivelmente reduzidos através de um modelo numérico 

computacional confiável capaz de descrever o comportamento do sistema em condições pré-

estabelecidas. No que tange ao comportamento direcional do veículo, o avanço da 

aplicabilidade destes modelos para simular sistemas com vários graus de liberdade permite 

cada vez mais identificar as soluções em potencial. 

O modelo quarter car consiste em uma representação simplificada que permite a 

tomada de decisões e formulação de diretrizes nas fases inicias de um projeto de um sistema 

de suspensão automotiva. Esta simplificação do conjunto possibilita a análise isolada de um 

quarto do veículo a partir de um sistema com dois graus de liberdade (GDL) baseado em 

equações de movimento (EDM) obtidas através da decomposição de forças atuantes em suas 

massas suspensas e não suspensas. A avaliação de resposta em diferentes condições de 

excitação permite verificar a influência da redução do controle de transmissibilidade de 

excitação entre a pista e as massas, além do comportamento dinâmico do conjunto no domínio 

do tempo. Além disso, sistemas mais complexos podem ser construídos adaptando o modelo 

genérico, considerando particularidades de cada caso como não linearidades e influências 

cinemáticas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar curvas características de amortecimento com potencial aplicação em um 

protótipo Formula SAE (FSAE) através de modelagem e simulação computacional em 

MATLAB. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

A realização dos seguintes objetivos específicos é necessária para atender o objetivo 

geral: 

 Compreender os princípios físicos e modelos matemáticos que descrevem o 

comportamento dinâmico de um veículo, identificando a relação entre as variáveis de 

projeto e condições de saída. 

 Entender detalhadamente e levantar dados referentes ao amortecedor utilizado. 

 Identificar as solicitações a qual o veículo é sujeito, as respostas a serem analisados e 

as características de comportamento esperadas. 

 Construir um modelo numérico baseado em uma sequencia lógica de operações, capaz 

de importar de forma automática os dados de entrada e fornecer respostas condizentes 

com a excitação. 

 Realizar a análise gráfica, numérica e crítica dos resultados obtidos e identificar 

propostas de solução baseadas na resposta do veículo. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O estudo se limita a um modelo quarter car de dois GDL. As curvas dinamométricas 

dos amortecedores a serem analisadas serão apenas as disponibilizadas pelo fabricante, 

desconsiderando possíveis ajustes internos ao componente realizados pelo operador. Além 

disso, os demais parâmetros da suspensão serão fixados. Tais premissas reduzem de 

condições de entrada e priorizam a tomada de decisões apenas as variáveis de maior impacto 

no desempenho geral do protótipo de modo a facilitar a identificação das diretrizes do projeto. 

Esta decisão é reforçada por Harty (2009 apud UBESSI, 2011), que destaca a dependência da 
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confiabilidade da simulação ao comportamento dos pneus, sugerindo que um detalhamento 

excessivo dos sistemas automotivos não necessariamente leva a um modelo mais preciso. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 

O mau funcionamento dos amortecedores compromete o desempenho e a segurança do 

protótipo devido à relação entre o componente e as forças desenvolvidas entre pneu e pista, o 

que consequentemente afeta seu comportamento direcional. Esta redução de performance é 

prevista nos itens D 6.7.1 e D 6.8.3 da norma da competição Formula SAE 2015, os quais 

descrevem, respectivamente, a penalidade imposta por cones derrubados e a pontuação do 

veículo de acordo com o tempo de prova. Não obstante, o regulamento afirma que protótipos 

que não apresentam elevada integridade no que tange a segurança do piloto estão sujeitos à 

desqualificação imediata das provas dinâmicas. 

A compreensão da relação entre os fundamentos de vibrações mecânicas e dinâmica 

veicular é essencial para o correto dimensionamento de uma suspensão automotiva. Além 

disso, o desenvolvimento de um código numérico capaz de descrever o comportamento do 

sistema potencialmente agrega pontos nas provas estáticas da competição de acordo com o 

item A 1.4.1 de seu regulamento. 

 Este trabalho tem como motivação produzir um material de auxilio aos próximos 

projetos da equipe formula UFSM, potencializando o desenvolvimento individual dos 

integrantes e o geral do protótipo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A aplicabilidade de modelos computacionais em descrever e potencializar o projeto de 

sistemas de suspensão automotiva vem progressivamente sendo explorada em busca de 

aperfeiçoar o desempenho do conjunto no que se refere à dirigibilidade do veículo. Portanto, a 

convergência dos resultados entre simulação e testes físicos é uma característica altamente 

desejada uma vez que minimiza tempo de teste e custo de projeto. No que tange a 

confiabilidade do modelo, Freitas (2006) compara a resposta vertical nos domínios de tempo e 

frequência de uma suspensão veicular do tipo MacPherson parametrizada em sistema 

multicorpos (ADAMS MSC Software) com um modelo em quarter car de dois GDL 

(MATLAB), verificando o compromisso do sistema simplificado em representar o 

comportamento vibratório. Ademais, Gao, Leighton e Morgan (1998 apud FERREIRA, 2003) 

apresentam uma série de testes que avaliam transmissibilidade medida e simulada em half car 

através de shakers hidráulicos, constatando o compromisso de resposta dos modelos. Almeida 

(2002) ainda apresenta técnicas de simulação e controle comparando os dados analíticos, 

numéricos e experimentais da suspensão com três GDL. 

O alto número de variáveis em sistema multicorpos faz com que este não seja ideal 

para uma análise preliminar do comportamento do conjunto. O que ocorre na pratica é a 

adaptação de modelos quarter car aos problemas específicos de cada projeto, como no estudo 

apresentado por Fernandes et al (2015), o qual considera as não linearidades da geometria de 

suspensão de um veículo de passeio. Além deste, Herszenhaut (2013) demonstra a 

modelagem e simulação de uma suspensão interconectada de quatro GDL, considerando 

assimetrias no comportamento dos amortecedores durante a compressão e extensão do 

sistema. Ferreira (2003) utiliza um sistema mais complexo modelado em MATLAB - 

Simulink para determinar os modos de vibração de um veículo e Elbeheiry, Karnopp e 

Elaraby (1996 apud FERREIRA, 2003) sugerem um modelo linearizado com sete GDL capaz 

o movimento vertical das rodas e o movimento de arfagem e rolagem do chassi. Além destes, 

Boaretto (2012) descreve o movimento completo de arfagem de um semirreboque a partir do 

modelo simplificado. 
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2.2 DINÂMICA ESTRUTURAL E COORDENADAS GERAIS 

 

O estudo da dinâmica de corpos rígidos é dividido em cinemática e cinética de acordo 

com a presença ou não de forças para descrever o comportamento de um determinado sistema. 

Enquanto a avalição cinemática considera exclusivamente o movimento dos corpos, deixando 

de lado as forças que atuam sobre o mesmo, a avalição cinética é utilizada com a intenção de 

identificar a variação de tal movimento quando as forças não estão balanceadas. 

Quando o estudo do movimento ocorre em corpos não rígidos, este problema é dito de 

dinâmica estrutural. Um caso particular é visto quando o sistema apresenta um 

comportamento oscilatório vibracional. Inman (2008) demonstra uma série de modelos 

matemáticos referentes à dinâmica estrutural que descrevem o comportamento oscilatório de 

sistema de suspensão automotivo simplificado quando uma carga é aplicada, cenário ao qual é 

atribuída uma série de características inerentes as quais permitem descrever e prever o 

comportamento do sistema ao longo do tempo. 

A dinâmica vertical de um sistema de suspensão veicular é um caso particular de 

dinâmica estrutural com comportamento oscilatório. Gillespie (1992) define este campo de 

estudo como a avaliação das respostas de um veículo aos carregamentos impostos ao mesmo. 

No que tange aos sistemas de suspensão automotivos, os modelos matemáticos utilizados para 

descrever seu comportamento partem de sistema simplificados de massa, amortecedor e mola 

(MAM) com um GDL até sistemas multicorpos vários GDL, os quais consideram variáveis 

como não linearidades dos pneus e balanço aerodinâmico.  

Segundo Uicker, Pennock e Shigley (2011), o número de graus de liberdade (nGDL) 

de um sistema pode ser interpretado como o número de coordenadas independentes entre si 

necessárias para descrever por completo seu movimento, as quais são denominadas 

coordenadas gerais. Para Rao (2004), o nGDL é igual ao número de massas que compõem o 

sistema multiplicado pelo número de possíveis tipos de movimento de cada uma das massas. 

 

2.2.1 Referência normativa de coordenadas 

 

O sistema de coordenadas cartesianas adotado no estudo segue a norma europeia ISO 

4130:1978, a qual define o centro de gravidade do veículo (CG) como origem dos eixos. Os 

movimentos de transação e rotação em torno de cada um dos eixos são definidos na Figura 1. 
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Figura 1 - Sistema de coordenadas cartesianas segundo a norma ISO 4130:1978 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

2.3 SOLUÇÃO HOMOGÊNEA E SOLUÇÃO PARTICULAR DE UM SISTEMA COM UM 

GRAU DE LIBERDADE 

 

A posição instantânea 𝑧 é descrita através da equação: 

 

 𝑧 = 𝑍 sin ωt = 𝐼𝑚(𝑍𝑒𝑖ωt) (1) 

 

, a qual representa o movimento harmônico simples ou de vibração sinusoidal de um ponto 

com uma amplitude máxima 𝑍, sujeito a uma excitação harmonia ω, em um tempo qualquer t, 

em relação ao seu ponto de equilíbrio. Inman (2008) sugere a utilização da equação de Euler 

para representar este movimento através da parte imaginária 𝐼𝑚 de uma exponencial 

complexa de modo a facilitar as operações nas equações diferenciais, conforme a Equação 1. 

A primeira derivada da posição em relação ao tempo define a velocidade �̇� de um 

ponto qualquer de acordo com a equação: 

 

 𝑑𝑧

𝑑𝑡
= �̇� = ω𝑍 sin (ωt +  

π

2
) = 𝐼𝑚(𝑖ω𝑍𝑒𝑖ωt) 

(2) 
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 A segunda derivada da posição em relação ao tempo define a aceleração �̈� instantânea 

de um ponto qualquer de acordo com a equação: 

 

 𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= �̈� = −ω2𝑍 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜋) = 𝐼𝑚(−ω2𝑍𝑒𝑖ωt) 

(3) 

 

A análise das equações geométricas indica que existe uma defasagem de 𝜋 2⁄  rad entre 

os picos das curvas de posição e de velocidade, e uma defasagem de  π rad entre o pico de 

posição e aceleração. Além disso, a amplitude do sinal de saída obtido entre as equações 

diferem devido aos multiplicadores ω e ω
2
. O comportamento de um ponto qualquer ao longo 

do tempo é exemplificado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Posição, velocidade e aceleração de um ponto qualquer em relação ao tempo em      

      um movimento harmônico simples não amortecido. 

 

 
 
Fonte: Adaptada de Thorby (2008) 

 

Uma excitação externa aplicada em sistema MAM com 1 GDL perturba sua posição 

de equilíbrio. Thorby (2008) afirma que o comportamento de tal sistema é descrito pelo 

somatório de três mecanismos distintos conforme a equação: 

 

 𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑧(𝑡) = 0 (4) 

 

Nesta equação, uma primeira força de reação surge devido à compressão 𝑧 de mola uma mola 

de rigidez equivalente 𝑘. Uma segunda força de reação ocorre devido ao amortecimento 𝑐 

proveniente da velocidade �̇� de compressão e extensão dos amortecedores. Uma terceira 

reação ocorre devido à inércia gerada pela aceleração �̈� da massa 𝑚 do sistema. Na ausência 
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de perturbações externas o somatório das forças do sistema será zero, caracterizando a 

equação homogênea de segunda ordem. 

Sistemas sujeitos a vibração possuem uma frequência natural não amortecida ω𝑛, a 

qual equaciona a constante de mola de um corpo e sua massa conforme a equação: 

 

 

ω𝑛 = √
𝑘

𝑚
 

(5) 

 

. Esta característica serve como parâmetro básico de análise, pois se trada de um parâmetro 

inerente ao sistema e independente da excitação externa.  

Outro importante parâmetro de análise é o amortecimento crítico 𝑐𝑐, o qual marca um 

limiar entre o comportamento oscilatório e não oscilatório. Este coeficiente cc, definido na 

equação: 

 

 cc = 2mωn (6) 

 

, depende apenas das propriedades de massa e mola do sistema e é utilizado como um valor de 

referência para descrever seu comportamento. 

O índice de amortecimento γ é obtido através da relação entre o amortecimento real e 

o amortecimento crítico de acordo com a equação:  

 

 γ =
𝑐

𝑐𝑐
 

(7) 

 

. Este índice determina se o sistema está submetido a um amortecimento subcrítico (γ<1), 

crítico (γ =1) ou supercrítico (γ>1). Para cada um dos cenários, características 

comportamentais distintas são atribuídas, as quais serão mais bem estudadas no capítulo 

seguinte. 

A frequência natural amortecida ω𝑑 é determinada de acordo com a equação: 

 

 ω𝑑 = ω𝑛√1 − γ2 (8) 

 

. Todavia, esta frequência é muito próxima à frequência natural na faixa de índices de 

amortecimento utilizados na imensa maioria dos veículos automotores, podendo ser 

negligenciada em análises preliminares do comportamento geral do sistema. Segundo 
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Gillespie (1992), em um veiculo de passageiros com uma taxa de amortecimento de 20% a 

frequência amortecida é igual a 98% da frequência natural.  

 

2.3.1 Resposta homogênea de um sistema 

 

A resposta livre do sistema representado através Equação 1 é obtida quando não existe 

uma fonte de excitação externa. A análise então se resume a uma equação diferencial 

homogênea, de segunda ordem e linear, dependente apenas de suas condições iniciais. Uma 

maneira geral de representar o deslocamento de um ponto qualquer é generalizada na 

equação: 

 

 𝑧(𝑡) = 𝐶1𝑒λ1𝑡 +  𝐶2𝑒λ2𝑡 (9) 

 

, na qual as constantes 𝐶1 e 𝐶2 são dependentes das condições de contorno e 𝜆 representam as 

raízes da função. 

 A resposta livre é dependente da equação: 

 

 𝜆 = (−𝛾𝜔𝑛 ± √(𝛾2 − 1)) 𝜔𝑛 (10) 

 

, denominada equação característica do problema (ECP). As raízes desta equação, as quais 

determinam a natureza da resposta do sistema, podem ser complexas ou reais. Esta resposta se 

resume a 𝑖𝜔𝑛 se o sistema não apresentar amortecimento. Todavia, em sistemas amortecidos 

três configurações distintas são possíveis de acordo com o índice de amortecimento crítico. 

 

2.3.1.1 Amortecimento real igual ao crítico 

 

Quando o amortecimento do sistema é igual ao crítico (γ=1) não ocorre um 

movimento oscilatório e sua posição de equilíbrio é restaurada o mais rápido possível. Neste 

caso, as duas raízes da ECP são iguais, e seu comportamento ao longo do tempo é descrito 

exclusivamente através de sua frequência natural, posição inicial 𝑧0 e velocidade inicial �̇�0, 

conforme a equação: 

 

 𝑧(𝑡) = [𝑧0 + (�̇�0 + ω𝑛𝑧0)𝑡]𝑒−ω𝑛𝑡 (11) 
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2.3.1.2 Amortecimento real maior que o amortecimento crítico 

 

 Em um movimento superamortecido (γ > 1), no qual o amortecimento real é maior 

que o amortecimento crítico, não haverá oscilação e a massa nunca retornará ao seu ponto de 

equilíbrio estático inicial. Neste caso, as duas raízes da ECP são reais e distintas, e o 

comportamento de um sistema é descrito através da equação: 

 

 

𝑧(𝑡) = (
𝑧0𝜔𝑛(𝛾 + √𝛾2 − 1) + �̇�0

2𝜔𝑛√𝛾2 − 1
) 𝑒(−γ+√γ2−1)ω𝑛𝑡 + 

(
−𝑧0𝜔𝑛(𝛾 − √𝛾2 − 1) − �̇�0

2𝜔𝑛√𝛾2 − 1
) 𝑒(−γ−√γ2−1)ω𝑛𝑡

 

(12) 

 

2.3.1.3 Amortecimento real menor que o amortecimento crítico 

 

 Sistemas subamortecidos (γ < 1), os quais o amortecimento real é menor que o 

amortecimento crítico, são os mais utilizados em problemas de engenharia. Neste caso, a 

amplitude de oscilação diminui ao longo do tempo, aproximando o conjunto a seu ponto de 

equilíbrio. As raízes da ECP são imaginarias, e seu comportamento é descrito através da 

equação:  

 

 
𝑧(𝑡) = 𝑒−γω𝑛𝑡 [𝑧0𝑐𝑜𝑠ω𝑑𝑡 +

�̇�0 + γω𝑛𝑧0

ω𝑑
𝑠𝑒𝑛ω𝑑𝑡] 

(13) 

 

 Para melhor visualização das respostas, as posições instantâneas de quatro sistemas 

arbitrários com diferentes tipos de amortecimento são plotadas na Figura 3. 

