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“O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano.”
Isaac Newton
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Resumo
Duarte, Murilo Del Rio, Simulação de Ride Primário e Secundário através do Uso
de Carregamento de Pista. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo, 2010, 112 p. Dissertação (Mestrado).
A capacidade de simulação nos atributos de dinâmica veicular tem crescido nos
últimos anos, especialmente para os atributos de handling (manobrabilidade e estabilidade) e steering (dirigibilidade). Entretanto, as simulações de ride (em especial
dos fenômenos de ride secundário) continuam muito dependentes de modelos sofisticados de pneus. Tais modelos devem ser capazes de simular fenômenos de freqüência
mais alta tais como impacto e transmissibilidade de aspereza em três direções.
Este trabalho apresenta uma abordagem semi-analı́tica para o problema de simulação
de fenômenos de ride, através do uso de dados de medição em pista gerados através
de transdutores de força (wheel force transducers, WFTs). Tais transdutores são
tipicamente usados para fins de cascateamento de cargas e durabilidade. Através do
uso de tais carregamentos, é possı́vel simular fenômenos de ride em toda a faixa de
frequência de estudo (até 8Hz para ride primário e até 100Hz para ride secundário)
sem a necessidade de um modelo especı́fico de pneu. Usando um modelo de veı́culo
completo construı́do no software ADAMS, são apresentados dados de correlação com
o veı́culo real e um estudo de caso através da alteração de propriedades de elementos
tais como amortecedores, coxins e buchas de suspensão.
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Abstract
Vehicle dynamics CAE capabilities has increased in the past few years, specially, for
handling and steering attributes. However, secondary ride simulations are still highly
depended on the tire model. Such tire model must be capable to simulate high order
phenomenon such as impact and harshness transmissibility in three directions.
This dissertation presents a semi-analytical approach to the ride phenomena simulation problem, using data gathered via wheel force transducers (WFTs) that are
typically used for load cascading and durability purposes. Using such load histories, it becomes possible to simulate ride phenomena through the whole typical ride
frequency range (up to 8Hz for primary ride and up to 100Hz for secondary ride)
without the necessity of using a special tire model. The results obtained from this
approach using a complete car model developed using ADAMS software showed a
very good correlation between measured data and simulations. Then on this work a
case study using different properties for components such as shock abosrbers, engine
mounts and suspension bushings is conducted in order to show the method’s potential
for ride optimization.
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Capı́tulo 1
Introdução
A dinâmica veicular é um dos pilares de satisfação e fator importante de segurança
para os usuários de veı́culos automotores. Exatamente por isso tem sido objeto de
estudo e pesquisa desde a invenção e popularização do automóvel como meio de
locomoção no inı́cio do século XX. Dentro do conceito de dinâmica veicular tal como
é encarado na indústria automotiva, os principais atributos de desenvolvimento são:
steering (manobrabilidade), handling (dirigibilidade e estabilidade direcional) e ride
(conforto).
A importância do ride no desenvolvimento dos atributos de dinâmica veicular em
um projeto de um novo veı́culo reside no fato que trás consequências diretas no
conforto do motorista e dos passageiros, o que tem impacto na satisfação do produto.
O conforto do corpo humano quando exposto a vibrações de diversos nı́veis e por
perı́odos de tempo variado é objeto de estudo há muito tempo, existindo inclusive
normas internacionais (como a ISO 2361, largamente aceita na indústria automotiva).
Esta exposição do corpo humano a diversos nı́veis de aceleração por perı́odos prolongados pode levar à fadiga dos condutores, ao deteriorar o conforto do operador e dos
seus passageiros. Um dos principais objetivos de um projeto de ride bem executado
é permitir o uso prolongado de um veı́culo sem incorrer nessa fadiga. Em outras
palavras, o ride é um fator de projeto que gera vantagens competitivas na indústria
1

automotiva.
Existem várias subdivisões do ride, as quais podem ser classificadas em dois tópicos
principas: controle (movimentos de carroceria) e conforto propriamente dito (nı́veis
de aceleração). Este último pode ser dividido em duas categorias: ride primário
e secundário. Estas categorias se diferenciam pelo espectro de frequência que seus
fenômenos abrangem: o ride primário ocorre tipicamente através de excitações de até
8Hz, enquanto o ride secundáriovai de 8Hz a 100Hz. Além disso, o ride primário e
secundário podem ser divididos em diferentes categorias. O ride secundário pode ser
descrito como uma composição de fenômenos tais como shake, harshness, abruptness,
etc.
A percepção humana aos fenômenos de ride é algumas vezes difı́cil de ser correlacionada com dados de medição. Em geral a tolerância de uma pessoa dada uma
frequência especı́fica é mais sensı́vel do que em outras frequências (1.1), e em outros casos a tolerância pode estar mais relacionada com movimentação (em termos
de velocidade) do que com aceleração. Em outras palavras, a percepção humana ao
ride não pode ser expressa de forma simples em valores obtidos de uma dada instrumentação (acelerações ou velocidades puras). Essa é a principal razão para se
desenvolver métricas apropriadas para descrever os fenômenos de ride. Tais métricas
são funções matemáticas obtidas a partir de valores lidos pela instrumentação tı́pica
em veı́culos que se correlacionam melhor com a sensação experimentada pelo corpo
humano.
Da mesma forma, o processo de simulação de ride percorre caminho semelhante, e as
mesmas métricas (e valores das mesmas) devem ser perseguidas para resultar em um
projeto veicular apropriado quanto ao ride (em termos de geometria de suspensão e
ajuste de componentes elasto-cinemáticos).
Ao longo das últimas décadas, diversos modelos de veı́culos com caracterı́sticas não
lineares foram desenvolvidos utilizando modelos com muitos graus de liberdade com
o intuito de avaliar seu comportamento dinâmico (não apenas quanto a ride). No
2

Figura 1.1: Curvas de tolerância do corpo humano a acelerações verticais, ISO 2361
entanto, obter as equações de movimento de tais modelos e integrá-las numericamente
sem o auxı́lio computacional é um trabalho difı́cil e propenso a erros. Um avanço
determinante ocorreu com o desenvolvimento dos métodos de sistemas de multicorpos
(multibody systems, MBS) e os softwares desenvolvidos a partir desses métodos com
a finalidade de simular o funcionamento de sistemas mecânicos a partir da formulação
de suas equações de movimento.
Na indústria automotiva, o uso desses softwares é difundido para o desenvolvimento de
sistemas de direção e suspensão e para o desenvolvimento dos atributos de dinâmica
veicular. Porém diversos desafios ainda se apresentam nessa área, como o desenvolvimento de metodologias de simulação dos fenômenos de ride (especialmente os de
frequência mais alta ), e a integração desses atributos com outros sistemas veiculares.

1.1

Motivação

Diversos trabalhos mostram as vantagens na utilização de modelos matemáticos através
da aplicação de ferramentas em ambientes multicorpos tais como [Perseguim, 2005] e
3

[Costa et al., 1999] para o estudo de ride de veı́culos de passeio e de carga.
Uma dificuldade e potencial problema na simulação é o nı́vel de precisão requerido
para obter as métricas dentro de margens de correlação aceitáveis (especialmente em
se tratando dos fenômenos de ride). De forma a conseguir uma boa correlação entre o
modelo virtual e os dados medidos em pista, é necessário ter não apenas um modelo
confiável do veı́culo em questão, mas também um modelo de pneu sofisticado para
tais análises. O modelo de pneu pode ser considerado o ponto crı́tico para as simulações de ride. Algumas propriedades dos pneus ainda são particularmente difı́ceis
de serem modeladas (propriedades tais como histerese, caracterı́sticas dependentes de
temperatura, amassamento da banda de rodagem em obstáculos pontiagudos, etc.).
Outro problema crucial na modelagem de pneus é o tempo gasto e os recursos que são
consumidos de forma a obter os dados necessários para gerar os modelos. Diversos
testes em laboratório são necessários para obter tais dados. Mesmo após reunir os
dados necessários, análise e ajuste de dados são necessários para construir os modelos
matemáticos propriamente ditos. Por fim há a necessidade de validar tais modelos,
e essa validação envolve testes em pista e trabalhos de correlação em nı́vel veicular
e de componente. Nos ciclos de desenvolvimento de novos veı́culos adotados hoje
na indústria este tempo nem sempre é viável para atender as diversas fases de um
programa. Além do mais, tais recursos são escassos no Brasil e no exterior, o que
torna o processo de caracterização dos pneus especialmente lentos e onerosos.

1.2

Objetivos

É nesse contexto que essa dissertação propõe um método semi-analı́tico para simular
os fenômenos de ride em um veı́culo automotor. Esta abordagem usa dados coletados em rodas transdutoras de força (Wheel force transducer, WFT). Estes sensores
aquisitam as forças e torques atuantes no centro de cada roda do veı́culo enquanto o
mesmo trafega pelas pistas de teste. Após um tratamento de dados apropriado, essas
4

cargas são impostas ao modelo virtual para análises de ride. Alguns resultados de
correlação serão mostrados, comparando a simulação com o sinal medido, tais como
aceleração vertical no trilho dos bancos, movimentação de carroceria, acelerações de
ponta de eixo, etc.
Usando esta abordagem foi possı́vel capturar, com bom nı́vel de correlação, fenômenos
de alta frequência tais como aspereza (harshness) e impactos, fenômenos os quais
não são uma tarefa fácil para um modelo de pneu reproduzir, exigindo alto grau de
sofisticação na modelagem dos mesmos.
Como uma conclusão, é mostrada a eficiência do método não apenas para fenômenos
de alta frequência, mas também para eventos de baixa frequência (ride primário).
Um último tópico é levantado comparando dados de pista de diferentes veı́culos, para
mostrar as similaridades entre os mesmos. Estabelecendo padrões de carregamento
para as pistas, é possı́vel estimar o comportamento de ride de um novo veı́culo mesmo
sem ter em mãos os carregamentos medidos em pista do mesmo. Assim, este método
se constitui como uma ferramenta importante de desenvolvimento para as fases iniciais
de um projeto, quando um protótipo fı́sico representativo ainda não está disponı́vel
para realizar as devidas medições em pista.

1.3

Divisão dos Capı́tulos

O capı́tulo 2 deste trabalho é a revisão da literatura no que diz respeito ao estudo de
ride primário e secundário e a evolução das metodologias de estudo e desenvolvimento
de ride, ao uso e aplicações de WFTs na engenharia automotiva e quanto à modelagem
de veı́culos a partir do método de sistemas de multicorpos.
O capı́tulo 3 apresenta a teoria de dinâmica veicular relativa ao ride primário e secundário, além de métricas sugeridas para quantificação de fenômenos relativos ao
ride e formas de aplicação de WFT para aquisição de dados em pista, aplicações
5

tı́picas da indústria automotiva.
O capı́tulo 4 trata do desenvolvimento do modelo de multicorpos usado para o trabalho, utilizando o software MSC.Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) e o detalhamento dos elementos elásticos necessários para a correta
representação dos fenômenos de ride em um modelo numérico. A partir desse modelo
e dos dados de entrada vindos de WFT são definidos os eventos iniciais e métricas de
estudo, além do processo de validação experimental. Os resultados são discutidos a
partir da correlação entre os dados de pista e as métricas selecionadas.
No capı́tulo 5 são discutidas oportunidades de futuros trabalhos para aprimorar o
método sugerido, além de conclusões a respeito do trabalho apresentado.
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Capı́tulo 2
Revisão Bibliográfica
O presente capı́tulo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura disponı́vel
que apresenta aspectos relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. Esta revisão será apresentada em subdivisões que consistem em um histórico do estudo de
ride e conforto de veı́culos automotores, estudos e aplicações tı́picas de wheel force
transducers WFTs para levantamento de cargas de pista (road loads) e no histórico
de modelagem a partir do método de sistemas multicorpos.

