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RESUMO 

GONÇALVES, Maria Aline. Controle SDRE aplicado em suspensão veicular com 
amortecedor magneto-reológico. 2017.136 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Elétrica) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. 

 

Desde que se inventou o automóvel, a suspensão veicular é objeto de pesquisa e 
estudo. A função do sistema de suspensão de um veículo é minimizar a aceleração 
vertical, isolando os passageiros de choques e vibrações promovendo conforto, 
reduzindo a fadiga o que beneficia a saúde e segurança dos motoristas. Este 
trabalho apresenta uma proposta para o controle da suspensão veicular utilizando 
um controlador SDRE aplicado ao amortecedor magneto-reológico. A eficiência do 
controle proposto pode ser evidenciada através de simulações computacionais 
utilizando um modelo matemático não linear de um quarto de carro e um modelo 
matemático não-lienar de meio de carro. A análise do desempenho do controle é 
realizada considerando excitações provocadas por irregularidades da estrada 
representadas por entradas do tipo degrau e senoidal. As simulações 
computacionais foram realizadas utilizando o programa Matlab®. Os resultados das 
simulações evidenciam que o controle proposto melhora dirigibilidade do veículo ao 
reduzir o deslocamento vertical do conjunto eixo-roda e contribui com o conforto dos 
passageiros reduzindo as oscilações na carroceria. Adicionalmente, foram realizadas 
análises de simulações de variações paramétricas afim de se verificar o 
comportamento do controle proposto diante de incertezas. Os estudos paramétricos 
demonstram que o controle permanece estável, mesmo quando submetido a 
variações paramétricas.  

Palavras-chave: Controle ótimo. Suspensão veicular. Controle SDRE. Amortecedor 
magneto-reológico. Modelo veicular não linear. 
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ABSTRACT 

GONÇALVES, Maria Aline. SDRE control applied to vehicular suspension with 
magnetorheological damper. 2017.136 p. Dissertation (Master Degree in Electrical 
Engineering) - Postgraduate Program in Electrical Engineering, Federal University of 
Technology - Paraná, Ponta Grossa, 2017. 

 

Since car was developed, vehicular suspension is an object of research and study. 
The function of the suspension system of a vehicle is to minimize vertical 
acceleration, isolating passengers from shocks and vibrations promoting comfort, 
reducing fatigue which benefits the health and safety of drivers. This work presents a 
proposal for the control of vehicle suspension using an SDRE controller applied to 
the magneto-rheological damper. The efficiency of the proposed control can be 
evidenced through computational simulations using a quarter-car nonlinear 
mathematical model and a half-car nonlinear mathematical model. The analysis of 
the controller's performance is performed considering the excitations caused by 
irregularities of the road represented by step input and sinusoidal. Computational 
simulations were performed using Matlab®. The simulation results show that the 
proposed control improves the vehicle's dirigibility by reducing the vertical 
displacement of the wheel and also contributes to the passengers' comfort by 
reducing oscillations in the vehicle's body. In addition, simulations of parametric 
variations were performed in order to verify the behavior of the proposed control in 
face of uncertainties. Parametric studies demonstrate that control remains stable, 
even when subjected to parametric variations. 

Keywords: Optimal control. Vehicular suspension. SDRE control. Magneto-
rheological damper. Vehicular nonlinear model. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde que se inventou o automóvel, a suspensão veicular é objeto de 

pesquisa e estudo. A função do sistema de suspensão de um veículo é minimizar a 

aceleração vertical, isolando os passageiros de choques e vibrações, promovendo 

conforto, reduzindo a fadiga, o que beneficia a saúde e segurança dos motoristas. 

Em um veículo sem suspensão, a energia vinda das rodas será transferida para a 

carcaça o que fará com que as rodas percam contato com o chão completamente 

(SHARMA et al., 2016). Portanto, outra função importante do sistema de suspensão 

é suportar adequadamente o peso do veículo, para manter as rodas na posição 

correta e assegurar que os pneus mantenham contato com o chão. Isso proporciona 

mais estabilidade e desempenho ao veículo, além de facilitar o controle e melhorar a 

dirigibilidade.  

1.1 ESTADO DA ARTE 

O sistema de suspensão tem sido amplamente estudado por muitos 

pesquisadores a fim de se encontrar o melhor controle com o intuito de aumentar o 

conforto e segurança dos passageiros.  

DIVEKAR e MAHAJAN (2016) realizaram a otimização de parâmetros e 

desenvolvimento de um algoritmo de controle em um modelo quarter car com 

assento do motorista (QCSD - Quarter Car Seat-Driver). Um regulador linear 

quadrático (LQR - Linear Qadratic Regulador) e um controlador de lógica Fuzzy (FLC 

- Fuzzy Logic Controller) foram aplicados ao modelo para reduzir vibrações na 

cabeça, na parte superior do torso e massa suspensa. Ambos os controladores, FLC 

e LQR apresentaram resultados mais satisfatórios que a suspensão passiva. Porém, 

o controle LQR apresentou melhor tempo de estabilização mostrando-se, assim, ser 

uma solução melhor em relação ao controle FLC.  

O conforto de passageiros foi analisado por RAJKUMAR, LAKSHMI e 

RAJENDIRAN (2015) através do desenvolvimento e simulação de um controlador de 

lógica Fuzzy (FLC), um controlador de modos deslizantes (SMC - Sliding Mode 

Control) e um controlador Fuzzy SMC (FSMC) para um modelo quarter car com 8 

Graus de Liberdade (DOF - Degrees Of Freedom) com assento integrado e modelo 
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do motorista. Os testes de performance dos controladores foram realizados 

considerando distúrbios de estrada individualmente. As respostas de cada um foi 

comparada com o sistema passivo. Os resultados dessa simulação mostraram que o 

FSMC é mais eficaz para reduzir a vibração se comparado aos controladores FLC e 

SMC e ao sistema passivo.  

NGUYEN et al.(2016) aplicaram um controle preditivo baseado em modelo 

(MPC-Model Predictive Control) em um modelo de full car equipado com quatro 

amortecedores semi-ativos. Um observador foi projetado para estimar os estados do 

sistema e as perturbações da estrada, estas informações são utilizadas 

posteriormente na etapa de predição. O MPC então atua no controle da suspensão 

minimizando a função de custo quadrático. A simulação do modelo MPC não linear 

obteve bons resultados e graças às técnicas de controle preditivas, múltiplos 

problemas foram considerados enquanto as leis de controle atuaram afim de 

implementar o conforto dos passageiros e a dirigibilidade do veículo. 

No trabalho desenvolvido por GOHRLE et al. (2014), dois modelos preditivos 

foram desenvolvidos afim de prever os controles da suspensão ativa do veículo 

utilizando um modelo full car. A suspensão ativa consiste de dois atuadores em série 

com a mola e amortecedores passivos. Notou-se que controle preditivo da 

suspensão ativa permite maiores melhorias no conforto de passageiros utilizando-se 

dados dos sensores do veículo. Foram apresentados os resultados das simulações 

considerando diferentes tipos de estrada para o modelo MPC proposto, para a 

otimização de trajetória preditiva, para o veículo passivo e para o já conhecido 

controle ótimo. Os dois modelos preditivos alcançaram bom desempenho em dois 

dos quatro perfis de altura de estrada testados, comparando-se com o controle 

ótimo, isto se deve à incorporação de restrições ao atuador. Incorporar restrições ao 

curso do atuador permite que este eleve o carro tão logo a elevação da estrada 

esteja à vista com a finalidade de compensar mais eficazmente o obstáculo. 

Incorporar restrições à taxa do atuador permite que o mesmo atue de maneira mais 

pró-ativa e com melhor performance. Ambos apresentaram a mesma performance 

com relação ao efeito dos MPCs, mas houve um número reduzido de variáveis de 

otimização para o modelo de otimização de trajetória preditiva, porém o trabalho 

sugere que o levante e giro do corpo do carro devem ser considerados no horizonte 

de predição ao invés do deslocamento dos quatro atuadores.  
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A estratégia de controle adaptivo não linear através de rede neuro-fuzzy 

wavelet (NFWN - Neuro-Fuzzy Wavelet Network) foi aplicada por KHAN, QAMAR e 

KHAN (2012) para o controle de suspensão de um modelo full car. O controle NFWN 

foi aplicado à suspensão ativa com objetivo de evitar danos aos componentes do 

veículo, desconforto de passageiros e instabilidade do veículo. Resultados 

mostraram que o controlador NFWN é capaz de prover melhor qualidade de viagem, 

estabilidade por conta de sua estratégia de controle não linear e possui a habilidade 

de suprimir oscilações produzidas devido às perturbações da estrada. 

Três tipos de controladores ativos para o sistema de suspensão ativa foram 

desenvolvidos por BHARALI e BURAGOHAIN (2016), utilizando um modelo quarter 

car com 3 DOF. Os controladores fuzzy LQR, fuzzy PID e LQR foram examinados 

para a análise de três graus de liberdade de um modelo quarter car. Amplitude 

máxima de pico a pico e tempo de estabilização foram usados para estudar a 

performance das diferentes estratégias de controle. Os resultados das simulações 

mostram que há uma diferença considerável entre os resultados da suspensão ativa 

e passiva. Adicionalmente, os resultados sugerem que as três estratégias de 

controle propostas obtiveram bons resultados especialmente na redução do tempo 

de retorno ao estado de equilíbrio e amplitude de pico a pico máxima. O controlador 

fuzzy PID apresentou melhor resultado em comparação ao controlador LQR. Ao se 

comparar parâmetros de performance como curso da suspensão, velocidade da 

massa suspensa, deslocamento da massa suspensa, o controlador fuzzy LQR 

apresentou melhores resultados se comparado com as outras estratégias de 

controle. Portanto, o controlador fuzzy LQR apresentou melhor performance 

comparado aos outros dois controladores.  

Uma vez que a dinâmica do veículo muda com os graus de liberdade, o 

controle de lógica fuzzy foi utilizado por RAO e ANUSHA (2013) para controlar a 

suspensão ativa de um modelo quarter car com 3DOF considerando as direções das 

vibrações atuantes no corpo humano na direção translacional vertical dos sistemas 

de coordenadas. O objetivo do controlador de lógica fuzzy nesse trabalho é 

minimizar a aceleração da massa suspensa e a aceleração do assento, o resultado 

foi validado através da simulação da resposta transitória às perturbações da estrada. 

Os resultados demonstraram que o controlador fuzzy proposto promoveu maior 

conforto aos ocupantes através da suspensão ativa comprado ao sistema de 

suspensão passiva.  
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1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Sendo o corpo humano uma sofisticada estrutura biomecânica, sua 

exposição à vibração e choques mecânicos como os proporcionados em 

deslocamentos com veículos, pode causar desconforto e alterações fisiológicas, e a 

sensibilidade à vibração pode desencadear problemas de postura, causando dores 

nas costas. Controle das vibrações originadas pela estrada, devido ao contato 

estrada-roda, pode evitar tais problemas. 

Assim a busca de métodos de controle em sistemas de suspensão que 

melhorem suas características de dirigibilidade e conforto induz a utilização de 

sistemas de controle que considerem vários aspectos da dinâmica veicular, tais 

como as não linearidades do sistema de suspensão, e as variações paramétricas 

que o sistema sofre com o tempo de uso. 

Mas como pode ser observado na literatura a maioria dos trabalhos utilizam 

modelos e controladores lineares, ou linearizados, garantindo a estabilidade do 

sistema controlado, apenas na região próxima ao ponto de equilíbrio desejado, o 

que não garante que seja adequado para o modelo não linear. 

Uma alternativa para garantir as características não lineares do sistema é a 

aplicação do controle SDRE (Solução da Equação de Riccati Dependente dos 

Estados), que proporciona um controle sub-ótimo, e com a capacidade de se 

adequar às variações dos estados no decorrer do tempo. 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Projetar o controlador SDRE para sistemas veiculares não lineares, sem 

utilizar linearização dos modelos matemáticos, considerando a utilização de 

amortecedores magneto-reológico controlados através do controle da tensão elétrica 

aplicada em sua bobina. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos desta pesquisa são, basicamente, os seguintes: 
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1. Projeto do controlador SDRE para um sistema veicular modelado por um 

quarto de carro. Análise da eficiência do controle proposto através de simulações 

computacionais utilizando o Matlab®.  

2. Projeto do controlador SDRE para um sistema veicular modelado por meio 

de carro. Análise da eficiência do controle proposto través de simulações 

computacionais utilizando o Matlab® . 

3. Análise da robustez do controle proposto através da variação paramétrica 

dos componentes. 

4. Projeto de controlador da força do amortecedor através do controle da 

tensão elétrica estimada pelo sinal de controle do SDRE; 

5. Análise através de simulações numéricas e computacionais da viabilidade 

da utilização de amortecedores magneto-reológicos em paralelo com a suspensão 

passiva como forma de controle semi-ativo em substituição ao sinal de controle ativo 

do SDRE. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Para uma melhor compreensão deste trabalho, apresenta-se um resumo de 

cada capítulo: 

Capítulo 2: Apresenta uma revisão bibliográfica dos principais conceitos 

relacionados a normas e influências da vibração no corpo humano; 

Capítulo 3: Trata dos fluidos reológicos e sua aplicação em amortecedores, 

considerando sua estrutura e aplicação; 

Capítulo 4: Apresenta os modelos matemáticos para amortecedor magneto-

reológico descrevendo as suas propriedades não lineares. 

Capítulo 5: Explica os modelos matemáticos de sistemas veiculares para um 

quarto de carro não linear e meio de carro não linear; 

Capítulo 6: Expõe as técnicas de controle estudadas bem como o método da 

equação de Ricatti dependente do estado utilizada para o desenvolvimento do 

controlador utilizado neste trabalho;  

Capítulo 7: É proposto o controle ótimo utilizando o método SDRE para o 

modelo de um quarto de carro não linear, são realizadas simulações computacionais 

utilizando o Matlab® considerando uma entrada tipo degrau. Neste capítulo também 
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é realizada a variação paramétrica para o modelo de um quarto de carro não linear 

comparando o sistema passivo com o sistema controlado; 

Capítulo 8: É proposto o controle ótimo utilizando o método SDRE para o 

modelo de meio de carro não linear, são realizadas simulações computacionais 

utilizando o Matlab® considerando uma entrada senoidal. Neste capítulo também é 

realizada a variação paramétrica para o modelo de um meio de carro não linear 

comparando o sistema passivo com o sistema controlado; 

Capítulo 9: Apresenta o projeto e simulações do controlador da força do 

amortecedor através do controle da tensão elétrica estimada pelo sinal de controle 

do SDRE para mo modelo de um quarto de carro; 

Capítulo 10: Apresenta o projeto e simulações do controlador da força do 

amortecedor através do controle da tensão elétrica estimada pelo sinal de controle 

do SDRE para mo modelo de um meio de carro; 
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2 NORMAS PARA EXPOSIÇÃO DO CORPO HUMANO À VIBRAÇÃO 

A vibração é um movimento linear que emana e retorna a uma posição de 

referência e pode acontecer em duas direções: horizontal e vertical. O movimento de 

vibração em si é caracterizado como um vetor que consiste de magnitude e direção. 

Normalmente são medidos três vetores perpendiculares em cada ponto de vibração: 

deslocamento de vibração, velocidade e aceleração, conforme pode ser visto na 

Figura 1. A frequência de vibração é expressa em Hertz (Hz), sendo que 1 Hz 

descreve um ciclo completo da um movimento de vibração em um segundo, então 2 

Hz significa que dois ciclos de movimento de vibração ocorreram em um segundo e 

assim por diante (ROM; MARKOWITZ, 2007).  

 

 

Figura 1 - Direções do sistema de coordenadas para  
vibrações mecânicas em seres humanos 

 

Fonte: ISO 2631,1997. 