Para fins de cálculo é importante determinar uma equação que defina o ângulo de fase 

amortecido, pois esta variável dividida pela frequência angular do sistema resulta no instante 

em que a elongação se torna máxima pela primeira vez. O ângulo de fase amortecido é 

definido de acordo com a equação: 

 

 
𝜑0𝑑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (

�̇�0 + 𝛾𝜔𝑛𝑧0

𝜔𝑑
) 

(14) 
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Figura 3 - Comparação da posição instantânea de sistemas com diferentes tipos de  

      amortecimento 

 

 
 
 

Fonte: Adaptada de Rao (2004) 

 

 Não obstante, a primeira amplitude amortecida define um ponto inatingível durante a 

oscilação e também apresenta grande aplicabilidade nos cálculos, sendo definida através da 

equação: 

 

 
𝑍0𝑑 = [𝑧0

2 + (
�̇�0 + 𝛾𝜔𝑛𝑧0

𝜔𝑑
)

2

]

0.5

 
(15) 

 

2.3.2 Resposta forçada de um sistema 

 

Quando o sistema anterior é submetido a uma força externa conhecida representada 

em função do tempo 𝐹(𝑡), este pode ser é descrito através do diagrama de corpo livre da 

Figura 4. A equação: 

 

 𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑧(𝑡) = 𝐹(𝑡) (16) 

 

, denominada equação geral do equilíbrio é determinada de acordo com este diagrama de 

corpo livre. 

 

 



26 
 

Figura 4 - Sistema de um GDL com uma força aplicada e seu diagrama de corpo livre 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Thorby (2008) 

 

Uma análise análoga pode ser realizada considerando uma perturbação devido 

movimento da base. Esta abordagem utiliza o deslocamento absoluto da base 𝑏 e 

deslocamento absoluto da massa 𝑧 além do deslocamento relativo 𝑏𝑧 para determinar uma 

equação utilizando coordenadas gerais. Neste caso, o diagrama de corpo livre é expresso de 

acordo com a Figura 5, e a equação: 

 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑧 =  𝑐�̇� + 𝑘𝑏 (17) 

 

, denominada equação geral do equilíbrio é determinada de acordo com este diagrama de 

corpo livre. 

 

Figura 5 - Sistema de um GDL com movimento de base e seu diagrama de corpo livre 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Thorby (2008) 

 



27 
 

2.4 SISTEMAS COM MAIS DE UM GRAU DE LIBERDADE 

 

Um sistema qualquer deve apresentar o mesmo número de equações de movimento 

que o número de GDL que o compõem para que seu comportamento possa ser previsto em 

intervalo determinado. Ademais, o sistema apresentará o mesmo número de frequências 

naturais vibração que o número de coordenadas gerais que o compõem. Devido a maior 

complexidade deste cenário é comum expressar a equação equilíbrio em uma forma matricial 

conforme a equação:  

 

 

[

𝑚11 ⋯ 𝑚1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑚𝑛1 ⋯ 𝑚𝑛𝑛

] [
�̈�1

⋮
�̈�𝑛

] + [

𝑐11 ⋯ 𝑐1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑛1 ⋯ 𝑐𝑛𝑛

] [
�̇�1

⋮
�̇�𝑛

] + [
𝑘11 ⋯ 𝑘1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑘𝑛1 ⋯ 𝑘𝑛𝑛

] [

𝑧1

⋮
𝑧𝑛

] = [
𝐹1

⋮

𝐹𝑛

] 

(18) 

 

ou, de modo a facilitar os cálculos e modelagem numérica, na forma reduzida mostrada na 

equação: 

 

 [𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑧} = {�̅�} (19) 

 

2.5 FUNDAMENTOS DE DINÂMICA VEICULAR 

 

A reposta dinâmica de um veículo é dependente da excitação, as quais segundo 

Gillespie (1992) podem advir de fatores como irregularidade do pavimento, sistemas de 

transmissão e motor, aerodinâmica externa, entre outros. O projeto de um sistema automotivo 

busca, portanto, adequar da melhor forma possível como os dados de entrada (inputs) afetam 

os dados de saída (outputs). Este processamento, ilustrado na Figura 6, pode ser efetuado 

através de modelos matemáticos baseados nos princípios físicos inerentes a cada problema 

específico de modo a prever e potencializar as condições da saída. 

 

Figura 6 - Diagrama de processamento de dados 

 

Entrada Processamento Saída

 

 
Fonte: Autoria própria 
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No que tange ao comportamento direcional de um veículo, Wong (2001 apud 

BOARETTO, 2012) propôs o Quadro 1, no qual associa a dinâmica em um eixo de 

coordenadas aos estímulos externos e a reação do veículo a estas entradas. 

 

Quadro 1 - Reação do veículo aos estímulos externos 

 

Eixo Dinâmica Estimulo externo Reação do veículo 

x Longitudinal Aceleração e 

desaceleração 

Translação e oscilação (surging) ao longo 

do eixo x. 

Realização de 

curvas 

Efeito de rolagem (roll), rotação sobre o 

eixo x (plano yz). 

y Transversal ou 

lateral 

Realização de 

curvas 

Translação e oscilação (lurching) ao 

longo do eixo y quando o veículo sai de 

frente ou de traseira (derrapagem). 

Aceleração e 

desaceleração 

Efeito de arfagem (pitch), rotação sobre o 

eixo y (plano xz). 

z Vertical Oscilação do 

terreno 

Efeito de cavalgada ou salto (bounce), 

oscilação ao longo do eixo z, 

imperfeições de pavimento. 

Realização de 

curvas 

Efeito de guinada (yaw), rotação ao longo 

do eixo z (plano xy) quando o veículo sai 

de frente ou de traseira. 

 
Fonte: Adaptada de Wong (2001 apud BOARETTO, 2012) 

 

A sensibilidade do piloto as mudanças de comportamento do veículo é essencial para o 

alto desempenho geral do protótipo, como reforçado por Costa e Neto (2005 apud 

BOARETTO, 2012) que admitem que percepção é consequência direta da resposta dinâmica 

do veículo.  Nishida (2012) sugere que os órgãos de Corti do ouvido interno apresentam 

sensibilidade à aceleração nos três eixos cartesianos, o que potencialmente indica as 

acelerações do chassi como output de análise. A velocidade longitudinal é vulgarmente 

identificada por contato visual, porém nos outros eixos cartesianos esta é um dado de saída 

basicamente negligenciado pelo piloto. Variações na posição da massa suspensa são sensíveis 

apenas em grandes cursos de suspensão, o que comumente ocorre em veículo off-road. 
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 A transmissibilidade é um interessante dado de análise, pois estabelece uma relação de 

resposta entre a fonte excitadora e excitada. Para tal, Ferreira (2003) propõe o diagrama de 

percepção ilustrado na Figura 7, representando a transmissibilidade através de setas que ligam 

entradas e saídas. 

 

Figura 7 - Diagrama representativo de percepção. 

 

Fontes excitadoras 
Forças e torques 

aplicadas no veículo

Sistema dinâmicoVibraçõesPercepção do piloto

 

 
Fonte: Adaptada de Ferreira (2003) 

 

2.5.1 Dinâmica vertical e modelo quarter car de um sistema de suspensão automotivo 

 

Para a análise de um sistema de suspensão automotivo é interessante dividir suas 

massas de acordo com a possibilidade destas apresentarem movimentos independentes. Em 

uma abordagem simplifica, considera-se como massa suspensa - Ms como aquela sobre as 

molas do veículo, enquanto a massa não suspensa - Mu representa tudo que não está apoiado 

nas mesmas, como aro, pneus, partes dos elementos de ligação, entre outros componentes. 

Gillespie (1992 apud FERREIRA, 2003) afirma que a frequência natural da Ms (𝜔𝑛1): 

 

 

𝜔𝑛1 = 0,159√
𝐾𝑠𝐾𝑡

(𝐾𝑠 + 𝐾𝑡)𝑀𝑠
 

(20) 

 

 

e da Mu (𝜔𝑛2):  

 

 

𝜔𝑛2 = 0,159√
𝐾𝑠𝐾𝑡

𝑀𝑠
 

(21) 
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são dependentes da rigidez vertical da suspensão principal 𝐾𝑠 e dos pneus 𝐾𝑡. 

O comportamento lateral e longitudinal de um pneu é dependente da carga normal 

instantânea aplicada na roda. Gillespie (1992) sugere dois mecanismos de transferência lateral 

de carga, sendo o primeiro proveniente das forças laterais agindo sobre o eixo, e o segundo 

dependente da rolagem do chassi. Hac (2002 apud UBESSI, 2011) destaca a importância da 

geometria da suspensão, argumentando que as forças de levantamento (Jacking force), as 

quais afetam a transferência de carga, são dependes do ponto de contato entre o pneu e pista e 

o centro instantâneo - CI (item 2.6.3.3). Haney (2003 apud UBESSI, 2011) afirma que o 

segundo mecanismo de transferência de carga ocorre devido a um momento entre o CI e o 

CG. Um fenômeno análogo ocorre durante a dinâmica longitudinal, variando as cargas de 

acordo com as acelerações desenvolvidas pelo veículo. 

 A resposta vertical dos componentes da Ms e Mu de um veículo sujeito a uma 

excitação qualquer possibilita uma serie conclusões a respeito de seu desempenho geral e 

dirigibilidade. Gillespie (1992 apud FERREIRA, 2003) afirma que em perturbações de baixa 

frequência a Ms desenvolve um movimento de corpo rígido com a Mu, acompanhando o 

espectro de excitação, enquanto a Mu desenvolve um movimento semelhante em relação a 

pista, impondo uma força excitadora ao sistema. Em casos de excitações com frequência mais 

altas, o autor destaca a importância da análise dos modos de vibração e correspondentes 

frequências naturais dos componentes. Fitch (1994 apud FERREIRA, 2003) também ressalta 

a importância da análise da amplitude de oscilação, apontando casos nos quais magnitude da 

excitação é insuficiente para defletir as molas e o amortecimento ocorre apenas nos pneus. 

Uma avaliação preliminar, generalista e simplificada aplicada no estudo de dinâmica 

vertical consiste na análise isolada de cada quarto do veículo. Este modelo quarter car 

considera que a massa suspensa sobre determinado quarto é suportada exclusivamente pela 

suspensão primaria, a qual é conectada a massa não suspensa do eixo. Usualmente o pneu é 

representado apenas por sua constante de mola, porém é comum adicionar um amortecedor 

que simule o pequeno amortecimento intrínseco a seu comportamento visco elástico. O 

modelo simplificado apresenta dois graus de liberdade conforme a Figura 8, e possibilita a 

avaliação da suspensão em relação ao conforto, variações nas forças normas dos pneus e nos 

esforços transmitidos a carroceria, como apontada pela revisão feita por Sharp e Crolla (1987 

apud FREITAS, 2006). Para as próximas análises, os sufixos “s”, “u” e “r” indicam se o 

componente pertence a Ms (sprung), Mu (unsprung) ou a pista. 
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Figura 8 - Entradas e sáidas do modelo quarter car. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Freitas (2006) 

 

O modelo quarter car descreve, portanto, características de dirigibilidade de um 

protótipo virtual através da simplificação de seu comportamento. Para isso, a análise se 

restringe a dinâmica vertical da Ms e Mu em apenas um quarto do veículo, isolando e 

desconsiderando a influência deste quarto no comportamento dos demais sistemas. Além 

disso, parametrização do veículo fica restrita a poucos componentes, a cinemática e não 

linearidades da suspensão são desconsideradas, e a fonte de excitação é resumida a uma força 

aplicada ou a um movimento vertical da base. Para efeito de comparação, a parametrização 

realizada por Ubessi (2011) na análise do comportamento geral de um protótipo FSAE através 

de um software específico de dinâmica veicular utilizou além das constantes de 

amortecimento e rigidez, a relação de direção, as forças e pressões no sistema de freios, as 

curvas de torque e consumo sistema de propulsão, as relações de marcha, os coeficientes 

aerodinâmicos e a cinemática da suspensão. Não obstante, a excitação ocorreu a partir de 

variações no ângulo da direção. 

As equações diferenciais que descrevem comportamento dinâmico de um modelo 

quarter car vibrando em regime permanente são obtidas aplicando a Segunda Lei de Newton 

nas massas do veículo de forma análoga à seção 2.3.2. Como cada uma destas massas 

apresenta comportamento distinto, a equação: 

 

 𝑀𝑠�̈�𝑠 + 𝐶𝑠�̇�𝑠 + 𝐾𝑠𝑍𝑠 = 𝐶𝑠�̇�𝑢 + 𝐾𝑠𝑍𝑢 + 𝐹𝑏 (22) 

 

é utilizada para representar o movimento da Ms, enquanto a equação: 
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 𝑀𝑢�̈�𝑢 + 𝐶𝑠�̇�𝑢 + (𝐾𝑠 + 𝐾𝑡)𝑍𝑢 = 𝐶𝑠�̇�𝑠 + 𝐾𝑠𝑍𝑠 + 𝐾𝑡𝑍𝑟 + 𝐹𝑤 (23) 

 

é utilizada para representar o movimento da Mu.  

 A resposta da massa suspensa em ralação a variações no nível da pista �̈�𝑠 �̈�𝑟⁄ : 

 

 �̈�𝑠

�̈�𝑟

=
𝐾1𝐾2 + 𝑗[𝐾1𝐶𝜔]

[𝑥𝜔4 − (𝐾1 + 𝐾2𝑥 + 𝐾2)𝜔2 + 𝐾1𝐾2] + 𝑗[𝐾1𝐶𝜔 − (1 + 𝑥)𝐶𝜔3]
 

(24) 

 

forças no eixo �̈�𝑠𝑀𝑠 𝐹𝑤⁄ :  

 

 �̈�𝑠

𝐹𝑤 𝑀𝑠⁄
=

𝐾2𝜔2 + 𝑗[𝐾1𝐶𝜔3]

[𝑥𝜔4 − (𝐾1 + 𝐾2𝑥 + 𝐾2)𝜔2 + 𝐾1𝐾2] + 𝑗[𝐾1𝐶𝜔 − (1 + 𝑥)𝐶𝜔3]
 

(25) 

 

e forças aplicadas diretamente na massa suspensa �̈�𝑠𝑀𝑠 𝐹𝑏⁄ : 

 

 �̈�𝑠

𝐹𝑏 𝑀𝑠⁄
=

[𝜇𝜔4 − (𝐾1 + 𝐾2)𝜔2] + 𝑗[𝐶𝜔3]

[𝑥𝜔4 − (𝐾1 + 𝐾2𝑥 + 𝐾2)𝜔2 + 𝐾1𝐾2] + 𝑗[𝐾1𝐶𝜔 − (1 + 𝑥)𝐶𝜔3]
 

(26) 

 

são sugeridas por Gillespie (1992) como soluções que possibilitam a avaliação da 

transferência entre entradas e saídas. Para tais equações, 𝑥 = 𝑀𝑢/𝑀𝑠,  𝐶 = 𝑐/𝑀𝑠, 𝐾1 =

𝐾𝑡/𝑀𝑠, 𝐾2 = 𝐾𝑠/𝑀𝑠 e 𝑗 = operador complexo. 