2.1

Ride e conforto em veı́culos automotores

O uso de sistemas de suspensão para melhorar o conforto de ocupantes teve inı́cio nas
antigas carruagens, onde a cabine era literalmente suspensa por molas que ligavam o
teto dessas estruturas a estrutura que formava então o chassi das carruagens. Porém
o estudo cientı́fico da dinâmica vertical (para fins de conforto), especialmente o ride
primário teve inı́cio no princı́pio do século XX. Os primeiros trabalhos de engenharia
propostos na área focavam os modos de vibrar puramente verticais (bounce), com o
intuito de aprimorar o conforto dos ocupantes dos primeiros automóveis.
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[Lanchester, 1907] realizou trabalho fundamentando-se no modo de vibrar predominantemente vertical da massa suspensa, chamado de bounce. Os critérios de conforto
à época eram definidos a partir do perı́odo de oscilação desse movimento. Basicamente, quanto maior o perı́odo, maior seria o conforto do veı́culo. Assim foram
definidos critérios de aceitação para a frequência de bounce: valores abaixo de 90
ciclos/minuto (1.50Hz) eram considerados bons para o ride do veı́culo, ao passo que
valores acima de 100 ciclos/minuto (1.67Hz) eram considerados insatisfatórios. Nesse
trabalho Lanchester já apresentava a necessidade de eliminar as oscilações da massa
suspensa tão logo se iniciassem, a fim de evitar excitações sincronizadas no movimento vertical. Como os amortecedores ainda eram uma tecnologia recente e pouco
aplicada os esforços de seu trabalho foram direcionados aos benefı́cios no uso de feixes
de mola com atrito entre as lâminas para efeito de amortecimento. Mesmo assim o
autor defendeu que o amortecimento deveria atuar nos dois sentidos do movimento,
e que o mesmo deveria ser ajustado para o veı́culo, tarefa que não seria simples.
[Litchfield, 1913] apresentou trabalho sobre o uso de pneumáticos. Este se mostraria
um importante avanço não apenas nos estudos de conforto, mas em todo o desenvolvimento da dinâmica veicular ao sugerir o uso de pneumáticos no lugar dos pneus
sólidos que eram utilizados até então. O estudo foi feito levando em consideração
os pneus usados em bicicletas, e apresentou resultados que mostravam ganhos de
conforto para os ciclistas em pistas irregulares ao diminuir a transmissibilidade dos
impactos aos usuários, além da diminuição da resistência ao rolamento em diversos
pisos. De fato a patente dos pneumáticos datava de 1845 (R. W. Thomson) e seus
benefı́cios já eram conhecidos, porém seu uso não era comum.
[Olley, 1921] apresentou um comparativo entre as práticas mais comuns da indústria
automotiva nos Estados Unidos e na Europa, em especial França e Inglaterra. As
diferenças em conceito dos sistemas são apresentadas, junto com os motivos que
levaram a essas diferenças. À época, o preço de um veı́culo na Europa era aproximadamente o dobro dos Estados Unidos, além de apresentar custos maiores de manutenção
e combustı́vel. Tais caracterı́sticas levaram a indústria européia a desenvolver veı́culos
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menores em comparação aos veı́culos dos Estados Unidos.
Com relação às pistas das duas regiões, o autor descreve grande diferença, com pistas
de excelente qualidade na Inglaterra e de qualidade variada na França. Já nos Estados
Unidos as pistas tinham qualidade muito pior em geral, porém grandes investimentos
já estavam sendo feitos nessa área. Quanto às suspensões usadas, o uso de feixes de
mola era comum tanto nos Estados Unidos como na Europa.
Em seu trabalho, [Rowell, 1922] ressalta algumas limitações nas avaliações de ride
à época, tais como: critérios de conforto que não eram bem determinados, grande
variação entre os tipos de pista e dificuldade em determinar algumas caracterı́sticas
de pneus e atrito das suspensões. Rowell também definiu funções básicas para o
sistema de suspensão: proporcionar conforto aos passageiros, redução de danos nas
cargas transportadas, redução de tensões exercidas no chassis e contato uniforme entre
pneu e pavimento.
Para avaliar tais funções, Rowell usa modelos matemáticos com complexidade crescente. A partir de um modelo de 1 grau de liberdade (GL), Rowell demonstra que
o comportamento da massa suspensa depende da razão k/m (rigidez por massa).
Com base nesse modelo surge o argumento de que um veı́culo pequeno pode ser tão
confortável quanto um veı́culo grande por Reissner [Rowell, 1922]. Com um modelo
plano, usado para representar os movimentos de pitch e bounce da massa suspensa,
Rowell usa parâmetros de um veı́culo da época para definir os seguintes modos de
vibrar:
bounce predominante com centro de oscilação à frente do eixo dianteiro com frequência
de 100 ciclos/minuto (1.67Hz).
Pitch predominante com centro de oscilação entre o centro de gravidade do veı́culo e
o eixo traseiro com frequência de 150 ciclos/minuto (2.50Hz).
Usando um modelo de 2 graus de liberdade na vertical, o autor representa os movimentos de massa suspensa e não suspensa. É dada bastante atenção ao modo de
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massa não suspensa, ao avaliar a influência da rigidez do pneu e da massa desse conjunto. O autor ressalta a importância do amortecimento adicionado ao sistema pelo
atrito dos feixes de mola, mas era necessário cuidado para não travar o feixe (com
atrito excessivo).
Rowell também apresenta o amortecedor (shock absorber ) como uma opção de componente que permitiria reduzir o atrito da mola. Adicionalmente o autor cita o potencial
uso desses elementos em conjunto com molas helicoidais no futuro.
[Purdy and Day, 1927] mostram a importância dos pneus na qualidade final do conforto de um veı́culo. Os autores construı́ram um dispositivo com a finalidade de
avaliar as propriedades de absorção de impactos dos pneumáticos baseando-se em
valores de aceleração vertical no cubo de roda resultantes de obstáculos. Verificou-se
que quanto menor a rigidez do pneu, maior a sua capacidade de absorção de choques.
Nessa mesma época surgiram trabalhos que visavam quantificar a sensação de conforto dos veı́culos (ride sensation). Entre os pioneiros [Brown, 1928] propõe medições
de aceleração nos eixos e no chassi com a finalidade de avaliar a influência de molas, amortecedores e assentos no conforto dos ocupantes. Outro efeito mostrado (e
aceito na época) foi demonstrar a redução nos picos de aceleração como resultado da
diminuição da pressão de trabalho dos pneus.
[Fox, 1929] alerta para a relação entre os movimentos de carroceria e a qualidade do
ride do veı́culo. Para demonstrar sua teoria Fox usou 3 veı́culos diferentes em testes
de passagem por um obstáculo padronizado e usou medições de aceleração angular
em pitch como métrica de avaliação. Em seguida motoristas deram notas subjetivas
para os veı́culos, e os dados foram cruzados. O resultado mostrou correlação entre as
medições e as notas subjetivas, levando o autor a concluir que tal grandeza poderia
ser usada para comparar o comportamento de veı́culos quanto ao conforto, ou avaliar
a influência de diferentes componentes em um mesmo veı́culo de forma objetiva.
Já [Moss, 1931] usou testes de grande duração (entre 150 e 300 milhas) com exposição
a diversos nı́veis de vibração para avaliar a influência de componentes como molas
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e amortecedores no conforto dos operadores e ocupantes. Ao final do estudo foi
verificada diminuição da velocidade de reação, perda de equilı́brio e de capacidade
de cálculo mental dos motoristas, com maior desgaste do que nos demais ocupantes.
Outro resultado importante é que as manifestações subjetivas de desconforto eram
maiores do os resultados dos testes sugeriam.
[Brown, 1932] mostra resultados da influência da rigidez do pneu na frequência de
massa não-suspensa e a pouca influencia nos modos de massa suspensa. Sobre os
modos de massa suspensa, Brown centra seus esforços na definição de uma relação
entre frequência dianteira e traseira a fim de proporcionar maior conforto. Entretanto
o trabalho é finalizado sem uma conclusão definitiva sobre essa relação de frequências.
[Broulhiet, 1933] apresentou aos Estados Unidos os trabalhos realizados sobre ride na
França até então. O autor defendeu a aplicação da teoria de vibrações no entendimento dos fenômenos de ride. Broulhiet defendia o uso de uma suspensão dianteira
independente com o principal objetivo de eliminar o fenômeno de shimmy. Outra
vantagem apontada seria permitir a redução nos valores de rigidez das molas sem
comprometer o comportamento de rolamento em curvas nesse tipo de suspensão devido a uma bitola efetiva maior.
Com relação à suspensão primária, os estudos mostram que os franceses adotavam
frequências maiores no modo de vibrar predominantemente dianteiro do veı́culo em
relação a frequência traseira, além da adoção de maior curso de suspensão na traseira.
Também era defendida a eliminação do atrito nas suspensões, utilizando então o
amortecimento viscoso com maior atuação em compressão.
[Olley, 1934] em um novo trabalho considera a localização dos centros de oscilação
(CO) e das frequências dos modos de vibrar da massa suspensa para avaliar o ride.
O trabalho descreve que nos carros da época o modo de bounce apresentava centro
de oscilação (CO) próximo ao eixo dianteiro e no modo de pitch o centro de oscilação
ficava atrás do centro de gravidade (CG), com a frequência de pitch em torno de 50%
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maior que a frequência de bounce. Além disso já era observada uma discrepância entre os valores básicos calculados para o modelo massa-mola e o valor real do veı́culo.
No estudo o pitch apresentava oscilação predominantemente dianteira com frequência
15% acima da frequência calculada. Já o modo de bounce, com oscilação predominantemente traseira tinha frequência 10% maior que no modelo.
Olley sugere então a busca por um flat-ride, com movimento predominante na vertical
e pouca oscilação angular em pitch. Para obter tal comportamento, ele sugere uma
redução na rigidez vertical da suspensão dianteira a fim de inverter os centros de
oscilação (COs) dos modos de massa suspensa do veı́culo. Desse modo o bounce
passa a ter CO atrás do eixo (bastante afastado para ser considerado bounce puro)
e o modo de pitch passa a ter CO situado à frente do CG do veı́culo. Para obter
tal comportamento Olley sugere a adoção de uma suspensão dianteira independente,
com molas menos rı́gidas e a adoção de barra estabilizadora a fim de evitar rolagem
excessiva em curvas. A adoção da barra estabilizadora foi necessária pois, para obter
o comportamento esperado em bounce e pitch, as molas dianteiras deveriam ter rigidez
da ordem de 1/2 a 1/3 dos valores usados à época.
Em mais um trabalho [Olley, 1946] mostra vários aspectos de dinâmica vertical e lateral utilizando um modelo de 2 GL para descrever os modos de massa suspensa, massa
não-suspensa e o modo de boulevard jerk, que seria a oscilação de toda a massa do
veı́culo sobre os pneus devido ao atrito excessivo na suspensão. O fenômeno de wheel
hop é descrito como uma excitação do modo predominantemente vertical da massa
não-suspensa, que respondia de forma diferente a aceleração e desaceleração. Para os
veı́culos da época esse modo ocorria em torno de 10Hz, porém durante frenagens o
fenômeno persistia até em torno de 7.5Hz.
[Cox, 1955] enumera alguns fenômenos considerados complexos na avaliação de ride
de veı́culos: caracterı́sticas não lineares de pneus e molas, amortecimento significativo
presente nos modos de vibrar e a dificuldade de obtenção de valores de momentos
de inércia de chassi e dos eixos. O autor mostra que apesar dessas dificuldades é
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possı́vel compreender caracterı́sticas globais do ride veicular usando modelos simples
contendo corpos rı́gidos, molas lineares e amortecimento proporcional à velocidade.
Usando um modelo de 2 GL Cox apresenta os efeitos dos modos de massa suspensa e
não-suspensa na transmissibilidade de vibrações provenientes de pista. É apresentada
também a necessidade de amortecimento próximo da frequência natural dos modos
de vibrar e a consequência da introdução de amortecimento para frequências acima
de 10Hz. No equacionamento do modelo de 2 GL Cox apresenta a possibilidade de
desacoplamento dos movimentos nos modos de bounce e pitch. Entretanto o trabalho
não cita vantagens ou desvantagens ao se buscar este desacoplamento.
O principal objetivo das investigações de Cox quanto à resposta da massa nãosuspensa se deve ao entendimento dos esforços impostos sobre a pista durante por
obstáculo que excitava o modo de massa não-suspensa. Cox sugere o uso de um
amortecedor com maior atuação na tração do que na compressão com o intuito de reduzir os 2 picos de força que ocorriam ao atingir o obstáculo e posteriormente quando
o pneu voltava a ter contato com a pista.
[LeFreve, 1965] avalia os modos de vibrar da massa suspensa a partir do valores
de deflexão estática das suspensões dianteira e traseira e a partir da influência do
ı́ndice dinâmico. Este trabalho também avaliou fenômenos de histerese nas suspensões
primárias, localização da quinta-roda, modo de vibrar com flexão vertical do chassi,
modos de vibrar de massa não-suspensa e modo de vibrar com movimento vertical da
carreta.
[Best, 1984] relata aspectos básicos da dinâmica veicular relativos ao ride, em especial
com relação aos modos de vibrar com movimento de bounce e pitch de massa suspensa.
O autor utilizou um modelo computacional que representava os movimentos de bounce,
roll e pitch da massa suspensa os movimentos verticais da massa não-suspensa. Esse
trabalho é dos poucos disponı́veis na literatura que mostra resultados relativos ao
filtro de entre eixos.
[Barak and Sachs, 1986] realizaram um trabalho comparativo da performance de ride
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para sistemas de suspensão passivo, semi-ativo e ativo. Usando um modelo matemático
tridimensional de sete graus de liberdade (pitch, roll, deslocamento vertical da massa
suspensa e deslocamentos das massas não-suspensas). A pista para este trabalho é
modelada como um ruı́do banco integrado, correspondente à passagem do modelo em
uma pista com sinal aleatório.
A teoria de controle ótimo linear estocástico é empregada e o ı́ndice de desempenho
minimizado inclui deformações dos pneus, movimento vertical das suspensões, aceleração no assento do motorista (vertical e de roll e pitch) e as forças exercidas pelas
suspensões. É elaborado então um ı́ndice de performance que leva em consideração
os fatores anteriores, com diferentes pesos. Tal ı́ndice mostra valores distintos para
os controles avaliados, com os seguintes resultados normalizados:
- Passivo: 4.5
- Semi-ativo: 1.52
- Ativo: 1.0
Entretanto, os resultados detalhados mostram que os controles semi-ativo e ativo
proporcionam grandes ganhos de conforto em termos de aceleração, enquanto que a
suspensão passiva obteve melhores valores de conforto com relação aos deslocamentos
de suspensão.
[Sharp and Crolla, 1987] apresentaram uma revisão de literatura sobre o uso do modelo de um quarto de veı́culo para o estudo de suspensão com relação ao conforto,
redução da variação na força de contato e redução nos esforços transmitidos à carroceria. O modelo permite boa representação de tais propriedades para condições de
excitação simétricas, suspensões independentes longitudinalmente e ı́ndice dinâmico
igual a um. Entretanto este modelo não permite representar o efeito do filtro de entre
eixos.
Utilizou-se a PSD de deslocamento de um perfil de pista como fonte de excitação para
o modelo. Optou-se pelo modelo de Robson com duas inclinações distintas na faixa de
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0.01 a 10 ciclos/m. Os autores, no entanto, ressaltaram que a avaliação completa da
suspensão deveria levar em consideração também excitações transientes como buracos
e lombadas, além de excitações tais como emendas de ponte ou blocos de concreto.
Apesar de esclarecer o filtro obtido pelos pneus ao considerar uma região de contato de
aproximadamente 0.25m, os autores optaram pelo uso de um único ponto de contato,
uma vez que para velocidades acima de 15m/s, as ondas de 0.25m de comprimento
ou menores resultam em frequências acima do limite considerado no estudo, de 20Hz.
[Hrovat, 1988] utilizou um modelo de 2 GL (meio veı́culo) a fim de avaliar a influência
que a massa não suspensa e o amortecimento da suspensão exercem no conforto e no
contato pneu pavimento. Utilizou-se uma descrição de pista como ruı́do branco na
sua PSD de velocidade, multiplicada pela velocidade do veı́culo, para a obtenção da
entrada do modelo.
No estudo foram mantidos os valores da rigidez vertical do pneu e da mola e da
massa suspensa, variando então o valor de massa não-suspensa e do coeficiente de
amortecimento. Foram escolhidas como métricas do estudo o valor RMS (root mean
square) de aceleração da massa suspensa e o deslocamento relativo entre eixo e pista.
Hrovat conclui que para o modo de vibrar com movimento predominantemente da
massa suspensa valores de amortecimento entre 0.2 e 0.4 proporcionam melhores
resultados nas duas métricas de avaliação. Além disso ao manter constante o fator
de amortecimento pouca melhoria pôde ser observada no conforto ao reduzir o valor
de massa não suspensa. No entanto, foram necessários fatores de amortecimento
menores para uma menor massa não suspensa a fim de garantir o contato entre pneu
e pista. E, ao reduzir o fator de amortecimento foi obtida uma melhora na métrica
de conforto.
[Gillespie, 1992] divide as vibrações impostas aos ocupantes de veı́culo de acordo com
suas frequências e classifica o ride como fenômenos de 0 a 25Hz e acima de 25Hz como
ruı́do. A partir daı́ o estudo de ride é dividido nas fontes de excitação, na resposta
dinâmica do sistema e na percepção de conforto dos ocupantes. São classificadas como
15

fontes de excitação: rugosidade da pista, deformações e desbalanceamentos de rodas
e pneus, vibrações decorrentes da rotação do conjunto driveline (elementos rotativos
entre o motor e as rodas tracionadas) e as vibrações de motor e de seus modos de
vibrar sobre sua coxinização.
A partir de um modelo de um quarto de veı́culo são sugeridos modos de vibrar da
massa suspensa com frequências naturais entre 1 e 1.5Hz e taxa de amortecimento
de 40% para veı́culos de passeio. Usando um modelo de dois GL Gillespie estuda os
modos de pitch e bounce, e relaciona os centros de oscilação desses modos com a razão
entre a frequência natural das suspensões dianteira e traseira. O autor demonstra as
vantagens do uso de frequência de massa suspensa na dianteira menor do que na
traseira citando os trabalhos de Olley nos anos 30, além de relações para a frequência
de pitch (1.2 vezes maior que a frequência de bounce), frequência de roll (próximo
das frequências de pitch e bounce) e frequências de massa suspensa inferiores a 1.3Hz.
Gillespie ressalta também os cuidados necessários na eliminação de vibrações no
veı́culo. Segundo o autor as vibrações são uma fonte importante de informação para
o condutor, e que dirigir um veı́culo sem nenhuma vibração pode ser uma experiência
desagradável.
[Bixel, 1996] apresentaram trabalho em conjunto entre a Ford Motor Company, Ohio
State University e S.E.A. com o projeto de um dispositivo de determinação das propriedades de inércia de massa suspensa e de massa não-suspensa de um veı́culo. A
motivação para o projeto foi a crescente demanda dessas informações como dados
de entrada em modelos computacionais de dinâmica veicular. Um dos benefı́cios do
dispositivo projetado é a possibilidade de obtenção dos dados sem a necessidade de
se desmontar o veı́culo. Os resultados obtidos foram os valores de massa, localização
de CG, momentos e produtos de inércia. Os resultados apresentaram maior precisão
para as propriedades de massa suspensa e a partir desses dados é possı́vel calibrar
com maior precisão os modelos computacionais a fim de obter comportamento similar
aos veı́culos em pista.
16