 

 

A norma ISO 2631-1 cita que o corpo humano pode ser exposto a 

basicamente três tipos de vibração : 
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a) Quando o corpo está imerso em um meio vibratório, as vibrações são 

transmitidas à toda a superfície do corpo, como por exemplo a exposição a 

ruídos de alta intensidade no ar ou na água que podem provocar vibrações 

no corpo.  

b) Quando o corpo está em um veículo em movimento ou próximo a 

máquinas de trabalho há transmissão de vibração para o corpo inteiro 

através das superfícies de sustentação, no caso o assento do veículo ou o 

chão próximo à maquina vibrante.  

c) Vibrações também podem ser aplicadas a partes específicas do corpo por 

meio de pedais, suportes de cabeça ou um volante, por exemplo.  

A frequência de ressonância para o corpo inteiro na direção vertical, 

acontece na região de 4 a 8 Hz. Considerando as direções horizontal e laterais, a 

frequência de ressonância ocorre na região de 1 a 2 Hz (GRIFFIN, 1996; ROM; 

MARKOWITZ, 2007). Estudos mostram que o nível mais baixo de tolerância ao 

desconforto ocorre na frequência de ressonância de 5 Hz. A acuidade visual é 

seriamente prejudicada sob o efeito de vibrações com frequência de ressonância na 

faixa de 1 a 225 Hz (1988; ROM; MARKOWITZ, 2007). 

A exposição à vibração no corpo inteiro (WBV - Whole Body Vibration) é 

uma forma de trauma acumulativo que com o passar do tempo prejudica a região 

lombar do corpo humano causando dores na lombar (LBP - Low Back Pain). 

Adicionalmente, a coluna lombar humana tem sua própria ressonância na faixa de 

4.5 s 5.5Hz, o que exacerba o problema da coluna se a fonte de vibração contém 

essas frequências. A exposição no chamado segmento Mão-Braço (HAV - Hand Arm 

Vibration) está associada ao fenômeno Raynaud, também chamado de mão morta 

(ROM; MARKOWITZ, 2007).  

2.1 INFLUÊNCIAS E LIMITES DA VIBRAÇÃO NO CORPO HUMANO 

O corpo humano pode ser considerado um sistema mecânico que possui 

faixas de frequência de vibração natural, conforme pode ser visto na Tabela 1 que 

ilustra um sistema de parâmetros aproximados. Caso uma frequência externa 

coincida com a frequência natural do sistema, ocorre a ressonância. Ao entrar em 

ressonância, o corpo amplifica a vibração recebida causando danos à saúde. Torna-
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se fundamental entender como o corpo humano responde a um movimento imposto 

afim de promover a evolução dos sistemas que expõem as pessoas à vibração, com 

o intuito de minimizar os efeitos nocivos e desconforto gerados aos usuários de tais 

sistemas. Uma das partes mais importantes para análise neste trabalho diz respeito 

ao efeito do sistema tórax-abdômen. Isso é devido ao efeito distinto de ressonância 

que ocorre na faixa entre 3 e 6 Hz que produz uma maior amplitude no movimento 

para pessoas sentadas ou em pé. 

A resposta do corpo humano à vibração depende de vários fatores como 

postura, tensão muscular, frequência, amplitude e direção, o que a torna muito 

complexa. Todavia, os fatores mais importantes a serem analisados são a amplitude 

e a freqüência da vibração (ROM; MARKOWITZ, 2007). 

Em 1967 foram propostos os primeiros critérios de limites de exposição do 

corpo humano à vibração relacionados à saúde e segurança que foram 

publicadopela ISO (International Standard Organization) em 1974 na norma 

internacional ISO 2361 (Mechanical vibration and shock-evaluation of human 

exposure to whole-body vibration). A organização Britânica de padrões (BS - British 

Standard) também publicou normas referentes a vibrações com padrões similares 

aos padrões da ISO. A Tabela 2 ilustra as principais normas referentes aos efeitos 

da vibração à saúde e conforto humano (GRIFFIN, 1996).  

Segundo GRIFFIN (1996), o corpo humano pode ser exposto a faixas de 

frequência variando até 100Hz. As magnitudes de interesse de estudo relativo a 

efeitos no ser humano variam de 0,01 até 10m/s2 (pico). A magnitude de vibração de 

alguns veículos está na faixa de 0,2 até 2m/s2 r.m.s. ou mais, dependendo do tipo de 

pista e do tipo de veículo.  

O valor médio quadrático (r.m.s) pode ser expresso pela seguinte Equação:  

 

 

(1) 

 

Onde: 

: número de pontos medidos 

: magnitude medida 
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Tabela 1 - Frequências de ressonância de partes do corpo humano 

Posição Parte do Corpo Direção da Vibração 
Escala de Frequência de Ressonância 

[Hz] 

Deitado Pés X 16-31 

 Joelhos X 4-8 

 Abdômen X 4-8 

 Tórax X 6-12 

 Crânio X 50-70 

 Pés Y 0,8-3 

 Abdômen Y 0,8-4 

 Cabeça Y 0,8-4 

 Pés Z 1-3 

 Abdômen Z 1,5-6 

 Cabeça Z 1-4 

Em pé Joelho X 1-3 

 Ombros X 1-2 

 Cabeça  X 1-2 

 Corpo inteiro Z 4-7 

Sentado Tronco Z 3-6 

 Tórax Z 4-6 

 Espinha Z 3-5 

 Ombros Z 2-6 

 Estômago Z 4-7 

 Olhos Z 20-25 
 

Fonte: (SANDOVER, 1987) 
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Tabela 2 - Especificação de normas ISO e BS referentes a vibração 

Norma Descrição Conteúdo 

ISO 
2631-
1:1997 
Amd 

1:2010 

Mechanical vibration and shock-evaluation of human 
exposure to whole-body vibration. Part 1-Guide to 

evaluation of human exposure to whole-body 
vibration 

métodos de avaliação de vibração 
de corpo inteiro relacionados à 
saúde, conforto e percepção da 

vibração e enjôo nos seres 
humanos 

ISO 
2631-
2:2003 

Mechanical vibration and shock -- Evaluation of 
human exposure to whole-body vibration -- Part 2: 

Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz) 

métodos de avaliação exposição 
à vibração de corpo inteiro em 

edificações (1 Hz A 80 Hz) 

ISO 
2631-
4:2001 
Amd 

1:2010 

Mechanical vibration and shock -- Evaluation of 
human exposure to whole-body vibration -- Part 4: 

Guidelines for the evaluation of the effects of 
vibration and rotational motion on passenger and 
crew comfort in fixed-guideway transport systems 

método de avaliação dos efeitos 
de vibração e movimento 

rotacional em passageiros e 
tripulação em sistemas de 
transporte sobre trilhos. 

ISO 
2631-
5:2004 

Mechanical vibration and shock -- Evaluation of 
human exposure to whole-body vibration -- Part 5: 

Method for evaluation of vibration containing multiple 
shocks 

métodos para avaliação de 
vibrações contendo múltiplos 

impactos 

BS 6841 
(1987) 

Mesurement and evaluation of human exposure to 
whole-body mechanical vibration 

métodos de avaliação 
relacionados à saúde e conforto 

humano 

ISO 
5008 

(2002) 

Agricultural wheeled tractors and field machinery -
Measurement of whole-body vibration of the operator 

métodos de medição de vibração 
em operadores de máquinas.  

 

Fonte: Elaborado pela autora(2017). 

 

A norma ISO 2361-1 não determina limites de exposição à vibração, porém 

estabelece faixas de frequência recomendados para os critérios de saúde, conforto e 

percepção e enjoôs e três métodos para cálculo da vibração de corpo inteiro, que 

serão vistos a seguir. 

2.1.1 Método Básico da Aceleração r.m.s. 

A ISO 2361-1 determina que toda e qualquer avaliação de vibração deve 

incluir medidas da aceleração ponderada pelo método r.m.s. Este método calcula o 

valor de aceleração através da raiz quadrada do valor de pico obtido pela integração 

do valor quadrado do sinal. Para o sinal contendo picos, o valor r.m.s. aumenta 

rapidamente durante cada um desses eventos, mas também cai enquanto o tempo 

médio aumenta (GRIFFIN, 1996). Trata-se do método mais simples e mais utilizado 

que fornece um valor representativo da aceleração para um dado período de tempo. 
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A aceleração ponderada r.m.s é expressa em metros por segundo ao quadrado 

(m/s2) pode ser calculada pela Equação (2). 

 

 

(2) 

 

Onde: 

: aceleração ponderada em função do tempo em metros por segundo ao 

quadrado [m/s2] 

: duração da medida em segundos [s] 

Os valores numéricos dos fatores de ponderação de frequência estão 

expressos nas tabelas 3 e 4.  

 

 

Tabela 3 - Guia para avaliação de compensações 

Fonte 

Efeito na(0) 

Saúde Conforto 
Percepção 

(fadiga) 

eixos postura eixos postura eixos postura 

Wk z sentado 
z 
z 

sentado 
em pé 

z 
z 

sentado 
em pé 

Wd x e y sentado 

 
x e y 

sentado 
 

x e y 
sentado 

 
x e y 

em pé 
 

x e y 
em pé 

 

Fonte: Adaptado da norma ISO 2631-1:1997 
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Tabela 4 - Fator de compensação Wk e Wd em um terço de oitava 

Frequência 
[Hz] 

Wk(103) Wd(103) 
Frequência 

[Hz] 
Wk(103) Wd(103) 

1 482 1011 10 988 212 

1,25 484 1008 12,5 902 161 

1,6 494 968 16 768 125 

2 531 890 20 638 100 

2,5 631 776 25 513 80 

3,15 804 642 31,5 405 63,2 

4 967 512 40 314 49,4 

5 1039 409 50 246 38,8 

6,3 1054 323 63 186 29,5 

8 1036 253 80 132 21,1 
 

Fonte:Adaptado da norma ISO 2631-1:1997 

 

 

Onde  representa o eixo  ou direção vertical, e  representa os eixos  e 

 ou a direção horizontal. 

Em casos de choques potencialmente prejudiciais ao ser humano, o 

presente método não é aplicável devido ao fator de crista (FC). Esse fator é definido 

como o módulo da relação entre o valor máximo da aceleração ponderada e seu 

valor r.m.s, conforme Equação (3). Em casos em que o valor de fator de crista seja 

superior a nove e a avaliação simples através da aceleração ponderada r.m.s não 

seja suficiente, existem duas alternativas: utilizar do método de cálculo de valor da 

dose de vibração da quarta potência (VDV) e o método chamado de running r.m.s. 

 

 
(3) 

 

2.1.2 Método do Valor de Dose de Vibração da Quarta Potência 

Em casos em que a avaliação simples através da aceleração ponderada 

r.m.s não seja suficiente, uma alternativa é utilizar do método de cálculo de valor da 

dose de vibração da quarta potência (VDV), também conhecido como Vibration Dose 

Value . Matematicamente, isso pode ser feito através da Equação (4) . Esta técnica 
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garante que o VDV seja mais sensível a picos nos níveis mais altos de aceleração 

(GRIFFIN, 1996). 

 

 

(4) 

 

Onde: 

: Valor da Dose da Vibração [m/s1,75] 

: aceleração instantânea ponderada em frequência [m/s2] 

: duração da medida[s] 

Quando a exposição à vibração consiste de dois ou mais períodos, de 

diferentes magnitudes em diferentes eixos, o valor dose de vibração deve ser obtido 

pela Equação (5): 

 

 

(5) 

 

Onde: 

: valor dose de vibração para o eixo i analisado [m/s1,75] 

2.1.3 Método Running r.m.s 

Em casos de choques ocasionais e transientes de vibração em um curto 

período de tempo, utiliza-se o método conhecido como running r.m.s. Neste método, 

a magnitude de vibração é definida como o máximo valor de vibração transiente 

(MTVV - Maximum Transient Vibration Value) no período, de acordo com a Equação 

(6). 

 

 

(6) 

 

Onde: 

: aceleração instantânea ponderada em frequência[m/s2] 

: tempo de integração [s] 
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: tempo, variável de integração [s] 

: tempo de observação, tempo instantâneo [s] 

O máximo valor de vibração transiente (MTVV) é definido como: 

 

 (7) 

 

Por exemplo, a maior magnitude de  lida durante o período de medição 

T. A ISO 2361-1 recomenda que se utilize  ao se medir MTVV, correspondendo 

a um tempo de integração constante, lento, em escala de medição de nível sonoro.  

2.1.4 Ponderação da Aceleração em Frequência 

A norma ISO 2361-1 determina que a aceleração deve ser analisada e 

reportada em proporção a uma banda, como um terço de oitava, por exemplo. Para 

a conversão da aceleração para um terço de oitava utilizam-se fatores de 

ponderação das tabelas 3 e 4. A aceleração ponderada deve ser determinada de 

acordo com a Equação (8) ou seu equivalente digital no domínio da frequência ou do 

tempo.  

 

 
(8) 

 

Onde: 

: aceleração ponderada em frequência 

:fator de ponderação para o eixo i em banda de um terço de oitava dado 

pelas tabelas 3 e 4 

: aceleração r.m.s para o eixo i em banda de um terço de oitava 

2.1.5 Critérios de Comparação e Limites da Vibração no Corpo Humano 

As curvas limites de aceleração r.m.s. máxima recomendadas para conforto 

e fadiga são apresentadas pela norma ISO 2361 considerando o tempo de 

exposição de um minuto a doze horas. GRIFFIN (1996) apresenta a mesma curva 

para o tempo de exposição de um minuto a 24 horas (figura 2). De acordo com a 
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norma, o corpo humano é mais sensível à faixa de frequência de 1 a 80 Hz 

(BALBINOT; TAMAGNA, 2002). 

 

 

Figura 2 - Limite de exposição, fadiga e conforto para tempo de exposição de 1 minuto a 
24horas. 

 

Fonte: (GRIFFIN, 1996) 

 

 

Segundo ANFLOR (2003) existem três critérios de limites de exposição do 

corpo humano à vibração: 

 Limite de saúde: Referente à preservação da saúde ou segurança. O limite 

de exposição é dito aproximadamente a metade do limiar da dor e não é 

recomendável exceder estes limites, salvo com justificativa especial e 

devidas precauções; 

 Limite de fadiga: Relacionado com a preservação da eficiência do trabalho. 

O limite de fadiga é conhecido como o limite reduzido de conforto, onde o 

indivíduo consegue concluir suas tarefas com o mínimo conforto, chegando 
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à fadiga. Este tipo de vibração é muito comum ocorrer com pessoas que 

trabalham em indústrias, motoristas de veículos pesados, aeronaves, entre 

outros; 

 Limite de conforto e percepção: Concerne à preservação do conforto, que 

fica na faixa de 4 a 8 Hz. Na vibração vertical da aceleração é de no 

máximo 0,88 r.m.s. 

De acordo com as normas ISO 2631-1 e BS 6841, a dose da vibração diária 

na faixa de 15m/s1,75 causa severos desconforto e problemas relacionados à saúde. 

A determinação de valores aceitáveis de vibração para conforto depende de muitos 

fatores que podem variar para cada tipo de aplicação. Embora não se tenha um 

limite definido, a ISO 2361 fornece algumas faixas de valores de aceleração r.m.s 

com suas respectivas reações relacionadas a conforto em veículos, expressos na 

tabela 5.  