 Freitas (2006) sugere a aplicação da Transformada de Laplace e Regra de Cramer nas 

equações anteriores para simplificar a avaliação da transmissibilidade de acelerações entre 𝑀𝑠 

e pista através da equação: 

 

 �̈�𝑠(𝑆)

�̈�𝑟(𝑆)
=

(𝐶𝑠𝑆+𝐾𝑠)

(𝑀𝑠𝐶𝑠
4+(𝑀𝑠

𝐶𝑠
𝐾𝑡

+𝐶𝑠
𝑀𝑢
𝐾𝑡

)𝑆3+(𝑀𝑠
(𝐾𝑡+𝐾𝑠)

𝐾𝑡
+𝐾𝑠

𝑀𝑢
𝐾𝑡

)𝑆2+𝐶𝑠(
(𝐾𝑡+𝐾𝑠)

𝐾𝑡
 − 

𝐾𝑠
𝐾𝑡

)𝑆)+𝐾𝑆(
(𝐾𝑡+𝐾𝑠)

𝐾𝑡
 − 

𝐾𝑠
𝐾𝑡

)
  (27) 

 

e 𝑀𝑢 e pista através da equação: 

 

 �̈�𝑢(𝑆)

�̈�𝑟(𝑆)
=

(𝑀𝑠𝑆2+𝐶𝑠𝑆+𝐾𝑠)

(𝑀𝑠𝐶𝑠
4+(𝑀𝑠

𝐶𝑠
𝐾𝑡

+𝐶𝑠
𝑀𝑢
𝐾𝑡

)𝑆3+(𝑀𝑠
(𝐾𝑡+𝐾𝑠)

𝐾𝑡
+𝐾𝑠

𝑀𝑢
𝐾𝑡

)𝑆2+𝐶𝑠(
(𝐾𝑡+𝐾𝑠)

𝐾𝑡
 − 

𝐾𝑠
𝐾𝑡

)𝑆)+𝐾𝑠(
(𝐾𝑡+𝐾𝑠)

𝐾𝑡
 − 

𝐾𝑠
𝐾𝑡

)
  (28) 

 

Gillespie (1992) destaca que esta análise de transmissibilidade entre as massas e 

estímulos externos é comumente controlada em um domínio de frequência, conforme a Figura 

9. 
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Figura 9 - Relação entre transmissibilidade e frequência. 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

A utilização do espectro de rugosidade da pista juntamente com o modelo quater car 

proporcionam uma interessante imagem geral do comportamento do sistema. Uma vez que o 

ganho de resposta de uma massa é a relação entre seu movimento cinemático ou dinâmico e a 

respectiva excitação da pista, é importante que o sistema apresente amplificações controladas 

em relação às frequências, sendo, portanto seu projeto altamente dependente do nível de 

amortecimento. A amplitude de aceleração da pista aumenta de acordo com a frequência 

conforme a Figura 10, ao mesmo tempo em que o isolamento da suspensão compensa tal 

incremento diminuindo a resposta do veiculo. 

Sistemas com maior número de GDL podem ser implantados a partir do modelo 

quarter car. Gao, Leighton & Morgan (1998 apud FERREIRA, 2003) sugerem o modelo half 

car ilustrado na Figura 11, no qual a suspensão apresenta quatro GDL e vibração forçada. 

Uma solução alternativa é substituir a força pelo deslocamento de uma plataforma móvel sob 

o ponto de contato dos pneus, adicionado dois GDL ao sistema. As funções de transferência 

neste modelo permitem analisar os movimentos de cada roda, além dos movimentos de pitch e 

roll do chassi. 
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Figura 10 - Ganho de resposta de um modelo quarter car de acordo com o espectro de    

        rugosidade da pista 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

Figura 11 - Modelo Half Car de vibração forçada e com movimento de pista. 
 

 
 

Fonte: Ferreira (2003) 

 

Elbeheiry, Karnopp, Elaraby et al (1996 apud FERREIRA, 2003) propõem o modelo 

full car com sete GDL ilustrado na Figura 12. Neste sistema os movimentos de pitch e roll do 

veículo podem ser analisados concomitantemente. Modelos ainda mais complexos utilizam 

uma parametrização em multicorpos com um grande nGDL, possibilitando prever a influência 

de um maior número de especificações de projeto na resposta geral do veículo 
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Figura 12 - Modelo full car com movimento de base 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Elbeheiry, Karnopp, Elaraby et al (1996 apud FERREIRA, 2003) 

 

2.5.1.1 Modos principais de vibração 

 

O modo normal de vibração, também denominado modo principal, ocorre quando o 

sistema é sujeito a uma excitação igual a sua frequência natural. Estes modos são elementos 

importantes para a interpretação e análise dos dados obtidos em simulações de vibração uma 

vez que representam piscos de transmissibilidade cinemática como exemplificado na Figura 

13, a qual corresponde a um sistema de um GDL. O efeito de transmissibilidade é destacado 

quando o sistema é sujeito a uma excitação harmônica, na qual a ocorrência da amplitude 

máxima possível ao problema caracteriza o fenômeno de ressonância. 

 Os termos �⃗�(1): 

 

 
�⃗�(1)(𝑡) = {

𝑋1
(1)(𝑡)

𝑋2
(1)(𝑡)

} = {
𝑋1

(1)
𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡 + 𝛷1)

𝑟1𝑋1
(1)

𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡 + 𝛷1)
} 

(29) 

 

e �⃗�(2) 

 

 
�⃗�(2)(𝑡) = {

𝑋1
(2)(𝑡)

𝑋2
(2)(𝑡)

} = {
𝑋1

(2)
𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡 + 𝛷2)

𝑟2𝑋1
(2)

𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡 + 𝛷2)
} 

(30) 
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denotam os vetores dos modos normais de vibração para uma sistema de dois GDL. Estes 

vetores são dependentes das amplitudes 𝑋1 e 𝑋2 de oscilação, as quais também dependem das 

frequências naturais 𝜔1 e 𝜔2. As amplitudes 𝑋1
(1)

 e 𝑋2
(1)

 corresponde a 𝜔1 enquanto as 

amplitudes 𝑋1
(2)

 e 𝑋2
(2)

 correspondem a 𝜔2. Ainda para os vetores, 𝑟1 = {𝑋2
(1)

𝑋1
(1)

⁄ } e 𝑟2 =

{𝑋2
(2)

𝑋1
(2)

⁄ }. 

 

Figura 13 - Transmissibilidade de deslocamento e ângulo de fase para r 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Rao (2004) 

 

 Um sistema com dois graus de liberdade como o quarter car deve apresentar duas 

frequências críticas nas quais a curva de transmissibilidade apresenta pontos de deflexão. 

Durante a análise da resposta em domínio do tempo estas frequências não são identificadas 

caso a frequência de excitação não varie. Todavia, é importante compreender tal fenômeno 

uma vez que este é comumente a causa de respostas criticas e indesejáveis ao projeto. 

O pneu consiste em um elemento de massa e mola que faz parte da 𝑀𝑠 e, conforme a 

Figura 14, apresenta ressonâncias que afetam a transmissibilidade de vibrações. O primeiro 

modo de vibração é caracterizado por um movimento vertical da banda de contato capaz de 

transmitir a vibração à roda e ao resto do conjunto de suspensão. Em contrapartida, segundo e 

terceiro modo ocorre devido a uma excitação vertical de maior frequência, absorvendo grande 

parte da excitação da pista sem transmitir aos outros componentes. Modos de vibrações 

intermediários entre os modos de ressonância resultam em uma distorção assimétrica do 

componente com forças não balanceadas. Neste cenário grande parte da força resultante é 

transmitida à roda, resultando em um componente bastante rígido com a área de contato 

incapaz de se adequar as irregularidades do pavimento e obter a aderência máxima. 
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Figura 14 - Primeiro, segundo e terceiro modo de ressonância de um pneu 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

Em modelos half car e full car, o maior número de GDL torna mais complexa a 

determinação dos modos principais de vibração. Todavia, é importante destacar a importância 

da análise dos modos relativos aos movimentos de Bounce e Pitch os quais são diretamente 

ligados com a percepção do piloto e transmissão de carregamento vertical das rodas. 

 

2.6 SISTEMA DE SUSPENSÃO AUTOMOTIVO 

 

A resposta de um veículo é diretamente relacionada ao projeto de sua suspensão. Isto 

ocorre uma vez que sistema tem como função adequar a excitação proveniente do pavimento 

com a capacidade de aderência dos pneumáticos por meio do controle das forças produzidas. 

Além de regular a transferência de carga, Ferreira (2003) inda atribui à suspensão a 

competência da manutenção da correta área de contato entre o pneu e pista.  

Em relação ao conforto e sensibilidade do piloto, o sistema é responsável pelo controle 

de rolagem, arfagem e isolamento do chassi a certas frequências de vibração. Herszenhaut 

(2013) destaca a importância reduzir a transmissibilidade à massa suspensa para maior 

conforto durante a pilotagem, enquanto Ubessi (2011) demonstra a importância da rolagem no 

que diz tange à sensibilidade direcional. 

Smith (1975) ressalta a importância de um ajuste de suspensão integrado com as 

preferencias do piloto, atribuindo características de comportamento específicas a cada par 

piloto-protótipo. Uma vez que veículos de alto desempenho tendem a trabalhar próximos ao 

limite máximo de desempenho dos pneus, o conforto é constantemente negligenciado. 
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2.6.1 Modelo de suspensão independente de duplo A com acionamento remoto 

 

Sistemas de suspensão automotivos independentes têm como característica principal o 

alto isolamento de uma roda em relação às demais. Dentre estes, o modelo duplo A com 

acionamento remoto do conjunto amortecedor e mola, ilustrado na Figura 15, é o que 

apresenta maior aplicabilidade em veículos de alto desempenho. Smith (1978) sugere que 

fatores que contribuem para esta escolha são o excelente controle estático e dinâmico da 

geometria de suspensão somado a possibilidade de um posicionamento do conjunto próximo 

ao plano de simetria do veículo, o que potencializa sua velocidade de resposta e permite 

grande compromisso entre os outputs de projeto. Ferreira (2003) destaca o posicionamento 

das molas nesta configuração ainda promove uma maior resistência à rolagem, o que é 

interessante para a manutenção das forças normais nas rodas e do balanço aerodinâmico. 

Além disso, o menor arrasto devido à redução da área frontal do veículo e possibilidade de 

sistemas relativamente leves, reduzindo a massa não suspensa, são vantagens constantemente 

destacadas na literatura.  

Neste modelo de suspensão o movimento vertical da roda é transmitido ao 

amortecedor e mola helicoidal por meio de uma barra conectada a um balancim. Esta barra de 

acionamento pode estar sujeita a tração (pull-rod) ou compressão (push-rod) de acordo com a 

posição na qual é conectada a manga de eixo. 

 O movimento lateral e o longitudinal da roda são restringidos por dois braços em 

forma de “A” (wishbones) que conectam a manga de eixo ao chassi. Além destes, os tie-rods 

são responsáveis por evitar que haja esterço sobre o eixo vertical da roda, além de 

contribuírem para restringir seu movimento lateral. Não obstante, no eixo dianteiro os tie-rods 

também são responsáveis por transmitir o movimento da cremalheira do sistema de direção. 

Segundo Freitas (2006), o alto isolamento do movimento das massas possibilita a 

análise isolada do comportamento de cada quarto do veículo. Estudos realizados por Kim, Ro 

& Kim (1999 apud FERREIRA, 2003) compararam o comportamento de um modelo quarter 

car com um modelo computacional completo e constataram que as simplificações não vão de 

encontro ao compromisso em descrever o comportamento de vibração vertical. 
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Figura 15 - Vista isometrica e frontal do modelo CAD do protótipo FSAE Hauso com  

        destaque aos sitemas de suspensão pull-rod e push-rod 

 

 
 
Fonte: Adaptação de uma imagem disponibilizada pela equipe Formula UFSM 

 

2.6.2 Acumuladores e dissipadores de energia do sistema de suspensão 

 

2.6.2.1 Acumuladores 

 

A rigidez vertical da suspensão Ks proveniente do conjunto de molas do sistema altera 

o comportamento direcional do veículo primariamente devido às variações nas forças normais 

a roda e variações nas frequências de oscilação das massas. Ademais, é comum a utilização de 

molas auxiliares de torção para reduzir a rolagem do chassi e melhorar a velocidade de 

resposta do veículo, conforme estudos apresentados por Smith (2004) referentes a aplicação 

deste tipo de componente em protótipos FSAE. Ferreira (2003) acrescenta que estas molas 

auxiliares não atuam sensivelmente em vibrações de baixas amplitudes. 

Questões de empacotamento, desempenho e custo sempre são ponderadas na escolha 

do componente. Freitas (2006) ressalta que as molas helicoidais lineares são amplamente 

utilizadas devido ao baixo custo e sua curva de rigidez característica linear obedecendo à Lei 

de Hooke: 
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 𝐹 = 𝑘𝛥𝑥 (31) 

 

O autor ainda sugere que molas cilíndricas progressivas, com uma curva característica 

não linear podem aumentar o nível de conforto, e ainda cita a utilização outros modelos como 

as molas do tipo mini-block para situações que necessitam reduzida altura de bloqueio. 

Segundo Gillespie (1992 apud BOARETTO, 2012), a suspensão com feixe de molas é a mais 

simples e econômica de todos os sistemas, sendo amplamente utilizada em veículos de grande 

porte. 

Devido à geometria da suspensão, o deslocamento da mola helicoidal Δ𝑥 comumente 

difere do deslocamento vertical da roda. Portanto, existe uma taxa de movimento, a qual não 

necessariamente apresenta comportamento linear, que equaciona o movimento vertical da 

roda com a compressão e extensão da mola, constituindo uma variável fundamental para a 

dinâmica vertical da suspensão. 

Segundo Clark (1981 apud SHIOTSUKI, 2009), os pneus possuem uma estrutura de 

forma toroidal e flexível, e são responsáveis por absorver as cargas e irregularidades do 

pavimento. Além disso, o autor destaca que o componente apresenta uma progressiva 

deflexão com o aumento das forças normais, o que permite inferir a importância deste no 

controle do movimento vertical do sistema de suspensão. 

Vários modelos matemáticos são utilizados para descrever o comportamento vertical 

dos pneus. A Figura 16 ilustra diferentes sistemas mecânicos propostos por Kirstein (2005 

apud SHIOTSUKI, 2009) comumente aplicados no estudo de dinâmica veicular, os quais 

variam de complexidade e precisão de resposta. O autor destaca a satisfatoriedade e 

simplicidade da análise através de um ponto de contato, ou modelo Voigt-Kevin, no que tange 

a descrever a dinâmica vertical do componente. Através desta análise o pneu é substituído por 

uma mola e um amortecedor instalados em paralelo. Todavia, devido ao pequeno 

amortecimento proveniente do componente, é comum na literatura sua completa supressão, 

como por exemplo, no modelo numérico de um sistema quarter car desenvolvido por Patel 

(2013). 
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Figura 16 - Modelos mecânicos para interpretação do comportamento vertical dos pneus 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Kistein (2005 apud SHIOTSUKI, 2009) 

 

2.6.2.2 Dissipadores 

 

Os amortecedores têm como função dissipar a energia potencial elástica acumulada 

nas molas. Simões (2005 apud SHIOTSUKI, 2009) afirma que este fenômeno ocorre 

principalmente na forma de calor devido à passagem de um fluído viscoso por orifícios 

internos à câmara do componente, evento este estimulado através do deslocamento de um 

pistão interno. Portanto, infere-se que a geometria dos orifícios e as características do fluído 

viscoso variam diretamente a perda de carga no componente e consequentemente suas 

características de comportamento. Ubessi (2011) atribui ao amortecedor a função de controlar 

da velocidade dos movimentos da Ms, apresentando resultados que verificam a importância do 

coeficiente de amortecimento 𝐶𝑎𝑚 na taxa de rolagem do chassi. Ademais, o autor contata 

variações no desenvolvimento da aceleração lateral do veículo de acordo com o 𝐶𝑎 utilizado. 

Dixon (1999 apud FREITAS, 2006) divide os amortecedores em dois grupos: atrito 

seco com elementos sólidos e o hidráulico com elementos fluídos. A alta compacidade e 

flexibilidade nas suas características de funcionamento fazem dos amortecedores hidráulicos 

do tipo telescópio, exemplificado na Figura 17, os mais utilizados em veículos FSAE. Smith 

(1978) ainda divide este modelo de amortecedor em de tubo duplo e tubo simples, 

característica esta que define o quanto suas características de comportamento podem ser 

variadas. A seção 3.4.1 apresenta maiores informações sobre os amortecedores do protótipo.  