[Jeong and Suh, 2001] realizaram trabalho acerca da importância de estabelecer corretamente os parâmetros de funcionamento de amortecedores e pneus. Levando em
consideração que fenômenos tı́picos de ride varrem um espectro de frequência de até
35Hz (para ride primário e secundário) os autores propõem investigar a rigidez de
pneu e os fatores de amortecimento no domı́nio da frequência, através de um sinal
senoidal com frequência variando de 1 a 35Hz e em variadas velocidades de atuação
(entre 25 e 100mm/seg). Usando um modelo de um quarto de veı́culo os autores
estimaram as frequências de ( hop) e tramp para a suspensão dianteira e compararam
com resultados obtidos em teste de bancada com o veı́culo em um equipamento do
tipo 4-post test rig, comparando resultados com e sem amortecedores no veı́culo. O
erro encontrado entre o teste e os cálculos foi menor que 5%. Os autores concluem
que no cálculo do modo de hop os parâmetros de amortecedor e pneu devem ser
compreendidos no domı́nio da frequência, a fim de aumentar a correlação com testes.
[Ahlin and Granlund, 2002] apresentam uma tentativa de estabelecer uma relação entre o IRI (International Roughness Index), ı́ndice usado para descrever a rugosidade
de pistas e os nı́veis de conforto encontrados nos veı́culo que trafegam por tais pavimentos. O IRI é uma medição de curso de suspensão de um veı́culo passando pelo
trecho de pista avaliado a 80km/h. O trabalho usa um mesmo modelo de um quarto
de veı́culo (usado para representar os movimentos verticais de massa suspensa e de
massa não-suspensa) para calcular o IRI e as acelerações usadas na avaliação de conforto de acordo com a norma ISO 2631-1 (1997). A conclusão apresentada é que o
fator de conversão de IRI para o nı́vel de conforto descrito pela norma ISO 2361-1
(1997) pode variar em até 30 vezes seu valor devido a variações de rugosidade e de
velocidade. Por fim o trabalho recomenda que na pavimentação de rodovias sejam
levados em consideração, além do IRI, resultados de análise de conforto na definição
da rugosidade das pistas.
[Perseguim et al., 2003] realizaram avaliações de ride de uma picape através de simulações em ambiente multicorpos em conjunto com medições experimentais e avaliações
subjetivas. O modelo desenvolvido no software ADAMS continha representações das
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suspensões primarias, coxinização de motor e transmissão e de cabine e flexibilidade
do chassi. O estudo mostra diversas propostas de alteração na suspensão primária do
veı́culo (alterações geométricas e de componentes elásticos) com a finalidade de reduzir
frequências e fatores de amortecimento nos modos de massa suspensa. A otimização
mostrou melhoria significativa no nı́vel de conforto do veı́culo em avaliações objetivas
e subjetivas.
[Fernandes et al., 2005] propõem uma metodologia para levantar perfis de pista e implementá-los em um 4-post test rig com a finalidade de garantir repetibilidade em
medições de ride em veı́culo. O método de medição consiste em levantar o perfil de
pista com sensores de altura e acelerômetros. Os autores sugerem que ao simular a
pista em um 4-post é possı́vel isolar o fenômeno de ride das demais interferências
de pista ao excitar apenas no eixo vertical o veı́culo. Entretanto essa caracterı́stica
também é citada como um ponto negativo do método, já que não é possı́vel incluir os efeitos longitudinais para simular fenômenos de ride secundário de mais alta
frequência (como aspereza e impacto).
[Strandemar and Thorvald, 2006] propõem um novo método de avaliação de ride
chamado de Ride Diagram. O diagrama é formado por acelerações do modelo resultantes de crescentes nı́veis de excitação, mostrando graficamente como o ride do
veı́culo se altera com as mudanças de excitação. O método é mostrado usando
um modelo de um quarto de veı́culo, com parâmetros de suspensão retirados de
veı́culos reais. O trabalho mostra também um comparativo entre os resultados do
método e avaliações subjetivas, com correspondência entre os diferentes conjuntos
de parâmetros avaliados. Nas conclusões de seu trabalho os autores citam quatro
vantagens no uso do diagrama: facilidade em interpretar os resultados, o método
mostra nı́veis absolutos de vibração, eventos transientes são considerados separadamente (sem uso de médias como em valores RMS), e por fim o método mostraria
mudanças em caracterı́sticas dos veı́culos com excitação crescente (comportamento
não-linear).
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[Yang and Medepalli, 2005] apresentam um estudo de influência das buchas de suspensão dianteira no fenômeno de aspereza em impacto (impact harshness), usando
como métrica as respostas de aceleração no trilho do banco do motorista e no volante.
O estudo usa um modelo de veı́culo completo em multicorpos em conjunto com um
modelo de elementos finitos da carroceria de um SUV para representar sua flexibilidade.
Os autores classificam o fenômeno como uma caracterı́stica importante do comportamento de ride que é percebido pelo motorista e demais ocupantes do veı́culo, devido
a natureza transiente do impacto do pneu um uma descontinuidade de pista, em um
curto perı́odo de tempo. Tal impacto transmite aspereza a diversas áreas do veı́culo
tais como volante, bancos e assoalho em uma faixa de frequência predominantemente
de 5 a 20Hz. Os valores de rigidez linear nas três direções principais de quatro buchas
da suspensão dianteira (buchas dos braços de controle superior e inferior, e as buchas
superiores e inferiores do amortecedor dianteiro) foram variados dentro de um estudo
de delineamento de experimento (design of experiment, DOE) e avaliados levando a
seguinte conclusão quanto as direções predominantes para o evento: a performance
quanto a impacto da dianteira do veı́culo foi dominantemente afetada pela rigidez
longitudinal da bucha do braço de controle inferior e pelas constantes de rigidez da
bucha superior do amortecedor para a configuração de suspensão analizada.
Em seu trabalho seguinte [Yang et al., 2006] apresentam uma nova proposta de ı́ndice
para avaliação de aspereza de impacto (impact harshness) usando a resposta de aceleração em doze pontos distintos do veı́culo e aplicando fatores de peso a cada um
desses pontos. Mais uma vez um estudo de sensibilidade é realizado usando um modelo de veı́culo completo em multicorpos em conjunto com um modelo de elementos
finitos da carroceria de um SUV. Entretanto, para esse trabalho é proposto usar como
dados de entrada cargas provenientes de wheel force transducers (WFT). Tais sensores
aquisitam forças e torques em torno do centro de roda, e assim dispensam o uso de
um modelo de pneu, que segundo os autores em seu trabalho anterior mostrou não
ter precisão suficiente para reproduzir os esforços longitudinais do evento. Porém na
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abordagem de Yang, as forças verticais são substituı́das por dados de deslocamento
vertical das suspensões. O modelo de carroceria flexı́vel gerado a partir do método
de elementos finitos reproduz os modos da estrutural até 50Hz (dentro da faixa de
frequência do evento).
Dessa vez não apenas as buchas mas outros parâmetros de suspensão dianteira e
traseira foram inclusos no estudo, tais como rigidez das molas dianteira e traseira
variações de bitola, massa não-suspensa, fatores de amortecimento em ambos amortecedores e relação de engrenamento da caixa de direção.Das iterações avaliadas, ressaltamse as seguintes conclusões:
- O aumento da rigidez das molas deteriorou o ı́ndice de impact harshness. O modelo
apresentado mostrou-se mais sensı́vel a variações da rigidez da mola dianteira.
- A redução do amortecimento (dianteiro e traseiro) trouxe melhoria no ı́ndice proposto.
- O aumento das bitolas do veı́culo se traduziu em melhor performance no ı́ndice
sugerido. Entretanto durante o estudo avaliou-se o impacto desta alteração separadamente de outras alterações.
- Um acréscimo das massas não-suspensas também levou a melhoras do ı́ndice. Variações
na massa não-suspensa traseira mostraram maior influência na métrica quando comparado a influência da massa não-suspensa dianteira.
- Ao avaliar a rigidez de diferentes buchas de suspensão, foi verificado que efeitos
cruzados não devem ser desprezados. Ao otimizar valores de rigidez das buchas,
deve-se abordar alterações independentes em direções e buchas diferentes.
Em mais um trabalho voltado a ride secundário e investigando o fenômeno de impacto,
[Xu et al., 2007] investigam a influência de diversos parâmetros de suspensão em uma
métrica de impacto. É desenvolvida uma tentativa de classificar a sensibilidade de
cada parâmetro e uma proposta de abordagem para o problema de ride secundário.
Os autores desmembram o fenômeno em duas métricas, uma baseada na aspereza
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(impact harshness) do evento e outra baseada na movimentação (impact shake) após
o impacto.
Um estudo de sensibilidade é realizado a partir de um modelo de MBS no software ADAMS. Na discussão de resultados, os autores detectaram a ocorrência de um
acoplamento entre o eixo dianteiro e traseiro na resposta longitudinal ao impacto.
Dentre os parâmetros estudados, os que mais afetaram a métrica de aspereza (IH)
foram: inclinação dos amortecedores, rigidez radial dos pneus, curvas de amortecimento, coeficiente de amortecimento longitudinal e rigidez longitudinal do cubo de
roda e massa não-suspensa, sendo que os últimos três parâmetros também mostraram
influência na métrica de movimentação (IS).
[Giorgetta et al., 2007] apresentam em seu trabalho uma bancada de testes e um
método experimental para verificação do comportamento vibracional da suspensão
de um veı́culo. O dispositivo consiste em um conjunto de suspensão fixo à estrutura
sobre um rolo rotativo de grande diâmetro (2.6m). A área de contato do pneu recebe
impactos de obstáculos com diversos perfis fixos a superfı́cie de contato do rolo. As
forças e momentos resultantes nas juntas entre a suspensão e a estrutura são medidas
em uma faixa de frequência de 0 a 120Hz. A escolha da faixa de frequência visa
permitir capturar os modos do conjunto pneu e roda até 100Hz.
Duas formas de análise são apresentadas, chamadas de análise de velocidade constante e de velocidade variável. A análise de velocidade constante é usada para obter
dados robustos do comportamento vibracional do sistema de suspensão nos domı́nios
do tempo e da frequência. A segunda forma de análise é usada para identificar caracterı́sticas de amortecimento do sistema através de transformada de Hilbert.
[Ambrosio and Verissimo, 2009] mostram em um trabalho focado nas caracterı́sticas
mecânicas de buchas de suspensão um estudo de sensibilidade de caracterı́sticas de
ride de um veı́culo as variações destes componentes. Um estudo comparativo é
feito usando dois modelos em ambiente multicorpos (MBS): um modelo usa juntas
cinemáticas perfeitas e o segundo modelo usa buchas modeladas a partir de curvas
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não-lineares de deflexão com carga para as juntas de suspensão dianteira e traseira.
O evento escolhido foi uma sequência de lombadas, com espaçamentos variados em
fase e fora de fase, com a finalidade de excitar diversos movimentos de massa suspensa,
em diferentes velocidades. Grandezas tais como deslocamento vertical e aceleração de
rolagem da massa suspensa mostraram pouca variação entre os dois modelos avaliados.
Para o estudo de sensibilidade, as curvas de rigidez nas diferentes direções (radial,
tangencial e angular) são alteradas em 1%, porém sem alterar os coeficientes de
amortecimento. O resultado desse estudo mostrou maior sensibilidade nas acelerações
da massa suspensa quando alteradas as curvas de rigidez das buchas dianteiras.
[Dixon, 2009] define um perfil de pista qualquer como sendo expresso em função de
seu comprimento Z(s), representando sua seção vertical para o propósito de análise de
ride. Em análises avançadas podem-se considerar dois perfis diferentes, um para as
rodas esquerdas e outro para as rodas direitas do veı́culo. O autor classifica as pistas
para testes fı́sicos ou simulações em quatro tipos principais: rampas ou obstáculos
isolados, tais como lombadas, valetas e potholes, entrada senoidal, usualmente formado por sinais analı́ticos usados em estudos de conforto em simulação ou testes
de bancada, devido a dificuldade de construção de tias pistas, eventos discretos, exemplificados por emendas de ponte, trilhos de trem e tiras de impacto e finalmente
eventos estocásticos ou aleatórios tais como paralelepı́pedos (belgian blocks) ou pedras
(cobblestones).

2.2

Uso de wheel force transducers

O uso de WFTs na indústria automotiva tem se disseminado rapidamente desde o final
dos anos 1970, com o intuito de aquisitar carregamentos reais de pista para alimentar
modelos de durabilidade tanto em testes de bancada como em modelos de elementos
finitos. O desenvolvimento dos softwares de simulação através do método de sistemas
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multicorpos permitiu o desenvolvimento de procedimentos de cascateamento de cargas
a partir das rodas (cargas medidas via WFT) em direção aos componentes de chassis
e pontos de fixação entre chassis e carroceria. A principal vantagem desses métodos
de acordo com diversos autores consiste em avaliar de forma efetiva a durabilidade de
componentes cruciais de um veı́culo em fases iniciais de um projeto sem a necessidade
de construção de diversos protótipos a fim de investigar e validar alternativas de
projeto.

[Rupp et al., 1993] citam os efeitos do peso do conjunto de massa não suspensa (incluindo aı́ a massa adicional dos transdutores de força) nos carregamentos dinâmicos
medidos em pistas (no caso analisado em pistas com excitação entre 15Hz e 25Hz).
Para minimizar esse efeito sugerem a montagem dos transdutores dentro do conjunto
pneu e roda, de forma a aquisitar os carregamentos o mais próximo possı́vel do ponto
de contato entre pneu e pavimento. O projeto de uma roda com transdutores de
força (WFTs) já não era algo inédito, porém os conjuntos disponı́veis na época eram
demasiadamente pesados e a massa adicional alterava significativamente as cargas de
entrada quando comparadas com as acelerações medidas no conjunto pneu e roda
original do veı́culo.

[Sommerfeld and Meyer, 1999] em um trabalho apresentando uma nova geração de
WFTs mostram através de um trabalho de correlação e determinação de nı́veis de
precisão dos transdutores em detalhes as alternativas de projeto disponı́veis para
atender as necessidades de medição de forças e torques dinâmicos usando um conjunto
deste tipo. Além da necessidade de controlar o peso do conjunto de medição, é
apontada a necessidade de aliar a redução de peso com o uso de estruturas rı́gidas
o suficiente para manter os erros de modulação dentro de nı́veis aceitáveis. Assim
as frequências naturais do conjunto WFT devem ser maiores do que as frequências
principais do conjunto pneu e roda e do que as frequências de excitação das diversas
pistas em que o equipamento será usado.
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[Cruz et al., 2003] mostram a abordagem chamada semi-analı́tica da Ford para o cascateamento de cargas usando WFTs. A aplicação do software ADAMS permite o uso
de cargas medidas em pista para determinar os carregamentos a que os componentes
de suspensão e a carroceria estão sujeitos durante eventos tı́picos de rotas de durabilidade. O modelo usado inclui representações não-lineares dos componentes elásticos da
suspensão. O amortecimento das buchas de suspensão é modelado como uma fração
do valor de rigidez da mesma bucha para uma dada deflexão (entre 0.1% e 0.01%
da rigidez, sendo este valor um parâmetro de correlação do modelo). A inclusão de
amortecimento nos componentes elásticos se mostra fundamental para atingir nı́veis
de correlação aceitáveis para gerar carregamentos confiáveis para então alimentar um
modelo de elementos finitos usado para calcular a durabilidade de componentes de
suspensão e da carroceria do veı́culo.
[Ghosn and Medepalli, 2005] realizaram um estudo usando WFTs para analisar o impacto da rigidez de diferentes pneus nos carregamentos medidos pela WFT. O trabalho
mostra um aumento das cargas medidas com pneus mais rı́gidos, porém ao analisar
os carregamentos em componentes de suspensão (através do cascateamento das cargas medidas em direção aos pontos de ancoragem da suspensão junto à carroceria),
a mesma tendência de aumento de cargas não foi encontrada. Os autores sugerem
que tal comportamento pode ser explicado quando analisado em termos de energia
introduzida no sistema, para os pneus mais rı́gidos (em alguns eventos), a perda de
contato entre o pneu e o pavimento ocorreria em um tempo anterior ao ocorrido em
pneus menos rı́gidos, e assim apesar da maior carga de entrada na WFT, assim a
energia introduzida na suspensão seria de menor magnitude.

2.3

Sistemas multicorpos

Os sistemas multicorpos constituem uma importante e eficiente ferramenta no estudo
e simulação de problemas de dinâmica não-linear de máquinas, mecanismos e veı́culos
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através da modelagem usando como base a mecânica de clássica, através da modelagem de sistemas a partir de corpos rı́gidos, flexı́veis, juntas cinemáticas e elementos
de força.
A abordagem foi introduzida na indústria nos anos 60, e a partir dos anos 1970 com
o surgimento de códigos e softwares de simulação, o método tem se tornado cada vez
mais usado, formando hoje em dia uma ferramenta bastante difundida na indústria
automotiva e aeroespacial.
O uso de softwares comerciais para simulação dinâmica de sistemas se intensificou a
partir dos anos 80, com o amadurecimento dos códigos e o aumento expressivo da
capacidade computacional da indústria.
Trabalhos pioneiros na área como de Roberson e Wittenburg desenvolveram um formalismo para a derivação numérica das equações de movimento espaciais de satélites
e espaçonave com cadeia topológica aberta [Costa, 1991].
Paul e Chace utilizaram o método de forma pioneira para a análise de veı́culos terrestres, em trabalho que deu origem ao software DAMN em 1969. A evolução deste
código levou ao surgimento de um novo software chamado DRAM. As duas soluções
usavam descrições dos sistemas simulados a partir das equações de Lagrange, usando
os multiplicadores de Lagrange na definição dos vı́nculos de sistemas em movimentos
no plano [Costa, 1991].
[Orlandea and Chace, 1977] descrevem a aplicação do software ADAMS (acronismo
para Automatic Dynamics Analysis of Mechanical Systems) para a modelagem de
uma suspensão, a pedido do SAE Fatigue Design and Evaluation Committee.
Como decorrência da intenção de abordar sistemas de natureza diversa, o software
resultou em um sistema grande, que necessita do uso da técnica de matrizes esparsas
para a solução dos sistemas. Na parte algébrica o software usa um algoritmo NewtonRapson, e para a integração das equações diferenciais o método de Gear e o método
de Muller para análise modal.
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A formulação do software usa seis coordenadas generalizadas para cada corpo do
sistema. As coordenadas são definidas para translação:

qt = [x, y, z]T

(2.3.1)

Onde x, y e z são as coordenadas do centro de massa com respeito ao sistema referencial inercial, e para rotação:

qr = [ψ, φ, θ]T

(2.3.2)

Onde ψ, φ e θ são os ângulos de Euler com respeito ao mesmo sistema referencial
inercial.
[Kortum and Schiehlen, 1985] mostram a necessidade de uso de análises baseadas em
modelagens dinâmicas e simulações em estágios iniciais do desenvolvimento de novos
veı́culos devido a crescente complexidade e os custos envolvidos em tais programas,
sem abrir mão de testes experimentais. Entretanto os autores sugerem que os testes
podem ser realizados em nı́vel de componentes e subsistemas e apenas ao final do
desenvolvimento usando veı́culos completos.
[Chang and Huston, 1995] realizaram trabalho apresentando a aplicação de sistemas
multicorpos para o estudo de impacto, usando equações algébricas para incremento de
velocidade. Ao longo dos anos 90, diversas pesquisas trataram o uso de modelagens
em ambiente multicorpos com a adição de estruturas flexı́veis, e desde então muito se
evoluiu na integração dos softwares de sistemas multicorpos com soluções de elementos
finitos e de sistemas de controle.
[Huston and Kamman, 2000] levantam o que os autores consideram as questões ao se
utilizar o sistema multicorpos para a simulação numérica:
- O quão bem o sistema multicorpos representa o sistema real.
- O quanto eficiente é a simulação.
26

- Quão precisa é a simulação.
De acordo com os autores a complexidade a que os modelos de sistemas multicorpos
podem chegar traz incertezas ao usuário quanto à precisão dos resultados apresentados
pelo modelo sem que seja feita uma validação experimental do sistema. Dessa forma
os autores propõem um procedimento de teste baseado no teorema do teste da energia,
que afirma que a derivada da energia cinética de um sistema pode ser expressa como
uma combinação linear dos produtos das velocidades e forças generalizadas do sistema.
[Schiehlen, 2006] define a dinâmica de sistemas multicorpos como uma parte essencial da dinâmica computacional e mostra os fundamentos teóricos da dinâmica de
multicorpos, além da eficiência do uso de algoritmos recursivos e sumariza métodos
para análise dinâmica em aplicações de dinâmica veicular e biomecânica. O trabalho
mostra o método como uma excelente base para análise de vibrações com multivariáveis e no projeto de sistemas de controle sofisticados, mostrando a versatilidade
do método para a resolução de problemas além de sistemas mecânicos.
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Capı́tulo 3
Revisão Teórica
Este capı́tulo tem como objetivo apresentar uma revisão da teoria usada no desenvolvimento desta dissertação, assim a revisão teórica será subdividida em seções com
a finalidade de abordar os principais aspectos do trabalho: teoria de vibrações, teoria de sistemas multicorpos, fenômenos de ride e métodos para estudo e cálculos de
parâmetros elastocinemáticos no software ADAMS.
A partir dessa revisão será possı́vel então apresentar as técnicas de modelagem utilizadas e as caracterı́sticas dos componentes elásticos e de amortecimento em ambiente
multicorpos usando o software ADAMS.

3.1

Teoria de Vibrações

Nessa seção serão discutidos alguns aspectos básicos da vibração livre não-amortecida
e amortecida através de modelos de um grau de liberdade (GL) e uma breve análise das
vibrações forçadas em tal sistema, de forma a demonstrar a necessidade de amortecimento. Tal abordagem é sugerida por [Dixon, 1999].
As análises aplicam a teoria clássica de sistemas lineares com amortecimento linear e
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proporcional a velocidade. Tal estudo serve para demonstrar os fundamentos do controle de massa suspensa, função primária dos sistemas de suspensão, e caracterı́stica
de fundamental importância para correlação de modelos matemáticos de sistemas
multicorpos.

3.1.1

Vibração Livre Não-Amortecida

Um sistema massa-mola como o da figura (3.1) é usado e considerado como segue: a
massa m, com apenas um grau de liberdade, o deslocamento vertical (definido por z),
está conectada a uma mola de constante elástica K e a mola por sua é conectada ao
chão. Nesta etapa não será considerado amortecimento no sistema.