 

 

Tabela 5 - Faixas de conforto  

Aceleração r.m.s[m/s2] Reações relacionadas a conforto 

<0,315 confortável 

0,315 a 0,63 um pouco desconfortável 

0,8 a 1,6 desconfortável 

1,25 a 2,5 muito desconfortável 

>2,0 extremamente desconfortável 
 

Fonte: (BALBINOT; TAMAGNA, 2002) 
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3 AMORTECEDOR MAGNETO REOLÓGICO 

Os amortecedores Magneto Reológicos (MR) diferenciam-se dos 

amortecedores convencionais apenas pelo uso de fluidos magnéticos “inteligentes” 

conhecidos como fluidos magneto-reológicos. Estes fluidos normalmente são 

compostos de óleo (mineral ou à base de silicone) e micropartículas ferrosas na 

ordem de 1 μm a 10 μm de diâmetro. A peculiaridade dos fluidos MR é a 

possibilidade de se controlar suas características através da aplicação de um campo 

magnético que fazem com que as micropartículas de ferro formem dipolos 

magnéticos ao longo das linhas de fluxo magnético possibilitando com que esses 

fluidos mudem de líquidos viscosos para semi-sólidos em milissegundos. Este 

comportamento permite uma resposta rápida quando se faz a interface com 

controladores eletrônicos e sistemas mecânicos. Quando não estão submetidos a 

um campo magnético, os fluidos MR comportam-se como fluidos Newtonianos, ou 

seja possuem tensão diretamente proporcional à taxa de deformação (KOO, 2003).  

3.1 CARACTERÍSTICAS DO FLUIDO MAGNETO-REOLÓGICO 

Fluidos Magneto-Reológicos (MR) possuem uma consistência semelhante 

ao óleo de motor, são formados por uma mistura de micropartículas ferromagnéticas 

dispersas aleatoriamente em óleo ou água (Figura 3a) com aditivos que são 

inseridos para evitar a sedimentação dessas partículas em suspensão. A densidade 

dos fluidos MR é três vezes maior que a densidade da água, o que lhes confere um 

aspecto de lodo. O que torna estes fluidos muito interessantes é a sua capacidade 

de se modificar na presença de um campo magnético. As micropartículas 

ferromagnéticas sentem o campo de indução e adquirem um bipolo magnético, 

então elas movem-se e redesenham seu arranjo começando assim a fluir em forma 

de cadeia e em estrutura linear (Figura 3b). Estas cadeias microscópicas possuem o 

efeito de mudar a viscosidade aparente do fluido (SPAGGIARI, 2013). 
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Figura 3 - (a) Microfotografia de um fluido MR sem campo magnético, onde as 
partículas estão dispersas randômicamente. (b) Microfotografia de um fluido MR 
sob a ação de um campo magnético com cadeias paralelas de ferro carbonílico. 

 

                                  (a)                                                                        (b) 
Fonte: Spaggiari (2012). 

 

 

Quando não está sob a ação de um campo magnético o fluido MR comporta-

se como um líquido fluido, com consistência similar ao óleo de motor. Na presença 

de um campo magnético ele solidifica-se e restringe o movimento de fluido, 

desenvolvendo uma força resultante. Essa resistência mecânica, que é criada devido 

ao fato de as partículas alinharem-se em cadeias lineares, confere escoamento para 

o fluido, tornando-o rígido como um semi-sólido. O nível de rigidez e, 

consequentemente a força de rendimento estão relacionados à magnitude do campo 

magnético aplicado e pode ocorrer em poucos milissegundos. A Figura 4 mostra o 

processo de transformação do fluido MR quando é aplicado um campo magnético 

sobre ele. As partículas ferrosas estão randômicamente dispersas no meio quando 

não há campo magnético apoiado, como mostra a Figura 4a. Na presença de um 

campo magnético, as partículas começam a mover-se e alinham-se através do fluxo 

magnético (Figura 4b). A Figura 4c mostra a formação de cadeias de partículas 

ferrosas, criando uma força resultante (KOO, 2003). 

Quando o campo magnético é removido, o efeito MR é revertido, e o fluido 

regressa ao seu estado original. Por conta desta mudança instantânea e sua 

capacidade de reversão, os fluidos MR são muito atrativos para aplicações de 

controle em tempo real e na implementação do conceito do fluido inteligente, pois 

podem ser controláveis eletricamente. 
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Figura 4 - a) Aplicação do campo magnético. (b) Campo magnético atuando. (c) 
Partículas ferrosas alinhadas com o campo magnético. 

 

Fonte: (KOO, 2003) 

 

 

Cerca de 20 a 40% do volume de um fluido MR típico é composto de 

partículas férreas, como o ferro carbono, estas partículas podem estar suspensas 

em óleo mineral, óleo sintético, água ou glycol.  

Os fluidos MR são compostos basicamente de três elementos: 

d) Fluido base 

e) Partículas de metal 

f) Aditivos estabilizantes 

3.1.1 Fluido Base 

O fluido base é um fluido inerte ou não-magnético no qual as micropartículas 

de metal são suspensas. O fluido base deve ter lubrificação natural e propriedades 

de amortecimento. Para melhor implementação da tecnologia MR o fluido base deve 

ter uma viscosidade baixa e não deve variar com a temperatura. Devido à presença 

de partículas suspensas o fluido base torna-se mais espesso. Os fluidos base mais 

comuns são hidrocarbonetos, óleos minerais e óleos de silicone (BARANWAL; 

DESHMUKH, 2012). 

3.1.2 Partículas de Metal 

A adição de partículas metálicas é necessária para a aplicação da tecnologia 

MR porque essas partículas podem ser magnetizadas fácil e rapidamente. Partículas 
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metálicas usadas na tecnologia MR possuem dimensões na ordem de 1 μm a 10 μm 

de diâmetro. Os materiais comumente utilizados para se obter essas partículas de 

metal são o ferro carbonílico, o pó de ferro e ligas de ferro cobalto. Esses materiais 

possuem a propriedade de atingir alta saturação magnética devido à sua capacidade 

de formar uma forte corrente de magnetização. A concentração de partículas 

magnéticas em fluido de base pode chegar a 50% (BARANWAL; DESHMUKH, 

2012). 

3.1.3 Aditivos Estabilizantes 

Faz-se necessário adicionar certos aditivos ao fluido MR afim de se controlar 

as suas propriedades. Estes aditivos incluem estabilizantes e surfactantes que 

aumentam a vida do fluido MR pois além de controlar a viscosidade do fluidos 

mantém a fricção entre as partículas de metal, além disso eles reduzem a taxa de 

engrossamento do fluido devido ao uso prolongado. Os aditivos comumente 

utilizados são o oleato ferroso e estearato de lítio (BARANWAL; DESHMUKH, 2012). 

3.2 APLICAÇÃO DE FLUIDOS MAGNETO-REOLÓGICOS 

Fluidos MR podem operar de três maneiras em aplicações de engenharia de 

acordo com o tipo de fluxo de fluido, sendo eles:  

 Modo Válvula  

 Modo Cisalhamento  

 Modo Filme. 

Também pode ocorrer uma combinação destes três modos (TUSSET, 2008). 

No modo de operação válvula, o fluxo do fluido é forçado a passar através 

de duas superfícies fixas, que são os polos magnéticos. O campo magnético 

aplicado é normal em relação ao fluxo, ou seja, corre perpendicularmente a ele, 

conforme ilustra a Figura 5 (SPAGGIARI, 2013).  
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Figura 5 - Modo de válvula 

 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, 2008) 

 

 

Este modo de operação pode ser utilizado para aplicação em amortecedores 

com válvula de controle hidráulico, pois os polos exercem a função de válvula à 

medida que a viscosidade do fluido varia de acordo com da intensidade do campo 

magnético que passa entre eles. Exemplos de aplicação deste modo incluem servo-

válvulas, amortecedores, absorvedores de choque e atuadores (MESQUITA NETO, 

2008; WANG; MENG, 2001) .  

No modo cisalhamento (Figura 6), o fluxo de fluido também passa entre duas 

superfícies porém, diferentemente do modo válvula, neste modo estas superfícies 

possuem movimento relativo. O campo magnético aplicado é normal em relação ao 

fluxo, ou seja, corre perpendicularmente a ele. A característica de tensão de 

cisalhamento versus a taxa de cisalhamento pode ser controlada através do campo 

magnético aplicado. A força total de corte é a soma da força desenvolvida devido à 

viscosidade do fluido e a força desenvolvida devido ao campo magnético (TUSSET, 

2008). 

Este modo é utilizado em vários sistemas de embreagens, freios e 

amortecedores de veículos (MESQUITA NETO, 2008; WANG; MENG, 2001).  
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Figura 6 - Modo cisalhamento 

 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, 2008) 

 

 

No modo filme (Figura 7), a distância entre as superfícies que formam os 

polos muda, o que causa um fluxo comprimido, também conhecido como squeeze 

flow. Este modo permite atingir altas magnitudes de força, por isso é muito aplicado 

em amortecimento de vibrações com baixas amplitudes e grandes forças dinâmicas 

(WANG; MENG, 2001). O modo filme tem sido aplicado para controle de pequenos 

movimentos, podendo ser configurado para operação axial ou rotatória. O nível de 

tensão desenvolvida neste modo é aproximadamente dez vezes maior que os 

modos válvula e cisalhamento.  

 

 

Figura 7 - Modo filme 

 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, 2008) 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DO AMORTECEDOR MAGNETO-REOLÓGICO 

Devido às propriedades magnéticas do fluido MR é possível utilizá-lo como 

um amortecedor controlado por uma tensão elétrica [V] ou por uma corrente elétrica 

[A]. A Figura 8 ilustra a estrutura de um amortecedor MR e seus principais 

componentes.  

Amortecedores MR são caracterizados por atingirem grande força de 

amortecimento, com baixo consumo de energia e podem ser utilizados em vários 

tipos de sistemas para controle de vibração.  

 

 

Figura 8 - Amortecedor Magneto Reológico 

 

Fonte: (MEDINA; MARICHAL; MORALES, 2008) 

 

 

O princípio de funcionamento de um amortecedor MR é baseado na 

controlabilidade do sistema, que pode ser ajustada afim de fornecer o nível de 

amortecimento desejado apenas mudando o nível de corrente elétrica. A idéia 

principal é obter um nível desejado de amortecimento através da variação do campo 

magnético através de um orifício existente no êmbolo que fica entre duas câmaras 

de fluido MR. O orifício atua como uma válvula magnética para o fluido, e é regulado 

pela corrente e altera o modo de fluxo do fluido MR (SPAGGIARI, 2013). Na figura 8 

pode-se observar um amortecedor MR típico, onde o fluido é transferido de uma 

câmara para outra através de um orifício. Nesse amortecedor há duas regiões de 

ativação que resistem ao fluxo do fluido de um lado do pistão para o outro. Quando o 

campo magnético aumenta, a resistência para o fluxo de fluido nas regiões de 

ativação também aumenta, isso acontece até que ocorra uma corrente de saturação. 

Um acumulador acomoda mudanças de volume resultantes do movimento da haste 

do pistão. O acumulador atua como uma barreira entre o fluido MR e um gás 
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comprimido (normalmente nitrogênio) que é usado para acomodar mudanças de 

volume que sejam necessárias (KOO, 2003).  

A corrente de saturação ocorre quando a corrente elétrica aumenta porém a 

força de amortecimento não muda para uma determinada velocidade.  



42 

4 MODELOS MATEMÁTICOS PARA AMORTECEDORES MAGNETO-
REOLÓGICOS 

Um grande número de modelos analíticos baseados em diferentes 

descrições de funções tem surgido como objetivo de descrever as propriedades não 

lineares de amortecedores MR. As características de força-velocidade de 

amortecedores MR medidos após várias excitações e variações da corrente elétrica 

sugerem um comportamento de histerese não linear dependendo da resposta à 

excitação e da corrente, sendo o efeito da corrente na largura da histerese 

relativamente pequeno. Modelos obtidos através de uma aproximação determinística 

incluem o modelo de Bouc-Wen entre outros (KWOK et al., 2007).  

4.1 MODELO DE BOUC-WEN PARA AMORTECEDOR MR 

O modelo de Bouc-Wen é extensivamente para modelar sistemas com 

histerese. Trata-se de um modelo considerado extremamente versátil que pode 

exibir uma grande variedade do comportamento de histerese.  

O modelo de Bouc-Wen, Figura 9, foi primeiramente proposto por Bouc em 

1967 e posteriormente popularizado por Wen em 1976. O modelo possui a 

vantagem de ser simples porque é necessário apenas uma equação diferencial não 

linear para descrever o comportamento de histerese. Além disso, expressões finitas 

determinam os coeficientes do sistema linear equivalente. Este modelo também se 

mostra versátil ao descrever várias características do comportamento de histerese 

como degradação de rigidez e força e efeito de compressão, histerese biaxial e 

assimetria da força de restauração de pico (SONG; DER KIUREGHIAN, 2006).  
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Figura 9 - Modelo Bouc-Wen para amortecedor MR 

 

Fonte: (SPENCER JR et al., 1997) 

 

 

SPENCER JR et al (1997) adotaram este modelo para estudar o 

comportamento de amortecedores comparando a sua performance com outros 

modelos paramétricos. De acordo com a configuração mecânica mostrada na Figura 

9, a força de amortecimento ( ) do sistema é dado por:  

 

 (9) 

 

Onde: 

 : coeficiente viscoso 

 : velocidade da excitação externa 

 : coeficiente de rigidez 

 : deslocamento inicial 

 : variável evolutiva associada com o bloco Bouc-Wen.  

A variável  , por sua vez, é determinada por: 

 

 (10) 

 

O deslocamento inicial  permite incorporar um acumulador no sistema. Os 

parâmetros , , , ,  ,  , e  são parâmetros do modelo Bouc-Wen e são funções 

da corrente elétrica aplicada ao amortecedor MR, da amplitude e da frequência de 
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vibração. A forma não linear da curva de histerese pode ser ajustada através da 

mudança dos parâmetros de Bouc-Wen permitindo o controle da linearidade na 

descarga e garantindo suavidade na transição entre as regiões de ativação.  

Este modelo simples de Bouc-Wen é bastante aplicado pois permite 

reproduzir o comportamento de histerese do amortecedor MR. Por outro lado, ele 

não é capaz de reproduzir o efeito de descarga que é observado nos testes 

experimentais do amortecedor MR típico na região de ativação onde a aceleração e 

velocidade possuem sinais opostos e as magnitudes das velocidades são pequenas 

(BRAZ-CÉSAR; BARROS, ). 

4.2 MODELO DE BOUC-WEN MODIFICADO PARA AMORTECEDOR MR 

SPENCER JR et al (1997) propuseram algumas modificações no modelo de 

Bouc-Wen afim de determinar o comportamento dinâmico do modelo mecânico do 

amortecedor MR, conforme ilustra a Figura 10: 

 

 

Figura 10 - Modelo Bouc-Wen Modificado para Amortecedor MR 

 

Fonte:(SPENCER JR et al., 1997) 
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De acordo com este modelo, a força de amortecimento não linear gerada 

pelo sistema pode ser expressa pela seguinte equação:  

 

 (11) 

 

Onde a variável evolutiva  é determinada por:  

 

 (12) 

 

Onde: 

 

 
(13) 

 

Analisando o modelo da Figura 10 pode-se concluir que: 

 

 (14) 

 

Portanto, a força de amortecimento pode ser descrita por: 

 

 (15) 

 

Os parâmetros , ,  e  são parâmetros do modelo Bouc-Wen e são 

funções da corrente elétrica aplicada ao amortecedor MR, da amplitude e da 

frequência de vibração que controlam a forma da curva de histerese. O parâmetro  

representa o amortecimento viscoso observado em altas velocidades e  é o 

controle de rigidez em altas velocidades e  é o deslocamento incial da mola  

associado com a força do amortecedor devido ao acumulador (WANG, D.; LIAO, 

2005). 