Os amortecedores hidráulicos de tubo duplo são sensíveis exclusivamente a velocidade 

na qual o pistão se desloca. O coeficiente de amortecimento 𝐶𝑎𝑚 (N.s.m
-1

) é definido por 

Shiotsuki (2009) como a relação entre a força aplicada 𝐹𝑎 e sua velocidade relativa 𝑣𝑎 de 

acordo com a equação: 
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𝐶𝑎𝑚 =

𝐹𝑎

𝑣𝑎
 

(32) 

 

Figura 17 - Modelo em CAD de um amortecedor Öhlins TTX25 MkII FSAE 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Öhlins TTX25 MkII Technical Information data 

 

O modelo linear de amortecimento ocorre quando o 𝐶𝑎𝑚 é constante em qualquer 

velocidade relativa, tratando-se, segundo Shiotsuki (2009), do cenário mais recorrente na 

indústria devido as simplificações na forma construtiva do componente. Todavia, o modelo 

não linear de amortecimento possibilita melhor adaptação às peculiaridades de cada caso de 

aplicação. Segundo Rajlingham; Rakheja (2003 apud SHIOTSUKI, 2009), amortecedores 

nesta segunda configuração são comumente projetados de forma que a força na fase de 

extensão seja maior que na fase de compressão, aumentando a estabilidade e conforto 

proporcionado pelo sistema. Ademais, Ahmed, Rakheja (1992 apud SHIOTSUKI, 2009) 

sugerem que um menor 𝐶𝑎𝑚 em grandes velocidades do pistão proporciona melhor 

isolamento da massa suspensa. Freitas (2006) expõe modelos mais complexos de 

amortecedores sensíveis à velocidade e posição, os quais apresentam tubo duplo e cavidades 

de controle conformadas no cilindro de pressão. 

Gillespie (1992) sugere uma análise no domínio de frequências de modo a identificar 

as amplificações máximas e suas respectivas frequências de excitação conforme a Figura 18. 

O autor destaca que um baixo ganho de resposta em baixas frequências não necessariamente 

leva a uma melhor configuração de uso, visto que tal ajuste pode comprometer o 

comportamento geral do sistema de suspensão em frequências mais elevadas. 
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Figura 18 - Efeito do amortecimento no ganho de resposta de um sistema de suspensão 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

2.6.3 Geometria de suspensão 

 

A complexidade do projeto de um sistema de suspensão automotivo se deve ao 

elevado número de variáveis, a inter-relação de desempenho entre as mesmas, a influência 

destas no comportamento dos demais sistemas do veículo e a necessidade do conjunto de 

trabalhar adequadamente em uma ampla faixa de solicitações. As variáveis de projeto 

descritas neste capítulo podem variar substancialmente o comportamento geral do veículo, 

porém, o modelo numérico adotado nas posteriores simulações não quantifica estas variações 

devido a suas simplificações. Portanto, apenas uma visão geral das principais dimensões e 

ângulos característicos será realizada. A definição de cada item da geometria esta de acordo 

com a norma SAE J670, referente à terminologia de dinâmica veicular. 

 

2.6.3.1 Distância entre eixos 

 

A distância entre os eixos de um veículo influencia sua dinâmica de transferência de 

carregamento longitudinal e transversal, afetando o desempenho de aceleração longitudinal, 

frenagem, aceleração lateral limite e velocidade de resposta. Ubessi (2011) demonstra através 

de simulações com multicorpos o menor tempo de resposta em manobras de regime transiente 

para veículo com menor distância entre eixos. Ferreira (2003) afirma que a variável afeta a 

dinâmica vertical da Ms e Mu, destacando sua importância no que tange ao conforto de 
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pilotagem. Gillespie (1992) define que a transferência vertical de carga durante a dinâmica 

longitudinal do veículo diminui com o aumento da distância entre eixos. Segundo o autor, 

durante a frenagem o carregamento vertical do eixo frontal 𝑊𝑓 é depende da distância 

longitudinal entre o CG e o eixo traseiro 𝑝 e da distância entre eixos L conforme a equação: 

 

 
𝑊𝑓 =

𝑝

𝐿
𝑊 +

ℎ

𝐿

𝑊

𝑔
𝐷𝑥 

(33) 

 

2.6.3.2 Bitola 

 

A bitola ty, ilustrada na Figura 19, é defina como distância entre o centro de dois 

pneus do mesmo eixo em uma vista frontal. Esta propriedade influencia na transferência de 

carga durante a rolagem, o que por sua vez varia a força vertical de cada roda e 

consequentemente os ângulos de escorregamento desenvolvido nos pneus. Ubessi (2011) 

constatou em suas simulações que uma maior bitola possibilita maiores acelerações laterais 

limite, o que vai ao encontro das equações de transferência lateral de carregamento propostas 

por Gillespie (1992) que sugerem uma melhor manutenção de forças normais devido ao 

menor momento na transferência de carga. 

A compressão de um eixo da suspensão tende a aumentar a bitola, incrementando o 

escorregamento dos pneus e gerando forças laterais que “puxam” o mesmo à sua posição 

original. Estas forças desgastam prematuramente o componente, aumentam a resistência à 

rolagem e prejudicam a estabilidade direcional. 

 

Figura 19 - Análise simplificada das forças de um veículo em curva 

 

 
 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 
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2.6.3.3 Centro de rolagem 

 

A altura do centro de rolagem, ilustrada na Figura 20, é definida como o ponto no 

plano zx no qual forças laterais podem ser aplicadas à Ms sem que ocorra variações no ângulo 

da carroceria. Em uma análise análoga, a carroceria rola sobre este ponto durante a dinâmica 

lateral, o qual tem sua posição alterada de acordo com a cinemática da suspensão. Outra 

variável importante na geometria é braço de momento de rolagem (Swing Axle Length), no 

qual as componentes verticais da força lateral atuam. A quantificação destas duas dimensões 

varia de acordo com a geometria de suspensão, podendo ser obtida conforme a Figura 20 em 

uma suspensão do tipo duplo A. 

 

Figura 20 - Centro de rolamento e comprimento do braço de momento de rolagem em um 

          sistema de suspensão do tipo duplo A 

 

 
 
Fonte: Merling (2007) 

 

2.6.3.4 Ângulo de camber 

 

O ângulo de camber é definido como a inclinação entre o plano normal ao eixo no 

qual a roda gira e o plano xz, sendo considerado negativo quando o topo da roda é voltado ao 

interior do veículo, conforme a Figura 21. 

O camber influencia diretamente no comportamento dos pneus. Segundo Gillespie 

(1992), este ângulo do plano de simetria da roda gera uma força de inclinação (camber thrust) 

que auxilia na dinâmica lateral do veículo. Milleken & Milleken (1995 apud UBESSI, 2011) 

acrescenta que para cada carregamento vertical Fz existe apenas um valor da variável que 

maximiza a força lateral desenvolvida nos pneus. O camber também afeta o comportamento 
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longitudinal do veículo visto que altera a área de contato entre o pneu e pista, bem como a 

formação das taxas de escorregamento. Ademais, Ferreira (2003) atribui a este ângulo 

característico à competência de desgaste regular do componente. 

 

Figura 21 - Ângulo de camber de um protóipo FSAE 

 

 
 
Fonte: Adaptada de Merling (2007) 

 

O valor momentâneo da variável é alterado de acordo com o curso da suspensão e do 

sistema de direção, sendo esta relação controlada através da geometria do conjunto. Smith 

(1978) expõe modelos de suspensão nos quais o ângulo de camber não apresenta 

sensibilidade a seu curso, o que tendencialmente compromete a altura do CI.  

Em relação à dinâmica vertical, Ferreira (2003) considera a variável como secundaria 

nas frequências de vibração da Ms e Mu, desconsiderando-a em seu estudo de dinâmica 

vertical. 

 

2.6.3.5 Ângulo de caster 

 

O caster é definido como o ângulo formado entre o eixo ao redor do qual a roda é 

esterçada (eixos de pivôs) e a vertical quando o veículo é observado através de seu plano xz, 

conforme a Figura 22. Esta variável é considerada positiva quando o ponto de intersecção 

entre a pista e o prolongamento do eixo de pivôs está à frente do centro da roda, distância essa 

denominada caster trail. 
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Figura 22 - Ângulo de caster de um protóipo FSAE 

 

 
 
Fonte: Adaptação de uma imagem disponibilizada pela equipe Formula UFSM 

 

O ângulo influencia diretamente no torque de auto alinhamento (TAA) dos pneus, 

bem como na variação do ângulo de camber com o movimento da suspensão e esterço da 

roda. Ferreira (2003) sugere que um ângulo positivo na dianteira é preferível uma vez que 

proporciona um TAA que facilita o retorno da roda a posição original, além de gerar um 

incremento de camber que potencializa a aceleração lateral, e ainda proporcionar maior 

estabilidade nas retas. O autor ressalta que ângulos muito positivos dificultam o esterço da 

roda em baixas velocidades além de proporcionar um retorno excessivamente rápido destas a 

posição neutra. Um caster negativo no eixo dianteiro compromete a estabilidade direcional do 

veículo e faz necessárias correções por parte do piloto, representando em uma configuração 

indesejável ao projeto. Como não há esterço nas rodas do eixo traseiro, de um modo geral se 

busca uma geometria que minimize o ganho de camber. 

O ângulo de caster sofre variação dinâmica de acordo com a posição dos sistemas de 

direção e suspensão, característica esta é pouco desejada uma vez que resulta em um TAA 

inconstante. Uma variável auxiliar para essa componente da geometria é caster offset, que 

consiste em uma defasagem entre o eixo de pivô e o centro de giro da roda e pode ser 

explorada para minimizar as variações dinâmicas da variável principal. Assim como o ângulo 

de camber, Ferreira (2003) admite que o ângulo de caster não altera sensivelmente 

frequências da massa suspensa e não suspensa e desconsidera o mesmo no estudo de dinâmica 

vertical. 
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2.6.3.6 Ângulos de convergência e divergência (Toe) 

 

O ângulo de convergência e divergência dos pneus (toe-in e toe-out) consiste no 

ângulo formado entre o plano de simetria do veículo e o plano de simetria das rodas em uma 

vista superior, conforme exemplificado na Figura 23. Por se tratar de uma geometria de 

posicionamento do pneu, o toe influencia diretamente na formação de seus ângulos de 

escorregamento e torques de auto alinhamento. Portanto, a variável altera o desgaste dos 

pneus, estabilidade em linha reta e o comportamento do veículo em curvas.  

A complexidade de avaliar a sensibilidade de um veículo a variação do toe faz com 

que este comumente seja definido através de testes em pista. Todavia, Ferreira (2003) sugere 

que veículos de tração dianteira tendencialmente utilizam uma geometria convergente neste 

eixo, pois as forças de rolamento e frenagem em geral divergem posicionamento das rodas. 

Além disso, em veículos de competição é comum o uso de uma geometria divergente no eixo 

dianteiro visando melhorar a velocidade de resposta em curvas em detrimento de certa 

estabilidade em reta. Ainda neste cenário, uma geometria divergente no eixo traseiro tende a 

aumentar em excesso a sensibilidade de direção.  

 

Figura 23 - Ângulos de convergência e divergência 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Merling (2007) 

 

2.6.3.7 Inclinação do pino mestre e offset do pino mestre 

 

A inclinação do pino mestre (king pin inclination - KPI), ilustrada na Figura 24 

consiste no ângulo formado entre a vertical e o eixo sob o qual a roda é esterçada. Em uma 

suspensão do tipo duplo A, este eixo de esterço equivale ao eixo que passa entre os pontos de 
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fixação das balanças e a upright. Esta inclinação auxilia no torque de auto alinhamento dos 

pneus, proporcionando maior força de retorno, além de aumentar a estabilidade do veículo em 

linha reta. Todavia, o aumento deste ângulo também incrementa o ganho positivo de camber 

durante a compressão da suspensão, além do torque necessário para o esterço do volante.  

A defasagem do pino mestre é a distância horizontal entre o centro de contato do pneu 

e o ponto no qual o prolongamento do KPI encontra o solo. A minimização desta variável é 

desejável uma vez que minimiza o arraste de esterço em manobras de baixa velocidade. 

 

Figura 24 - Inclinação do pino mestre de um protóipo FSAE 

 

 
 
Fonte: Adaptação de uma imagem disponibilizada pela equipe Formula UFSM 

 

2.6.3.8 Anti-dive e anti-squat 

 

O mecanismo de transferência de forças normais faz com que o carregamento no eixo 

traseiro aumente quando o veículo é submetido a uma aceleração longitudinal positiva. Este 

efeito causa a compressão (jounce) do eixo citado e o alongamento (rebound) do eixo 

dianteiro, movimentos que quando combinados resultam em uma arfagem (pitch) do veículo. 

O carregamento no eixo traseiro 𝑊𝑟, o qual depende da distância entre o CG e o eixo dianteiro 

q, é determinado através da equação:  

 

 
𝑊𝑟 = 𝑊 (

𝑞

𝐿
+

𝑎𝑥

𝑔

ℎ

𝐿
) 

(34) 

 

na qual o termo entre parênteses do lado direito corresponde ao efeito da transferência de 

carga. 

A geração de uma força de anti agachamento (anti squat) pode ser induzida no eixo 

traseiro utilizando a geometria dos braços da suspensão. Para isso, deve-se considerar na 

formulação do diagrama de corpo livre características geométricas e cinemáticas do modelo 
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de suspensão, além do torque exercido na roda. Analogamente, a geometria de anti mergulho 

(anti dive) é utilizada para controlar a transferência de carga para o eixo dianteiro durante a 

frenagem. Neste caso, como os torques dos freios atuam na suspensão, os mesmos podem ser 

projetados prevendo gerar forças que se contrapõem ao mergulho. 

 

2.7 DINÂMICA LATERAL 

 

 No que tange a dinâmica lateral, o pneu é discutivelmente o principal componente a 

ser analisado uma vez que é responsável por transmitir os inputs dos sistemas e subsistemas 

do veículo à pista e vice-versa. Esta transferência de informações ocorre através da aderência, 

o que segundo Gillespie (1992) é resultado da combinação dos fenômenos de adesão e 

histerese, conforme ilustrado na Figura 25. Segundo o autor, a adesão ocorre devido ao 

surgimento de forças paralelas à deformação da borracha sobre a pista, enquanto a histerese 

ocorre devido ao surgimento de forças normais à deformação. 

 

Figura 25 - Mecanismo de aderência dos pneus. 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

 O comportamento longitudinal dos pneus é determinado através de suas taxa de 

escorregamento, a qual segundo a norma SAE J670 é depende da velocidade angular 

momentânea da roda e de seu raio efetivo em relação à velocidade tangencial. Esta 

característica é adimensional e permite a determinação de forças normalizadas de tração e 

frenagem. 

 O comportamento lateral dos pneus é dependente de seus ângulos de escorregamento. 

De acordo com Nikkas (2011 apud UBESSI, 2011) este fenômeno é resultado da elasticidade 

lateral do componente, o qual ao se deformar acaba rolando em uma direção diferente da 

direção da roda.  O torque de auto alinhamento e forças desenvolvidas em curvas são 

diretamente relacionadas a esta característica. 
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Gillespie (1992) considera curvas de baixa velocidade como manobras nas quais os 

pneus não desenvolvem substanciais forças laterais e consequentemente não apresentam 

ângulos de escorregamento. Quando o veículo se encontra neste regime e com pequenos 

ângulos de esterçamento das rodas, as forças exercidas na direção lateral dos pneus 𝐹𝑦 são 

iguais à sua massa total M vezes sua aceleração centrípeta 𝑉2 𝑅⁄  conforme a equação:  

 

 
∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑦𝑓 + 𝐹𝑦𝑟 = 𝑀

𝑉2

𝑅
 

(35) 

 

 Não obstante, para que o mesmo se encontre em equilíbrio o somatório dos momentos 

em relação ao centro de gravidade 𝑀𝑧 exercidos no eixo traseiro e dianteiro deve ser zero, 

conforme a equação: 

 

 ∑ 𝑀𝑧 = 𝐹𝑦𝑓𝑞 − 𝐹𝑦𝑟𝑝 = 0 
(36) 

 

O autor ainda destaca a importância do correto dimensionamento do ângulo médio das 

rodas dianteiras, ou ângulo de Ackerman 𝛿, para garantir um progressivo torque durante o 

esterço do volante de acordo com o esterço das rodas. Assumindo pequenos ângulos, Milliken 

& Milliken (1995 apud UBESSI, 2010) sugere o cálculo de Ackerman médio negligenciando 

a diferença angular entre a roda externa e interna à curva (δo ≅ δi) (Figura 26), utilizando 

apenas a distância entre eixos 𝐿 e o raio de curva 𝑅 conforme a equação: 

 

 
𝛿 =

𝐿

𝑅
 

(37) 

 

Figura 26 - Ângulos de esterço das rodas dianteiras de um veículo 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 
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Em manobras em alta velocidade, nas quais os ângulos de escorregamento 

desenvolvidos nos pneus regem o comportamento direcional do veículo, o Ackerman é 

expresso em relação ao carregamento vertical 𝑊 de cada eixo e a respectiva rigidez lateral 

dos pneus 𝐶𝛼, conforme a equação:  

 

 
𝛿 = 57.3

𝐿

𝑅
+ (

𝑊𝑓

𝐶𝛼𝑓
−

𝑊𝑟

𝐶𝛼𝑟
)

𝑉2

𝑔𝑅
= 57.3

𝐿

𝑅
+ 𝐾𝑢𝑛𝑎𝑦 

(38) 

 

 A equação: 

 

 
𝐾𝑢𝑛 = (

𝑊𝑓

𝐶𝛼𝑓
−

𝑊𝑟

𝐶𝛼𝑟
) 

(39) 

 

proposta por Gillespie (1992) sugere uma maneira simplificada de expressar tal ângulo 

utilizando um coeficiente de subesterço 𝐾𝑢𝑛 (understeer coeficiente). Partindo desta relação 

entre rigidez lateral e carregamento vertical, o autor divide o comportamento do veículo em 

três configurações fundamentais de acordo com as correções necessárias no volante para 

manter o veículo em uma curva de raio constante com constante incremento de velocidade. 