Figura 3.1: Sistema massa-mola, [Dixon, 1999]
Se à massa for imposto um deslocamento qualquer no eixo vertical (z), pela definição
do elemento mola uma força proporcional ao deslocamento será aplicada a massa m.

FZ = −K.z
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(3.1.1)

O sinal negativo indica que a força exercida pela mola tem direção oposta à direção
do deslocamento (z), e esta força impõe à massa m uma aceleração, dada através da
segunda lei de Newton por:

m.z̈ = FZ

(3.1.2)

Assim a equação do movimento descrito pelo sistema da (3.1) se torna:

m.z̈ + K.z = 0

(3.1.3)

Dividindo-se a equação (3.1.3) pela massa m, chega-se a forma:

z̈ +

K
z=0
m

E pela definição da freqüência natural ωN =

q

(3.1.4)

K
m

em radianos por segundo (rad/s)

temos:

2
z̈ + ωN
.z = 0

(3.1.5)

Assim a solução da equação diferencial pode ser dada por:

z = Z0 . sin(ωN .t + φ) = 0

(3.1.6)

O significado fı́sico dessa solução é que se o sistema for deslocado e então solto, a
massa passará a oscilar livremente na freqüência natural do sistema, descrevendo
uma trajetória senoidal no domı́nio do tempo com amplitude de movimento Z0 e um
ângulo de fase inicial φ.
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A amplitude do movimento Z0 e o ângulo de fase inicial φ no instante inicial t =
0 determinam as condições iniciais do sistema, a saber o deslocamento inicial e a
velocidade inicial do sistema respectivamente.
A frequência natural do sistema é então dependente dos valores da massa e da constante de mola. O perı́odo de oscilação é então dado por:

r
TP = 2.π

m
K

(3.1.7)

Dessa forma o sistema massa-mola em vibração livre pode ter uma amplitude de
movimento qualquer, porém a freqüência do movimento será independente de tal amplitude. No caso de um veı́culo real, esta é uma boa aproximação para condições
normais, porém será limitada pelo curso de suspensão. Caso a amplitude do movimento (causada pela velocidade ao passar por um obstáculo severo, por exemplo)
seja grande o suficiente para a suspensão apoiar-se nos batentes de extensão ou de
compressão, a freqüência natural passaria a ser maior devido à rigidez adicionada ao
sistema pelos batentes.

3.1.2

Vibração Livre Amortecida

Como visto anteriormente, um sistema massa-mola em condições ideais oscila livremente na sua freqüência natural. Tal comportamento pode ser esperado em uma
suspensão veicular, porém o papel da suspensão é reduzir o nı́vel de vibrações de
carroceria induzidos por irregularidades de pista. Dessa forma faz-se necessário adicionar algum amortecimento ao sistema original, de forma a adicionar controle ao
movimento do sistema.
Ao sistema descrito anteriormente foi então adicionado um amortecedor linear, que
exerce a força de amortecimento:
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FD = −C.ż

(3.1.8)

Figura 3.2: Sistema massa-mola com amortecimento, [Dixon, 1999]
Na equação acima o sinal negativo indica amortecimento positivo, ou seja, a direção da
força de amortecimento é contrária a direção do movimento da massa m. O parâmetro
C é chamado de coeficiente de amortecimento, e sua unidade básica é N.s/m.
Assim, dado que o sistema sofreu uma perturbação e encontra-se em movimento de
oscilação livre na posição z e com velocidade ż, as forças agindo sobre o sistema são:

FZ = −C.ż − K.z

(3.1.9)

Aplicando a segunda lei de Newton, a aceleração conseqüente do movimento é dada
por:

m.z̈ = −C.ż − K.z
A equação do movimento torna-se então de forma análoga a equação(3.1.4)
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(3.1.10)

z̈ +

C.ż K.z
+
=0
m
m

(3.1.11)

Usando a notação D para d/dt e dividindo por z, a equação (3.1.11) torna-se então a
equação caracterı́stica:

D2 +

K
C
D+
=0
m
m

(3.1.12)

A resolução da equação (3.1.12) definirá então a natureza do sistema caso D seja real
(sistema não-oscilatório) ou complexo (sistema oscilatório amortecido).
C
D=−
±
2m

r

K
C2
− D = −α ±
2
4.m
m

q

2
α2 − ωN

(3.1.13)

Onde α é chamado de fator de amortecimento (1/s) e ωN é a freqüência natural do
sistema não-amortecido (rad/s). A solução matemática será então complexa (fisicamente equivalente ao sistema oscilatório amortecido) se ωN for maior que α.
Nesse caso a equação dinâmica será dada em termos da freqüência natural nãoamortecida ωN , da razão de amortecimento ζ, do deslocamento z e da freqüência
natural amortecida ωD na forma:

2
z̈ + 2.ζ.ωN .ż + ωN
.z = 0

(3.1.14)

O comportamento do sistema livre pode ser expresso por:
α
C
C
ζ=
=
= √
ωD =
ωN
2.m.ωN
2 m.K

q

2
ωN
− α2 = ωN

p
1 − ζ2

(3.1.15)

Onde o deslocamento real em um instante de tempo t é:

z = Z0 .e−α.t sin ωD .t + φ
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(3.1.16)

A amplitude Z0 e o ângulo de fase φ dependem das condições iniciais z e ż. Já os
parâmetros α e ωD são propriedades do sistema.
Este resultado pode ser comparado ao do item anterior, o caso não-amortecido, dado
pela equação (3.1.6):

z = Z0 . sin(ωN .t + φ) = 0

(3.1.17)

O termo exponencial adicional existente entre as equações (3.1.6) e (3.1.16), e−α.t , é
o responsável pelo término da oscilação. Este é o propósito do amortecimento, e α é
o fator de amortecimento (α = ζ.ωN ).

3.1.3

Vibração Forçada Amortecida

O movimento de ride de um veı́culo tem como principal fonte de excitação o perfil
de uma dada pista por onde o veı́culo trafega. Tal pista pode ser submetida a uma
análise no domı́nio da freqüência, com a resposta do veı́culo no espectro de freqüência
excitado pela pista sendo o produto da PSD (power spectral density function) da pista
e da função de resposta do ride do veı́culo analisado.
Seja em uma freqüência em particular ou em uma faixa estreita de freqüência, a
pista possui uma amplitude efetiva, e o veı́culo possui uma razão de resposta que é
aplicável naquela freqüência especı́fica ou faixa em particular. A figura (3.3) mostra
um modelo de um GL amortecido (como o modelo da figura 3.1) sobre um perfil de
pista com posição vertical variável ZR .
A equação de movimento é então dada por:

m.z¨B + C.z˙B + K.zB = K.zR + C.z˙R

(3.1.18)

Esta é uma equação diferencial linear. Para um perfil de pista senoidal ZR , a resposta
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forçada se dá na freqüência de excitação, com uma amplitude definida pela transmissibilidade do modelo multiplicado pela amplitude do perfil da pista em um dado
momento. A transmissibilidade pode ser expressa em função da razão de freqüência
r:

r=

ωR
fR
=
ωN
fN

(3.1.19)

Resultando então em:

TS = [

(1 + 4.ζ 2 .r2 )
]1 /2
(1 − r2 )2 + 4.ζ 2 .r2

(3.1.20)

A figura (3.4) mostra a variação da transmissibilidade (TS ) com a razão da freqüência
(r) para diversos valores de razão de amortecimento (ζ).
Como fica claro na figura acima e a partir da equação (3.1.20), para fatores de
amortecimento crescentes a resposta do sistema em r = 1 (freqüência da pista igual
a freqüência do sistema) é reduzida, efeito desejado em um sistema de suspensão
veicular.

3.2

Teoria de Sistemas Multicorpos

3.2.1

Introdução aos Sistemas Multicorpos

Pode-se considerar que a base da teoria de sistemas multicorpos foi estabelecida por
Newton em 1686 com os estudos de partı́culas, mas foi a partir de Euler em 1775 com
a introdução de corpos rı́gidos no estudo da mecânica que os principais elementos da
teoria foram estabelecidos. As equações de Newton-Euler foram então usadas para a
modelagem de vı́nculos, através do Princı́pio do Corpo Livre [Schiehlen, 1997].
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Figura 3.3: Sistema massa-mola com vibração forçada, [Dixon, 1999]

Figura 3.4: Transmissibilidade de um sistema com amortecimento, [Dixon, 1999]
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Em 1743 um sistema de corpos rı́gidos vinculados distinguindo as forças aplicadas e
as forças de reação foi proposto por d’Alembert (princı́pio de d’Alembert). Partindo
desse princı́pio Lagrange apresentou uma formulação matemática combinando-o com
o Princı́pio de Trabalho Virtual, resultando em um número mı́nimo de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Dando continuidade a seu trabalho Lagrange
aplicou em 1788 o Princı́pio Variacional a energia cinética e potencial total do sistema considerando vı́nculos cinemáticos. O resultado correspondente às coordenadas
generalizadas é conhecido como as equações de Lagrange do primeiro e do segundo
tipo. As equações do primeiro tipo representam o conjunto de equações diferenciais
algébricas e as do segundo tipo, o conjunto mı́nimo de equações diferenciais ordinárias.

Jourdain apresentou em 1913 uma extensão do Princı́pio de d’Alembert válido para
sistemas holonômicos. Para sistemas não holonômicos, as velocidades generalizadas,
identificadas como velocidades parciais, foram introduzidas por Kane e Levinson,
resultando em uma descrição compacta de sistemas multicorpos [da Silva, 2004].

O diagrama apresentado por [Costa, 1991] ilustrado na figura (3.5) mostra de maneira
simplificada as relações entre as várias formas de descrever as equações que modelam
o comportamento do sistema.

O software usado neste trabalho (ADAMS) é baseado no formalismo numérico e utiliza
o método de Lagrange para a construção dos sistemas de equações.

Na seção a seguir a teoria de multicorpos usada no software ADAMS é apresentada, de
acordo com o trabalho de [da Silva, 2004]. Primeiramente são mostradas as definições
de coordenadas generalizadas, vı́nculos de juntas e movimentos e então são apresentados os formalismos e as análises realizadas pelo software. As análises abordadas na
seção são as de condições iniciais, cinemáticas e dinâmicas.
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Figura 3.5: Diagrama simplificado de descrição de um sistema dinâmico [Costa, 1991]
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3.2.2

Coordenadas Generalizadas

Em um sistema multicorpos a posição relativa de cada um dos corpos em relação
ao referencial inercial do sistema é dada por um vetor posição que contém as três
coordenadas cartesisanas do centro de massa do corpo e pelo vetor definido pelos
ângulos de Euler correspondentes à seqüência de rotações 3-1-3 (rotação em torno do
eixo Z seguida por rotação em torno do eixo X e por nova rotação em torno do eixo
Z) como segue:

p = [xyz]T

(3.2.1)

ε = [ψφθ]T

(3.2.2)

Assim para um corpo rı́gido i qualquer em um sistema, o conjunto das coordenadas
associadas a este corpo é dado pelo vetor:

qi = [pε]T

(3.2.3)

No cálculo cinemático utilizado pelo software ADAMS quatro referenciais auxiliares
→
→
→
são utilizados: o referencial inercial N = {−
n1 −
n2 −
n3 }, o primeiro referencial auxiliar
−
→
−
→
−
→
−
→−
→−
→
0
0
0
do corpo B 0 = {b1 b2 b3 }, o segundo referencial auxiliar do corpo B 00 = {b1 00 b2 00 b3 00 } e
→−
−
→−
→
o referencial fixo no corpo B = { b1 b2 b3 }. A seguir são descritas as transformações
entre esses referenciais.



cos ψ − sin ψ 0


−
→−
→−
→
→
→
→
{b 1 0 b 2 0 b 3 0 } = {−
n1 −
n2 −
n3 } 
 sin ψ
0
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cos ψ
0




0 

1



1

0



0


−
→−
→−
→
−
→−
→−
→ 

{b1 00 b2 00 b3 00 } = {b1 0 b2 0 b3 0 } 
0
cos
θ
−
sin
θ


0 sin θ cos θ



cos φ − sin φ 0

−
→−
→−
→ 
→−
−
→−
→
{ b1 b2 b3 } = {b1 00 b2 00 b3 00 } 
 sin φ

cos φ

0

0




0 

1

→−
−
→−
→
→
→
→
{ b1 b2 b3 } = {−
n1 −
n2 −
n3 }A, onde A é a matriz:



cos ψ cos φ − sin ψ cos θ sin φ − sin ψ cos θ cos φ − cos ψ sin φ


 sin ψ cos φ + cos ψ cos θ sin φ

sin θ sin φ

cos ψ cos θ cos φ − sin ψ sin φ
sin θ cos φ

sin ψ sin θ




− cos ψ sin θ 

cos θ

A figura (3.6) ilustra as transformações acima:
Baseado na escolha de coordenada generalizada as velocidades longitudinal e angular
do corpo são obtidas como:

u = ṗ

(3.2.8)

ω = B.ε̇ ≡ B.ζ

(3.2.9)

Onde:
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Figura 3.6: Rotações dos ângulos de Euler, [da Silva, 2004]



sin φ sin θ 0

cos φ






B = [
 cos φ sin θ 0 − sin φ 
cos θ
1
0

(3.2.10)

Na equação (3.2.9) ω é a velocidade angular do corpo no sistema de coordenadas local
B.
Por fim, a relação entre a derivada temporal da matriz de orientação do corpo rı́gido
A e ω é dada por:
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e = A.Ȧ
ω

(3.2.11)

e é a matriz determinada pelo operador anti-simétrico:
Onde ω


0


e =  ωz
ω

−ωy

−ωz
0
ωx

ωy




−ωx 

0

Para um sistema contendo nb corpos, o vetor das coordenadas generalizadas q pode
ser definido como:

q = [q1T q2T . . . qnT b]T = [q1 q2 . . . qn ]T

(3.2.13)

com n = 6nb.

3.2.3

Juntas no software ADAMS

As juntas no software ADAMS são vı́nculos de configuração que atuam em determinadas coordenadas generalizadas. Matematicamente, tal vı́nculo toma forma na
expressão:

Φ(q) = 0

(3.2.14)

Tome-se como exemplo uma junta de revolução agindo entre dois corpos resulta em
cinco vı́nculos como os da equação (3.2.14) permitindo assim apenas um grau de
liberdade entre os dois corpos vinculados pela junta.
Tomando-se a derivada temporal da equação (3.2.14), resultam as equações de velocidades cinemáticas dos vı́nculos:
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Φq q̇ = 0

(3.2.15)

Derivando novamente a equação (3.2.15) são obtidas as equações de acelerações cinemáticas
de vı́nculo:

Φq q̈ = −(Φq q̇)q ≡ τ

(3.2.16)

As equações (3.2.14), (3.2.15) e (3.2.16) garantem que a evolução do sistema faça
sentido, ou seja, uma vez que o modelo é construı́do, suas partes movam-se de tal
forma que os vı́nculos impostos pelas juntas são satisfeitos a todo instante.

3.2.4

Movimentos no software ADAMS

No software ADAMS os movimentos indicam que uma coordenada generalizada do
sistema ou uma expressão dependente de coordenadas generalizadas explicitamente
depende do tempo. Assim, os movimentos podem ser descritos como segue:

Φ(q, t) = 0

(3.2.17)

De forma análoga a feita para se definir as velocidade e acelerações cinemáticas de
vı́nculo, pode ser encontrada as seguintes equações:

Φq (q, t)q̇ = −Φt (q, t)

(3.2.18)

Φq (q, t)q̈ = −(Φq q̇)q q̇ − 2Φqt q̇ − Φtt (q, t)

(3.2.19)

As equações (3.2.18) e (3.2.19) são obtidas derivando-se respectivamente uma e duas
vezes a equação (3.2.17).
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Assim, para um conjunto de coordenadas generalizadas serem consistentes, devem
satisfazer as posições, velocidades e acelerações cinemáticas impostas pelas condições
de movimento, da mesma forma que para os vı́nculos de junta.

3.2.5

Análise de Condição Inicial

No software ADAMS a análise de condições iniciais está relacionada com a determinação de uma configuração consistente do sistema multicorpos modelado no instante inicial t0 , o inı́cio da simulação. Durante a análise de condições iniciais, o
sistema deve ser montado de forma consistente.
Para tal, o conjunto de coordenadas generalizadas deve satisfazer as equações de
vı́nculos:

Φ(q, t0 ) = 0

(3.2.20)

A mesma premissa vale para as velocidades generalizadas, que devem ser consistentes
para satisfazer as equações de vı́nculos de velocidades:

Φq (q, t0 )q̇ = −Φt (q, t0 )

(3.2.21)

Normalmente uma solução que satisfaz as equações de vı́nculos de posição não-lineares
é encontrada com poucas iterações, e a aproximação falha apenas caso a linearização
do sistema represente muito mal o sistema não-linear. Porém mesmo que o sistema
lide com grandes não-linearidades, a definição de um conjunto de coordenadas iniciais
suficientemente próximas da solução já garantem a convergência do problema inicial.
O mesmo raciocı́nio vale para a análise de velocidade inicial, com a vantagem que as
equações de vı́nculo já se encontram na forma linear, e assim basta uma iteração para
encontrar a solução inicial.
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Para o problema da análise de condições iniciais de aceleração e forças uma solução
linear do sistema modelado pelas equações de movimento e equações das acelerações
cinemáticas de vı́nculo devido à ausência de forças de atrito.
"

M

Φq (q0 )

Φ(q)0

0

#"

q̈

#

"
=

λ

F
−Φq q̈

#

"
=

F

#
(3.2.22)

τ

O sistema da equação (3.2.22) é um sistema linear, e como tal o processo iterativo
converge tipicamente em uma iteração. O usuário não especifica uma aceleração
inicial. Assim as forças de reação e acelerações iniciais são calculadas baseando-se no
cálculo da posição inicial, velocidade inicial e forças aplicadas ao sistema no instante
inicial.
Além de q̈, a solução do sistema também fornece a solução dos multiplicadores de
Lagrange λ. As forças e torques de reação devido às juntas do modelo são calculadas
pelas equações a seguir:

FN = −(

∂ Φ̇(j) (j)
)λi
vi

(3.2.23)

TN = −(

∂ Φ̇(j) (j)
)λi
ωi

(3.2.24)

O ı́ndice N indica que as grandezas são descritas no referencial inercial do sistema,
onde vi são as velocidades, ωi são as velocidades angulares dos corpos e Φ(j) representa
o conjunto de equações introduzidas em decorrência das juntas.