SPENCER JR et al (1997) observaram experimentalmente que ,  e  

variam linearmente de acordo com a tensão aplicada, resultando nas seguintes 

correlações: 

 

 

(16) 
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As dinâmicas envolvidas no fluido MR atingindo o equilíbrio reológico 

resultam de um filtro de primeira ordem:  

 

 (17) 

 

onde  é a tensão de comando para o controlador de corrente. 

4.3 MODELO DEPENDENTE DA CORRENTE E DA HISTERESE APLICADO AO 
MODELO DE BOUC-WEN MODIFICADO PARA AMORTECEDOR MR 

Segundo WANG e LIAO  (2011), as variações na força de amortecimento 

não dependem apenas da corrente, mas também da excitação, incluindo do choque 

e frequência. A força de histerese de um amortecedor MR pode ser expressa em 

função do deslocamento, velocidade e aceleração e também em função do controle 

da corrente, conforme abaixo: 

 

 (18) 

 

onde  representa a força do amortecedor,  é a função que representa a 

corrente e  é a função de histerese que descreve a variação da força em 

relação ao deslocamento, velocidade e aceleração do pistão. 

A função  na Equação (18) é uma função monótona não linear e 

incremental com incremento crescente ( ), que pode ser considerada uma função 

ganho. A função também exibe a saturação, o que limita o comportamento da força 

de amortecimento atribuída às propriedades reológicas do fluido MR. O 

comportamento não linear com incremento da corrente pode ser caracterizado por 

uma função sigmoidal assimétrica com tendência no eixo lateral (WANG, D.; LIAO, 

2011): 

 

 

(19) 

 

onde  e  são constantes positivas, e  é uma constante arbitrária 

representando a tendência que pode ser obtida através de dados experimentais. 
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Considerando o modelo de Bouc-Wen da Figura 10, a equação que 

representa a força do amortecedor MR pode ser expressa por: 

 

 (20) 

 

onde  pode ser obtida da equação: 

 

 (21) 

 

Os coeficientes  e  na Equação (20) podem ser obtidos de a partir da 

Equação (16): 

 

Assim o modelo da Equação (18) pode ser reescrito da seguinte forma: 

 

 

(22) 

 

O modelo da força do amortecedor conforme o modelo de Bouc-Wen (20) 

passa a ser considerado a função  do modelo (18). 

4.4 MODELO DE DAHL PARA AMORTECEDOR MR 

O modelo de Dahl pertence aos primeiros modelos de atrito dinâmico já 

propostos. Este modelo foi projetado para simular os ciclos de histerese em 

rolamentos sujeitos a excitações senoidais com pequenas amplitudes 

(PIATKOWSKI, 2014). O modelo de Dahl pode ser escrito em termos do modelo de 

Bouc-Wen com os parâmetros apropriados para simplificar a modelagem do 

amortecedor (IKHOUANE; RODELLAR, 2007): 

 

 
(23) 

 

onde: 

: força do amortecedor [N] 
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: velocidade do pistão [m/s] 

: corrente elétrica do comando [A] 

: comportamento não linear do amortecedor 

As constantes [Ns/m], [Ns/m], [Ns/m], [Ns/m] e  definem a curva de 

histerese e podem ser dependentes da corrente.  

4.5 MODELO DE LUGRE PARA AMORTECEDOR MR 

Muitos pesquisadores têm dedicado seus esforços para a modelagem do 

comportamento de atrito não linear que provoca o efeito de histerese nos 

amortecedores MR. Uma alternativa para solucionar este problema é a utilização do 

modelo de atrito de LuGre, que foi originalmente desenvolvido para descrever o 

fenômeno de atrito não linear. O mecanismo de atrito é um fenômeno onde duas 

superfícies fazem contato em um certo número de asperezas em nível microscópico. 

No modelo de LuGre, este mecanismo é expresso relacionando o atrito ao 

comportamento de cerdas (OLSSON et al., 1998). Outro modelo de LuGre é descrito 

por TUSSET et al. (2015) conforme a equação abaixo:  

 

 
(24) 

 

 onde: 

: força de amortecimento 

: tensão de comando [V] 

: variável de estado interna [m] 

: velocidade do pistão [m/s] 

: rigidez de  influenciada por  [N/mV] 

: coeficiente de amortecimento de  [Ns/m] 

: coeficiente de amortecimento viscoso [Ns/m] 

: rigidez de  [N/m] 

: coeficiente de amortecimento viscoso influenciado por [Ns/mV] 

: valor constante [V/N] 

Pode-se observar na Equação (24), que o modelo de LuGre tem um 

parâmetro, , que representa a tensão aplicada à bobina do amortecedor. Este 
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parâmetro permite que se controle a força do amortecedor MR através do controle 

da tensão, fazendo com que o modelo de LuGre seja o mais adequado para o 

sistema de controle ativo.  

4.6 MODELO DEPENDENTE DA CORRENTE E DA HISTERESE APLICADO AO 
MODELO DE BOUC-WEN PARA AMORTECEDOR MR 

Em seu trabalho, TUSSET e BALTHAZAR (2013) propuseram uma 

aproximação do modelo proposto por Bouc-Wen, Equação (9), afim de que a 

variável de controle  torne-se explícita nesse modelo. Resultando na seguinte 

equação: 

 

 
(25) 

 

onde:  representa a corrente elétrica aplicada na bobina do amortecedor 

MR, e  é obtido da Equação (10), considerando: , ,  e  . 

Finalmente, a corrente elétrica a ser aplicada pode ser determinada 

resolvendo numericamente a seguinte equação: 

 

 
(26) 

 



50 

5 MODELOS MATEMÁTICOS DE SISTEMAS DE SUSPENSÃO VEICULAR 

A suspensão ativa é utilizada para melhorar a dirigibilidade do veículo além 

de promover mais conforto, amenizando vibrações causadas pelas irregularidades 

da estrada que agem sobre a estrutura do veículo durante a viagem. As dificuldades 

em se projetar suspensão estão no fato de que normalmente os requerimentos de 

performance se conflitam, daí a necessidade em se utilizar um modelo para definir 

as incertezas no projeto de controle (SZASZI; GÁSPÁR; BOKOR, 2002).  

Existem muitos métodos propostos para solucionar este problema da 

suspensão ativa, porém, a grande maioria desses trabalhos aborda estratégias de 

controle baseadas em modelos lineares invariantes no tempo. Certamente 

controladores lineares atendem certos requisitos de performance quando trabalham 

na região próxima do ponto de operação ao qual o sistema foi linearizado, porém um 

fato importante é que esses modelos sempre contém incertezas, que são causadas 

por dinâmicas negligenciadas. Essas características dinâmicas da suspensão 

possuem propriedades não lineares. Os efeitos dessas não linearidades podem 

modificar a performance do sistema de controle, quando o projeto é baseado em um 

modelo linear (SZASZI; GÁSPÁR; BOKOR, 2002).  

Este trabalho apresenta um modelo utilizando a dinâmica não linear dos 

atuadores e as características dinâmicas dos amortecedores e molas. Uma 

aproximação do modelo é feita baseada no trabalho de SZASZI,GÁSPÁR e BOKOR 

(2002) , assumindo-se uma estrutura de modelo não linear nos parâmetros mas 

linear nos estados.  

5.1 MODELO NÃO LINEAR PARA UM QUARTO DE CARRO 

A maioria dos esquemas sofisticados de controle requerem informações 

adicionais da planta a ser controlada. Geralmente os modelos de suspensão de 

veículos são classificadas por sua complexidade em relação aos graus de liberdade 

(DOFs - Degrees-of-Freedom) e divididos em modelos quarter-car, half-car e full-car 

(KRAUZE; KASPRZYK, 2013).  

Veículos com peso igualmente distribuído, permitem utilizar a técnica do 

modelo de um quarto de veículo (quarter-car) com resultados satisfatórios e muito 
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próximos do modelo completo. Esta técnica baseia-se em isolar e estudar 

separadamente um quarto do veículo através de um modelo massa-mola-

amortecedor capaz de representar o comportamento da suspensão e sua resposta 

vertical às perturbações da estrada. O modelo de um quarto de veículo geralmente 

apresenta apenas 2 DOFs: o deslocamento vertical da massa suspensa e o 

deslocamento vertical da massa não-suspensa (TUSSET, Â. M., 2008). 

O modelo de um quarto de carro tem sido extensivamente utilizado na 

literatura pois captura a maioria das características essenciais de um sistema real de 

suspensão (YILDIZ et al., 2013). Este modelo mostra claramente o deslocamento da 

carroceria, da roda e das relações entre o sistema e a estratégia de controle 

proposta, possibilitando estudo efetivo da correlação entre conforto, segurança e 

sistema de controle (CHANTRANUWATHANA; PENG, 2004).  

A Figura 11 representa um modelo de suspensão com dois graus de 

liberdade em na forma linear para um quarter-car, ou seja, um quarto de veículo. 

Este modelo é composto por uma massa suspensa , que representa a carroceria 

do veículo e uma massa não-suspensa , que representa o conjunto do eixo e 

roda, ambos conectados pela mola e pelo amortecedor  e , que representam o 

amortecimento e rigidez do sistema não controlado. O pneu  é representado por 

uma mola, enquanto  representa a força dinâmica de controle atuante como um 

amortecedor ativo ou semi-ativo em substituição ao conjunto passivo  (YILDIZ et 

al., 2013). Os movimentos verticais dos pneus são representados por , enquanto 

que os movimentos verticais da roda são representados por , e os movimentos 

verticais da carroceria são representados por . 
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Figura 11 - Modelo de suspensão para quarter-car 

 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, Â. M., 2008) 

 

 

As figuras 12 e 13 ilustram os diagramas de corpo livre para a massa  e 

para a massa , considerando a posição do eixo da roda como ponto de 

referência.  

 

 

Figura 12 - Diagrama de corpo livre para a massa da carroceria 

 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, Â. M., 2008) 
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Figura 13 - Diagrama de corpo livre para a massa do eixo da roda 

 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, Â. M., 2008) 

 

 

Aplicando-se a segunda Lei de Newton, na condição de equilíbrio estático, 

em cada massa separadamente, o sistema de Força para o modelo quarter-car da 

figura 11 pode ser expresso pelo seguinte sistema:  

 

 
(27) 

 

Os parâmetros utilizados no modelo estão listados na Tabela 6 abaixo: 
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Tabela 6 - Parâmetros utilizados na modelagem do sistema 

Símbolo Parâmetro Unidade 

 massa da carroceria Kg 

 massa do eixo da roda Kg 

 coeficiente do amortecedor N/m 

 coeficiente da mola N/m 

 rigidez do pneu N/m 

 movimentos verticais da carroceria m 

 movimentos verticais da roda m 

 movimentos verticais do pneu m 

 força dinâmica de controle N 

 aceleração da massa da carroceria m/s2 

 aceleração do eixo da roda m/s2 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Analisando os diagramas de corpo livre com relação à segunda lei de 

Newton,  pode-se concluir que: 

  representa a força na mola; 

  representa a força no amortecedor; 

  representa a força devido à rigidez nos pneus; 

O deslocamento e a velocidade dos elementos de suspensão são dados 

pelo movimento relativo entre os corpos e a pista. Sendo assim, a diferença entre os 

deslocamentos verticais do eixo e da roda e a massa da carroceria, , 

determinam a o deslocamento relativo da mola. Portando a velocidade do 

amortecedor é determinada pela diferença das velocidades destas massas, ou seja, 

por . Finalmente, o deslocamento relativo do pneu é dado pela diferença do 

deslocamento vertical da massa do eixo e da amplitude da pista  (TUSSET, 

Â. M., 2008). 

De acordo com  SZASZI, GÁSPÁR e BOKOR (2002), o amortecedor 

hidráulico e mola podem ser modeladas através de modelos lineares ou não lineares 

por possuírem componentes de ambas as características. As molas, se 
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consideradas lineares obedecem à Lei de Hooke apresentando deformação 

proporcional ao carregamento que sofrem. Tal condição não existirá se as molas 

forem consideradas não lineares. Em aplicações reais o valor do coeficiente de 

rigidez da mola cresce exponencialmente à medida que se afasta do ponto de 

equilíbrio estático afim de evitar choques nos batentes. Em seu trabalho, TUSSET 

(2008) propõe incorporar esta característica ao modelo conforme a seguinte 

equação:  

 

 (28) 

 

Onde: 

: faixa de atuação linear da mola 

: característica não linear da mola observada em situações reais 

Quando considera-se o sentido de deslocamento do amortecedor, pode-se 

identificar a não linearidade da força do amortecedor relacionando esta característica 

à velocidade positiva ou negativa. Para velocidades positivas, a força de 

amortecimento é maior que para para velocidades negativas. Quando a velocidade 

vertical da carroceria é maior que a velocidade vertical do eixo, a velocidade é 

considerada positiva (SZASZI; GÁSPÁR; BOKOR, 2002).  

O perfil da estrada provoca oscilações verticais do amortecedor em 

movimento descendente da roda o que gera um pequeno impacto na carroceria. 

Esta característica não linear do amortecedor deve também ser incorporada ao 

modelo da seguinte forma:  

 

 
(29) 

 

Onde: 

: coeficiente linear do amortecedor  

: coeficiente não linear do amortecedor 

: características do comportamento assimétrico 

Substituindo-se as Equações (29) e (28) em ( 27), obtém-se a representação 

da dinâmica de um sistema de suspensão ativa não linear através das seguintes 

equações diferenciais de segunda ordem (SZASZI; GÁSPÁR; BOKOR, 2002; 

TUSSET (2008) : 
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(30) 

 

Onde: 

: deslocamento vertical da massa da carroceria , [m] 

: velocidade de deslocamento vertical da massa da carroceria , [m/s] 

: aceleração do deslocamento vertical da massa da carroceria , [m/s2] 

: deslocamento vertical da massa do eixo da roda , [m] 

: velocidade deslocamento vertical da massa do eixo da roda , [m/s] 

: aceleração do deslocamento vertical da massa do eixo da roda , [m/s2] 

Existem quatro elementos armazenadores de energia no modelo quarter-car 

da Figura 11, sendo estes duas molas e duas massas. Desta forma, o sistema de 

suspensão poderá ser aproximado por um modelo matemático de ordem quatro, 

sendo representado no espaço de estados por quatro variáveis de estado. Portanto, 

afim de se representar o sistema no espaço de estados assumem-se as seguintes 

igualdades: 

 e  

Então: 

 

(31) 

 

Considerando o modelo da Equação (31), a forma matricial pode ser 

representada pela seguinte configuração: 

 

 (32) 
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onde: 

 : vetor de estado (4x1); 

 : matriz de espaço de estado (4x4); 

: vetor de controle (4x1); 

 : vetor de funções contínuas não lineares (4x1) 

5.2 MODELO NÃO LINEAR PARA MEIO DE CARRO 

O modelo meio de carro (half car) de uma suspensão consiste em uma 

massa suspensa rígida - carroceria - e uma massa não suspensa (eixo das rodas). A 

carroceria, que é apoiada nos eixos das rodas, deve ser suportada igualmente pelos 

componentes da suspensão dianteira e da traseira (molas, amortecedores e 

atuadores hidráulicos) (EKORU; DAHUNSI; PEDRO, 2011). A modelagem 

matemática de uma suspensão de meio de carro é feita através das leis básicas da 

mecânica clássica.  

A figura 14 representa um modelo de meio de carro (half car), amplamente 

utilizado em projetos de controle ativo.  