Em um veículo de comportamento neutro, o coeficiente de subesterço é igual a zero e 

o ângulo de esterço do volante não varia com o aumento da velocidade durante uma curva de 

raio constante. Tal fenômeno ocorre devido às forças que agem sobre o CG aumentarem 

igualmente os ângulos de escorregamento dos pneus traseiro e dianteiros.  

 Em veículos de comportamento subesterçantes (understeer), as forças que atuam no 

CG causam incremento relativamente maior nos ângulos de escorregamento dos pneus 

dianteiros, resultando em maior perda de aderência no eixo. Ferreira (2003) afirma que para 

manter o raio da curva constante, o ângulo de esterço das rodas frontais deve ser maior que na 

configuração neutra.  

 O cenário anterior se inverte em veículos de comportamento sobresterçantes 

(oversteer), nos quais as forças atuando no CG causam incremento relativamente menor nos 

ângulos de escorregamento dos pneus dianteiros, o que resulta em maior perda de aderência 

no eixo traseiro. Ferreira (2003) afirma que neste caso, para manter o veículo em raio 

constante o ângulo de esterço das rodas dianteiras deve diminuir com o aumento da 

velocidade. Esta configuração é interessante em veículos de alto desempenho, como 

constatado por Ubessi (2011) que identificou por meio de simulações computacionais que 

aceleração lateral limite de um protótipo FSAE é aproximadamente 10% superior se 
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comparada à configuração neutra em regime permanente. Não obstante, Smith (1978) destaca 

a importância deste comportamento no que tange a potencialização de sua aceleração de 

guinada.  

 As correções no ângulo de esterço do volante de acordo com o aumento da velocidade 

para as três configurações de comportamento são ilustradas na Figura 27. 

 

Figura 27 - Variação do ângulo do volante de acordo com a velocidade 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

 Smith (1978) destaca que o comportamento do veículo varia de acordo com as 

condições de solicitação. Portanto, fatores como transferência momentânea de carga, 

humidade da pista, variações do balanço aerodinâmico e de geometria de suspensão impactam 

diretamente na dirigibilidade do veículo. De modo mais generalista, Gillespie (1992) sugere o 

Quadro 2 para comparar o comportamento, carregamento vertical e rigidez lateral de cada 

eixo. 

 

Quadro 2 - Relação entre carragemento vertical, rigidez lateral dos pneus e comportamento  

         direcional do veículo. 

 

Comportamento Requisitos 

Neutro 𝑊𝑓 𝐶𝛼𝑓⁄ = 𝑊𝑟 𝐶𝛼𝑟⁄ → 𝐾𝑢𝑛 = 0 → 𝑎𝑓 = 𝑎𝑟 

Understeer 𝑊𝑓 𝐶𝛼𝑓⁄ > 𝑊𝑟 𝐶𝛼𝑟⁄ → 𝐾𝑢𝑛 > 0 → 𝑎𝑓 > 𝑎𝑟 

Oversteer 𝑊𝑓 𝐶𝛼𝑓⁄ < 𝑊𝑟 𝐶𝛼𝑟⁄ → 𝐾𝑢𝑛 < 0 → 𝑎𝑓 < 𝑎𝑟 

 

Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 
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O ganho de aceleração lateral por grau de esterço do volante 𝑎𝑦 𝛿𝑣⁄  é definido como a 

aceleração lateral desenvolvida por grau de esterço do volante. Está propriedade é diretamente 

afetada pelo coeficiente de subesterço e distância entre eixos conforme a equação: 

 

 
𝑎𝑦

𝛿𝑣
=

𝑉2

57.3 𝐿 𝑔

1 +
𝐾𝑢𝑛 𝑉2

57.3 𝐿 𝑔

 

(40) 

 

O ganho de velocidade de guinada por grau de esterço do volante 𝑟 𝛿𝑣⁄ , ou taxa de 

guinada, é definida através da equação: 

 

 
𝑟

𝛿𝑣
=

𝑉
𝐿

1 +
𝐾𝑢𝑛 𝑉2

57.3 𝐿 𝑔

 

(41) 

 

 A equação sugere que a configuração oversteer possibilita um progressivo ganho na 

variável com o aumento da velocidade longitudinal, tendendo ao infinito quando eixo traseiro 

atinge um total escorregamento. Em veículos understeer, a velocidade de guinada começa a 

diminuir após sua velocidade característica conforme a Figura 28. 

 

Figura 28 - Ganho de velocidade de guinada de acordo com a velocidade 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 
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2.7.1 Comportamento em dinâmica combinada e regime transiente 

 

As condições de regime permanente e de carregamento isolado são recorrentes em 

ambientes controlados de testes. O que comumente ocorre durante a dinâmica natural do 

veículo é uma série de carregamentos combinados, o qual devido complexidade do cenário 

necessitam de uma análise de comportamento em uma etapa posterior a de carreamento 

simples. Nestes casos, devido à dependência direta das características de comportamento dos 

pneus e da dinâmica geral do veículo, Milliken & Milliken (1995 apud UBESSI 2011) sugere 

uma construção de um diagrama de elipse de fricção englobando as forças laterais e 

longitudinais, conforme a Figura 29. Não obstante, devido da dificuldade de filtragem dos 

dados importantes a cada variável, a validação de um protótipo por meio de múltiplos 

carregamentos também é mais complexa. 

 

Figura 29 - Forças laterais e de frenagem combinadas 

 

 

 

Fonte: Pacejka (2002 apud UBESSI, 2011) 

 

Um caso típico de manobra de regime transiente vertical envolve o overshoot de uma 

curva de resposta ao longo do tempo. Este cenário, ilustrado na Figura 30, apresenta um ponto 

de deflexão localizado acima de seu estado estacionário. Esta figura em questão sugere uma 

de manobra que trabalha com o transiente vertical e dinâmica combinada, na qual o ângulo do 

volante é variado rapidamente, resultando na rolagem do chassi na direção externa da curva e 

consequente aumentando a carga sobre as rodas externas. Herszenhaut (2013) sugere que 

picos de força vertical causados por uma taxa transferência de carga muito elevada tendem a 

promover a transição do atrito elástico dos pneus para um atrito deslizante, o que atribui ao 

veículo um comportamento instável.  
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A aplicabilidade dos modelos de comportamento lineares previamente estabelecidos é 

limitada a acelerações laterais de até 0,3g devido às simplificações na cinemática da 

suspensão e direção, ao tempo de reação devido inércia dos componentes físicos e 

principalmente ao comportamento visco elástico dos pneus. Ericsson (2008 apud UBESSI, 

2011) destaca a não linearidade do comportamento dos pneus como fonte de erro, os quais, 

segundo Dahlberg e Wideberg (2004 apud UBESSI, 2011) podem chegar a 10% quando 

testes em pista são comparados a um modelo de seis GDL. 

 

Figura 30 - Ângulo de rolagem ao longo do tempo. 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Gillespie (1992) 

 

Em manobras de regime transiente, a componente resultante entre a velocidade 

longitudinal e lateral do veículo não está no mesmo ângulo que o eixo longitudinal dos pneus. 

Esta discrepância nos ângulos ocorre devido a um momento de guinada agindo sobre o CG, o 

que resulta em uma aceleração angular a qual deve ser somada a aceleração linear do veículo. 

Esta iteração entre forças e momentos não balanceados resulta em diferentes acelerações para 

cada um dos eixos, as quais segundo Milliken & Milliken (1995 apud UBESSI, 2011) 

dependem do ângulo de escorregamento, raio da curva, velocidade resultante, e distância entre 

o CG e o eixo em questão. As taxas de variação do momento de guinada e da força lateral são 

dependentes de variações infinitesimais da taxa de guinada, ângulo de escorregamento e 

ângulo de esterço. 
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3 MODELAGEM NUMÉRICA COMPUTACIONAL 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DO PROTÓTIPO REAL 

 

A geometria de suspensão adotada pelo protótipo real é do tipo pull rod no eixo 

dianteiro e push rod no eixo traseiro, acionando através de um balancim o conjunto de molas 

helicoidais e amortecedores fixos a um chassi tubular. As balanças do sistema apresentam 

uma geometria assimétrica e convergente em forma de A de modo a controlar os efeitos 

negativos de sua cinemática.  

A distribuição estática de carga normal é de 50% em cada eixo, favorecendo o controle 

de frenagem, a produção de forças longitudinais no eixo de tração, a dirigibilidade e o 

esterçamento, o qual é realizado através de um conjunto pinhão-cremalheira. As molas 

helicoidais possuem constantes elásticas de f/r (35/42) N.mm
-1

, resultando em um 

comportamento sobre esterçante. Além destas, molas de torção que controlam a rolagem da 

massa suspensa são instaladas em cada um dos eixos para limitar os efeitos negativos de 

transferência lateral de carregamento. A aderência é garantida por pneus Hoosier de mesmo 

diâmetro, variando apenas as taxas de aspecto e pressões internas em cada eixo. Este conjunto 

de acumuladores proporciona uma sensibilidade à rolagem de aproximadamente 1.1 °/g. e 

frequência natural não amortecida da massa suspensa de aproximadamente f/r (3,1/3,3) Hz. 

A distância entre eixos de 1600 mm e bitolas f/r (1350/1400) mm proporcionam 

elevado compromisso da geometria no ganho de aceleração longitudinal, taxa de guinada e 

desenvolvimento de aceleração lateral. Além disso, o CG estático próximo ao solo, baixo 

centro de rolagem e uma taxa de movimento linear garantem alto limite dinâmico e controle 

de resposta. A geometria utiliza um modelo de camber variável entre -4° e 0°, com um ângulo 

estático negativo e sua variação minimizada.  

O protótipo utiliza quatro amortecedores Öhlins TTX25 MkII FSAE. O componente é 

do tipo hidráulico com duplo tubo, apresentando sensibilidade apenas à velocidade de 

deslocamento do pistão interno. Todavia, suas curvas características podem ser variadas 

através de válvulas intermediarias entre uma câmara de gás nitrogênio e o cilindro principal. 

Estas válvulas regulam a passagem do gás para o cilindro bem como o retorno do mesmo a 

câmara externa, permitindo características distintas de funcionamento durante a compressão e 

extensão do pistão. Não obstante, cada uma das válvulas ainda permite o ajuste das curvas 

para deslocamentos de alta e baixa velocidade. Estas características somadas a uma grande 

faixa de coeficientes de amortecimento disponíveis faz com que o modelo de amortecedor 
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seja excelente para aplicação em protótipos FSAE. As características construtivas do 

componente encontram-se no ANEXO A. 

 As curvas de força dos amortecedores são plotadas em relação a velocidades que 

variam entre 0 e 256 mm.s
-1

, as quais indicam a faixa de trabalho do componente conforme a 

Figura 31. Estes dados são obtidos através de bancadas dinamometrica e permitem determinar 

os coeficientes de amortecimento através da primeira derivada da força em relação à 

velocidade. Todas as curvas características de amortecimento (CCA) disponibilizadas pelo 

fabricante encontram-se no ANEXO C. 

 

Figura 31 - Relação entre força e velocidade de deslocamento de seis curvas características de 

        um amortecedor Öhlins TTX25 MkII FSAE 

 

 
 
Fonte: Öhlins TTX25 MkII Technical Information data, Dyno Plots 

 

A gradiente de força é maior nas partes iniciais do gráfico. Isto indica um elevado 

coeficiente de amortecimento em baixas velocidades de compressão e extensão, o que sugere 

que a posição de estabilidade da suspensão será restaurada em um menor intervalo de tempo 

quando esta é sujeita a manobras de baixa velocidade. Em contrapartida, em grandes 

velocidades de compressão do pistão o coeficiente de amortecimento é baixo, potencializando 

a isolação da massa suspensa. 
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3.2 MODELO QUARTER CAR DO SISTEMA DE SUSPENSÃO 

 

O modelo computacional desenvolvido adota uma abordagem simplificada de dois 

GDL para descrever o comportamento oscilatório vertical do sistema de suspensão a partir de 

variações nas curvas do amortecedor. Na ausência de forças externas, os sistemas lineares 

generalizados na Equação 23 podem ser rearranjados na forma matricial, conforme a equação:  

 

 [
𝑀𝑠 0
0 𝑀𝑢

] [𝑍�̈�
𝑍�̈�

] + [
𝐶𝑠 −𝐶𝑠

−𝐶𝑠 𝐶𝑠
] [𝑍�̇�

𝑍�̇�
] + [

𝐾𝑠 −𝐾𝑠
−𝐾𝑠 𝐾𝑠 + 𝐾𝑡

] [
𝑍𝑠
𝑍𝑢

] = [
0

𝐾𝑡
] 𝑍𝑟 (42) 

 

Portanto, resumidamente o modelo é baseado em na adaptação da Equação 42 às 

características do protótipo real, as quais se destacam a não linearidade no comportamento 

dos amortecedores, o grande número de condições de entrada e necessidade de trabalhar 

adequadamente em diferentes excitações. 

 A simulação pode razoavelmente ser dividida em três principais fases. Na etapa de 

construção do modelo as condições de contorno relevantes referentes ao protótipo virtual e a 

pista são estabelecidas juntamente com declaração de alguns parâmetros necessários para um 

processamento lógico dos dados. A etapa seguinte consiste no processamento e compilação 

das informações interessantes à análise através de um loop matemático responsável por 

calcular uma série de respostas para cada uma das condições inicias. Uma vez que todas as 

condições tenham sido calculadas, a análise gráfica e numérica dos resultados é efetuada na 

etapa final. 

A modelagem em MatLab do problema é baseada na sequência de operações ilustrada 

na Figura 32. Em uma etapa inicial as condições de contorno invariáveis de rigidez e massa 

dos componentes são fixadas. É importante destacar que cada curva de deflexão por carga dos 

pneus utilizados apresenta um padrão altamente linear, sendo simplificada por uma constante 

que varia de acordo com a pressão interna e o ângulo de camber, conforme o Quadro 3. Em 

relação à rigidez vertical do componente, é importante ressaltar que o ângulo de camber é 

uma variável potencialmente menos influente que a pressão interna, o que faz com que o 

ganho do mesmo não seja de grande importância à dinâmica vertical. O ângulo de camber de 

0° foi adotado em ambos os eixos, com um ganho de 0°/mm em relação ao deslocamento 

vertical da roda. Esta configuração é possível e permite limitar a escolha dos ângulos 

característicos da suspensão a etapas mais avançadas de projeto. 
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Figura 32 - Fluxograma da simulação quarter car 
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Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 3 - Rigidez vertical dos pneus de acordo com a pressão interna e cambagem 

 

FSAE Front 9241 FSAE Rear 9760 

6.2/20.0-13, dia. sem carga 6J x 13 7.2/20.0-13, dia. sem carga 6J x 13 

kg/mm kg/mm 

 0° 0.5° 1° 1.5° 2° 0° 0.5° 1° 1.5° 2° 2.5° 

23 psi 18,6 18,4 18,5 18,6 18,6 20,3 20,1 20,2 20,2 20,0 19,8 

21 psi 17,3 17,6 17,5 17,5 17,3 19,1 19,2 19,2 19,1 19,1 18,9 

19 psi 16,4 16,4 16,6 16,4 16,4 18,0 18,2 18,2 18,1 18,1 17,9 

17 psi 15,1 15,3 15,3 15,2 15,1 17,0 17,1 17,2 16,9 17,0 16,7 

 
Fonte: Avon FSAE Tyre Data 

 

O modelo quarter car é capaz apenas de simular manobras reais por meio de variações 

no nível da pista ou da força normal aplicada. Portanto, a parametrização do piloto é 
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simplificada, sendo limitada apenas a velocidade longitudinal na qual o sistema irá transcorrer 

o obstáculo. 