3.2.6

Análise Cinemática

Para o cálculo da análise cinemática normalmente é necessário um número de equações
de vı́nculos independentes igual ao número de coordenadas generalizadas no modelo.
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Para que o sistema realmente altere sua configuração no tempo é necessário que alguns
desses vı́nculos sejam movimentos.

Análise Cinemática de Posições
Dada a posição de um sistema no instante de tempo t0 , o problema cinemático é
determinar a posição do sistema em um instante t1 > t0 . Devido a natureza nãolinear das equações de vı́nculos, o método iterativo de Newton-Raphson é usado no
software ADAMS a fim de calcular a posição q1 no instante t1 . O método usa a
expansão de Taylor empregada na linearização das equações de vı́nculos não-lineares.

Φ(q1 , t1 ) = Φ(q0 , t1 ) + Φq (q0 , t1 )(q1 − q0 )

(3.2.25)

A matriz Φ(q0 , t1 é quadrada desde que o número de vı́nculos no sistema seja igual ao
número de coordenadas generalizadas. Outra propriedade da matriz é ser inversı́vel,
já que as equações de vı́nculos são independentes.
(0)

Baseado no integrador explı́cito uma configuração inicial q1 é determinada e o algoritmo iterativo prossegue a cada iteração j encontrando a correção ∆(j) .

(j)

Φ(q0 , t1 )∆(j) = −Φ(q1 , t1 )

(3.2.26)

O processo iterativo então só é interrompido quando a correção ∆(j) e/ou o residual
(j)

Φ(q1 , t1 ) torna-se suficientemente pequeno.
Assim como na análise de condições iniciais, a análise cinemática pode falhar a linearização do sistema não seja boa o suficiente, ou seja, as condições iniciais estejam
muito distantes de uma solução consistente.
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Análise Cinemática de Velocidades
Uma vez que as equações de vı́nculo de velocidades são lineares, a análise cinemática
de velocidades é a continuação da análise de posições. Uma vez que a posição q1
esteja disponı́vel após o cálculo cinemático de posições, a matriz Φ(q1 , t1 ) é calculada
e o sistema linear determinado pela equação (3.2.18) resolvido.

Análise Cinemática de Acelerações
A resolução da análise cinemática de acelerações é direta, no instante t1 é encontrada
a solução do sistema linear da equação (3.2.19). Uma vez que q̈ esteja disponı́vel,
os multiplicadores de Lagrange associados ao conjunto de vı́nculos do sistema são
computados como a solução do sistema linear a seguir:

ΦTq λ = F − Mq̈

(3.2.27)

Esta equação é idêntica a primeira coluna do sistema linear da equação (3.2.22) e de
fato representa precisamente as equações de movimento.

3.2.7

Análise Dinâmica

Para a análise dinâmica, algumas definições extras devem ser feitas em adição as
notações definidas anteriormente, de forma a serem usadas na formulação das equações
de movimento dos corpos rı́gidos.
M - matriz de massas generalizadas do sistema multicorpos.
J - matriz de inércias generalizadas expressas no referencial principal local do corpo.
K - energia cinemática total do corpo, definida por:
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1
1
K = uT M.u + ω T Jω
2
2

(3.2.28)

(q, q̇, t)[fn]T ∈ R6 - vetor de forças aplicadas
Q(q, q̇, t) ∈ R6 - força generalizada atuando no corpo rı́gido. Usualmente encontrada
pela equação:
#
" QP
(
)T f
Q=
Q
( R )T n

(3.2.29)

Com vP sendo definido como a velocidade do ponto de aplicação da força externa P,
as projeções são definidas pelos seguintes operadores:
P
Y

R
Y

=

∂vP
∂u

(3.2.30)

=

∂ω
∂ζ

(3.2.31)

Formulação das equações de movimento no software ADAMS
O software ADAMS utiliza a formulação de Lagrange para basear seus cálculos
dinâmicos. Considerando a escolha de coordenadas generalizadas e as definições de q
apresentadas na equação (3.2.3 a formulação de Lagrange pode ser reescrita para um
corpo rı́gido como:

d
dt

"

( ∂K
)T
∂u
)T
( ∂K
∂ζ

#

"
−

( ∂K
)T
∂p
)T
( ∂K
∂ε

#

"
+

ΦTp .λ
ΦTε .λ

#

#
" QP
(
)T f
=
Q
( R )T n

(3.2.32)

As equações de movimento são obtidas agrupando-se as equações de movimento
definidas para cada corpo.
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Analisando as partes da equação (3.2.32)
d ∂K T
(
) = M.ü
dt u

(3.2.33)

∂K T
) =0
p

(3.2.34)

(

E definindo a quantidade de movimento angular como

Γ≡

∂K
= BT JBζ
∂ζ

(3.2.35)

A equação (3.2.32) pode ser reformulada pelas equações (3.2.36) e (3.2.37)

M.ü +

ΦTp .λ

P
Y
= ( )T f

(3.2.36)

R

Y
∂K
Γ−
+ ΦTε .λ = ( )T n
∂ε

(3.2.37)

As equações diferenciais de primeira ordem (3.2.36) e (3.2.37) são chamadas de
equações diferenciais cinemáticas, uma vez que determinam como as forças externas
influenciam na quantidade de movimento translacional e angular no tempo.
A combinação das equações cinemáticas e diferenciais cinemáticas gera um conjunto
de equações que contém a informação necessária para a solução numérica da análise
dinâmica do sistema mecânico. Essas equações são descritas de (3.2.38) a (3.2.42)

M.ü +

ΦTp .λ

P
Y
− ( )T f = 0

Γ − BT JBζ = 0
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(3.2.38)

(3.2.39)

R
Y
∂K
T
Γ−
+ Φε λ − ( )T n = 0
∂ε

(3.2.40)

ṗ − u = 0

(3.2.41)

ε̇ − ζ = 0

(3.2.42)

Solução numérica para a análise dinâmica
As equações (3.2.38) a (3.2.42) indicam a ocorrência de relevantes alterações no
domı́nio do tempo. Além disso, a solução do sistema também deve satisfazer as
equações de vı́nculo cinemático, equações (3.2.17) a (3.2.19). Em decorrência desses
fatos a análise dinâmica é a de resolução mais difı́cil. É dado o nome de equações
diferenciais-algébricas ao conjunto de equações diferenciais e equações de vı́nculos.
O solver do software ADAMS em Fortran possui dois métodos confiáveis para resolução do sistema. As equações de vı́nculo cinemático de posição estão associadas
às equações diferenciais. Testes periódicos das equações de vı́nculo de velocidades e
acelerações são realizados neste algoritmo, chamado de GSTIFF no software ADAMS.
O segundo método reduz o problema para um problema analı́tico numericamente mais
simples. Neste método as equações de vı́nculo cinemático das velocidades passam a
ser resolvidas juntamente com as equações diferenciais. Este algoritmo é chamado de
SI2 e em geral resulta em respostas mais precisas.
O que segue o algoritmo de solução do problema é a integração das equações através de
uma formulação implı́cita de integração. Esta fórmula é a simplificação da fórmula de
Euler para um passo. A formulação encontra o valor da derivada de uma quantidade
ẏ1 no tempo por:
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ẏ1 =

1
1
ẏ1 − ẏ0
h
h

(3.2.43)

Baseando-se na equação (3.2.43), o problema do valor inicial ẏ = g(y, t), y = (t0 ) =
y0 é resolvido encontrando y(t1 ) = y1 no tempo t1 > t0 que é a solução da equação
(3.2.44) conhecida como a formulação discreta implı́cita de Euler.
1
1
y1 − y0 − g(t1 , y1 ) = 0
h
h

(3.2.44)

Quase sempre a função g é não-linear e precisa de uma solução interativa para a
solução do problema. O algoritmo usado pelo software ADAMS é o algoritmo de
integração de Newton-Raphson.
Baseada na formulação discreta implı́cita de Euler, todas as derivadas no tempo
presentes nas equações (3.2.38) a (3.2.42) são substituı́das e produzem um conjunto de
equações algébricas não-lineares. As equações de vı́nculo cinemático são introduzidas
neste sistema pela definição das funções de força F e T. As variáveis do sistema
não-linear são definidas pelo vetor y na equação (3.2.45):









y=









u




Γ 


ζ 


p 


ε 

λ 


f 

n

(3.2.45)

E o sistema não-linear pode ser reescrito como

Ψ(y) = 0
51

(3.2.46)

O allgoritmo de Newton-Raphson então resolve o problema. Portanto a primeira
previsão de y(0) da solução é encontrada através de um algoritmo de previsão baseado
em um integrador explı́cito. Uma vez a primeira previsão feita, o algoritmo se torna
iterativo dado pelas equações (3.2.47) e (3.2.48).

Ψ(y0 )∆(j) = −Ψ(y(j) )

(3.2.47)

y(j+1) = y(j) + ∆(j)

(3.2.48)

As interações são realizadas até que o resı́duo Ψ(y(j) ) e/ou a correção ∆(j) sejam
pequenos.

3.3

Ride

O estudo dos fenômenos de ride desenvolveu-se ao longo do século XX através da
aplicação da teoria de vibrações ao ambiente de funcionamento dos veı́culos automotores, especialmente a iteração do veı́culo com o pavimento no qual trafega, e
podem-se desenvolver através do entendimento do conforto humano quando exposto
a tais vibrações.
Uma vez que os veı́culos automotores trafegam em uma ampla faixa de velocidades
e dada a diversificada natureza das pistas usadas em todo o mundo, os sistemas
de suspensão experimentam vibrações em um amplo espectro de freqüências. Tais
vibrações são então transmitidas aos ocupantes e percebidas em pelos sentidos de
audição, visão e tato. O estudo do ride concentra-se nos fenômenos que estão contidos
em uma faixa de freqüência que vai de 1Hz até aproximadamente 100Hz. Dessa forma,
é comum dentro da indústria automotiva a divisão dos fenômenos de ride em termos
de freqüência de excitação, e a teoria de ride é então subdividida em ride primário
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(de 1Hz a 7Hz) e ride secundário (de 7Hz a 100Hz). Porém nessa faixa de freqüência
o veı́culo está exposto a excitações de diversas fontes, tais como vibrações do conjunto
motor e transmissão (relacionadas ao funcionamento do sistema), excitação de modos
de vibrar da carroceria e movimentação de amplitude variada da suspensão do veı́culo.
O estudo de ride e da dinâmica vertical do veı́culo concentra-se na transmissão das
vibrações entre o pavimento e o sistema de suspensão, até seus pontos de fixação ao
chassi ou carroceria do veı́culo e daı́ até os elementos de interface entre o veı́culo e
o condutor e passageiros, tais como assentos, direção e pedais, traduzindo-se assim
com a percepção ao ride do veı́culo [Gillespie, 1992].
A principal fonte de excitação abordada nesse trabalho é o perfil, ou rugosidade, de
pista e suas frequências de acordo com cada fenômeno de ride. Porém, de acordo
com o fluxograma apresentado na figura (3.7), outras fontes de excitação também
geram vibrações ligadas a percepção de ride pelos ocupantes do veı́culo. Tais fontes
são tratadas nesse trabalho como reações ao movimento de carroceria (movimentação
do conjunto powertrain sobre seus coxins) ou inerentes ao procedimento de simulação
proposto (vibrações do conjunto pneu e roda).

Figura 3.7: O sistema dinâmico de ride [Gillespie, 1992]
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3.3.1

Rugosidade do pavimento

A definição de rugosidade ou perfil de pista engloba desde potholes resultantes de
falhas localizadas no pavimento até as variações aletórias na superfı́cie das pistas,
que refletem as limitações práticas de precisão com a qual as pistas podem ser construı́das e mantidas. Faz parte ainda dessa definição obstáculos controlados tais como
lombadas e emendas de pista como em pontes e viadutos. Assim a rugosidade pode
ser descrita pelo perfil de elevação ao longo do qual o veı́culo trafega.
Em geral tais perfis podem ser descritos como a elevação vertical ao longo do eixo
longitudinal da pista ou através de suas propriedades estatı́sticas, representadas por
exemplo pela função Power Spectral Density (PSD).
Em função de tais caracterı́sticas, perfis de pista especı́ficos são desenvolvidos para
teste e otimização de componentes e atributos na indústria automotiva. A performance e durabilidade de componentes de suspensão são alguns dos fatores mais
crı́ticos para o projeto de veı́culos e para o controle da resposta dinâmica do veı́culo
trafegando sobre um pavimento.
Muitas das superfı́cies de maior representatividade para fenômenos de ride são reproduzidas fielmente em pistas especiais de teste, que podem assim fornecer dados
objetivos em veı́culos instrumentados ou em modelos computacionais trafegando por
perfis idênticos aos observados nas pistas. Assim torna-se possı́vel desenvolver sistemas de suspensão que apresentam o comportamento desejado em tais obstáculos.
As pistas tipicamente usadas durante o desenvolvimento de ride de um veı́culo podem
ser classificadas de forma simplificada em dois tipos de eventos:
- Eventos discretos.
- Eventos aleatórios.
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Eventos discretos
São consideradas pistas de eventos discretos aquelas que apresentam perfil de elevação
bem definido, com a finalidade de excitar fenômenos de ride de frequência especı́fica,
de forma a possibilitar a avaliação de movimentos isolados de carroceria ou a performance de componentes especı́ficos de suspensão.
Outra caracterı́stica importante das pistas consideradas como eventos discretos é a
grande repetibilidade de resultados que é possı́vel atingir com um veı́culo. Uma vez
que o obstáculo é bem caracterizado, também é possı́vel avaliar com maior rigor a
influência de outros fatores tais como velocidade e atitude da suspensão.
Um importante exemplo de evento discreto são as lombadas. Em pistas reais, tais
obstáculos têm como função reduzir a velocidade do tráfego, com o intuito de aumentar a segurança da via. Tipicamente esses obstáculos têm perfil com entrada
suave a elevação bastante significativa quando comparada ao seu comprimento. A
caracterı́stica de entrada suave permite o trabalho da suspensão predominantemente
na direção vertical, evitando assim grandes impactos longitudinais, o que permite o
estudo de diversas caracterı́sticas de ride tais como bounce (deslocamento vertical)
e proporcionalidade de bounce entre o eixo dianteiro e traseiro e amortecimento dos
eixos dianteiro e traseiro em baixas frequências. A figura(3.8) mostra um perfil de
lombada e o resultante deslocamento vertical de roda observado.
Outro exemplo de grande importância são as chamadas tiras de impacto. Tais eventos
são formados de obstáculos curtos e de baixa elevação com entrada em formato degrau, com a finalidade de simular por exemplo emendas de viadutos. As tiras podem
ser construı́das em diversas dimensões e materiais. Ao provocar um impacto predominantemente longitudinal no sistema de suspensão, estes eventos excitam frequências
mais altas gerando carregamentos nas buchas de suspensão. Estas buchas têm então
a finalidade de filtrar as vibrações geradas pelo impacto, evitando que a carroceria
do veı́culo seja excitada, fornecendo assim bo isolamento de impacto. A figura (3.9)
mostra a resposta de aceleração na massa não suspensa para um veı́culo passando
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Figura 3.8: Perfil de lombada e deslocamento vertical de roda em lombada

por tiras de impacto.

Figura 3.9: Resposta de aceleração da massa não suspensa em tira de impacto

Uma limitação destas pistas é o espectro de frequências de excitação em geral limitado,
sendo necessário assim desenvolver outros perfis de pista para capturar fenômenos de
ride presentes nas vias de tráfego externas aos campos de provas.
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Eventos aleatórios
As chamadas pistas com entrada aleatória têm como caracterı́stica principal um espectro de frequências de excitação significativas maior, sendo assim importantes para
a avaliação de fenômenos como harshness e powertrain shake, que se apresentam em
faixas de frequência mais largas.
Tais pistas também são utilizadas como eventos de rotas de durabilidade, pois dependendo da elevação média da pista, carregamentos de diversas magnitudes tornam-se
presentes nos componentes de suspensão e carroceria do veı́culo avaliado.
Talvez a superfı́cie mais caracterı́stica dessa classe de eventos aleatórios seja a chama
Belgian Blocks ou Belgian Pavé. Esta psta tı́pica de alguas regiões da Bélgica, França,
Holanda e Alemanha na verdade foi produto da manutenção deficiente (ou até mesmo
negligenciada) de estradas construı́das usando blocos de pedra como pavimento durante a segunda guerra mundial. Automóveis vendidos no mercado europeu durante o
perı́odo imediatamente pós-guerra apresentavam rápida deterioração de componentes
como amortecedores e buchas de suspensão e falhas estruturais de diversas formas.
Com isso este tipo de estrada passou a fazer parte do conjunto de pistas avaliadas
por toda a indústria automotiva, com reconstruções em diversos campos de provas ao
redor do mundo. Um exemplo tı́pico é a pista denominada Belgian Pavé ou Belgian
Blocks no campo de provas de MIRA (British Motor Industry Research Association)
([Fogg, 5 56]). Esta pista foi construı́da usando blocos de pedra aleatórios com comprimento entre 0.15 e 0.23m, variação de altura do perfil vertical de ±0.025m e um
padrão de repetição entre 4.5 e 6m. A figura (3.10) mostra a elevação vertical de uma
pista do tipo Belgian Blocks e o espectro de frequências excitado pela mesma.
Além da superfı́cie chamada de belgian blocks, outro pavimento de interesse para o
ride secundário é denominado de emendas irregulares. Tal pavimento é caracterizado
por diversos obstáculos de altura variável (em geral com elevação vertical entre 5mm e
10mm e com diferentes ângulos de inclinação em relação a direção principal da pista).
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Figura 3.10: Elevação vertical e PSD de pista do tipo Belgian Blocks
Estes obstáculos são bastante comuns em estradas brasileiras, reflexo das técnicas
de construção de pavimento e de manutenção das estradas, que devido às grandes
cargas de caminhões e incidência de chuvas apresentam buracos ao longo da via que
são então cobertos com asfalto e pedras sem manter o mesmo nı́vel de elevação da
pista principal.
Estes eventos apresentam em geral uma significativa parcela de excitação longitudinal,
e com espectro de freqüência de excitação bastante variado, devido a grande variedade
de emendas produzidas no processo de recuperação das vias.
Uma vez caracterizados os tipos de eventos mais representativos para o estudo do ride
em toda sua faixa de frequência, é possı́vel descrever os diversos fenômenos e como
estes são percebidos e avaliados pelo corpo humano.
O método apresentado neste trabalho permite a avaliação e otimização dos fenômenos
de ride primário com grande precisão, porém o foco principal das análises descritas
nos capı́tulos posteriores é o estudo e simulação de ride secundário, uma vez que o
mesmo apresenta forte dependência do pneu, e a modelagem de pneus para o estudo
de ride secundário é complexa e bastante onerosa.
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3.3.2

Ride Primário

O espectro de freqüências do ride primário (de 1Hz a 7Hz) compreende diversos
fenômenos, e caracteriza-se por maiores amplitudes de movimento de carroceria e
grande influência de componentes tais como molas, amortecedores e barras estabilizadoras. De modo a caracterizar os principais fenômenos e seus parâmetros de
influência, os tópicos subsequentes desta seção apresentam as caracterı́sticas dos
fenômenos de ride primário.
Os tópicos a seguir apresentam definições e discussões acerca de alguns dos principais
fenômenos do ride primário.