 

 

Figura 14 - Modelo meio de carro (half car) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

θ 
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O modelo é composto por três massas: uma massa suspensa e duas 

massas não suspensas, onde  é a massa suspensa da carroceria,  é a massa 

do eixo e da roda dianteiros e  é a massa do eixo e da roda traseiros. O modelo 

matemático do sistema pode ser expresso com quatro graus de liberdade. A massa 

da carroceria é considerada um corpo rígido com deslocamento vertical e rotação 

inclinada. Define-se  como o deslocamento do centro de gravidade da carroceria e 

 como o ângulo de . O deslocamento vertical da massa  dianteira é denotado 

por  e o deslocamento da massa ms traseira por  . O deslocamento vertical da 

massa  é denotado por  e o deslocamento da massa  traseira por . As 

irregularidades da estrada causam movimentos na frente, que podem ser descritos 

por  e na traseira, descritos por . As forças de 

controle são a dianteira  e a traseira . A suspensão, tanto para a dianteira quanto 

para a traseira é composta por um feixe de molas não lineares na frente e  na 

traseira, e os amortecedores são na frente e  na traseira. Os pneus são 

representados por molas,  para o pneu dianteiro e  para o pneu da traseira. A 

tabela 7 lista os parâmetros considerados no modelo: 

 

 

Tabela 7 - Parâmetros utilizados na modelagem do sistema 

Símbolo Parâmetro Unidade 

 massa da carroceria kg 

 comprimento da frente da carroceria até o centro de gravidade m 

 comprimento da traseira da carroceria até o centro de gravidade m 

 rigidez dos pneus dianteiro e traseiro  N/m 

 coeficiente das molas dianteira e traseira N/m 

 coeficiente dos amortecedores dianteiro e traseiro N/m 

 massa dos eixos das rodas dianteira e traseira kg 

 deslocamento vertical da carroceria na parte dianteira e traseira m 

 deslocamento vertical dos eixos das rodas dianteira e traseira m 

 
deslocamento vertical dos pneus dianteiro e traseiro devido às 

irregularidades da estrada 
m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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As forças exercidas pelos amortecedores são representadas pela Equação 

(33): 

 

 

(33) 

 

onde: 

 

O coeficiente de amortecimento  é composto pelo coeficiente de 

amortecimento linear ( ) e pelas características não lineares do amortecedor ( ). O 

comportamento assimétrico do amortecedor é representado por .  

As forças de restauração fornecidas pelas suspensões dianteira e traseira 

podem ser descritas pela Equação (34): 

 

 

(34) 

 

onde: 

 

O coeficiente da mola  é composto pelo seu coeficiente linear ( ) e por 

suas características não lineares ( ).  

O pneu pode ser representado por uma mola linear fornecendo força: 

 

 
(35) 

 

A força vertical, momento e força atuante no deslocamento da carroceria 

podem ser representadas como: 

 

 

(36) 
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Considerando as características da mola e dos amortecedores, a equação 

que representa o balanço de forças da suspensão pode ser escrita como: 

 

 

(37) 

 

Portanto, afim de se representar o sistema no espaço de estados assumem-

se as seguintes igualdades: 

 e  

Sendo assim, substituindo a Equação (37) na Equação (36), obtém-se o 

sistema no espaço de estados: 

 

 

(38) 
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6 CONTROLADORES 

Sistemas de controle são importantes na sociedade moderna, tendo 

aplicações em diversas áreas, como a automotiva, industrial e espacial, por 

exemplo. Para se controlar os sistemas existe a necessidade da aplicação de 

modelos, afim de se estudar o comportamento de tais processos. O modelo serve 

para prever o comportamento e definir qual será o melhor sinal a ser aplicado na 

entrada do processo para se obter a saída desejada (NISE, 2004).  

Sistemas de controle consistem de subsistemas montados com o propósito 

de controlar as saídas dos processos baseados em nas variáveis de entrada. 

Portanto, em um sistema controlado a adição de um controlador fará com que o 

sistema tenha um comportamento com certas características previstas. Segundo 

NISE (2004) sistemas de controle são construídos por quatro razões específicas: 

amplificação de potência, controle remoto, conveniência da forma de entrada, 

compensação de distúrbios.  

Os gregos foram os primeiros a desenvolver sistemas de engenharia com 

retroalimentação (feedback) por volta de 300a.c. Nessa época Ktesibios inventou um 

dos primeiros sistemas de controle automático de nível de água similar aos sistemas 

utilizados atualmente em caixas de água e caixas de descarga. Por volta de 1681 

Denis Papin inventou a válvula de segurança para regualação da pressão de vapor. 

Ainda no século XVII, Cornelis Drebbel inventou um sistema de controle de 

temperatura puramente mecânico para eclosão de ovos (NISE, 2004). No século 

XVIII, James Watt utilizou um regulador centrífugo para controlar automaticamente a 

velocidade de uma máquina a vapor. Em 1940 surgiram os métodos de resposta no 

domínio da frequência que possibilitaram o controle de sistemas lineares em malha 

fechada com desempenho adequado. De 1940 a 1950, Evans desenvolveu 

completamente o método de lugar das raízes. Estes dois métodos - respostas no 

domínio da frequência e método de lugar das raízes - são o núcleo da teoria de 

controle clássica (OGATA, 2000).  

Porém, com o passar dos anos a modernização dos processos, os sistemas 

tornaram-se mais complexos, e com isso surgiu a necessidade de métodos de 

controle avançados abrangendo múltiplas entradas e múltiplas saídas. De 1960 a 

1980 foram pesquisados o controle ótimo, adaptivo e o controle com aprendizado de 
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sistemas determinísticos e estocásticos. Desde essa época até os dias de hoje, o 

desenvolvimento das teorias de controle moderno têm se concentrado em controle 

robusto (OGATA, 2000). Enquanto o controle clássico consegue controlar sistemas 

considerando apenas uma entrada e uma saída, os chamados sistemas de entrada 

única (SISO - Single Input Single Output), o controle moderno controla sistemas com 

múltiplas variáveis de entrada e saída, ou conhecidos como sistemas de múltiplas 

entradas e múltiplas saídas (MIMO - Multiple Inputs Multiple Outputs).  

Para controlar um sistema precisa-se entender o seu comportamento físico, 

normalmente os sistemas controlados são sistemas dinâmicos que podem ter seu 

comportamento descrito através de equações diferenciais. Normalmente estas 

equações são não lineares, porém podem ser linearizadas através de técnicas de 

linearização e submetidas à transformada de Laplace afim de simplificar o método 

de solução. Na prática, sistemas complexos podem ser descritos por um sistema 

polinomial simplificado através de Laplace (DORF; BISHOP, 2001).  

6.1 CLASSIFICAÇÃO 

Um conjunto de componentes combinados que atuam em conjunto e 

realizam uma certa tarefa são chamados de sistema. O conceito de sistema não 

aplica-se apenas a algo físico, mas também fenômenos abstratos e dinâmicos e 

portanto pode ser usado para designar sistemas físicos, biológicos, financeiros entre 

outros (BOLTON, 1992; OGATA, 2000). Os sistemas podem ser classificados de 

acordo com a quantidade de suas entradas e saídas, linearidade, variação no 

tempo, tipos de parâmetros e tipo de memória.  

Sistemas de Controle, por sua vez, são utilizados para manter os resultados 

ou valores desejados de um sistema. Com uma aproximação de um sistema para 

controle pode-se expressar o sistema físico através de um modelo com suas várias 

componentes físicas descritas como blocos com entradas e saídas e a relação entre 

essas entradas e saídas são expressas pela equação matemática que descreve o 

sistema (BOLTON, 1992). A forma com que o controlador é projetado define se o 

sistema de controle é malha aberta ou a malha fechada.  
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6.1.1 Sistemas de Controle com Malha Aberta 

Em um sistema a malha aberta, um conjunto de ações programadas são 

realizadas sem possibilidade de correção caso o comportamento do sistema sofra 

um desvio do comportamento desejado, ou seja, o sinal de saída do processo não 

tem efeito algum sobre o sinal de entrada. A saída é determinada únicamente pela 

configuração inicial. Sistemas de malha aberta possuem a vantagem de ser 

relativamente simples e consequentemente, baratos com boa confiabilidade. Porém, 

são imprecisos uma vez que não há correlação entre os erros da saída e a entrada, 

o que pode causar distúrbios no processo. A malha aberta é utilizada em processos 

que requerem o sequenciamento de eventos através de sinais de liga-desliga, como 

em um máquina de lavar por exemplo. As operações do processo de uma lavadora 

são executadas em uma sequência programada em função do tempo, porém a 

máquina não analisa o resultado final, que é a limpeza das roupas. Estes sistema 

também é conhecido como sistema sem realimentação (BOLTON, 1992; OGATA, 

2000).  

Um exemplo é mostrado na Figura 15 , onde um sistema a malha aberta 

genérico inicia com um subsistema chamado de transdutor de entrada, que converte 

a forma de entrada para a forma usada pelo controlador. O controlador opera um 

processo ou uma planta. A entrada às vezes é chamada de referência, enquanto 

que a saída é chamada de variável controlável. Outros sinais, como distúrbios 

podem aparecer no processo e são somados através de junções de soma, que 

promovem a adição algébrica desses sinais utilizando os sinais associados (NISE, 

2004). 

 

 

Figura 15 - Exemplo de sistema a malha aberta 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2017). 
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6.1.2 Sistemas de Controle com Malha Fechada 

As lacunas deixadas por um sistema controle a malha aberta podem ser 

preenchidas por um sistema de controle a malha fechada. Sistemas de controle a 

malha fechada permitem que um sinal indicando o estado atual do processo seja 

continuamente enviado à entrada e comparado com o estado desejado, 

possibilitando a atuação de correções na tentativa de eliminar o desvio do sinal de 

saída com o sinal e entrada desejado. Este sistema é mais complexo e 

consequentemente mais caro que um sistema a malha aberta (BOLTON, 1992). 

Também são sistemas de controle mais precisos que os sistemas a malha aberta e 

menos sensíveis a ruído, distúrbios e mudanças no ambiente.  

Um exemplo de malha fechada é mostrado na Figura 16, onde um sistema a 

malha fechado genérico inicia com um subsistema chamado de transdutor de 

entrada, que converte a forma de entrada para a forma usada pelo controlador. O 

controlador opera um processo ou uma planta. Um transdutor de saída, ou sensor, 

mede a resposta na saída e converte este sinal para a forma usado pelo controlador. 

A malha fechada permite a compensação dos distúrbios medindo a resposta da 

saída e enviando essa informação de volta através de um caminho de retorno da 

malha, e assim comparando essa resposta com a entrada na junção de soma. Se 

houver qualquer diferença entre as duas respostas, o sistema envia um sinal atuante 

que faz a correção (NISE, 2004).  
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Figura 16 - Exemplo de controle a malha fechada 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2017). 

 

 

6.2 CONTROLE NO ESPAÇO DE ESTADOS 

Sistemas complexos são variantes no tempo e possuem várias entradas e 

várias saídas. A complexidade dos sistemas modernos exige estratégias de controle 

que garantam requisitos rigorosos com alto desempenho e precisão. Este cenário 

leva à abordagem do conceito de estado em sistemas de controle (OGATA, 2000).  

O espaço de estados descreve um estado interno de um sistema 

relacionando as entradas e saídas podendo colaborar com sistemas que possuem 

condições inicias não nulas e com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Váriáveis 

de estado descrevem o estado atual de um sistema enquanto as equações de 

estado descrevem descrevem as relações entre as varáveis de estado. Geralmente, 

uma equação diferencial de -ésima ordem pode ser decomposta em  equações 

diferenciais de primeira ordem. Portanto, o estado pode ser descrito por meio de 

equações diferenciais de primeira ordem em termos de variáveis de estado (x1, 

x2...xn) (BOLTON, 1992; NISE, 2004). 

Sendo assim, o sistema, por sua vez, pode ser representado através de 

notação compacta expressa pelas equações diferencias de estado e de saída:  

 

 
(39) 
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Onde, u é o vetor de sinais de entrada de controle (atuador) e é r-

dimensional. Na equação de estado, x é o vetor de estados do sistema n-

dimensional, é uma matriz de estado,  é uma matriz de entrada. Na equação 

de saída, y é o vetor resposta (saída) do sistema, e é m-dimensional,  é a matriz 

de saída e  representa a relação direta entre as entradas e saídas do sistema, 

geralmente resulta em uma matriz nula. Além disso, o vetor x representa o menor 

conjunto de variáveis tais que, conhecendo-se os seus valores em um dado instante 

de tempo t=t0 e sendo conhecido o valor de entrada u para todo t ≥ 0, será possível 

determinar completamente o comportamento de tal sistema para qualquer instante 

de tempo t ≥ 0 (BOLTON, 1992; OGATA, 2000). O sistema descrito pela equação 39 

será controlável se for possível transferir qualquer saída inicial y(t0), para qualquer 

outro valor de saída y(t1) em um intervalo de tempo finito t0 t t1, , por meio de um 

vetor de controle u(t) não-restrito (OGATA, 2000). 

Em sistemas em que o sinal de controle utiliza medidas dos estados da 

planta controlada, diz-se que o sistema é do tipo por realimentação de estados (state 

feedback). Uma possível estratégia de controle por realimentação de estados 

considera a lei de controle que considera uma realimentação de controle negativa e 

estática para os estados do sistema considerado, expressa pela equação(DORF; 

BISHOP, 2001; OGATA, 2000):  

 

 (40) 

 

Substituindo-se a lei de controle da equação (40) no espaço de estados da 

Equação (39), obtém-se o sistema em malha fechada expresso pela Equação: 

 

 
(41) 

 

O sistema expresso pela equação (41) é linear, portanto sua estabilidade 

pode ser definida pelos autovalores da matriz [A − BK]. Portanto, para que o sistema 

seja controlável e estabilizável, o ganho de realimentação K poderá ser escolhido de 

forma que os autovalores de [A − BK] estejam posicionados no conforme a 

performance desejada para o sistema controlado. Para tanto, existem diversas 

técnicas diferentes, como o métodos de Alocação de Pólos e de Regulador Linear 

Quadrático (LQR), que serão explanados a seguir.  



67 

6.2.1 Alocação de polos 

O principal objetivo do método de Alocação de Polos é determinar o vetor de 

ganho K que permita posicionar os polos do sistema em malha fechada em posições 

desejadas pré-determinadas, de modo que o sistema seja ajustados afim de fornecer 

um índice de desempenho1 mínimo. O desempenho de um sistema de controle pode 

ser expresso em termos das variáveis de estado do sistema como (DORF; BISHOP, 

2001):  

 

 
(42) 

 

Onde: 

x: vetor de estado 

u: vetor de sinal 

tf: instante final  

A otimização de um índice de desempenho pode ser feita utilizando-se 

realimentação com variáveis de estado. Esta mesma técnica pode também ser 

utilizada para se obter o posicionamento desejado dos polos da função de 

transferência de malha fechada abordando todas as variáveis de estado (DORF; 

BISHOP, 2001) .  

Considerando-se o sistema da Figura 17, expresso pela Equação 43, adota-

se um controlador de retroação cujo sinal u seja alguma função das variáveis de 

estado x. 

 

 (43) 

 

 

 

                                            

1O índice de desempenho também é conhecido como função de custo.  
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Figura 17 - Sistema de controle em termos de x e u. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Assume-se a lei de controle representada pela Equação (44) em que u(t) é 

uma função das variáveis de estado x (DORF; BISHOP, 2001; OGATA, 2000):  

 

 (44) 

 

Limitando-se a função de retroação a um sistema linear admite-se o controle 

por realimentação u=-Kx, onde K representa a matriz de ganho do realimentador e 

tem dimensão . Sendo assim, substituindo a Equação 44 na Equação 43, obtém-

se : 

 

 (45) 

 

Cuja solução é:  

 

 (46) 

 

A matriz de ganho de realimentação K força os autovalores de [A-BK] aos 

valores desejados, estes são chamados de polos reguladores. Determinando assim 

a estabilidade e as características do sistema. Portanto, se a matriz K for escolhida 

corretamente, a matriz [A-BK] será estável e para todo , será possível fazer 

com que  tenda a 0, à medida que  tende ao infinito. 