Além das constantes, um vetor tempo tspan é introduzido de modo a estabelecer o 

início e fim do processamento, bem como a resolução em que os cálculos serão efetuados. 

Este vetor deve apresentar resolução compatível com a simulação e gerar resultados precisos, 

uma vez que intervalos de tempo muito pequenos entre os cálculos diminuem a velocidade do 

processamento devido ao código trabalhar com um loop de dados. Para o modelo proposto foi 

adotada uma resolução de tempo de 0.01s. A condição inicial de simulação também deve ser 

estabelecida nesta etapa, pois seus dados são utilizados no primeiro passo de tempo. Para tal, 

um vetor indica a posição e velocidade das massas, variáveis as quais neste caso específico 

foram consideras em total repouso. 

 

x0 = [ 0; 0; 0.; 0.]; % x0 = [xMs; dxMs/dt; xMu; dxMu/dt]; 

 

A simulação utiliza um processamento de malha aberta, na qual uma entrada de pulso 

Zr em função do tempo é responsável por acionar o sistema de suspensão.  Este pulso é 

modelado de modo a representar uma manobra real na qual o ângulo do volante é variado em 

função do tempo. A posição do obstáculo e velocidade veículo são convertidas em tempo 

transcorrido através do Quadro 4, e sua altura y(t) é calculada na função resposta do sistema. 

Maiores informações sobre as manobras podem ser encontradas na seção 3.2.1. 

 

Quadro 4 - Conversão de posição linear e velocidade em tempo transcorrido 

 

Descrição Dimensão Conversão tempo Tempo transcorrido 

Plano antes do obstáculo L1 = 0.1 Dt(1) = L1/v t1=Dt(1) 

Início do obstáculo L2 = 0.3 Dt(2) = L2/v t2=t1+Dt(2) 

Parte plana L3 = 0.2 Dt(3) = L3/v t3=t2+Dt(3) 

Início da descida L4 = 0.3 Dt(4) = L4/v t4=t3+Dt(4) 

Altura do obstáculo h = 0.02032 Dt(1) = L1/v t1=Dt(1) 

  Dt(2) = L2/v t2=t1+Dt(2) 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Ainda na primeira etapa do modelo numérico é necessário conectar as curvas 

características dos amortecedores, as quais estão situadas em um banco externo de dados, ao 
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código principal. Além disso, o número de condições a serem simuladas para cada tipo de 

solicitação imposta à suspensão deve ser definido, o que para a análise gráfica inicial consiste 

em sete CCA, com comportamentos bastante distintos entre si. A seção 3.2.1 apresenta 

maiores detalhes sobre a configuração destas curvas de amortecimento. 

 Com os parâmetros iniciais definidos, o loop pode ser iniciado. Nesta segunda fase do 

modelo cada uma das CCA é importada e simulada individualmente, tendo seus resultados 

salvos em um vetor. Portanto, uma CCA submetida a uma determinada solicitação terá sua 

resposta computada e posteriormente será analisada e filtrada em massa na fase final do 

fluxograma. 

 A simulação de uma curva característica ocorre em um vetor [t, x] externo ao código 

principal, o qual utiliza solvers para determinar a solução de equações diferencias de primeira 

ordem. Este vetor conecta os dados de entrada do modelo principal a uma função utilizada 

para calcular a resposta, conforme exemplificado na linha abaixo. 

 

[t, x] = ode23(@df2gdl_rampa, tspan,x0, ' ', vc, fc, m_s, m_u, k_s, k_t ,t1,t2,t3,t4,h); 

  

3.2.1 Função resposta 

 

 A função resposta realiza uma série de cálculos relativos à resposta do sistema no 

código principal. Em uma primeira etapa os dados do modelo são inseridos através de um 

vetor function f que buscam os valores do vetor [t, x] conforme a linha abaixo. 

 

function f = df2gdl_rampa( t , x, vc,fc,ms,mu,ks,kt ,t1,t2,t3,t4,h) % Função de cálculo. 

 

3.2.1.1 Modelagem das solicitações impostas ao sistema 

 

A simulação utiliza um processamento de malha aberta, na qual uma entrada de pulso 

Zr em função do tempo é responsável por acionar o sistema de suspensão.  Este pulso é 

modelado de modo a representar uma manobra real na qual o ângulo do volante é variado em 

função do tempo, uma vez que o modelo quarter car não é diretamente sensível a tal variação 

angular. 

As condições definidas para avaliar o comportamento oscilatório vertical das massas 

suspensa e não suspensas foram selecionadas buscando simular manobras de regime 

permanente e transiente. Esta decisão visa possibilitar a análise de comportamento em 
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situações diversificadas, agressivas e recorrentes nas provas da competição. No entanto, não 

existe uma convergência na indústria de qual o melhor teste para avaliar a dirigibilidade de 

um veículo, sendo estes determinados a partir do acúmulo de conhecimento e dados referentes 

a cada caso específico. 

 A primeira entrada de pulso consiste em um movimento senoidal da base (Figura 33) 

com amplitude igual a 80% do curso nominal da suspensão. Neste cenário a suspensão fica 

sujeita a contração e extensão, semelhante à manobra de slalom das competições FSAE. Em 

outras palavras, esta função simula uma manobra senoidal, sendo interessante para avaliar a 

resposta e sensibilidade de comportamento homogêneo e particular do sistema. 

 A segunda entrada de pulso consiste em um aumento linear na inclinação da base, 

seguida de trecho plana e um declínio também linear (Figura 33). Esta manobra é introduzida 

de modo a avaliar a resposta transiente dos amortecedores, se assemelhando a um passo de 

direção no qual o ângulo do volante é aumentado repentinamente e após certo tempo retorna a 

posição neutra, equivalendo-se à entrada e saída de curvas. Esta condição transiente esta 

associada à elevada transferência de carregamento no modelo real. Todavia, o trecho plano da 

manobra possibilita avaliar como a equação homogênea ira se comportar a um determinado 

curso da suspensão. 

 

Figura 33 - Representação genérica dos movimentos de base 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Para descrever estes pulsos uma condição lógica foi desenvolvida. Nesta parte do 

código o deslocamento e velocidade longitudinal da roda são convertidos em um tempo 

transcorrido total t. De acordo com esse tempo transcorrido diferentes funções são utilizadas 

para representar a posição y e velocidade vertical dydt da base da pista. As linhas de código 
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utilizam de uma função baseada em lógica Booleana, na qual eventos mutuamente 

excludentes são divididos conforme exemplificado na equação: 
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(43) 

 

3.2.1.2 Modelagem dos amortecedores 

 

Cada CCA é discretizada de modo que seu coeficiente de amortecimento possa ser 

considerado constante em determinado intervalo de velocidades. Para tal, cada ponto de 

deflexão da curva da Figura 34 deve ser determinado e salvo a uma planilha eletrônica, 

formando funções bijetoras. Estas planilhas são salvas em um diretório em comum, o qual 

constituiu o banco de dados dos amortecedores externo ao MATLAB. Portanto, cada CCA é 

representada por uma matriz de duas colunas, velocidade e força, com um número de linhas 

igual ao número de pontos de deflexão da curva. 

 

Figura 34 - Curvas características dos amortecedores utilizadas na análise gráfica 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 
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Para facilitar a nomenclatura, o nome original das curvas foi substituído por um nome 

simplificado, conforme o Quadro 5. Os valores de C e R representam o tipo de válvula 

utilizada, enquanto os números que seguem são os números de clicks das válvulas de 

compressão em baixa velocidade, compressão em alta velocidade, extensão em baixa 

velocidade e extensão em alta velocidade, respectivamente. Este sistema de válvulas é 

esquematicamente mostrado no ANEXO B. 

 

Quadro 5 - Mudança na nomenclatura das CCA 

 

Curva característica de amortecimento Curva característica de amortecimento 

C11 R11 0-4 0-4* cVRD 

C11 R11 3-3pt5 3-3pt5* cAMR 

C11 R11 6-3 6-3* cVRM 

C11 R11 12-2 12-2* cROS 

C11 R11 24-0 24-0* cROX 

C13 R13 6-3 6-3* cAZU 

C13 R13 12-2 12-2* cAZL 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Uma função lógica é aplicada na função resposta para determinar a constante de 

amortecimento momentânea, a qual constitui a primeira derivada das curvas da Figura 34. 

Como tais curvas são consideradas segmentos de retas, esta derivada é aproximada pela 

equação:  

 

 𝑑𝐹

𝑑𝑣𝑎
=

𝛥𝐹

𝛥𝑣𝑎
 

(44) 

 

Para a curva arbitraria cROS, os coeficiente de amortecimento de cada intervalo de 

velocidade podem ser visualizados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Constantes de amortecimento da curva característica cROS 

 

Curva característica Intervalo de dxdt (mm.s
-1

) cROS (N.s.m
-1

) 

cROS De -256a -178 -1885 

De -178a -25 -1922 

De -25 a -10 -5230 

De -10 a 0 -36284 

De 0 a 10 41187 

De 10 a 178 2101 

De 178 a 256 2640 

 
Fonte: Autoria própria 

 

3.2.1.3 Cálculo da resposta do sistema 

 

 O cálculo é realizado através equações diferenciais de movimento expressas como um 

sistema linear de duas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Esta formulação 

fica dependente apenas de parâmetros da suspensão e da pista, simplificando a parametrização 

de uma manobra qualquer conforme as Equações 29 e 30. 

 

3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Devido ao grande número de possíveis CAA, a análise dos resultados foi dividida em 

gráfica e por filtros. Na etapa gráfica uma avaliação cinemática completa dos movimentos 

isolados e relativos da Ms e Mu é efetuada utilizando diferentes entradas de pulso e sete CCA 

de atributos bastante distintos. Esta análise permite identificar e compreender de uma maneira 

mais genérica a sensibilidade do sistema aos comandos de entrada, correlacionando a resposta 

em domínio do tempo desejáveis ao projeto com as características particulares de cada CCA. 

Uma vez estabelecidas às condições de saída esperadas ao projeto, a etapa de filtragem 

de dados é efetuada. Esta análise numérica utiliza os vinte oito casos apresentados nas curvas 

dinamométricas, simulados utilizando um processamento lógico de modo a identificar as 

CCA que melhor se adequam as condições de saída desejadas. 
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3.3.1 Modelagem dos plots e filtros 

 

 Uma vez que o loop tenha sido finalizado a análise gráfica pode ser efetuada. Esta se 

resume a posição isolada e relativa de cada uma das massas e suas primeiras e segundas 

derivadas.   

 A introdução de uma função lógica para os filtros numéricos se inicia definindo os 

limites máximos e mínimos dos parâmetros que posteriormente serão analisados. Em relação 

ao limite mínimo de cada resposta, um valor elevado é adotado, visto que a varredura da 

função lógica irá comparar o primeiro valor obtido com este valor pré-estabelecido, definindo 

então um novo mínimo para a função e descartando o mínimo inicial. Uma metodologia 

análoga é utilizada para o limite máximo, na qual um valor pequeno é estabelecido. 
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4 ANÁLISE GRÁFICA E NUMÉRICA DOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISES GRÁFICAS DOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Análise da resposta de deslocamento da massa suspensa 

 

 O deslocamento vertical da massa suspensa causa uma variação na posição relativa 

entre CG da Ms e o CI da suspensão, alterando braço de momento na qual a força lateral atua 

e comprometendo a dinâmica geral do protótipo. Não obstante, variações da posição da Ms 

em cada quarto do veículo alertara o balanço aerodinâmico além de causar uma transferência 

de carreamento normal elástico. É importante de destacar que algumas CCA não podem ser 

visualizadas nos gráficos devido a estarem sobrepostas por outras curvas. 

 A posição Ms ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma entrada senoidal 

é exibida na Figura 35. A relevância da solução particular é evidencia nos dois primeiros 

períodos da manobra, sendo a resposta do sistema virtualmente descrita pela solução 

homogênea quando t>0.62s. A amplitude positiva máxima ocorre no primeiro ponto de 

deflexão da cVRD (31,91mm/t=0,1028s), e a mínima na cAZL (22,21mm/t=0,1028s). 

O cenário não se repete na fase negativa do movimento, na qual a amplitude máxima é 

evidenciada na cAZL (34,28mm/t=0,2484s) e a mínima na cAMR (24,47mm/t=0,2348s). 

Todavia, não se pode concluir que a cAZL apresenta uma maior sensibilidade durante esta 

etapa uma vez que seu ponto máximo atingido na anterior é inferior às demais curva. Nesta 

etapa do movimento cVRD se destaca por apresentar um ponto de deflexão em um instante t 

ligeiramente anterior aos demais (24,49mm/t=0,2168s). 

 Quando a solução homogênea é capaz de descrever satisfatoriamente o 

comportamento do sistema, o tempo de resposta das curvas é virtualmente o mesmo, com 

pequena vantagem para a cVRD. É interessante destacar que nesta fase a maioria das CCA 

apresentam maiores amplitudes na fase negativa do movimento. As amplitudes de movimento 

positivas e negativas da cAZL são de 20,64 mm e 32,52 mm, enquanto na cROX estas 

amplitudes são de 24,95mm e 27,52mm. A exceção ocorre na cAMR, na qual as amplitudes 

são aproximadamente iguais no valor de 26,08mm. 
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Figura 35 - Comparativo da resposta de posição da massa suspensa (Zs(t)) entre sete CCA 

          durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A posição da massa suspensa ao longo do tempo quando o veículo é submetido à 

manobra de rampa é evidenciada na Figura 36. O maior deslocamento positivo da Ms ocorre 

no primeiro ponto de deflexão da cVRD (31,15mm/t=0,1232s), logo após o inicio da fase 

excêntrica do obstáculo. Esta CCA apresenta as maiores amplitudes de movimento a partir do 

segundo período de oscilação e o maior tempo para o retorno da posição neutra da Ms. 

Ademais, de um modo geral esta CCA transmite o deslocamento da Mu à Ms em menor 

intervalo de tempo uma vez que os pontos de deflexão da curva ocorrem antes dos demais. 

O menor deslocamento positivo no primeiro ponto de deflexão das curvas ocorre na 

cAZL (23.98mm/t=0,1252s). Todavia, este configuração também apresenta o maior o 

deslocamento negativo da Ms, (19,49mm/t=0,2260s), aproximadamente 0,046s após o termino 

do obstáculo, com um retorno lento a posição neutra e vibrações subsequentes sempre abaixo 

da posição neutra do chassi.  

A posição nominal da Ms é mais rapidamente restaurada nas configurações cAMR, a 

qual apresenta grandes amplitudes positivas de movimento nas fases iniciais e os menores 

valores de pico durante toda a fase negativa do movimento. A cROX também retorna a 

posição nominal da Ms em um intervalo de tempo satisfatório, apresentando um melhor 

balanço entre os valores de pico positivos e negativos, com sua fase final de movimento 

ocorrendo em regime negativo próximo a posição n  eutra do sistema. 
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Figura 36 - Comparativo da resposta de posição da massa suspensa (Zs(t)) entre sete CCA 

          durante a manobra de rampa em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

4.1.2 Análise da resposta de deslocamento da massa não suspensa 

 

O deslocamento vertical da massa não suspensa modifica a posição do CG da Mu, 

resultando em perturbações na dirigibilidade do protótipo por fatores semelhantes aos do item 

4.1.1.  

A posição Mu ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma entrada 

senoidal é evidenciada na Figura 37. A relevância da resposta particular do sistema é 

evidencia apenas no primeiro período da manobra para todas as curvas com exceção da 

cVRD, a qual leva aproximadamente dois períodos para ser dependente exclusivamente da 

resposta homogênea. Mais uma vez a amplitude positiva máxima ocorre no primeiro ponto de 

deflexão da cVRD (32,29mm/t=0,0976s). Neste mesmo momento a amplitude positiva da 

cAZL é a menor do sistema, com um valor de (28,30mm/t=0,0948s). Este cenário se inverte 

na fase negativa do movimento, na qual a amplitude máxima é evidenciada na cAZL 

(24,46mm/t=0,2376s), e a mínima na cVRD com um valor de 23,30mm, e um relativo menor 

tempo de resposta com um ponto de deflexão em t=0,2099s. 

Durante o segundo período de oscilação, ou período transiente da cVRD entre a 

resposta particular e a homogênea, esta CCA apresenta a maior amplitude máxima positiva 

(28,04mm/t=0,3928s), e menor amplitude máxima negativa (24,56mm/t=0,5560s).  
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Quando a resposta do sistema fica dependente exclusivamente da resposta homogênea, 

o que ocorre em aproximadamente t>0,65s, a cAZL apresenta a maior amplitude positiva 

(26,48mm), e a cAMR a maior amplitude negativa (25,21mm). Todavia, a resposta de 

deslocamento de todas as CCA são bastante próximas divergindo em aproximadamente de 

1mm, o que para efeito de projeto pode ser desconsiderado. 