Movimentação vertical (bounce)
Ao longo do século XX a teoria de ride foi amplamente discutida na indústria automotiva, e o principal foco desde o princı́pio foi o de controle dos movimentos de
carroceria em grandes amplitudes e baixa freqüência de excitação vertical.
O fenômeno de bounce caracteriza-se pela movimentação vertical da carroceria do
veı́culo em resposta as mudanças de elevação da pista em que trafega. Tal movimentação se dá em baixas freqüências, nas faixas de freqüência dos modos de vibrar
de suspensão. A figura (3.11) mostra o comportamento ideal e o comportamento real
de um veı́culo sobre obstáculo.
Em geral carros de passeio possuem freqüências de ride na ordem de 1.2Hz a 1.6Hz
para o eixo dianteiro e traseiro. Os principais parâmetros que influenciam o fenômeno
de bounce são as constantes elásticas de mola e as acurvas de amortecedor escolhidas
para um dado veı́culo.
De forma simplificada, modelos de 1 grau de liberdade como o apresentado na seção
(3.1.3) podem ser usados para estimativas iniciais de amplitude de movimentação
vertical em um sistema de suspensão conhecido. Da mesma forma o amortecimento
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Figura 3.11: Definição de bounce
desta suspensão pode ser avaliado em termos do decaimento da movimentação de
roda após um dado obstáculo, seja ele de grande ou pequena amplitude.

Balanço de Deslocamento
Além de caracterizar o fenômeno de bounce, eventos de baixa freqüência também são
importantes para a definição e otimização do balanço de movimentação e amortecimento entre as suspensões dianteira e traseira. Este balanço tem papel importante,
pois ajuda a definir o comportamento de pitch do veı́culo.
Um bom exemplo é um veı́culo que tenha este balanço dividido igualmente entre a
suspensão dianteira e traseira. Caso esta movimentação ocorra fora de fase, induzirá
ao veı́culo um pronunciado comportamento de pitch, localizado entre os eixos do
veı́culo, em geral próximo aos assentos dianteiros. Assim não é incomum encontrar
veı́culos de passeio atualmente com maior movimentação em um dos eixos.

Headtoss
Ao longo das últimas décadas houve uma tendência de aumento na rigidez lateral dos
sistemas de suspensão, em geral através do uso de barras estabilizadoras. O motivo
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desse aumento é a busca por parte dos fabricantes de veı́culos com caracterı́sticas
de dinâmica lateral cada vez mai refinada. Dentro dessa busca, o nı́vel de rolagem
do veı́culo é fator de grande importância, pois afeta diretamente a estabilidade e
segurança dos automóveis.
Porém o acréscimo de rigidez de rolagem dos sistemas de suspensão traz também
um efeito colateral, que é o aparecimento de acelerações laterais e movimentações
percebidas em geral na cabeça dos ocupantes em eventos de baixa amplitude e deslocamento fora de fase entre os lados direito e esquerdo do veı́culo (fenômeno conhecido
como headtoss). Este fenômeno normalmente é subdividido em duas categorias: de
baixa frequência e grande amplitude e de grande freqüência e baixa amplitude.
O compromisso entre baixos nı́veis de gradiente de rolagem e a minimização do headtoss é de grande importância na definição do acerto de suspensão em um veı́culo moderno. Para tal é necessário em geral balancear as curvas de extensão e compressão dos
amortecedores (para baixas frequências) e otimizar os valores de rigidez das buchas
de barra estabilizadora e braços de controle do sistema (para altas freqüências).

3.3.3

Ride Secundário

Os fenômenos de ride secundário ocorrem em uma faixa de freqüências acima da
faixa do ride primário, entre 8 Hz e 100 Hz. Estes fenômenos são caracterizados
principalmente por vibrações causadas pela rugosidade do pavimento e por diferentes
perturbações em pistas de pavimentos bons ou mesmo severas.
Tais fenômenos são percebidos pelo motorista ou passageiros do veı́culo através dos
diferentes pontos de interface entre o ocupante e o veı́culo, tais como bancos, volante
de direção e assoalho. A resposta do corpo humano aos nı́veis de vibração do ride
secundário se dá de formas diferentes para cada fenômeno e é avaliada subjetivamente
pelos ocupantes, o que dá margem a diferentes interpretações do fenômeno.
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Ao contrário do ride primário, no ride secundário as amplitudes de movimento são
menores (e de freqüências maiores), e assim a maior influência se dá nos elementos
elásticos dos sistemas de suspensão como buchas de braço de controle, top mount dos
amortecedores e nos coxins do sistema powertrain. Além disso, e em especial para o
fenômeno de harshness, a rigidez e resposta em freqüência da carroceria do veı́culo
são também importantes na definição do comportamento do veı́culo.

Powertrain Shake

Em um veı́culo automotor moderno, o sistema powertrain (motor e transmissão)
representa grande parcela da massa e inércia do veı́culo completo. Em um veı́culo
compacto com massa aproximada de 1100kg, a contribuição do sistema powertrain é
de aproximadamente 14%. Levando-se em consideração a concentração desta massa
em torno do eixo dianteiro, a contribuição do sistema powertrain chega a 30% da
massa do eixo dianteiro.
Os efeitos de um conjunto de tal ordem de massa e com inércia significativa apoiado
em elementos elásticos (coxins) não devem ser desprezados na definição do ride de
um veı́culo. Mesmo desprezando as vibrações inerentes ao funcionamento do sistema,
as reações impostas ao conjunto powertrain devido às cargas provenientes do sistema
de suspensão geram grandes excitações no veı́culo, que são então percebidas por seus
ocupantes.
O fenômeno denominado powertrain shake ocorre em uma faixa de freqüências da
ordem de 7Hz a 25Hz. Tal faixa se traduz em movimentos de pequena a média
amplitudes e grande variação de acelerações. Por esse motivo o powertrain shake
pode ser subdividido em: powertrain shake de baixa freqüência (de 7Hz a 12Hz) e
powertrain shake de alta freqüência (de 12Hz a 25Hz), como mostra a figura (3.12).
A faixa de baixa freqüência (7Hz a 12Hz) caracteriza-se por maiores amplitudes de
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Figura 3.12: Powertrain shake
movimento, enquanto na faixa de alta freqüência (de 12Hz a 25Hz) os nı́veis de aceleração são maiores. A definição das curvas de rigidez dos coxins tem grande influência
na interação das duas faixas de freqüência. Assim o desenvolvimento dos coxins passa
pelo compromisso entre deslocamento do sistema (permitido por componentes com
baixa rigidez) e nı́veis de aceleração em freqüências mais altas (em componentes com
grande rigidez). Em geral o shake de baixa freqüência tem grande interação com
outros fenômenos como impactos (na forma de decaimento das vibrações excitadas
por um impacto singular).

Harshness
A partir de 25Hz e até aproximadamente 100Hz, o nı́vel de vibrações do veı́culo a
partir da interação pneu-pavimento passa a ser de amplitude muito baixa, e inclui
modos de vibrar da carroceria do veı́culo. Tal fenômeno é chamado de aspereza (ou
harshness) e é percebido pelos ocupantes nas regiões de interface entre os mesmos e
o veı́culo. As principais regiões são então: o volante de direção, assoalho e bancos.
Os principais elementos de suspensão que tem a função de filtrar tais vibrações são os
pneus e as buchas de suspensão. Nesta faixa de freqüência as buchas trabalham em
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torno do seu ponto de equilı́brio, dentro da região de rigidez linear do componente.
Dessa forma a definição das caracterı́sticas do material elástico e da dureza usada
no componente (bucha) é fundamental na otimização do comportamento do veı́culo
quanto a aspereza.
O método de simulação proposto neste trabalho não inclui um modelo flexı́vel da
carroceria do veı́culo (que seria fundamental para capturar os nı́veis de aspereza
transmitidos aos ocupantes). Assim a simplificação usada ao adotar uma carroceria rı́gida torna a resposta a rigidez das buchas a principal métrica comparativa no
trabalho de otimização. Assim para freqüências maiores o método deve ser adotado
para estudos de sensibilidade e comparativos qualitativos entre diferentes soluções de
elementos elásticos dos sistemas de suspensão.

Impacto Singular
O evento de tiras de impacto já foi apresentado na seção (3.3.1), e o fenômeno estudado em tais eventos é caracterizado por uma excitação singular e com espectro de
freqüências que engloba o de diversos eventos apresentados anteriormente (até 25Hz).
Além das buchas do sistema de suspensão, as caracterı́sticas dos coxins do sistema
powertrain influenciam a resposta do veı́culo em tiras de impacto, uma vez que a
energia aplicada ao sistema responde principalmente na faixa de powertrain shake.
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Capı́tulo 4
Desenvolvimento de Modelo de
Veı́culo Completo
Neste capı́tulo, será apresentado o modelo de veı́culo completo usado nas análises
de ride. Para o desenvolvimento deste modelo serão definidos componentes diversos
de suspensão com as caracterı́sticas não-lineares de um veı́culo compacto, além da
definição de canais de instrumentação usados para correlação com os dados de pista.
A validação do modelo é apresentada através de comparativos entre sinais medidos
e simulados para os canais de correlação, de forma a garantir que o comportamento
do modelo represente com fidelidade os movimentos e acelerações do veı́culo real em
pista. O software usado para o modelamento apresentado é o ADAMS.

4.1

Caracterı́sticas Gerais do Modelo

O modelo escolhido para demonstrar o potencial da metodologia sugerida de simulação de eventos de ride é o de um utilitário esportivo compacto, veı́culo com caracterı́sticas de suspensão elevada e com grande curso de atuação.
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Parâmetro do veı́culo
Peso Total
Peso Eixo Dianteiro
Massa Não-suspensa Dianteira
Peso Eixo Traseiro
Massa Não-suspensa Traseira
Distância Entre eixos
Bitola Dianteira
Bitola Traseira
Frequência Dianteira
Frequência Traseira
Altura do CG

Unidade
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
Hz
Hz
mm

1377
773.7
89.1
603.3
78.4
2494
1485
1451
1.28
1.33
640

Tabela 4.1: Caracterı́sticas gerais do veı́culo simulado
A modelagem necessária para as simulações consiste na divisão do modelo em subsistemas. Além disso, diversas caracterı́sticas gerais do veı́culo devem ser corretamente
representadas para garantir a correta integração de tais subsistemas. Tais caracterı́sticas estão expressas na tabela (4.1).

4.2

Modelo Completo e seus Subsistemas

O termo modelo completo deve ser encaixado no contexto do presente trabalho.
Através do uso de softwares de modelamento de sistemas multicorpos tais como
ADAMS é possı́vel modelar e simular uma grande variedade de subsistemas veiculares tais como subsistemas de chassis que incluem suspensão direção e freios, motor,
conjunto de transmissão e carroceria.
Neste trabalho então o termo modelo completo define o conjunto de subsistemnas
necessários para garantir a simulação apropriada dos fenômenos de ride que buscam
ser caracterizados através do método sugerido.
Desta forma, os subsistemas modelados que serão apresentados a seguir são:
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- Suspensão dianteira
- Sistema de direção
- Suspensão traseira
- Powertrain
- Carroceria

4.2.1

Suspensão Dianteira

A suspensão dianteira do veı́culo estudado é do tipo McPherson, com um braço de
controle com buchas convencionais e com eixo de orientação horizontal e direção
longitudinal. Além disso, a suspensão conta com barra estabilizadora montada ao
amortecedor dianteiro e ao subquadro dianteiro.
A figura (4.1) mostra o modelo de suspensão dianteira com seus vı́nculos e elementos
elásticos.
O conjunto mola-amortecedor dianteiro é modelado com cada componente em separado, e inclui também o batente de compressão e uma bucha de ligação entre a
carroceria e a suspensão em sua porção superior (chamada de top mount).
A mola usada é de rigidez constante (e representada por sua constante elástica KS f =
20N/mm), e o batente de compressão é representado por uma curva de deflexão
estática não-linear. A iteração entre os dois componentes cria um comportamento de
mola não-linear, importante no gerenciamento de cargas da suspensão dianteira e no
controle de movimentação vertical do eixo dianteiro em pistas de deflexão estática de
grande amplitude. A figura (4.2) mostra a curva de rigidez estática do batente de
compressão.
Os amortecedores possuem grande influência no ride de um veı́culo, ao permitir a
eficiente dissipação de movimentos verticais em diversas velocidades de deslocamento
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Figura 4.1: Detalhe do modelo de suspensão dianteira

vertical do conjunto pneu e roda resultante de obstáculos diversos. Usualmente esses
componentes são ajustados (passando por processo de avaliação e otimização denominado tuning) para diversas condições de pista. Amortecedores em veı́culos de
passeio em geral são precisamente caracterizados para velocidades de haste de até
1500mm/seg, o que assegura seu correto funcionamento nas condições normais de
uso do veı́culo. A curva de amortecimento resultante é da forma força x velocidade
de haste. A figura (4.3) mostra a curva caracterı́stica dos amortecedores dianteiros.
Com a finalidade de isolar a carroceria do veı́culo e atenuar a transmissão de vibrações
entre 15Hz e 100Hz (harshness), sistemas de suspensão em carros de passeio possuem
buchas elásticas em seus pontos de conexão entre chassi e carroceria. No caso de
uma suspensão do tipo McPherson, usualmente são três as buchas: bucha anterior do
braço de controle, bucha posterior do braço de controle e top mount.
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Figura 4.2: Curva de rigidez do batente de compressão dianteiro
Direção
Radial
Axial 1
Axial 2

Rigidez (N/mm)
1600
1600
320

Tabela 4.2: Rigidez da bucha do topmount dianteiro
Tais componentes exercem influência também nos demais atributos da dinâmica veicular (steering e handling), e as suas caracterı́sticas elásticas em geral são conflitantes
entre os atributos de dinâmica veicular. As figuras (4.4) e (4.5) e a tabela (4.2.1)
mostram as curvas de deflexão estática e os valores lineares de rigidez dos eixos principais de cada uma das três buchas.

4.2.2

Sistema de direção

O sistema de direção de veı́culo modelado é do tipo pinhão e cremalheira com assistência hidráulica. No software ADAMS o sistema é representado por sua geometria
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Figura 4.3: Curva dos amortecedores dianteiros

incluindo a geometria da coluna de direção e os ângulos entre as juntas universais que
interligam cada trecho da coluna.