A alocação desses polos pode ser feita por diferentes métodos. Pode-se 

determinar os valores de K através das matriz de transformação T, conforme 

explanado a seguir. Primeiramente, determina-se os valores de  a partir 

do polinômio característico da matriz A:  
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 (47) 

 

A seguir verifica-se a condição de suficiência, significando que se o sistema 

for a estados totalmente controláveis, os autovalores da matriz A podem ser 

alocados arbitrariamente. Para isso, convém transformar a equação de estado 

x=Ax+Bu para a forma canônica controlável, chamada de matriz T. 

 

 (48) 

 

Onde M é a matriz de controlabilidade 

 

 (49) 

 

e 

 

 

(50) 

 

 Os elementos são os coeficientes do polinômio característico expresso em 

(47). Com os auto valores desejados , o polinômio característico 

desejado pode ser escrito como:  

 

 (51) 

 

Determina-se , então: 

 

 (52) 

 

Pode-se realizar a substituição direta da matriz K no polinômio característico 

desejado se o sistema for de ordem baixa (  ). Isto torna o processo muito mais 

simples (OGATA, 2000). 
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6.3 CONTROLE REGULADOR QUADRÁTICO LINEAR (LQR) 

Como já visto, a teoria de controle ótimo supõe que é possível otimizar 

grandezas físicas adotando-se um índice de desempenho. O regulador linear 

quadrático (LQR - Linear Quadratic Regulator) é uma estratégia de controle que 

utiliza-se da minimização de um índice de desempenho para ajustar os ganhos do 

alocador de polos em valores ótimos e consequentemente promovendo a 

estabilidade da planta (REMES; SEBEM; CAVALCA, 2014). Este tipo de controlador 

é largamente utilizado e está presente no método da equação de Riccati dependente 

do estado (SDRE State-Dependent Riccati Equation) utilizado neste trabalho.  

Adota-se o sistema linear expresso pela Equação (43), selecionando-se a 

entrada de controle u(t) que minimiza o índice de desempenho abaixo:  

 

 
(53) 

 

Onde Q e R são matrizes de ponderação positivas definidas e simétricas e 

determinam a importância relativa do erro e do gasto de energia. Deve-se selecionar 

o ganho K de modo que o resultado de J seja o menor possível. Desta maneira, a 

através da escolha de Q os estados x(t) irão tender a zero com . 

Como já exposto, para se obter a função de retroação de um sistema linear 

admite-se o controle por realimentação u=-Kx, sendo assim, substituindo-se a 

Equação ( 44) em (43), resulta na Equação (45).  

Prosseguindo, admitindo-se que os autovalores da matriz A−BK possuam 

parte real negativa tornando-a estável. A seguir, substitui-se a Equação (44) na 

Equação (53): 

 

 
(54) 

 

 

Ao se resolver o problema da otimização paramétrica obtém-se:  

 

 
(55) 
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Considerando que P é uma matriz simétrica e definida positiva, chega-se à 

seguinte solução :  

 

 
(56) 

 

Comparando-se os dois lados desta equação e observando-se que ela deve 

ser verdadeira para qualquer valor de x, chega-se a:  

 

 (57) 

 

Pelo segundo método de Liapunov, se A−BK é uma matriz estável, então 

existe uma matriz P definida positiva que satisfaz a Equação (57). Posteriormente, 

determinam-se dos elementos de P a partir desta equação, para verificar se ela é 

definida positiva (OGATA, 2000). O índice de desempenho J pode ser calculado 

considerando-se apenas as condições inicias do sistema x(0) da seguinte forma: 

 

 
(58) 

 

Como admite-se que todos os autovalores de A-BK possuem parte real 

negativa, tem-se que , tem-se que: 

 

 (59) 

 

Portanto, o índice de desempenho J pode ser obtido em termos do estado 

inicial x(0) e P.  

Para se obter a solução de um problema de controle ótimo quadrático, 

supõe-se que R é uma matriz real simétrica definida positiva, portanto pode-se 

escrever:  

 (60) 

 

Onde T é uma matriz não singular. Então a Equação (57) pode ser reescrita 

como: 
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(61) 

 

A minimização de J com relação a K, requer a minimização da seguinte 

equação: 

 

 
(62) 

 

Como esta equação é não-negativa, o mínimo ocorre quando ela vale zero, 

ou seja quando . Então a matriz ótima K é dada por: 

 

 (63) 

 

Quando o índice de desempenho é dado pela Equação (53), a lei de controle 

ótimo para o problema de controle ótimo quadrático é linear e é dada por:  

 

 (64) 

 

A matriz P na Equação (63) deve satisfazer a Equação (53) ou a seguinte 

equação reduzida: 

 

 (65) 

 

Esta equação é chamada de equação matricial reduzida de Riccati, utilizada 

para encontrar a matriz K de ganho de realimentação do controlador.  

6.4 MÉTODO DA EQUAÇÃO DE RICCATI DEPENDENTE DO ESTADO (SDRE) 

O método da Equação de Riccati Dependente do Estado (SDRE - State-

Dependent Riccati Equation) é um controlador que possui um algoritmo muito eficaz 

para sintetizar controles não lineares de realimentação através da permissão de não 

linearidade no sistema de estados enquanto que adicionalmente oferece uma 

grande flexibilidade através das matrizes dependentes de estado (ÇIMEN, 2012). 

Este método foi proposto inicialmente por PEARSON (1962), posteriormente 
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expandido por WERNLI e COOK (1975) e foi objeto de estudo no final da década de 

90 por CLOUTIER (1997) para aplicação no controle de sistemas não lineares com 

resultados satisfatórios.  

6.4.1 Metodologia SDRE 

O método SDRE pode ser interpretado como uma extensão, ou versão não 

linear, do controlador LQR que fatoriza a dinâmica não linear no vetor de estado e o 

produto de uma matriz que depende do próprio estado. Portanto, o primeiro passo 

para para se desenvolver o controle SDRE é obter o modelo no espaço de estados 

no qual as matrizes são funções dos estados. 

Fazendo isso, cria-se uma estrutura linear do modelo não linear enquanto o 

algoritmo SDRE captura completamente as não linearidades do sistema, trazendo o 

sistema não linear a uma estrutura que possui matrizes com coeficientes 

dependentes do estado (SDC - State Dependente Coeficient). O índice de 

performance a ser minimizado é definido através do modelo de estados gerando 

uma estrutura similar à estrutura quadrática. Posteriormente, uma equação algébrica 

de Riccati (ARE - Algebraic Riccati Equation) utilizando as matrizes SDC é resolvida 

em linha ao longo da trajetória dos estados resultando em uma lei de controle 

dependente de estados.  

Este trabalho sugere um modelo no espaço estados na forma A(x)+B(x)U 

que pode ser escrito na forma do problema de horizonte infinito não linear de 

regulação ótima (estabilização), onde o sistema no espaço de estados é 

completamente observável, autônomo, não linear no estado e linear na entrada, 

representado na forma: 

 

 
(66) 

 

Pela parametrização direta tem-se que:  

 

 (67) 

 

Onde é o vetor de estado,  é o vetor de sinal, com as funções 

 sendo  e . Neste contexto, deve-se encontrar um 
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sinal de controle u(t) que estabilize o sistema realimentado e que minimize o índice 

de desempenho abaixo: 

 

 
(68) 

 

que não é quadrático em x mas é quadrático em u. As matrizes pesos de 

entrada e de estado são dependentes de estado tal que  e 

. Estes parâmetros devem satisfazer a condição  e  

para todo x e sob condições especificadas, assume-se a lei de controle (CIMEN, 

2008): 

 

 
(69) 

 

A metodologia SDRE utiliza-se de linearização extendida como chave no 

conceito do projeto ao formular o problema de controle ótimo não linear. Portanto, é 

uma extensão do método LQR, caracterizado por uma ARE, que promove uma 

aproximação à regulação do problema não linear para o sistema de entrada com 

índice de desempenho expressa pela Equação (68). Através da parametrização 

direta da formulação do LQR, o controlador de estado com feedback é obtido pela 

forma (CIMEN, 2008):  

 (70) 

 

Onde  é uma função de x( ) e é uma solução para a equação 

dependente de estado de Riccati.  

 (71) 

 

A trajetória SDRE controlada resultante transforma-se na solução quasilinear 

da malha fechada dinâmica: 

 (72) 

 

O ganho para minimizar o índice de desempenho (68) é: 

 (73) 
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7 PROJETO DO CONTROLE SDRE PARA SUSPENSÃO VEICULAR PARA UM 
QUARTO DE CARRO 

O controle da suspensão ativa para o modelo de um quarto de carro deve 

satisfazer os critérios para manter o comportamento desejado do carro durante as 

variações e perturbações da estrada.  

O SDRE permite projetar controladores não lineares de uma maneira 

simples e pode ser usado no lugar de métodos de controle formais que envolvem 

algoritmos complicados. O controlador não linear SDRE permite que todas as não 

linearidades do modelo sejam mantidas na derivação do controlador. Por essa razão 

o SDRE é considerado um meio efetivo para se projetar controladores não lineares 

de maneira simples, conforme será exposto a seguir (SAGLAM; UNLUSOY, 2014).  

Considerando o modelo da Equação (31), na forma matricial pode ser 

representada pela seguinte configuração: 

 

 (74) 

 

Então: 

 

 

e 

 

onde: 

 : vetor de estado (4x1); 

 : matriz de espaço de estado (3x3); 
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: vetor de controle (4x1); 

 : vetor de funções contínuas não lineares (4x1) 

Em seu trabalho, TUSSET et al. (2012(c)) sugeriram a seguinte lei de 

controle por realimentação de estados: 

 

 (75) 

 

  

onde  é a solução para a equação do SDRE, dada por TUSSET  et al. 

(2012(a)): 

 

 (76) 

 

O índice de performance para o problema do regulador da equação 70 é 

dada por TUSSET, BALTHAZAR e FELIX (2012(b)): 

 

 
(77) 

 

onde  e  são matrizes positivas definidas e simétricas. Segundo 

(OGATA, 2000), as matrizes  e  devem ser positivas definidas, e esta é a 

uma condição necessária e suficiente para que  seja positiva definida e simétrica 

na equação 71. 

A escolha cuidadosa das matrizes  e  é crucial para a estabilização 

e bom desempenho do sistema. Quanto maiores os seus valores, maiores serão as 

entradas de controle e menor o tempo requerido para reduzir perturbações dos 

sistemas, desde que a matriz usada para o sinal de controle, Equação (70) dependa 

do seu valor, o que pode ser visto na Equação (71). Aumentando os seus valores irá 

reduzir os valores do ganho de realimentação, isso acontece porque o ganho de 

controle depende do seu inverso, como pode ser visto na Equação (70) (SINGH; 

DUBEY; LADDHA, 1870).  
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7.1 APLICAÇÃO DO CONTROLE SDRE 

O sinal de controle U é determinado pelas matrizes  e , e define as 

matrizes positivas definidas e simétricas Q e R: 

 

 

(78) 

 

 

 (79) 

 

Para simplificar o processo serão aplicados apenas valores constantes para 

as matrizes Q e R, estratégia similar à proposta por TUSSET et al. (2015). A matriz 

Q foi selecionada afim de reduzir as perturbações nos estados e (carroceria), 

penalizando os estados e  (eixo da roda), e R foi utilizada para reduzir o tempo 

de estabilização. A performance do controlador obtida pela técnica SDRE pode ser 

modificada através do ajuste de Q e R. 

Outro fator importante a ser considerado é que a matriz não pode violar a 

controlabilidade do sistema. O sistema da Equação (32) é controlável se o posto da 

matriz  for 4: 

 
(80) 

 

O algoritmo da técnica SDRE para obter a solução para o problema de 

controle dinâmico é mostrado a seguir (MARCELO TUSSET et al., 2015): 

Passo 1: Aplica-se parametrização direta do modelo (32) para trazer a 

dinâmica não linear na forma de coeficientes dependente do estado (SDC); 

Passo 2: Definir , para que o posto da matriz  seja 4 e escolher os 

coeficientes para as matrizes de peso  e  ; 

Passo 3: Resolver a equação de Riccati (71) para o estado ; 

Passo 4: Calcular o sinal de entrada através da Equação (70); 

Passo 5: Integrar o sistema e atualizar o estado do sistema  com os 

resultados; 

Q 

R 
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Passo 6: Calcular o posto da equação (80), se o posto for igual a 4 aplicar o 

passo 3. Se o posto por menor que 4, a matriz  não é controlável, portanto, 

deve-se utilizar a última matriz  controlável obtida e então , seguir para o passo 

3.  

7.2 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS UTILIZANDO O CONTROLE SDRE NO 
CONTROLE DA SUSPENSÃO DO MODELO UM QUARTO DE CARRO 

Nesta sessão serão apresentadas as comparações entre o modelo passivo e 

o modelo com controle ótimo.  

Análises, ajustes e controle de sistemas dinâmicos são realizados através da 

resposta destes sistemas a excitações padronizadas, definidas para as 

características de desempenho desejadas. O objetivo do ajuste e o projeto dos 

controladores é fazer com que essas características de desempenho cumpram 

especificações previamente definidas. 

A entrada em degrau é uma das excitações padronizadas mais utilizadas 

para identificação e análise de desempenho de sistemas dinâmicos, e 

especialmente dos sistemas de controle sendo também a excitação mais utilizada 

para a análise e especificação de desempenho transitório.  

Para analisar a dinâmica do sistema e comparar os resultados do sistema 

passivo e o controle proposto às simulações realizadas nesta seção, considera-se a 

entrada tipo degrau com 10 cm de amplitude. A utilização de tal sinal possibilitará à 

comparação entre a resposta do sistema passivo e o sistema semi-ativo. Conforme 

(MOURA, 2003), sistemas projetados considerando tal entrada de teste fornece 

normalmente um desempenho satisfatório a entradas reais.  

Para as simulações computacionais serão utilizados os valores da Tabela 8, 

adaptados de (TUSSET, Â. M., 2008). 
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Tabela 8 - Valores dos parâmetros utilizados para a simulação do sistema de suspensão para 
um quarto de carro.  

Parâmetro Símbolo Valor 

massa da carroceria ms 290kg 

massa do eixo da roda mu 40kg 

coeficiente de força linear do amortecedor  700Ns/m 

coeficiente de força não linear do amortecedor  200Ns/m 

coeficiente de comportamento assimétrico do amortecedor  400Ns/m 

coeficiente linear da mola  235.102N/m 

coeficiente não linear da mola  235.104N/m 

rigidez do pneu  190.103N/m 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Os parâmetros da suspensão foram escolhidos de forma a obter uma 

freqüência natural em torno de 2 Hz para  e de 12 Hz para , freqüências 

próximas às utilizadas para simulações de suspensão automobilística (PINHEIRO, 

2004).  

7.2.1 Simulações Numéricas Considerando o Deslocamento da Massa da 
Carroceria 

Os resultados das simulações realizadas no ambiente Matlab® estão 

apresentados nesta sessão.  

Na Figura 18, pode ser observado o deslocamento da massa da carroceria, 

, considerando o sistema passivo e o controle ótimo.  
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Figura 18 - Deslocamento da carroceria para entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 9, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

da carroceria para o sistema passivo e com controle ótimo.  

 

Tabela 9 - Valores de deslocamento da carroceria para entrada em degrau de 0,10m 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 
acomodação 

[s] 

Sistema Passivo 0,01339 -0,03131 0.0447 2 

Sistema Ativo 0,00380 -0,01553 0.0193 1 
 

Elaborado pela autora (2017). 