 

Figura 37 - Comparativo da resposta de posição da massa não suspensa (Zu(t)) entre sete CCA 

        durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

A posição da massa não suspensa ao longo do tempo quando o veículo é submetido a 

manobra de rampa é evidenciada na Figura 38. Os deslocamentos máximos positivos e 

negativos da Mu durante o decorrer da manobra ocorrem na configuração cVRD, atingindo o 

valor máximo positivo (31,43mm/t=0,1180s) ao final da parte plana do obstáculo, e o valor 

máximo negativo (15,45mm/t=0,2068s) após o final do obstáculo. Esta configuração faz com 

que a Mu retorne a posição de repouso em tempo muito superior as demais CCA.  

Ao contrario da resposta da Ms, as oscilação da Mu na configuração cAZL ocorre 

normalmente, variando entre picos positivos e negativos, apresentante a menor amplitude 

positiva e negativa nos primeiros pontos de deflexão (28,15mm/t= 0,1172s) e 

(9,90mm/t=0,2040s), respectivamente. Não obstante, esta CAA apresenta uma velocidade de 

resposta relativamente menor que as demais. Com exceção da cVRD, as demais CCA 

retornam a Mu a posição neutra de forma bastante semelhante na janela de tempo entre 0,5s e 

1s. 
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Figura 38 - Comparativo da resposta de posição da massa não suspensa (Zu(t)) entre sete CCA 

        durante a manobra de rampa em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

4.1.3 Análise da resposta de deslocamento relativo entre as massas 

 

O movimento relativo entre as massas causa uma variação na geometria nominal de 

suspensão, como ganho no ângulo de camber e variação na inclinação do pino mestre. Mesmo 

estas variações não sendo quantificadas no modelo quarter car desenvolvido, é importante 

compreender que estas ocorrem na prática e alteram o comportamento do protótipo. Além 

disso, a diferença de posição entre as massas permite definir o curso utilizado dos 

amortecedores e molas helicoidais, verificando se estes trabalham dentro das especificações 

de projeto. 

 Durante a manobra harmônica evidenciada na Figura 39, uma análise preliminar 

mostra que o amortecedor trabalha dentro do limite de dimensões de projeto. Todavia, no 

melhor cenário apenas 53% do curso máximo estipulado em projeto é utilizado. A resposta 

homogênea das CCA é bem estabelecida quando t>0,37s, com exceção da cVRD que 

acontece a 0,57s. Durante a resposta particular, o valor de máximo positivo 

(6,66mm/t=0,1488s) ocorre na cAMR, e o valor máximo negativo de (13,50mm/t=0,3026s) 

ocorre na cAZL. 

Durante a resposta homogênea a amplitude total mínima de movimento ocorre na 

cVRD (5,77mm), e a amplitude total máxima ocorre na curva cAZL (11,68mm). O 

deslocamento máximo relativo entre as massas nesta fase ocorre na cAZL (13,18mm). Com 

exceção da cAMR, a média dos demais deslocamentos é negativa. 
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Figura 39 - Comparativo da variação de curso dos amortecedores em relação ao tempo entre 

         sete CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

Durante a manobra de rampa evidenciada na Figura 40, uma análise preliminar mostra 

que o amortecedor trabalha dentro do limite de dimensões de projeto. Todavia, no melhor 

cenário 59% do curso máximo estipulado em projeto é utilizado. O maior curso positivo 

utilizado ocorre na cAMR (6,65mm/t=0,1692s), já na parte plana do obstáculo. O maior curso 

negativo ocorre na cAZL (14,99mm/t=0,2436s). Mesmo com o maior ponto de deflexão 

positivo, a cAMR apresenta excelente retorno a posição neutra. Não obstante, algumas curvas 

como a cAZL e cAZU trabalham durante grande parte da manobra na região negativa de 

movimento, caracterizando um retorno da posição nominal entre Ms e Mu abaixo da posição 

neutra. 
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Figura 40 - Comparativo da variação de curso dos amortecedores em relação ao tempo entre 

         sete CCA durante a manobra de rampa em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

4.1.4 Análise da resposta de velocidade da massa suspensa 

 

A velocidade relativa entre a Ms e pista não apresenta nenhuma influência direta no 

comportamento do veículo. Todavia é importante descrever sua resposta para compreender a 

formação de velocidade relativa entre Mu e Ms, a qual define a velocidade de atuação dos 

amortecedores.  

A velocidade da Ms ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma entrada 

senoidal de amplitude é evidenciada na Figura 41. A resposta homogênea das curvas é 

estabelecida em aproximadamente t>0,55s. As amplitudes máximas positivas e negativas de 

velocidade na região a qual a solução particular é relevante ocorrem na cVRD (631mm.s
-

1
/t=0,0656s) e (845mm.s

-1
/t=0,1500s), respectivamente. Na região homogênea a amplitude 

máxima positiva ocorre na cAZL (575mm.s
-1

), e a mínima positiva na cAMR (528mm.s
-1

). 

Nesta fase a máxima negativa na cAMR (519mm.s
-1

) e a mínima negativa ocorre na cAZL 

(481mm.s
-1

). 
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Figura 41 - Comparativo da resposta de velocidade da massa suspensa (dZs/dt(t)) entre sete 

          CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

A velocidade da Ms ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma manobra 

de rampa é evidenciada na Figura 42. As maiores velocidade são encontradas na cVRD 

durante toda a manobra, atingido um valor máximo positivo (577mm.s
-1

/t=0,2460s) após o 

termino do obstáculo, e um máximo negativo (832mm.s
-1

/t=0,1704s) na região final da parte 

plana. As menores velocidades de pico são encontradas na curva cAZL, a qual apresenta uma 

excelente redução da velocidade na região final da manobra.  

 

Figura 42 - Comparativo da resposta de velocidade da massa suspensa (dZs/dt(t)) entre sete 

          CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 
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4.1.5 Análise da resposta de velocidade da massa não suspensa 

 

A velocidade relativa entre a Mu e pista não apresenta nenhuma influência direta no 

comportamento do veículo. A velocidade da Mu ao longo do tempo quando o veículo é 

submetido a uma entrada senoidal é evidenciada na Figura 43. 

A importância da solução particular é evidenciada nos momentos anteriores ao terceiro 

ponto de deflexão positivo. Mais uma vez a amplitude positiva e negativa máxima ocorrem na 

cVRD (674mm.s
-1

/t=0,0548s) e (752mm.s
-1

/t=0,1324s), respectivamente. É evidenciado uma 

relativa melhor velocidade de resposta na cAZL para atingir seu primeiro ponto de deflexão, 

ocorrendo cerca de 0,0116s antes da segunda curva (cAZU). Durante a fase homogênea a 

velocidade máxima positiva ocorre na cAZL, (521mm.s
-1

), e a máxima negativa a na cVRD 

(490 mm.s
-1

). 

 

Figura 43 - Comparativo da resposta de velocidade da massa não suspensa (dZu/dt(t)) entre 

          sete CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

A velocidade da Mu ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma manobra 

de rampa é evidenciada na Figura 44. As maiores velocidades positivas e negativas na 

configuração cVRD (580mm.s
-1

/t=0,0784s) e (741mm.s
-1

/t=0,1552s), respectivamente. As 

vibrações subsequentes desta CCA são superiores as demais, bem como o tempo necessário 

para zerar a velocidade da Mu. Em contrapartida a cAZL apresenta menores velocidades 

durante grande parte do movimento, bem como uma relativa menor velocidade de resposta 
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Figura 44 - Comparativo da resposta de velocidade da massa não (dZu/dt(t)) entre sete CCA 

         durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

4.1.6 Análise da resposta de velocidade relativa entre as massas 

 

O comportamento dos amortecedores depende da velocidade relativa de deslocamento 

entre suas duas extremidades, a qual no modelo quarter car se resume diferença entre as 

velocidades das massas suspensa e não suspensa 𝑑(𝑍𝑠 − 𝑍𝑢) 𝑑𝑡⁄ . A análise da velocidade de 

acionamento do componente permite averiguar se este trabalha dentro do regime 

dinamométrico especificado, bem como definir a constante de amortecimento instantânea 

utilizada pelo componente.  

A velocidade de atuação do amortecedor é obtida pela, podendo ser evidenciado na 

manobra harmônica conforme a Figura 45. Durante a manobra harmônica, única curva que 

ultrapassa o limite velocidade de projeto (±256mm.s
-1

) é a cAZL (423mm.s
-1

/t=0,0316), o que 

ocorre logo após o início do obstáculo. Logo após a introdução do obstáculo ocorre uma 

grande variação de velocidades de atuação de todas as CCA, caracterizando uma região de 

pico, sendo que o maior destes dentro das especificações de funcionamento ocorre na cAZU (-

240mm.s
-1

/t=0,0304s). 

Na região homogênea as menores velocidades positivas e negativas são evidenciadas 

na cVRD, variando entre 54,46 mm.s
-1

 e 56,75 mm.s
-1

. Visto que a cAZL não serve ao 

projeto, as maiores velocidades ocorrem na cROX, variando entre 94,36mm.s
-1

 e -98,76 

mm.s
-1

. Mais uma vez a cVRD apresenta um relativo atraso em atingir o por completo à fase 

homogênea. 



78 
 

Figura 45 - Comparativo da velocidade do curso dos amortecedores em relação ao tempo 

          entre sete CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

A velocidade de atuação do amortecedor é durante a manobra de rampa é evidenciada 

na Figura 46. Na manobra, a cAZL é a única que ultrapassa o limite de velocidade do 

componente, região na qual o comportamento do componente é desconhecido e, portanto, 

indesejável ao projeto. As maiores velocidades de compressão ocorrem nesta configuração 

(376mm.s
-1

/t=0,1030s). A cVRD apresenta as menores velocidades de compressão quando o 

tempo é inferior a 0,2s, além de ser a ultima a retornar satisfatoriamente a posição de 

equilíbrio. Nas etapas inicias a velocidade de resposta são bastante semelhantes. Todavia, com 

a redução da amplitude da velocidade nas etapas finais o atraso da cAZL é acentuado. 

 

Figura 46 - Comparativo da velocidade do curso dos amortecedores em relação ao tempo 

          entre sete CCA durante a manobra de rampa em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 
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4.1.7 Análise da resposta de aceleração da massa suspensa 

 

Valores elevados de acelerações são associados a desconforto de pilotagem e alta 

percentual de resposta da Ms ao estimulo externo. A permanência prolongada das oscilações 

da curva de aceleração pode ser interpretada como forças inerciais parasitas que dificultam a 

estabilidade do veículo e consequentemente comprometem seu desempenho geral.  

A aceleração da Ms ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma entrada 

senoidal é evidenciada na Figura 47. As acelerações máximas positivas e negativas ocorrem 

na cVRD durante a resposta particular do sistema (23,48m.s
-2

/t=0,032s) e (29,52m.s
-2 

/t=0,097s), respectivamente. A gradiente nas quais estas acelerações são formadas é alta e 

demonstra a grande sensibilidade da Ms aos movimentos de pista. 

Após os primeiro ponto de deflexão negativo existe uma região transiente do regime 

particular para o homogêneo, com uma superposição de efeitos que causam sub oscilações no 

movimento harmônico. Durante a região homogênea as acelerações máximas positivas e 

negativas ocorrem na cAZL (10,44m.s
-2

) e (10,99m.s
-2

), respectivamente. 

 

Figura 47 - Comparativo da resposta de aceleração da massa suspensa (d
2
Zs/dt

2
(t)) entre sete 

         CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

A aceleração da massa suspensa ao longo do tempo quando o veículo é submetido à 

manobra de rampa é evidenciada na Figura 48. As maiores durante toda a manobra ocorrem 

na configuração cVRD. O valor máximo negativo ocorre quando a roda está na parte plana do 
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obstáculo (24,57m.s
-2

/t=0,112s). Em todas CCA ocorrem uma aceleração não harmônica 

quando a roda começa a fase excêntrica do movimento (t=0,12s). O valor máximo positivo 

ocorre 0,02s após a roda deixar o obstáculo (27,18mm.s
-2

/t=0,2s) 

 As menores acelerações da Ms ocorrem na cAZL. Os valores máximos negativos e 

positivos apresentados nesta configuração são de (19,00m.s
-2

/t=0,13s) e (18,94m.s
-2

/t=0,2s), 

respectivamente. Em contrapartida esta configuração apresenta um relativo atraso na resposta 

nas oscilações subsequentes. Em comparação a cVRD, o terceiro ponto de deflexão da parte 

positivo do movimento na cAZL apresenta um atraso de aproximadamente 0,015s. 

 

Figura 48 - Comparativo da resposta de aceleração da massa suspensa (d
2
Zs/dt

2
(t)) entre sete 

         CCA durante a manobra de rampa em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

4.1.8 Análise da resposta de aceleração da massa não suspensa 

 

Valores elevados de aceleração remetem a uma maior força exercida pela Mu, porém o 

conforto de pilotagem não pode ser associado diretamente a esta resposta. Um movimento 

altamente harmônico é desejável, pois estabelece uma gradiente de forças mais suave o que 

potencializa a velocidade de resposta dos do conjunto uma vez que esta fica menos 

dependentes atraso associado à inércia dos componentes.  

A aceleração da Mu ao longo do tempo quando o veículo é submetido a uma entrada 

senoidal é evidenciada na Figura 49. Em todas as CCA a Mu apresenta alto incremento de 

acelerações ao entrar no obstáculo, atingindo valores de pico cerca de 3,6 vezes superiores aos 
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da Ms. A aceleração máxima negativa ocorre na curva cVRD (-29,78m.s
-2

/t=0,0968s) durante 

a fase em que a resposta particular do sistema apresenta grande influencia em sua resposta 

geral. 

Durante a região homogênea as acelerações máximas positivas e negativas são 

bastante similares para todas as curvas com exceção da cAZL. O valor máximo positivo é de 

aproximadamente 9,75mm.s
-2

 para as curvas em geral, e o valor máximo negativo é de 

10,78m.s
-2

 para a cAZL. 

 

Figura 49 - Comparativo da resposta de aceleração da massa não suspensa (d
2
Zu/dt

2
(t)) entre 

         sete CCA durante a manobra senoidal em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

A aceleração da Mu ao longo do tempo quando o veículo é submetido à manobra de 

rampa é evidenciada na Figura 50. A aceleração máxima negativa ocorre na cVRD (25,03m.s
-

2
/t=0,11s), no momento em que a roda se encontra na parte plana do obstáculo. A aceleração 

máxima positiva ocorre na mesma CCA, logo após a saída do obstáculo (27,89 m.s
-2

/t=0,19s). 

Nas oscilações subsequentes os maiores picos de deflexão permanecem nesta CCA.  

O primeiro ponto de deflexão positivo entre todas as CCA ocorre na configuração 

cAZL (18,10m.s
-2

/t=0,03s). Todavia este cenário se inverte nas etapas posteriores e a curva se 

mostra excelente em minimizar as acelerações transmitias da pista a Mu. Não obstante, nos 

dois primeiros pontos de deflexão positivos esta CCA mostra uma melhor velocidade de 

resposta em comparação às outras curvas, o que acaba se invertendo nas oscilações 

subsequentes. Esta curva apresenta um comportamento diferente das demais entre t=0,23s e 

t=0,24s, com um 𝑑3𝑍𝑢 𝑑𝑡3⁄  positivo. 
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Figura 50 - Comparativo da resposta de aceleração da massa não suspensa (d
2
Zu/dt

2
(t)) entre 

         sete CCA durante a manobra de rampa em um modelo quarter car 

 

 
 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2 FILTRO DOS RESULTADOS 

 

 Filtros são adicionados de modo a levantar algumas condições de saída desejadas. 

Primeiramente, uma condição de exclusão é estabelecida, a qual iguala a velocidade máxima 

permissível com a velocidade máxima de atuação dos amortecedores. Não obstante, mesmo 

que o batente no curso máximo de projeto de suspensão não comprometa em totalidade o 

desempenho do sistema, este é adicionado como segunda condição de exclusão. As linhas de 

código apresentadas abaixo devolvem um aviso ao operador caso uma das condições seja 

atingida. 