Em simulações baseadas em load histories de wheel force transducers, usualmente a
demanda de ângulo de volante de direção é substituı́da pelo curso da cremalheira. No
protótipo fı́sico esta medição é realizada através de um transdutor de posição linear.
Então o sinal medido é usado como input de deslocamento da cremalheira no modelo
(representada por uma junta de translação), que por sua vez impõe rotações às rodas
dianteiras através do mecanismo formado pelas barras de direção e pela suspensão
dianteira. A figura (4.6) mostra a representação do modelo de sistema de direção com
suas juntas.
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Figura 4.4: Rigidez da bucha anterior do braço de controle dianteiro

4.2.3

Suspensão Traseira

O veı́culo modelado conta com suspensão traseira do tipo twistbeam (eixo de torção).
Este tipo de suspensão popularizou-se entre carros compactos e médios de tração
dianteira a partir dos anos 70. O sistema consiste de dois braços de controle longitudinais em geral soldados a uma viga de torção. Esta viga tem como função prover
rigidez a rolagem e lidar com os carregamentos vertical e lateral a que a suspensão
é submetida. Em geral tal viga faz também o papel de barra anti-rolagem nessa
arquitetura.
Dentre os motivos que viabilizaram a popularização deste tipo de suspensão pode-se
citar a facilidade de construção e montagem do sistema, o fato de ser um design bastante compacto e suas boas caracterı́sticas cinemáticas quanto a variação de ângulos
de convergência e cambagem. Entretanto há uma desvantagem significativa do ponto
de vista de ride, já que sua geometria e construção dificulta o isolamento das vibrações e aspereza vindas da pista, o que gera grande dependência das caracterı́sticas
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Figura 4.5: Rigidez da bucha posterior do braço de controle dianteiro
elásticas da bucha de ligação entre os braços de controle longitudinal e a carroceria
[Reimpell and Stoll, 1996]. A figura (4.7) mostra o modelo da suspensão completa no
software ADAMS.
A mola usada é de rigidez constante (e representada por sua constante elástica
KS f = 18N/mm), e o batente de compressão é representado por uma curva de
deflexão estática não-linear, tais como no modelo da suspensão dianteira. A iteração
entre os dois componentes cria um comportamento de mola não-linear, importante
no gerenciamento de cargas da suspensão traseira e no controle de movimentação
vertical do eixo traseiro em pistas de grande amplitude. A figura (4.8) mostra a
curva de rigidez estática do batente de compressão. A figura (4.9) mostra a curva do
amortecedor traseiro. O amortecedor traseiro é definido através do mesmo processo
de tuning usado no amortecedor dianteiro.
Assim como na suspensão dianteira, as buchas de suspensão traseira tem a finalidade
de isolar a carroceria do veı́culo e atenuar a transmissão de vibrações entre 15Hz e
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Figura 4.6: Modelo de sistema de direção

Figura 4.7: Modelo de sistema de suspensão traseira
100Hz (harshness). No caso de uma suspensão do tipo twistbeam, usualmente são
duas as buchas: bucha do braço de controle e top mount. A figura (4.10) e a tabela
(4.2.3) mostram as curvas de deflexão estática dos eixos principais de cada uma das
buchas.
A viga de torção pode ser modelada no software ADAMS seguindo diversas abordagens. No modelo usado, a viga é representada pela teoria de vigas de Timoshenko,
resultando em uma rigidez torcional de 480N.m/grau.
Os vı́nculos atuantes na suspensão traseira são mostrados na figura (4.11).
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Figura 4.8: Curva de rigidez do batente de compressão traseiro
Direção Rigidez (N/mm)
Radial
1600
Axial 1
1600
Axial 2
220
Tabela 4.3: Rigidez da bucha do topmount traseiro

4.2.4

Powertrain

O sistema de powertrain (representado pelo motor e transmissão do veı́culo) é uma
das fontes de excitação que causam vibrações significativas no veı́culo. Além das
vibrações causadas pela movimentação dos componentes do sistema e pelo funcionamento do motor a combustão interna, as reações aos movimentos de carroceria causam
movimentações do conjunto powertrain.
Essas reações são absorvidas pelo conjunto de coxins que servem de apoio ao sistema
powertrain. No modelo avaliado os coxins são três e estão dispostos da seguinte
maneira:
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Figura 4.9: Curva dos amortecedores traseiros
- LHS: coxim convencional (elemento elástico em borracha vulcanizada, com propriedades de elasticidade e amortecimento definidos pela dureza do material usado e
geometria de suas cavidades) de ligação entre o motor e a carroceria do veı́culo.
- RHS: coxim convencional de ligação entre a transmissão e a carroceria do veı́culo.
- Roll Restrictor : elemento de ligação entre o conjunto powertrain e a carroceria do
veı́culo posicionado ao longo do eixo longitudinal do veı́culo. Tem a função de limitar
a movimentação de rolagem do powertrain ao longo do eixo longitudinal do conjunto
(no caso analisado montado transversalmente ao veı́culo).
A figura(4.12) mostra a localização dos coxins e os vı́nculos do sistema.
Devido a suas formas geométricas e as propriedades do material usado, os coxins apresentam curvas de deflexão estática não-lineares nos três eixos principais dos componentes. As figuras(4.13), (4.14), (4.15) mostram as curvas de rigidez respectivamente
dos coxins RHS, LHS e roll restrictor.
75

Figura 4.10: Rigidez da bucha do braço de controle traseiro
A principal função dos coxins é filtrar as movimentações de frequência entre 8Hz e
15Hz (faixa de frequência tı́pica dos modos de vibrar do powertrain), denominadas
powertrain shake. Esse fenômeno tem como direções principais de excitação entradas
de carga nos eixos longitudinal e vertical do veı́culo.

4.2.5

Modelo Completo

A figura (4.16) mostra o modelo completo construı́do no software ADAMS.
A metodologia escolhida para representar os subsistemas no modelo é a de definir
toda a geometria relevante de cada subsistema e as caracterı́sticas não-lineares dos
componentes elásticos com a finalidade de representar precisamente o comportamento
elasto-cinemático do veı́culo. Dessa forma é possı́vel utilizar dados reais de projeto
de certo veı́culo e capturar o comportamento nas coordenadas de interesse da instrumentação com a fidelidade necessária.
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Figura 4.11: Vı́nculos atuantes na suspensão traseira

4.2.6

Wheel Force Transducer

Os transdutores de força (wheel force transducers ou WFT) são modelados no software ADAMS de forma a servirem de ponto de aplicação de forças e momentos tais
como medidos com o veı́culo real em pista. Além disso, de forma a manter a precisão das cargas a serem simuladas, o modelo de WFT usado leva em consideração a
massa adicionada ao sistema e a distância entre o ponto de aplicação das forças e a
coordenada do centro de roda do modelo.
A figura (4.17) mostra a topologia da representação da WFT no modelo e os vı́nculos
adicionados ao sistema.
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Figura 4.12: Vı́nculos atuantes no powertrain

4.3

Validação do Modelo

Em conjunto com o uso de WFTs, instrumentação extra com a finalidade de correlacionar o modelo multicorpos também foi adicionada ao veı́culo de teste. Tal
instrumentação consiste em transdutores de curso para medir os deslocamentos verticais de cada roda, extensômetros para leitura das cargas de mola e acelerômetros
em pontos diversos da suspensão e carroceria do veı́culo usado nas medições.
No modelo descrito anteriormente a mesma instrumentação é definida através de
elementos de medição e de comandos de geração de resposta no ambiente ADAMS.
Para fins de validação do modelo, as simulações de correlação realizadas foram divididas em 3 categorias distintas (baseadas em eventos de pista):
- Eventos discretos: simulação do veı́culo trafegando sobre lombadas bem caracterizadas em baixa velocidade;
- Eventos aleatórios: simulação do veı́culo trafegando sobre pistas de pavimento irregular como Belgian blocks (paralelepı́pedos) a velocidades moderadas;
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Figura 4.13: Curvas de rigidez do coxim RHS

- Eventos de excitação longitudinal: simulação do veı́culo trafegando sobre tiras de
borracha a baixas velocidades.

Além das curvas representando os sinais em cada evento, foram usados critérios baseados em amplitudes e valores RMS (root mean square) dos sinais aplicados apropriadamente de acordo com a natureza dos eventos avaliados.

O processo de validação nos diferentes eventos inclui ajustes em diversos parâmetros
do modelo, tais como variações em constantes e fatores de escala de rigidez e amortecimento de buchas. Tais ajustes são necessários para diminuir as diferenças entre os
sinais medidos e simulados com a finalidade de adequá-los ao critério de correlação
selecionado (diferença entre os sinais inferior a 10% em amplitude e valor RMS dos
sinais).
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Figura 4.14: Curvas de rigidez do coxim LHS

4.3.1

Eventos Discretos

Com a finalidade de validar o comportamento do modelo multicorpos em eventos de
perfil controlado com grande amplitude de movimento vertical de carroceria (evento
tı́pico de avaliação de ride primário) foi simulada a passagem do modelo em uma
lombada com perfil conhecido. A partir dos resultados da simulação os sinais de
deslocamento de roda, carga de mola e aceleração de massa não-suspensa são comparados com os sinais aquisitados com o veı́culo em pista durante as medições das time
histories usando WFTs. As figuras (4.18) e (4.19) apresentam as curvas resultantes
dos canais de correlação do modelo.

4.3.2

Eventos Aleatórios

As principais caracterı́sticas de pistas com eventos aleatórios já foram discutidas na
seção (3.3.1). A importância de incluir este tipo de pista no processo de validação
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Figura 4.15: Curvas de rigidez do coxim roll restrictor
do modelo se dá exatamente por sua principal caracterı́stica: a grande amplitude de
frequências de excitação.
Uma vez que a partir dos resultados de correlação em eventos discretos com grande
amplitude de movimento vertical como os da seção anterior é possı́vel acertar parâmetros
tais como massa não-suspensa e balanço de rigidez de molas e curvas caracterı́sticas de
amortecedor, ao avaliar este mesmo modelo em pistas com espectro de frequência de
excitação mais largo e menor amplitude vertical de movimento de carroceria podemos
concentrar os esforços de correlação em caracterı́sticas tais como curvas de rigidez e
fatores de amortecimento de buchas de suspensão. Dessa forma é possı́vel trabalhar
também no domı́nio da frequência através de PSDs e em sinais de aceleração de massa
suspensa e não-suspensa.
A pista escolhida para a validação do modelo é uma pista com piso conhecido como
Belgian Blocks. A figura (4.20) mostra a PSD do sinal de aceleração na massa nãosuspensa no eixo dianteiro do modelo e do veı́culo medido.
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Figura 4.16: Modelo de veı́culo completo
A figura (4.20) mostra nı́veis significativos de excitação vertical no modelo na faixa
de até 60Hz, o que permite afirmar que tal pista é significativo para a avaliação de
fenômenos de ride primário e secundário.
A partir dos resultados da simulação os sinais de deslocamento de roda, carga de mola
e aceleração de massa não-suspensa são comparados com os sinais aquisitados com o
veı́culo em pista durante as medições das time histories usando WFTs. As figuras
(4.21), (4.22) e (4.23) apresentam as curvas resultantes dos canais de correlação do
modelo.

4.3.3

Eventos de Excitação Longitudinal

Com a finalidade de validar o modelo multicorpos em pistas com grande excitação
longitudinal, importantes para fenômenos de ride secundário, foram conduzidas simulações de validação com o modelo trafegando em tiras de impacto com velocidades
variadas.
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Figura 4.17: Representação da WFT no software ADAMS
Tal evento serve para avaliar o comportamento longitudinal das buchas de suspensão
e dos efeitos provenientes da recessão longitudinal das rodas, efeito que se manifesta
através da geometria da suspensão e das caracterı́sticas elásticas das buchas. As
figuras (4.24), (4.25) e (4.26) mostram as curvas resultantes dos canais de correlação
do modelo.
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Figura 4.18: Validação do deslocamento das rodas em lombada

Figura 4.19: Validação das cargas de mola em lombada
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Figura 4.20: PSD de aceleração de massa não-suspensa em pista Belgian Blocks

Figura 4.21: Validação do deslocamento das rodas na pista Belgian Blocks
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Figura 4.22: Validação das cargas de mola na pista Belgian Blocks

Figura 4.23: Aceleração de massa não-suspensa traseira na pista Belgian Blocks
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Figura 4.24: Validação do deslocamento das rodas em tiras de impacto

Figura 4.25: Validação da carga de mola em tiras de impacto
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Figura 4.26: Aceleração de massa não-suspensa dianteira em tiras de impacto
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Capı́tulo 5
Simulação e Análise de Resultados
Neste capı́tulo, a partir do modelo apresentado anteriormente serão desenvolvidas as
análises e um estudo de caso a partir do método proposto. Dessa forma é possı́vel ajustar os parâmetros do controlador PID e evitar os chamados erros de deriva lenta em
grandezas tais como deslocamento de suspensão e aceleração de massa não-suspensa.
O estudo de caso consiste na comparação do modelo original descrito no capı́tulo
anterior em eventos tı́picos de ride com um modelo modificado em termos de valores de rigidez e amortecimento de componentes tais como amortecedores e buchas.
Finalmente, serão demonstrados sinais tipicamente utilizados em avaliações de ride
primário e secundário.

5.1

Metodologia de Simulação

A metodologia de simulação apresentada neste trabalho consiste no uso das séries temporais de forças e momentos aquisitadas através de wheeel force transducers (WFTs).
Tais séries em geral são medidas nas condições de teste necessárias para representação
de eventos de durabilidade (com carregamento e velocidade do veı́culo controlados),
e com frequência de amostragem de até 1kHz de acordo com o equipamento utilizado
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[?].
Em conjunto com o uso de WFTs, instrumentação extra com a finalidade de correlacionar o modelo multicorpos também foi adicionada ao veı́culo de teste. Tal
instrumentação consiste em transdutores de curso para medir os deslocamentos verticais de cada roda, extensômetros para leitura das cargas de mola e acelerômetros
em postos diversos da suspensão e carroceria do veı́culo usado nas medições.
Uma vez com as series temporais aquisitadas e com um processamento adequado dos
sinais medidos, os dados podem então ser usados para propósitos de simulação. A
partir do modelo de CAE apresentado no capı́tulo anterior, com todos os elementos
de sua suspensão modelados (incluindo suas não-linearidades), a rigidez estrutural
localizada também foi incluı́da em alguns dos pontos de ancoragem da suspensão,
assim como o sistema powertrain (motor e transmissão) e seus coxins. É importante
salientar que o critério adotado para levar em consideração a rigidez estrutural localizada foi adicioná-la caso sua magnitude fosse 10 vezes menor que a rigidez do
elemento elástico do mesmo ponto de ancoragem (bucha de suspensão).
A simulação para eventos de ride consiste na aplicação das séries temporais de cargas
medidas nas quatro rodas do veı́culo, substituindo o modelo de pneu por forças e
momentos. Um problema que surge em tal abordagem é o erro de deriva lenta no
modelo. Uma vez que o veı́culo na simulação não está se movendo (como no caso do
protótipo medido), as forças inerciais não são incluı́das e com isso a movimentação de
baixa frequência pode ser mal representada, ou até mesmo causar a deriva do modelo
virtual (devido ao processo de integração dos valores medidos). A solução encontrada
para este problema foi introduzir um controlador (nesse caso um controlador PID
linear) aplicado ao centro de gravidade do modelo. Quando bem ajustado (baseado
no critério de frequência), este controlador tende a simular as forças inerciais, e a
simulação correlaciona-se com os dados medidos mesmo para movimentos de baixa
frequência. Desta forma o controlador encarrega-se de equilibrar o peso do modelo
com as magnitudes das forças verticais nas rodas, assim o controlador atua como um
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filtro de baixa frequência.
A implementação do controlador no modelo apresentou bastante robustez, uma vez
que a alteração do conjunto de parâmetros e ganhos do controlador não mostrou
diferenças significativas nas respostas do modelo. Dessa forma tais ganhos foram
mantidos fixos no estudo de caso descrito a seguir.
O uso do controlador mencionado anteriormente representa a maior diferença entre
este método e o método apresentado em trabalhos tais como o de [Yang et al., 2006],
onde para evitar os erros de deriva lenta as forças verticais no centro da roda são
substituı́das pelos deslocamentos das rodas. Tal abordagem apresenta a limitação
de tornar inválida a alteração de parâmetros tais como peso do veı́culo e constante
elástica de molas, já que o deslocamento vertical das rodas é afetado por tais parâmetros.
A partir desta abordagem é possı́vel estudar e otimizar o comportamento de ride do
veı́culo para frequências de até 50Hz. Nesta faixa de frequência já é possı́vel avaliar
fenômenos de aspereza. O uso de um modelo rı́gido para a carroceria do veı́culo
(representada por suas caracterı́sticas de distribuição de peso e inércia tal como neste
trabalho) sugere que esse estudo seja feito de maneira qualitativa comparando-se
solucões diferentes de elementos elásticos (como buchas) a fim de mitigar respostas
demasiadas de aspereza do veı́culo.

5.2

Estudo de Caso

O estudo de caso apresentado neste trabalho consiste na comparação de resultados do
modelo original tal como foi descrito no capı́tulo anterior com um modelo modificado
de forma a apresentar respostas diferentes para as excitações dos eventos escolhidos.
A fim de investigar as respostas do veı́culo apresentado a fenômenos de ride primário
e secundário, o seguinte conjunto de eventos foi simulado para apresentar resultados
em diversos pontos do modelo:
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- Eventos de ride primário: simulação do veı́culo trafegando sobre lombadas em baixa
velocidade;
- Eventos de ride secundário: simulação do veı́culo trafegando sobre pistas de pavimento irregular como Belgian blocks (paralelepı́pedos) e pistas de emendas irregulares
a velocidades moderadas;
- Eventos de impacto e aspereza: simulação do veı́culo trafegando sobre tiras de
borracha a baixas velocidades e pavimentos irregulares a altas velocidades.
Com essas três categorias de eventos é possı́vel cobrir todo o espectro de frequência
tipicamente analisado em ride.

5.2.1

Modelo Modificado

O modelo modificado usado neste estudo de caso usa todas as caracterı́sticas principais
do modelo original tais como: geometria de suspensão, dados de massa e inércia de
carroceria e sistema de powertrain.
Assim as modeficações concentraram-se nos elementos elásticos das suspensões dianteira e traseira, aplicando-se fatores de escala às propriedades de rigidez e amortecimento destes elementos na forma a seguir.

Suspensão Dianteira
Na suspensão dianteira as seguintes caracterı́sticas do sistema foram alteradas:
- Amortecedor dianteiro: a curva de amortecimento por velocidade de atuação foi
multiplicada por um fator de escala de 1.5.
- Buchas de suspensão: para ambas as buchas do braço de controle dianteiro foram
aplicados fatores de escala de 0.5 na rigidez em cada direção principal e de 1.5 no
amortecimento das buchas.
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- Batente de compressão: o batente de compressão dianteiro foi prolongado em 10mm.
- Barra estabilizadora: a barra estabilizadora dianteira teve seu diâmetro reduzido
em 1.5mm.

Suspensão Traseira

Para a suspensão traseira as alterações do sistema foram:
- Amortecedor traseiro: a curva de amortecimento por velocidade de atuação foi
multiplicada por um fator de escala de 1.5.
- Bucha de suspensão: à bucha do braço de controle traseiro foram aplicados fatores
de escala de 0.5 na rigidez em cada direção principal e de 1.5 no amortecimento da
bucha.
- Batente de compressão: o batente de compressão traseiro foi prolongado em 10mm.