 

A Figura 18 e a Tabela 9 mostram que o controle reduziu significativamente 

as oscilações, evidenciado pelo valor de amplitude. Além disso, o tempo de 

acomodação do sistema com controle é 50% menor se comparado ao sistema 

passivo.  

A Figura 19 mostra a aceleração da massa da carroceria  considerando o 

sistema passivo e o controle ótimo.  

 



81 

Figura 19 - Aceleração da carroceria para uma entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora(2017). 

 

Na Tabela 10, podem ser observados os valores relativos à aceleração para 

o sistema passivo e com controle ótimo.  

 

Tabela 10 - Valores de aceleração para entrada em degrau de 0,10m 

 
pico positivo 

[m/s2] 
pico negativo 

[m/s2] 
amplitude 

[m/s2] 
acomodação 

[s] 

Sistema passivo 12,20 -16,89 29,09 2,1 

Sistema Ativo 13,32 -18,33 31,65 0,8 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Ao observar a Tabela 10 nota-se que o pico e amplitude da aceleração 

foram maiores para o sistema com controle, porém o tempo para que o sistema volte 

ao ponto de equilíbrio foi significativamente menor, 61%, o que resulta em maior 

conforto aos passageiros. 

A figura 20 mostra o deslocamento do eixo da roda  considerando o 

sistema passivo e o controle ótimo.  
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Figura 20 - Deslocamento do eixo da roda para uma entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 11, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

do eixo da roda para o sistema passivo e com controle ótimo.  

 

Tabela 11 - Valores do deslocamento do eixo da roda para uma entrada em degrau 0,1m. 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 
acomodação 

[s] 

Sistema passivo 0,08118 -0,1 0,18118 1,5 

Sistema Ativo 0,07812 -0,1 0,17812 0,65 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Analisando os resultados das simulações sobre a massa do eixo da roda  

pode-se observar que o controlador promoveu a redução na amplitude de 

deslocamento de apenas 1,6%, reduzindo pouco as oscilações comparado ao 

sistema passivo, porém levou o conjunto eixo-roda ao ponto de equilíbrio em tempo 

muito menor. Este fator é importante para a segurança e dirigibilidade do veículo, 

garantindo segurança do motorista e passageiros. 

A Figura 21 mostra os valores da força aplicada no controle ótimo. 
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Figura 21 - Sinal de controle para uma entrada em degrau de 0,1m. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Na Tabela 12 pode-se observar os valores de picos máximo e mínimo 

utilizados pelo sinal de controle.  

 

Tabela 12 - Valores da força aplicada para uma entrada em degrau de 0,1m.  

 
Pico positivo 

[N] 
Pico negativo 

[N] 

Controle ótimo 616,2 -626,4 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

7.2.2 Simulações Numéricas Considerando Variações nos Parâmetros do 
Amortecedor e da Mola 

O comportamento dinâmico da suspensão foi analisado através de um 

estudo paramétrico considerando faixas de coeficiente de rigidez da mola (0.5≤ ks 

≤1.5) e de coeficiente da amortecimento (0.5≤ bs ≤1.5) pré-definidas.  

A Figura 22 plota os valores máximos absolutos do deslocamento vertical da 

carroceria sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do 

amortecedor (bs). 
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Figura 22 - a)Estudo paramétrico do deslocamento da carroceria sem controle. b)Imagem 
planificada do estudo paramétrico do deslocamento da carroceria sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Analisando os resultados observa-se que a resposta do deslocamento pode 

ser mantida pequena escolhendo um coeficiente de amortecimento (bs) mais alto 

combinado com um coeficiente da mola (ks) também mais alto. Ou seja, considerar 

um coeficiente de amortecimento mais alto torna o amortecedor mais rígido, o 

mesmo acontece com o coeficiente da mola. Isso acontece porque coeficientes bs e 

ks mais altos representam uma maior resistência à perturbação no que diz respeito 

ao movimento vertical da massa suspensa, minimizando sua transmissibilidade para 

a carroceria resultando em um deslocamento vertical menor se comparado a valores 

baixos e combinados de bs e ks.  

A Figura 23 plota os valores máximos absolutos do deslocamento da 

carroceria com controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do 

amortecedor (bs). 
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Figura 23 - a)Estudo paramétrico do deslocamento da carroceria com controle. b)Imagem 
planificada do estudo paramétrico do deslocamento da carroceria com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Observa-se que a resposta do deslocamento da carroceria do sistema com 

controle difere do sistema sem controle pela sua combinação de parâmetros, desta 

vez inversamente proporcional e que mantém o nível de deslocamento da carroceria 

mais baixo. Ou seja, escolhendo um coeficiente de amortecimento, bs, mais baixo 

combinado com um coeficiente da mola, ks, mais alto proporciona uma resposta de 

deslocamento muito pequena. Em contrapartida, valores de bs mais altos e ks mais 

baixos resultam em valores de deslocamento da carroceria mais altos. Este ajuste 

de parâmetros permite que o sistema alcance um tempo de estabilização menor com 

menor desconforto para motorista e passageiros.  

A Figura 24 mostra os valores máximos absolutos da aceleração transmitida 

à carroceria sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do 

amortecedor (bs).  
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Figura 24 - a)Estudo paramétrico da aceleração sem controle. b)Imagem planificada do estudo 
paramétrico da aceleração sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A Figura 25 mostra os valores máximos absolutos da aceleração transmitida 

à carroceria com controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do 

amortecedor (bs).  

 

 

Figura 25 - a)Estudo paramétrico da aceleração com controle. b)Imagem planificada do estudo 
paramétrico da aceleração com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Oberva-se nos estudos paramétricos das acelerações transmitidas à 

carroceria que existe uma combinação dos componentes, bs e ks, da suspensão que 

proporciona uma região onde a aceleração transmitida é minimizada. Notou-se 

através dos gráficos das figuras 25e 24 que os dois sistemas, com controle e sem 

controle, descrevem o mesmo comportamento porém com magnitudes diferentes. 

Portanto, para ambos os sistemas analisados a suspensão obteve menor aceleração 

r.m.s. transmitida à carroceria na região onde o sistema possui menor rigidez da 

mola e menor coeficiente de amortecimento em resposta à entrada degrau aplicado.  

A Figura 26 mostra o estudo paramétrico do deslocamento do eixo da roda 

sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor 

( ). 

 

 

Figura 26 - a)Estudo paramétrico do deslocamento do eixo da roda sem controle. b)Imagem 
planificada do estudo paramétrico do deslocamento do eixo da roda sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Assim como no estudo do deslocamento da carroceria, observa-se que a 

resposta do deslocamento do eixo da roda pode ser mantida pequena escolhendo 

um coeficiente de amortecimento, , mais alto combinado com um coeficiente da 

mola, , também mais alto. Portanto coeficientes  e ks maiores representam uma 

maior resistência à perturbação no que diz respeito ao movimento vertical também 

da massa não suspensa. 
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A Figura 27 mostra o estudo paramétrico do deslocamento do eixo da roda 

com controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor 

( ). 

 

 

Figura 27 - a)Estudo paramétrico do deslocamento do eixo da roda com controle. b)Imagem 
planificada do estudo paramétrico do deslocamento máximo absoluto da roda com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Observa-se que a resposta do deslocamento do eixo da roda com controle 

varia para maior ou menor de acordo com valores combinados de bs e ks de 

magnitudes inversamente proporcionais, embora o valor de bs seja mais significativo 

nos resultados. Ou seja, escolhendo um coeficiente de amortecimento, bs, mais 

baixo combinado com qualquer valor do coeficiente da mola, ks, proporciona uma 

resposta de deslocamento alta, entretanto, combinando um valor de bs mais baixo e 

um valor de ks mais alto geram os piores resultados no gráfico. Em contrapartida, 

valores de bs mais altos e ks mais baixos resultam em valores de deslocamento da 

carroceria muito baixos. Este ajuste de parâmetros permite que o sistema alcance 

um tempo de estabilização menor com menor transmissibilidade de vibração para 

motorista e passageiros.  

A Figura 28 mostra o estudo paramético da força aplicada com relação a 

variação dos valores máximos absolutos dos coeficientes da mola, ks e do 

amortecedor, bs. 
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Figura 28 - a)Estudo paramétrico do sinal de controle aplicado. b)Imagem planificada do 
estudo paramétrico do sinal aplicado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Finalmente, o estudo paramétrico da força aplicada pelo controlador mostra 

que o sinal atinge sua maior magnitude com valores de ks muito altos combinados 

com valores de bs muito baixos, ou seja, em situações onde há um desbalanço muito 

grande entre a rigidez da mola e do amortecedor. No gráfico planificado, pode-se 

observar que os menores níveis de força aplicada encontram-se na região central 

identificado pela cor azul escuro, e no gráfico tridimensional esta região é facilmente 

identificada pelo vale da curva. Esta região representa magnitudes balanceadas, ou 

seja os valores dos coeficientes de peso bs e ks são próximos, se não iguais.  

Analisando os resultados como um todo, pode-se concluir que o sistema 

com controle proporciona menor deslocamento das massas, resultando em maior 

conforto para os ocupantes do veículo. Pode-se também observar que a região de 

melhor desempenho do sistema, está na região central dos gráficos e que é seguro 

trabalhar com valores iguais para bs e ks. 
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8 PROJETO DO CONTROLE SDRE PARA SUSPENSÃO VEICULAR PARA 
MODELO DE MEIO DE CARRO 

O sistema de suspensão modelado neste trabalho considera quatro graus de 

liberdade .  

O controle da suspensão ativa para o modelo de meio de carro deve 

satisfazer os critérios para manter o comportamento desejado do carro durante as 

variações e perturbações da estrada. Alguns desses critérios são a minimização das 

vibrações, limite do movimento de arfagem do carro (pitch angle) e manutenção de 

parâmetros que garantam a segurança e melhorem a dirigibilidade do veículo.  

Considerando o modelo da Equação (38), agora para o modelo de meio de 

carro, sua forma matricial pode ser representada pela seguinte configuração: 

 

 (81) 

 

Então: 
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e 

 

onde: 

 

 

e, 

 : vetor de estado (8x1); 

 : matriz de espaço de estado (8x8); 

: vetor de controle (8x2); 

 : vetor de funções contínuas não lineares (8x1) 

Utiliza-se a mesma estratégia de controle por realimentação de estados, 

sugerida por TUSSET et al. (2012(c)), já descrita no capítulo anterior para o controle 

do modelo de um quarto de carro.  

 

 (82) 
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onde  é a solução para a equação do SDRE, dada por TUSSET et al., 

(2012(a)): 

 

 (83) 

 

O índice de desempenho para o problema do regulador da equação 70 é 

dada por TUSSET, BALTHAZAR e FELIX  (2012(b)): 

 

 
(84) 

 

onde  e  são matrizes positivas definidas e simétricas. Segundo 

(OGATA, 2000), as matrizes  e  devem ser positivas definidas, e esta é a 

uma condição necessária e suficiente para que  seja positiva definida e simétrica 

na equação 71. 

A escolha cuidadosa das matrizes  e  é crucial para a estabilização 

e performance do sistema. Quanto maiores os seus valores, maiores serão as 

entradas de controle e menor o tempo requerido para reduzir perturbações dos 

sistemas, desde que a matriz usada para o sinal de controle, Equação (70) dependa 

do seu valor, o que pode ser visto na Equação (71). Aumentando os seus valores irá 

reduzir os valores do ganho de realimentação, isso acontece porque o ganho de 

controle depende do seu inverso, como pode ser visto na Equação (70) (SINGH; 

DUBEY; LADDHA, 1870).  

8.1 APLICAÇÃO DO CONTROLE SDRE NO MODELO MEIO DE CARRO 

O sinal de controle U é determinado pelas matrizes  e , e define as 

matrizes positivas definidas e simétricas  e : 
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(85) 

 

 

 
(86) 

 

8.2 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS UTILIZANDO O CONTROLE SDRE NO 
CONTROLE DA SUSPENSÃO DO MODELO MEIO DE CARRO 

As simulações do controlador foram feitas em ambiente Matlab®. Foi 

aplicado o controlador SDRE considerando um perfil de estrada ondulado com 10 

cm de amplitude e 20cm de pico a pico. Os parâmetros considerados nesta 

simulação estão listados na Tabela 13, adaptado de TUSSET (2008): 

 

 



94 

Tabela 13 - Valores dos parâmetros utilizados para a simulação do sistema de suspensão para 
um meio de carro.  

Parâmetro Símbolo Valor 

massa da carroceria   580 kg 

momento de inércia  1100 kg.m2 

coeficiente linear do amortecedor dianteiro  700 Ns/m 

coeficiente linear do amortecedor traseiro  700 Ns/m 

massa do eixo da roda dianteira  40 kg 

massa do eixo da roda traseira  40 kg 

comprimento da frente da carroceria até o centro de gravidade  1 m 

comprimento da traseira da carroceria até o centro de gravidade  1,5 m 

coeficiente linear da mola dianteira  235(102) N/m 

coeficiente linear da mola traseira  235(102) N/m 

coeficiente não linear da mola dianteira  235(104) N/m 

coeficiente não linear da mola traseira  235(104) N/m 

coeficiente de rigidez do pneu dianteiro  190(102) N/m 

coeficiente de rigidez do pneu traseiro  190(102) N/m 

coeficiente de comportamento assimétrico do amortecedor dianteiro  400Ns/m 

coeficiente de comportamento assimétrico do amortecedor traseiro  400 Ns/m 

coeficiente não linear do amortecedor dianteiro  200 Ns/m 

coeficiente não linear do amortecedor traseiro  200 Ns/m 

deslocamento vertical do pneu dianteiro devido às irregularidades 
da estrada   

deslocamento vertical do pneu traseiro devido às irregularidades da 
estrada   

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017).  
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8.2.1 Simulações Numéricas Considerando o Deslocamento da Massa da 
Carroceria 

Os resultados das simulações realizadas no ambiente Matlab® estão 

apresentados nesta sessão.  

Na Figura 29, pode ser observado o deslocamento da massa da carroceria, 

, considerando o sistema passivo e o controle ótimo.  

 

Figura 29 - Deslocamento da massa da carroceria para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 14, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

da carroceria para o sistema passivo e com controle ótimo.  

 

Tabela 14 - Valores de deslocamento da carroceria para entrada senoidal 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 

Sistema Passivo 0,258 -0,255 0,513 

Sistema Ativo 0,092 -0,081 0,173 
 

Elaborado pela autora (2017). 
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A Figura 29 e a Tabela 14 mostram que o controle reduziu em 66% as 

oscilações, evidenciado pelo valor de amplitude. Isso significa que no sistema 

controlado houve menor nível de vibração trasmitida aos ocupantes do veículo 

resultando em maior conforto durante a passagem por perturbações na estrada. 

A Figura 30 mostra a variação do ângulo de arfagem (pitch angle) da 

carroceria considerando o sistema passivo e o controle ótimo.  

 

Figura 30 - Ângulo de arfagem da carroceria para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 15, podem ser observados os valores relativos ao ângulo de 

arfagem (pitch angle) da carroceria para o sistema passivo e com controle ótimo.  

 

Tabela 15 - Valores do ângulo de arfagem da carroceria para entrada senoidal 

 pico positivo pico negativo 

 [rad] [graus] [rad] [graus] 

Sistema Passivo 0,625 35,80 -0,576 -33,00 

Sistema Ativo 0,189 10,82 -0,184 -10,31 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Nesta análise é importante considerar que considera-se o carro em equilíbrio 

com o ângulo de arfagem igual a 0 graus e a referência de arfagem é submetida a 

um distúrbio do tipo senoidal. O valor máximo do movimento de arfagem da 

carroceria obtido foi de 0,625 rad no sistema passivo, ilustrado na Figura 30. Pode-

se observar claramente que o sistema controlado mantém o pico do movimento de 

arfagem mais próximo do valor original do que o sistema passivo. O sistema 

controlado promove cerca de 69% de redução do movimento de arfagem comparado 

ao sistema passivo. Esta redução do movimento de arfagem pode ser interpretada 

como uma melhoria na performance da suspensão, resultando em um aumento no 

conforto dos ocupantes do veículo devido à possibilidade de remover ambos os 

efeitos de agachamento da traseira do veículo durante acelerações e mergulho da 

dianteira do veículo durante desacelerações.  