 Uma condição não excludente é adicionada em uma segunda etapa. Nesta fase o curso 

máximo obtido entre todas as simulações é determinado, bem como a curva de amortecimento 

utilizada para tal resposta. Este deslocamento relativo máximo é um bom indicador do quanto 

a geometria nominal de suspensão pode ser alterada. Não obstante, como sugerido 

anteriormente, fixando as demais variáveis um menor deslocamento relativo entre as massas é 

desejável, pois possibilita manter o CG em uma posição estática mais próxima ao solo, 

garantindo assim uma maior aceleração lateral limite.  Neste caso a função logica utiliza um 

valor máximo inicial muito pequeno, substituindo-o caso um valor superior seja encontrado 

em cada passo de tempo tstep, conforme o código. Este tipo de análise permite o projetista 

determinar numericamente valores críticos de comportamento, auxiliando na tomada de 

decisões. 
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 A partir da análise gráfica efetuada na etapa anterior algumas condições de saída 

específicas são estipuladas. Primeiramente são especificadas duas condições que se não 

atendidas impossibilitam o uso da CCA em questão: o curso relativo entre Ms e Mu e 

velocidade relativa entre Ms e Mu. Para isso uma função logica if é configurada para indicar as 

CCA que ultrapassam o valor limite de projeto de cada uma das condições. 

 O deslocamento relativo máximo Zs-Zu é um bom indicador do quanto a geometria 

nominal de suspensão pode ser alterada. Não obstante, como sugerido anteriormente, fixando 

as demais variáveis um menor deslocamento relativo entre as massas é desejável, pois 

possibilita manter o CG em uma posição estática mais próxima ao solo, garantindo assim uma 

maior aceleração lateral limite.  Neste caso a função logica utiliza um valor máximo inicial 

muito pequeno, substituindo-o caso um valor superior seja encontrado em cada passo de 

tempo tstep. O Quadro 6 exemplifica a análise por filtros através de algumas respostas 

obtidas. 

 

Quadro 6 - Dados de saída dos filtros numéricos 

 

CCA v_lim d_lim CCA Deslocamento relativo 

(ordem) 

C21 R21 24-0 24-0 X  cROS 1º 

C23 R23 18-1 18-1* X  C13 R13 18-1 18-1* 9º 

C21 R21 0-4 0-4* X X C23 R23 3-3pt5 3-3pt5* 22º 

C23 R23 24-0 24-0*  X C13 R13 24-0 24-0* 23º 
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5 CONCLUSÕES 

 

O estudo demonstrou a aplicabilidade do modelo quarter car em descrever o 

comportamento vertical do sistema de suspensão no domínio do tempo, destacando a 

importância de sua construção teórica na tomada de decisões durante as etapas iniciais de 

projeto devido a simplificações inerentes a seu reduzido número de GDL. Além disso, o 

estudo foi limitado a variações nas características de comportamento dos amortecedores de 

modo a reduzir a quantidade de entradas e possibilitar maior aprofundamento na relação entre 

as variáveis e a dinâmica do conjunto de suspensão. 

A avalição dos deslocamentos das massas em diferentes pulsos de entrada entra indica 

uma grande sensibilidade cVRD a variações no nível da pista além de uma grande janela de 

tempo para o retorno do sistema a posição neutra. A análise isolada de movimento de cada 

uma das massas indica que CCA com sensibilidade inicial mediana aos estímulos externos, 

(I.e. cROX), são excelentes para mitigar o deslocamento. Curvas com amortecimento próximo 

ao crítico (I.e. cAZL) apresentam dificuldade em retornar a massa suspensa a posição neutra 

durante o movimento harmônico de pista, bem como oscilações ocorrendo apenas no regime 

negativo durante a entrada de rampa. O movimento da massa não suspensa se mostra pouco 

sensível a CCA durante a fase homogênea do movimento harmônico de pista. A análise do 

movimento relativo das massas evidencia a conformidade do comportamento das CCA dentro 

das especificações de projeto, destacando o uso máximo de 59% do curso nominal da 

suspensão. 

A avaliação da velocidade relativa entre as massas do protótipo em diferentes pulsos 

de entrada indicada menores velocidades de compressão e extensão dos amortecedores em 

curvas que apresentam grande coeficiente de amortecimento em baixas velocidades de 

atuação (I.e. cVRD). A cAZL excede a velocidade limite de trabalho do componente após a 

introdução do movimento harmônico da pista e ao final da manobra de rampa, sugerindo uma 

excessiva sensibilidade à excitação. 

De um modo geral a cVRD leva uma grande janela de tempo para zerar as acelerações 

de ambas as massas, o que compromete o desempenho do sistema. Em contra partida, curvas 

como a cAZL apresentam acelerações de pico elevadas, superiores a 3g. Para fins de projeto, 

a velocidade de resposta da suspensão se mostrou pouco sensível as CCA.  

Os filtros foram programados utilizando condições não excludentes e excludentes para 

determinar soluções possíveis ao projeto. CAA como a C21 R21 24-0 24-0 excedem a 

velocidade de trabalho dos amortecedores, enquanto CAA como a C23 R23 24-0 24-0* 
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excedem o curso de projeto da suspensão. Dentre as CAA, a cROS é a que apresenta o 

deslocamento relativo. O sistema de filtros se mostrou com grande potencial para determinar 

soluções ao projeto. Todavia, estes podem ser mais bem utilizados de modo a possibilitar até 

a otimização do sistema em determinados tipos de solicitação.  

O modelo quarter car elaborado não apresenta validação experimental. Portanto, a 

utilização deste para decisões de projeto deve sempre considerar o fator de confiabilidade. 

Todavia, a fundamentação matemática na qual modelo é embasado segue uma série conceitos 

e critérios fundamentais no que tange a vibrações mecânicas e dinâmica veicular, sustentando 

sua aplicação para definir uma base de projeto. Vários estudos já foram realizados verificando 

a competência do modelo simplificado nas análises preliminares de resposta no domínio de 

frequência e tempo. Porém, as particularidades de cada projeto devem ser consideradas, e a 

validação experimental do sistema é necessária para averiguar sua confiabilidade. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Iteração entre as diversas variáveis de projeto no modelo quarter car, não fixando-as 

de modo a determinar potenciais soluções gerais ao sistema. 

 Comparação numérica entre os resultados obtidos através do modelo quarter car 

desenvolvido neste trabalho e um modelo parametrizado em softwares multicorpos. 

 Introdução de sistemas mais complexos com maior nGDL, incluindo não linearidades 

da geometria e espectro de pista em modelos half car e full car. 

 Instrumentação e análise experimental de uma suspensão FSAE duplo A com os 

parâmetros simulados. 
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ANEXO A 

 

 

Fonte: TTX FSAE Schematic (2014) 
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ANEXO B 
 

 

 
Fonte: Adaptada de TTX FSAE Schematic (2014) 
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ANEXO C 

 

 

Fonte: Öhlins TTX25 MkII: technical information data: dyno plots 
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Fonte: Öhlins TTX25 MkII: technical information data: dyno plots 
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Fonte: Öhlins TTX25 MkII: technical information data: dyno plots 
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APÊNDICE A 

 

% Programa para simulação da dinâmica veicular em quarter car 
% Versão inicial: 17 de Nov. 2015 
 

function dinv() 
clear all 
    
% Dados do modelo 
m_s = 63;      % Kg 
m_u = 18;      % Kg 
k_s = 32e3;    % N/m 
k_t = 161e3;  % N/m 
g= 9.81;         % m/s^2 

 
% Carregar o arquivo de dados 
ncond = 7;   % Número de condições a serem analisadas 
cond = le_dados('damper_data33',ncond); 
  
length(cond) 
fieldnames(cond) 
cmap = hsv(ncond) 
  
% Descrição das manobras 
disp('simulacao de obstaculo no piso') 

 
% Dimensão do obstáculo 
L1 = .1;          % Plano antes do obstáculo. 
L2 = .3;          % Início do obstáculo. 
L3 = .2;          % Parte plana. 
L4 = .3;          % Descida do obstáculo. 
h  = .02032;    % Altura do obstáculo. 
Y  = .02032;   % Amplitude da manobra senoidal. 
omega= 20;  
tmax = 1.5; 
  
% Velocidade de passagem 
v = 5;              % m/s 
dt = L1/v 
  
% Conversão de espaço e velocidade em intervalos de tempo 
Dt(1) = L1/v; 
Dt(2) = L2/v; 
Dt(3) = L3/v; 
Dt(4) = L4/v; 
  
% Conversão para o tempo transcorrido 
t1=Dt(1) 
t2=t1+Dt(2) 
t3=t2+Dt(3) 
t4=t3+Dt(4) 
 
% Montando o modelo de analise 
tstep = dt/50     % Resolução 
tspan = [.0 : tstep: tmax]; % Tspan 
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% Condições de contorno 
x0 = [ 0; 0; 0.; 0.]; 
  
% Define parâmetros máximos e mínimos de transmissibilidade  
tr_acel_min = 1e6; 
tr_acel_max = 1e-6; 
tr_disp_min = 1e6; 
tr_disp_max = 1e-6; 
  
% Inicializa a figura para plotar todos os resultados juntos 
figure(1); clf; 
set(figure(1),'position',[ 100 100 1200 500]); 
colorstring = 'ryckbg'; 
clrr = colorstring; 
  
figure(1);clf; 
xlabel ('Tempo (s)'); 
ylabel ('z_s (mm)'); 
% title('Deslocamento da massa suspensa') 
hold on 
grid on 
grid minor 
       
% Início do loop 
for i=1:ncond 
  
% Simulação para a condição 'i' 
fprintf(' condicao %2d \n', i); 
       
vc = []; 
fc = []; 

 
% Guarda a velocidade no vetor v 
vc = cond(i).matA(:,1); 
  
% Guarda a coluna 2 no vetor c1 
fc = cond(i).matA(:,2); 
 
% ODE solver  
% [t, x] = ode23(@df2gdl_rampa,tspan,x0, vc,fc,m_s,m_u,k_s,k_t,,t1,t2,t3,t4,h); 
[t, x] = ode23(@df2gdl_rampa,tspan,x0,' ', 

vc,fc,m_s,m_u,k_s,k_t ,t1,t2,t3,t4,h); 
% [t, x] = ode23(@df2gdl_harmonica,tspan,x0,' ', 

vc,fc,m_s,m_u,k_s,k_t,t1,Y,omega); 
    
% Cálculo do curso utilizado dos amortecedores 
disp_damper= (x(:,1)-x(:,3))*1000; 

 
% Cálculo da velocidade de atuação dos amortecedores 
vel_damper= (x(:,2)-x(:,4))*1000;    
  
% Procura a velocidade informada no vetor v. 
% find(v < vel_damper) 
% indice_1 = max(find(v < vel_damper)) 
% indice_2 = min(find(v > vel_damper)) 
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% Busca no vetor v a velocidade abaixo e a velocidade acima (v1 e v2) 
% v_1 = v(indice_1) 
% v_2 = v(indice_2) 
  
% Cálculo da derivada 
% dc1 = c1(indice_2) - c1(indice_1) 
% dv = v(indice_2) - v(indice_1) 
% dcdv = dc1/dv 
    
% Cálculo da segunda derivada da função de posição 
for j=1:length(t)-1 
a_s(j)=(x(j+1,2)-x(j,2))/tstep; 
a_u(j)=(x(j+1,4)-x(j,4))/tstep; 
end 
       
% Cálculo das forcas 
% F1 = k_s * (x (:,1)- x (:,3));     % Forca exercida pela mola helicoidal. 
% F3 = k_t * (x (:,3) - y);            % Forca exercida pela mola pneu. 
% F2 = c * (x (:,2)- x (:,4));        % Forca exercida pelo amortecedor. 
% Ftire = F1+F2+f3; 
     

for is=1:length(t) 

 
v_a = x(is,2) - x(is,4); 
  
% Procura a velocidade informada no vetor v. 
% Find(vc < v_a) 
indice_1 = max(find(vc < v_a)); 
indice_2 = min(find(vc > v_a)); 
  
% Busca no vetor v a velocidade abaixo e a velocidade acima (v1 e v2) 
v_1 = vc(indice_1); 
v_2 = vc(indice_2); 
  
% Cálculo da derivada 
df = fc(indice_2) - fc(indice_1); 
dv = vc(indice_2) - vc(indice_1); 
  
c = df * 9.81 / (dv*1e-3);  
         
F2(is,1) = c * v_a;     % forca exercida pelo amortecedor      
vet_v_a(is) = v_a; 
end 
     
Ftire = F1+F2+F3;                   % Força dinâmica do pneu. 
Fpeso= (m_s+m_u)*g;            % Força estática do pneu. 
Ftire_total = Ftire + Fpeso;     % Força resultante do pneu. 
     
% Plotagem do resultado para a condição atual 
% disp ([x t]) 
figure(1); 
plot (t, x (:,1)*1000, '','Color',cor); 
hold on; 
% title('Deslocamento da massa suspensa') 
  
% Análise do resultado e comparação com valores de referência 
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% Cálculo de transmissibilidade 
% tr_acel 
% tr_disp 
x_max = max(x(:,1)); 
    
tr_x_y(i) = x_max / h; 
    
% Comparação com os valores máximos e mínimos 
% if(tr_acel_max < tr_acel) tr_acel_max=tr_acel; end 
% if(tr_acel_min > tr_acel) tr_acel_min=tr_acel; end     
% if(tr_disp_max < tr_disp) tr_disp_max=tr_disp; end 
% if(tr_disp_min > tr_disp) tr_disp_min=tr_disp; end 
         
% Análise de resultados e comparação 
v_limite = 0.0002; 
    
if(max(vet_v_a)>v_limite) 
disp('ATENCAO') 
end 
    
% Análise do deslocamento relativo entre as massas 
dif_max = 1e-5; 
dif_atual(i)=max(disp_damper); 
    
end 
dif_atual 

fprintf(' tr acel max %8.6f\n',tr_acel_max); 
fprintf(' tr acel min %8.6f\n',tr_acel_min); 
end 
  
% s = tf('s');  H = exp(-s)*(s+1)/(s^2+3*s+1) 
% function that solves a system with a general movement of the base 
function f = df2gdl_rampa( t , x, vc,fc,ms,mu,ks,kt ,t1,t2,t3,t4,h) 
   
f = zeros(4,1); 
   
if(t < t1) 
y = 0; 
elseif(t >=t1 && t<t2) 
y = h*(t-t1)/(t2-t1); 
elseif (t >=t2 && t<t3) 
y = h; 
elseif(t >=t3 && t<t4) 
y = h*(t4-t)/(t4-t3); 
else  
y = 0; 
end 
  
% Definição do amortecimento para c = f(dx/dt) 
v_a = x(2) - x(4); 
  
% Procura a velocidade informada no vetor v 
% Find(vc < v_a) 
indice_1 = max(find(vc < v_a)); 
indice_2 = min(find(vc > v_a)); 
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% Busca no vetor v a velocidade abaixo e a velocidade acima (v1 e v2) 
v_1 = vc(indice_1); 
v_2 = vc(indice_2); 
 

% Cálculo da derivada 
df = fc(indice_2) - fc(indice_1); 
dv = vc(indice_2) - vc(indice_1); 
c = df * 9.81 / (dv*1e-3); 
  
% Determinação da resposta 
f(1) = x(2); 
f(2) = (1./ms) * (-ks*x(1) + ks*x(3) - c * x(2) + c* x(4) ); 
f(3) = x(4); 
f(4) = (1./mu) * ( ks*x(1) - (kt+ks)*x(3) + c * x(2) - c * x(4) + kt * y ); 
end 
 

% Controle 

ms = 319;    %kg 
mu = 39;      %kg 
ks = 23;        % N/mm 
kt = 200;      % N/mm 
cs = 1,2;       % Ns/mm 
  
s = tf('s'); 
  
H=(cs*s+ks)/ (ms*cs^4+(ms*cs/kt+cs*mu/kt)*s^3+((ms*(kt+ks)/kt+ks*mu/kt)*s^2 + cs*(kt+ks)/kt * ks/kt)*s + 

ks((kt+ks)/kt * ks/kt)); 
   
% ZuZr=(ms*s^2+cs*s+ks)/ (ms*cs^4+(ms*cs/kt+cs*mu/kt)*s^3 + ... 
% ((ms*(kt+ks)/kt+ks*mu/kt)*s^2 + cs*(kt+ks)/kt * ks/kt)*s + ... 
% ks((kt+ks)/kt * ks/kt)); 

 

% Le dados 

function dados = le_dados(diretorio, n_arq) 
for i=1:n_arq 
nome_arq = [diretorio filesep int2str(i) '.txt' ]; 
dados(i).matA = load(nome_arq) ; 
end 
end 