5.2.2

Resultados

A partir dos dois modelos desenvolvidos para o estudo de caso, denominados de Modelo Original e Modelo Modificado e das simulações realizadas no software MSC.Adams
os resultados são discutidos a seguir. As métricas utilizadas para a comparação de resultados nos modelos são métricas tipicamente avaliadas na indústria a fim de traduzir
o sinal simulado (ou medido) em grandezas mensuráveis e práticas para efeitos de
avaliação de alterações de componente e avaliação subjetiva em pista.
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Figura 5.1: Resultados de deslocamento de roda no evento lombada

Ride Primário

O comparativo de ride primário é realizado principalmente nos eventos de lombada
e paralelepı́pedos e leva em consideração as amplitudes de movimento dos eixos dianteiro e traseiro e do sinal medido no trilho do banco do motorista (para o evento
de lombada). Além disso valores RMS do sinal analisado podem ser usados para
comparação em ambos eventos selecionados.
A figura (5.1) mostra os sinais de deslocamento das rodas dianteira esquerda e traseira
esquerda com os modelos submetidos a série temporal descritiva de uma lombada a
velocidade de 10 km/h com grande amplitude de deslocamento (em torno de 200mm).
Ao comparar a amplitude do movimento das rodas para os dois modelos analisados
observa-se uma diminuição de 7.32% no eixo dianteiro e de 13.77% no eixo traseiro.
Essa diminuição de movimentação dos eixos pode ser creditada as alterações introduzidas nas curvas de amortecimento e no comprimento dos batentes de compressão, que
limitam o trabalho da suspensão para um mesmo evento. Os valores RMS mostram
reduções similares (de 6.7% no eixo dianteiro e de 14.0% no eixo traseiro).
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Figura 5.2: Resultados de deslocamento de roda em pista de paralelepı́pedos (belgian
blocks)
A mesma análise foi feita a partir do sinal de deslocamento das rodas dianteira esquerda e traseira esquerda em pista de paralelepı́pedos a 50 km/h a fim de quantificar
a influência das alteração propostas em um evento com amplitude de deslocamento
menor. A figura (5.2) mostra os resultados obtidos.
Para este evento com menor amplitude de deslocamento de roda (em torno de 70mm)
as diferenças obtidas com o modelo modificado mostraram valor RMS de deslocamento
da roda dianteira esquerda 13.2% maior do que o modelo original, enquanto a roda
traseira esquerda apresentou uma redução nessa mesma métrica da ordem de 12.9%.
Tal resultado sugere que as alterações propostas (especialmente nos amortecedores e
batentes de compressão) induziram uma alteração no balanço de deslocamento para
eventos de pequena amplitude de movimento.
O balanço de deslocamento pode ser então avaliado usando a seguinte métrica:

BalancoDeslocamento =
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RM Sdianteiro
RM Straseiro

(5.2.1)

Resultando em uma alteração no balanço de deslocamento da ordem de 0.84 no modelo
original para 1.14 no modelo modificado. Esses valores mostram uma alteração no
amortecimento do sistema, resultando em um eixo traseiro com mais amortecimento
que o eixo dianteiro no modelo modificado.

Ride Secundário
Os fenômenos de ride secundário apresentados neste estudo de caso são oriundos
de simulações utilisando as séries temporais de medições em passagem por tiras de
impacto, paralelepı́pedos e pistas com emendas irregulares.
Devido a natureza de maior frequência de excitação nos fenômenos de ride secundário,
são usadas respostas em diversos pontos do veı́culo. Ao invés de dados de deslocamento de roda são usadas respostas de aceleração nos eixos principais de acelerômetros.
As acelerações são então avaliadas no domı́nio do tempo ou no domı́nio da frequência
através do uso de PSDs da resposta.

Tiras de Impacto
Ao analisar as respostas do veı́culo em tiras de impacto (a 10 km/h) é possı́vel determinar a influência dos parâmetros modificados na resposta do veı́culo a tiras de
impacto singular. As respostas são avaliadas entre os eixos dianteiro e traseiro de
forma independente e em um acelerômetro posicionado no trilho do banco do motorista do veı́culo.
Com a finalidade de apresentar o evento, a figura (5.3) mostra os deslocamentos
verticais das rodas dianteira esquerda e traseira esquerda.
Comparando-se os resultados de deslocamento de roda para o modelo original e o
modelo modificado é possı́vel notar uma redução na amplitude do movimento ordem
de 25% para ambos os eixos do modelo modificado.
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Figura 5.3: Resultados de deslocamento de roda em tiras de impacto a 10km/h

Figura 5.4: PSD de aceleração longitudinal da roda em tiras de impacto a 10km/h
A partir desses resultados foram também analisadas as respostas em frequência da
aceleração nas rodas dianteira esquerda e traseira esquerda nos eixos longitudinal
(direção X) e vertical (direção Z) dos modelos. As figuras (5.4) e (5.5) mostram as
PSDs desses sinais.
A análise dos resultados da figura (5.4) mostra um valor de pico da ordem de 12 Hz
e resultados bastnate diferentes entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro dos modelos.
No eixo dianteiro o modelo modificado mostra uma redução do pico da ordem de
28.34% enquanto no eixo traseiro ocorre um aumento no pico de resposta (também
em torno de 12Hz) da ordem de 50%. O comportamento do eixo traseiro denota que
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Figura 5.5: PSD de aceleração vertical da roda em tiras de impacto a 10km/h
a redução de rigidez na direção X demonstra ser imcompatı́vel com a finalidade da
bucha de suspensão traseira, ocasionando um pico de impacto provavelmente devido
a uma grande deformação da bucha, que passa a visitar a regisão de fim d ecurso da
mesma, onde a rigidez cresce exponencialmente (chamada de batente metálico).
Já a figura (5.5) mostra que a redução no pico em 12 Hz no modelo modificado é
da ordem de 30.5% nos eixos dianteiro e traseiro. Ao avaliar este resultado frente
ao resultado encontrado na bucha traseira na direção longitudinal conclui-se que um
simples fator de escala na rigidez da bucha traseira (alteração factı́vel no componente
fı́sico alterantdo-se a rigidez da borracha utilizada) pode não ser o suficiente, levando
então a outras alternativas de projeto como alterar o design das cavidades (chamados
voids) da bucha.

Belgian Blocks
As simulações em pista de paralelepı́pedos (ou belgian blocks) são usadas para a
análise de fenômenos de aspereza (harshness) e powertrain shake. Estes fenômenos
ocorrem em faixas diferentes de frequência (de 7 Hz a 25 Hz para powertrain shake
e de 25 Hz a 100 Hz para harshness). Os resultados apresentados neste trabalho são
de simulações com o modelo a 50 km/h.
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Figura 5.6: PSD de aceleração vertical no trilho do banco do motorista na pista
belgian blocks a 50 km/h
Desta forma este evento é bastante utilizado no estudo de ride secundário, já que
o perfil da pista apresenta largo espectro de frequência de excitação como mostra a
figura (3.10), com frequências de excitação de magnitude considerável até a faixa de
70Hz.
A figura (5.2) mostra os deslocamentos das rodas dianteira esquerda e traseira esquerda em ambos modelos, a fim de evidenciar o perfil de excitação da pista. Como
discutido anteriormente, as alterações impostas as curvas dos amortecedores do modelo modificado implicaram em mudança significativa no balanço de deslocamento
entre os eixos dianteiro e traseiro conforme ficou evidenciado ao se analisar a equação
(5.2.1.
Além deste resultado é possı́vel usar as respostas do modelo na pista belgian blocks
para analisar as PSDs de aceleração em diferentes pontos e eixos de direção. Ao
analisarmos o gráfico da figura (5.6), que mostra a PSD de aceleração vertical no
trilho do banco do motorista é possı́vel comparar o nı́vel de aspereza (ou harshness)
e de powertrain shake nos modelos original e modificado.
Para avaliar cada um desses fenômenos é necessário avaliar as faixas de frequência
que traduzem os fenômenos. Para avaliar powertrain shake de baixa frequência é
necessário avaliar a faixa de frequência de 7 Hz a 11 Hz como na figura (5.7). Para
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Figura 5.7: Powertrain shake de baixa frequência em belgian blocks a 50 km/h

Figura 5.8: Powertrain shake de alta frequência em belgian blocks a 50 km/h
o fenômeno de powertrain shake de alta frequência a faixa de interesse é de 11 Hz a
25 Hz, como na figura (5.8). Finalmente para avaliar aspereza (ou harshness) deve-se
ater a PSD na fiaxa de 25 Hz a 100 Hz, como na figura (5.9).
Ao analisar-se os valores RMS na figura (5.7) para ambos modelos nessa faixa de
frequência observa-se que o modelo modificado apresenta resposta de magnitude
13.5% maior que o modelo original.
Para a faixa de frequência de 11 Hz a 25 Hz, o gráfico da figura (5.8) o modelo original
apresenta uma performance melhor que a do modelo modificado, com o modelo modificado apresentando resposta 42% maior que o modelo original. Vale a pena ressaltar
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Figura 5.9: Aspereza ou harshness em belgian blocks a 50 km/h
a grande diferença de resposta nas duas principais frequências naturais do sistema
powertrain nessa faixa, 12 Hz e 16 Hz. O comportamento pode ser justificado por
um possı́vel acoplamento de modos de vibrar entre as respostas de massa suspensa e
do sistema powertrain. Para evitar esse problema seria necessário alterar as curvas
de rigidez dos coxins do sistema.
Os gráficos na faixa de frequência de aspereza (harshness) apresentados na figura (5.9)
mostram uma forte deterioração na resposta do modelo modificado em comparação ao
modelo original (resposta 50% maior no modelo modificado). Esse fenômeno acontece em especial na faixa de 30 Hz a 40 Hz, e assim como foi ressaltado nas respostas dos gráficos da figura (5.4) a deterioração pode ser justificada pela grande
redução em rigidez imposta as buchas de suspensão do modelo modificado, o que induz maior deslocamento de buchas, fazendo com que as mesmas trabalhem em região
mais próxima ao batente metálico, o que induz grandes picos de força.

Emendas Irregulares
As simulações em pista de emendas irregulares com o modelo trafegando a velocidade
de 40 km/h possuem espectro de frequência similares a pista de paralelepı́pedos (ou
belgian blocks), porém com excitações predominantemente no eixo longitudinal, uma
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Figura 5.10: Deslocamento vertical de roda em emendas irregulares a 40 km/h
vez que as emendas da pista geram impactos na mesma direção. Assim esta pista
pode ser usada para a análise dos mesmos fenômenos que a pista de paralelepı́pedos:
aspereza (harshness) e powertrain shake, desta vez na direção longitudinal. Assim as
alterações de rigidez e amortecimento das buchas na direção longituinal podem ser
avaliadas, de forma complementar ao estudo feito sobre os resultados das simulações
em tiras de impacto.
A figura (5.10) mostra os deslocamentos verticais das rodas dianteira esquerda e
traseira esquerda no evento de emendas irregulares para os modelos original e mmodificado.
A análise dos gráficos da figura (5.10) mostra uma amplitude de movimento da ordem
de 55 mm para o eixo dianteiro e de 65 mm par ao eixo traseiro. Os valores RMS
mostram uma redução no modelo modificado de 17.6% no eixo dianteiro e de 18.6%
no eixo traseiro.
Como mostrado anteriormente para o evento belgian blocks na figura (5.6), a figura
(5.11) mostra a PSD de aceleração no trilho do banco do motorista, desta vez no eixo
longitudinal e no evento de emendas irregulares.
Novamente é necessário avaliar esta PSD em faixas de frequência de acordo com os
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Figura 5.11: PSD de aceleração longitudinal no trilho do banco do motorista em
emendas irregulares a 40 km/h

Figura 5.12: Powertrain shake de baixa frequência em emendas irregulares a 40 km/h
fenômenos escolhidos, e assim as figuras (5.12), (5.13) e (5.14) mostram respectivamente as faixas de frequência necessárias para avaliar os fenômenos de powertrain
shake (de baixa e alta frequência) e de aspereza (ou harshness).
Ao contrário das respostas encontradas na figura (5.7), ao comparar as respostas na
faixa de frequência de powertrain shake de baixa frequência na direção longitudinal
mostra um aumento na resposta do modelo modificado de 2.5%, valor significativamente inferior ao encontrado na direção vertical, além de magnitude da resposta em
torno de 4 vezes menor em comparação a resposta na pista belgian blocks.
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Figura 5.13: Powertrain shake de alta frequência em emendas irregulares a 40 km/h

Figura 5.14: Aspereza ou harshness em emendas irregulares a 40 km/h
Já para a faixa de estudo de powertrain shake de alta frequência (de 11 Hz a 25 Hz)
mostrada na figura (5.13), o modelo modificado apresenta valor RMS 4% menor que o
apresentado pelo modelo original. Porém mais uma vez os dados coletados na pista de
emendas irregulares mostra que a resposta é bastante inferior a magnitude mostrada
na pista belgian blocks para a faixa de frequência de interesse, como na figura (5.8).
Os gráficos na faixa de frequência de aspereza (harshness) apresentados na figura
(5.14) mostram uma forte diminuição na resposta do modelo modificado quando comparado ao modelo original (resposta 23% menor no modelo modificado). Assim como
na pista belgian blocks esse fenômeno acontece em especial na faixa de 30 Hz a 40
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Hz.
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Capı́tulo 6
Conclusão e Sugestões de
Trabalhos Futuros
O trabalho apresentado nesta dissertação propôs uma nova metodologia para o problema de simulação de ride primário e secundário através do uso de históricos de
cargas medidas em pistas reais, utilizando dados de entrada obtidos através de wheel
force transducers (WFTs) e sua integração a modelos de multicorpos desenvolvidos
no software ADAMS.
Apesar dos grandes avanços na ciência computacional e na teoria de dinâmica veicular
e conforto ao longo das últimas décadas, os métodos de avaliação de eventos de ride
secundário, caracterizados por pistas de grande espectro de frequências de excitação,
continuam dependentes de avaliações subjetivas em pistas e medições objetivas que
dependem da construção de protótipos representativos em termos de geometria de
suspensão, componentes elásticos e propriedades de massa e inércia. A disponibilidade
de tais protótipos nos atuais ciclos de desenvolvimento de produtos ocorre cada vez
mais em fases adiantadas do projeto, sendo tratados cada vez mais como protótipos
de validação de projeto.
Os métodos de simulação computacional de ride (em especial de ride secundário)
atualmente são dependentes de sofisticados modelos de pneus, que demandam diversas
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medições e modelagens em geral onerosas e com difı́cil validação experimental. Além
disso, a ausência de laboratórios e centros de pesquisa capazes de realizar todas as
medições no Brasil torna o processo longo ao involver o envio de amostras de pneus
a outros paı́ses. Tal processo comprime ainda mais o ciclo de desenvolvimento do
tuning de suspensão, não permitindo então estudos de otimização mais detalhados
anteriores ao uso de protótipos fı́sicos, o que poderia guiar o trabalho de tuning e
otimizar o uso dos protótipos para validações experimentais e estudos de robustez.
Ao permitir o uso de carregamentos de pista medidos em veı́culos de caracterı́sticas
similares a metodologia proposta abre a possibilidade de se trabalhar na otimização
do ride do veı́culo desde fases preliminares do ciclo de desenvolvimento do produto
através de estudos comparativos. Tal trabalho pode ser feito para então otimizar além
de componentes elásticos, a própria geometria dos sistemas de suspensão dianteira e
traseira do veı́culo em questão.
Os resultados apresentados no trabalho mostram um bom alinhamento das respostas
do modelo em eventos de baixa frequência (até 5Hz, tı́picos de ride primário) e de
média frequência de excitação (na faixa de 7Hz a 25Hz, inı́cio da faixa de estudo de
ride secundário), permitindo boa correlação mesmo com a medição de veı́culos fı́sicos,
permitindo o uso do método em análises de benchmark frente a veı́culos competidores,
prática comum ao longo do desenvolvimento de novos veı́culos e fundamental para o
posicionamento e validação dos mesmos. Para fenômenos acima de 25Hz o método
mostra-se válido para comparativos entre modelos a fim de estudar e otimizar configurações de componentes elásticos, porém as magnitudes de excitação nesta faixa
de frequência é menor do que a encontrada em medições de protótipos e veı́culos
de produção. A principal razão para essa discrepância foi a adoção de modelos de
carroceria rı́gidos, que representam apenas as caracterı́sticas de massa e inércia do
conjunto de massa suspensa.
Com isso a resposta da carroceria do modelo computacional às vibrações provenientes
das pistas avaliadas é menor que a de uma carroceria real. Porém esta limitação deve
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ser encarada como fonte de motivação para novos trabalhos, permitindo diferentes
abordagens ao problema de correlação de rigidez de monobloco (body in white).
Uma abordagem válida seria acoplar ao modelo de multicorpos um modelo de elementos finitos representando o monobloco do veı́culo analisado. Técnicas de acoplamento
de modelos de elementos finitos a modelos de multicorpos são bastante difundidas e
permitem tal acoplamento a partir dos resultados de análises modais de um modelo
de elementos finitos. A dificuldade esperada ao usar tal abordagem seria o custo
computacional detal modelo, uma vez que o tempo de simulação cresceria bastante,
além de gerar volumes maiores de dados de resposta.
Outra abordagem possı́vel e interessante ao problema seria a caracterização de funções
transferência para representar a transmissibilidade estrutural entre os pontos de entrada de cargas (pontos de interface entre os componentes de suspensão e a carroceria
do veı́culo) e os pontos de interesse, como por exemplo, a região do trilho do banco do
motorista como apresentada neste trabalho. Estas funções podem ser desenvolvidas
a partir de modelos de elementos finitos ou de medições experimentais.
O uso dessa abordagem pode se tornar uma vantagem competitiva no desenvolvimento
de novos veı́culos, reduzindo o tempo de uso de protótipos e pistas e podendo então
transferir tal esforço de trabalho para a validação do projeto final.
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