A Figura 31 mostra o deslocamento vertical do eixo da roda dianteira 

considerando o sistema passivo e o controle ótimo.  

 

Figura 31 - Deslocamento do eixo da roda dianteira para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 16, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

vertical do eixo da roda dianteira para o sistema passivo e com controle ótimo.  
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Tabela 16 - Valores de deslocamento vertical da roda dianteira para entrada senoidal 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 

Sistema Passivo 0,514 -0,519 1,033 

Sistema Ativo 0,117 -0,161 0,278 
 

Elaborado pela autora (2017). 

 

A Figura 31 e a Tabela 16 evidenciam que o controlador promoveu a 

redução na amplitude de deslocamento do eixo da roda dianteira em 73%, reduzindo 

as oscilações comparado ao sistema passivo. Este fator é importante pois atua para 

que o pneu mantenha seu contato com o chão, voltando mais rapidamente à posição 

original, garantindo segurança do motorista e passageiros e melhor dirigibilidade do 

veículo.  

A Figura 32 mostra o deslocamento do eixo da roda traseira considerando o 

sistema passivo e o controle ótimo.  

 

Figura 32 - Deslocamento vertical do eixo da roda traseira para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 17, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

vertical do eixo da roda traseira para o sistema passivo e com controle ótimo.  
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Tabela 17 - Valores de deslocamento vertical do eixo da roda traseira para entrada senoidal 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 

Sistema Passivo 0,321 -0346 0,667 

Sistema Ativo 0,114 -0,158 0,272 
 

Elaborado pela autora (2017). 

 

Assim como no estudo relativo ao movimento vertical do eixo da roda 

dianteira, a Figura 32 e a Tabela 17 evidenciam que o controlador promoveu a 

redução na amplitude de deslocamento do eixo da roda traseira, desta vez em 59%, 

reduzindo as oscilações comparado ao sistema passivo. 

Os resultados da simulação permitiram calcular os valores de VDV 

utilizando-se o valor resultante da aceleralção r.m.s. simulado aplicado às Equações 

(4) e (8) e considerando-se o fator de ponderação para a frequência de 2 Hz da 

Tabela 4. O valor de VDV para o sistema passivo resultou em 26,66 m/s1,75  , já o 

sistema ativo teve o valor de VDV de 11,94 m/s1,75  . De acordo com as normas ISO 

2631-1 e BS 6841, a dose da vibração diária na faixa de 15m/s1,75 causa severos 

desconforto e problemas relacionados à saúde, portanto, o sistema ativo conseguiu 

manter os níveis de aceleração dentro dos padrões aceitáveis regulamentados pelas 

normas internacionais.  

 

8.2.2 Simulações Numéricas Considerando Variações nos Parâmetros do 
Amortecedor e da Mola 

O comportamento dinâmico da suspensão foi analisado através de um 

estudo paramétrico considerando faixas de coeficiente de rigidez da mola (0,5≤  

≤1,5) e de coeficiente da amortecimento(0,5≤  ≤1,5) pré-definidas aplicadas ao 

modelo de meio de carro.  

A Figura 33 plota os valores máximos absolutos do deslocamento do eixo de 

massa da carroceria sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola 

( ) e do amortecedor ( ). 

Primeiramente, nota-se uma região com magnitudes extremamente altas 

para o parâmetro analisado, identificada por tons de laranja e vermelho na Figura 

33. Trata-se de uma região onde os coeficientes muito baixos da mola e do 
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amortecedor tornam o sistema de amortecimento bastante maleável com baixa 

rigidez, o que prova alto poder de resposta para o deslocamento vertical. Esta é uma 

região de instabilidade, que poderá ser notada em todas a análises do sistema sem 

controle realizadas neste trabalho. 

Adicionalmente, observa-se que a resposta do deslocamento pode ser 

mantida pequena escolhendo um coeficiente de amortecimento ( ) mais alto 

combinado com um coeficiente da mola ( ) também mais alto. Ou seja, para um 

sistema passivo, considerar um sistema de amortecimento mais rígido resulta em 

uma maior resistência à perturbação no que diz respeito ao movimento vertical da 

massa suspensa. Sendo assim, um sistema de amortecimento mais rígido minimiza 

a transmissibilidade de vibração para a carroceria e resulta em um deslocamento 

vertical menor se comparado a valores baixos e combinados de  e . 

 

Figura 33 - a)Estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo de massa da carroceria sem 
controle 
b)Imagem planificada do estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo de massa da 
carroceria sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A Figura 34 plota os valores máximos absolutos do deslocamento do eixo de 

massa da carroceria com controle em relação à variação dos coeficientes da mola 

( ) e do amortecedor ( ). 

Observa-se claramente que a resposta deslocamento do eixo de massa da 

carroceria do sistema com controle difere do sistema sem controle não apenas pela 
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sua combinação de parâmetros, mas também pela sua capacidade em manter o 

nível de deslocamento da carroceria muito mais baixo durante toda a faixa numérica 

analisada. Nota-se que escolhendo um coeficiente de amortecimento, , mais alto 

combinado com um coeficiente da mola, , mais baixo proporciona uma resposta de 

deslocamento muito pequena. Em contrapartida, assim como no sistema sem 

controle, escolhendo-se ambos os valores de  e de  mais baixos o resultado é um 

deslocamento da carroceria de maior magnitude.  

 

 

Figura 34 - a)Estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo de massa da carroceria 
com controle. b)Imagem planificada do estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo 
de massa da carroceria com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A Figura 35 plota os valores máximos absolutos da arfagem da carroceria 

sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola ( ) e do amortecedor 

( ). 

Observa-se neste estudo que há uma região de grande instabilidade 

identificada por tons de laranja, vermelho e azul claro na Figura 35. Nesta região, os 

valores de arfagem resultantes atingem até 200 rad. Ora, ao atingir 0,78 rad significa 

que a carroceria do carro está a 45º, e 1,57 rad significa que a carroceria está a 90º. 

Tais níveis de arfagem significam que os pneus perderam contato com a pista, 

porém a simulação continua enviando sinais e não considera tal situação, gerando 

resultados diferentes do sistema real. Portanto, essa região não pode ser discutida 

nestes trabalho.  
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Figura 35 - a)Estudo paramétrico da arfagem da carroceria sem controle. b)Imagem planificada 
do estudo paramétrico da arfagem da carroceria sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Já a região identificada pela cor azul escuro na Figura 35, representa a 

região estável onde valores de bs e ks maiores resultam em valores aceitáveis.  

A Figura 36 plota os valores máximos absolutos da arfagem da carroceria 

com controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor 

(bs). 

Analisando-se os resultados do sistema controlado, nota-se claramente que 

o controlador foi capaz de manter a arfagem abaixo de 0,30 rad seja qual for a 

combinação de valores dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor (bs). 

Todavia, pode-se observar que valores de coeficientes de bs mais altos combinados 

com valores de ks mais baixo resultam em magnitudes menores para a arfagem. 

Conclui-se que o controlador pode promover uma redução significativa da inclinação 

do corpo do veículo quando submetido a perturbações da estrada se comparado ao 

sistema sem controle.  

A Figura 37 plota os valores máximos absolutos do deslocamento vertical do 

eixo da roda dianteira sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola 

(ks) e do amortecedor (bs). 

Assim como no estudo do deslocamento da carroceria, observa-se uma 

região de instabilidade quando se escolhe valores pequenos para os dois 

coeficientes,bs e ks. A resposta do deslocamento do eixo da roda pode ser mantida 
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pequena escolhendo um coeficiente de amortecimento, bs, mais alto combinado com 

um coeficiente da mola,ks, também mais alto. Portanto coeficientes bs e ks mais altos 

representam uma maior resistência à perturbação no que diz respeito ao movimento 

vertical também da massa não suspensa. 

 

 

Figura 36 - a)Estudo paramétrico da arfagem da carroceria com controle. b)Imagem planificada 
do estudo paramétrico da arfagem da carroceria com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 37 - a)Estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da roda dianteira sem 
controle. b)Imagem planificada do estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da 
roda dianteira sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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A Figura 38 plota os valores máximos absolutos do deslocamento vertical do 

eixo da roda dianteira com controle em relação à variação dos coeficientes da mola 

(ks) e do amortecedor (bs). 

 

 

Figura 38 - a)Estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da roda dianteira com 
controle. b)Imagem planificada do estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da 
roda dianteira com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Observa-se que a resposta do deslocamento do eixo da roda manteve-se 

baixa em todo o range numérico analisado. Contudo, os melhores resultados foram 

obtidos com valores combinados de bs de qualquer magnitude combinado com 

valores de ks mais baixos. Em contrapartida, valores de bs mais baixos e ks mais altos 

resultam em valores de deslocamento da carroceria mais altos. Este ajuste de 

parâmetros permite que o sistema alcance um tempo de estabilização menor com 

menor transmissibilidade de vibração para motorista e passageiros.  

A Figura 39 plota os valores máximos absolutos do deslocamento vertical do 

eixo da roda traseira sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola 

(ks) e do amortecedor (bs). 

Observa-se aqui que o comportamento da roda traseira assemelha-se ao 

comportamento da roda dianteira sem controle. E assim como no estudo do 

deslocamento da carroceria, observa-se uma região de instabilidade quando se 

escolhe valores pequenos para os dois coeficientes,bs e ks. Portanto, para o sistema 
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sem controle, a resposta do deslocamento do eixo da roda pode ser mantida 

pequena escolhendo um coeficiente de amortecimento, bs, mais alto combinado com 

um coeficiente da mola,ks, também mais alto resultando em uma maior resistência à 

perturbação reduzindo assim o movimento vertical também da massa não suspensa. 

Figura 39 - a)Estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da roda traseira sem 
controle. b)Imagem planificada do estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da 
roda traseira sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A Figura 40 plota os valores máximos absolutos do deslocamento vertical do 

eixo da roda traseira com controle em relação à variação dos coeficientes da mola 

(ks) e do amortecedor (bs). 

Observa-se comportamento similar ao comportamento do eixo de massa da 

roda dianteira, porém com magnitude do máximo valor obtido um pouco maior. 

Assim como no estudo do eixo de massa da roda dianteira, a resposta do 

deslocamento do eixo da roda traseira manteve-se baixa em todo o range numérico 

analisado. Contudo, os melhores resultados foram obtidos com valores combinados 

de bs de qualquer magnitude combinado com valores de ks mais baixos. Em 

contrapartida, valores de bs mais baixos e ks mais altos resultam em valores de 

deslocamento da carroceria mais altos. Este ajuste de parâmetros permite que o 

sistema alcance um tempo de estabilização menor com menor transmissibilidade de 

vibração para motorista e passageiros.  
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Figura 40 - a)Estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da roda traseira com 
controle. b)Imagem planificada do estudo paramétrico do deslocamento vertical do eixo da 
roda traseira com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A Figura 41 plota os valores máximos absolutos da aceleração sem controle 

em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor (bs). 

 

 

Figura 41 - a)Estudo paramétrico da aceleração sem controle. b)Imagem planificada do estudo 
paramétrico da aceleração sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Observa-se uma região de instabilidade quando se escolhe valores 

pequenos para os dois coeficientes,bs e ks, esta região está representada na Figura 
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41 pelas cores de tons vermelhos, laranja, amarelo e azul claro. A região 

representada pela cor azul escuro, indica uma região de valores aceitáveis ao 

estudo. Nota-se que combinações de valores de coeficientes bs e ks mais altos 

resultam em valores mais baixos para a aceleração.  

A Figura 42 plota os valores máximos absolutos da aceleração com controle 

em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor (bs). 

 

 

Figura 42 - a)Estudo paramétrico da aceleração com controle. b)Imagem planificada do estudo 
paramétrico da aceleração com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Oberva-se no estudo paramétrico da aceleração que existe uma combinação 

dos componentes, bs e ks, da suspensão que proporciona uma região onde a 

aceleração é minimizada. Notou-se através do gráfico das figura 42 e que o sistema 

com controle obteve menor aceleração na região de maior coeficiente de 

amortecimento. combinado com valores mais baixos para o coeficiente de rigidez da 

mola. 

A Figura 43 plota os valores máximos absolutos da aceleração r.m.s. 

compensada sem controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do 

amortecedor (bs). 

No estudo paramétrico da aceleração compensada r.m.s sem controle nota-

se a região de instabilidade presente em todos os estudos anteriores, aqui 

representada na Figura 43 por cores quentes - tons vermelhos, laranja e amarelos. A 

região representada pela cor azul escuro indica uma região onde os valores da 
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aceleração são aceitáveis e a variação de parâmetros pode ser discutida. Esta 

região, onde valores do coeficiente do amortecedor (bs) e do coeficiente da mola (ks) 

possuem valores mais altos. Ou seja, um sistema de amortecimento mais rígido 

proporciona melhor resposta em termos de aceleração r.m.s transmitida à carroceria. 

 

 

Figura 43 - a)Estudo paramétrico da aceleração r.m.s. compensada sem controle 
b)Imagem planificada do estudo paramétrico da aceleração r.m.s. compensada sem controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A Figura 44 plota os valores máximos absolutos da aceleração r.m.s. 

compensada com controle em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do 

amortecedor (bs). 

A aceleração r.m.s. é frequentemente utilizada para avaliar a qualidade de 

viagem de um veículo. O conforto de um ocupante aumenta à medida que a 

aceleração transmitida diminui. Portanto, observa-se melhor resposta na região onde 

valores do coeficiente do amortecedor (bs) são mais altos e os valores do coeficiente 

da mola (ks) possuem valores mais baixos.  

Os resultados da simulação permitiram calcular os valores de VDV 

utilizando-se o valor resultante da aceleralção r.m.s. simulado aplicado às Equações 

(4) e (8) e considerando-se o fator de ponderação para a frequência de 2 Hz da 

Tabela 4. O valor de VDV para o sistema passivo resultou em 25,44 m/s1,75  , já o 

sistema ativo teve o valor de VDV de 18,84 m/s1,75  . Ambos os sistemas 

apresentaram valores acima dos valores recomendados pelas normas internacionais 
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ISO 2361-1 e BS 6841, porém, deve-se considerar o fato de que a perturbação 

ocorre por um período muito curto de tempo. Outro fator importante a ser 

considerado é de que os resultados foram calculados considerando-se o maior valor 

de aceleração r.m.s encontrado, ou seja, o pior caso. Ao olhar o gráfico da Figura 

44, observa-se que a região de piores resultados (identificada pela cor vermelha) é 

muito pequena em relação ao resultado geral no sistema ativo. Nota-se que o 

controlador é eficaz ao manter níveis baixos de aceleração transmitida aos 

ocupantes do veículo. 

 

 

Figura 44 - a)Estudo paramétrico da aceleração r.m.s. compensada com controle. b)Imagem 
planificada do estudo paramétrico da aceleração r.m.s. compensada com controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A Figura 45 plota os valores máximos absolutos do sinal aplicado na roda 

dianteira em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor (bs). 

 A Figura 46 plota os valores máximos absolutos do sinal aplicado na roda traseira 

em relação à variação dos coeficientes da mola (ks) e do amortecedor (bs). 

Finalmente, os estudos paramétricos da força aplicada pelo controlador tanto 

na roda dianteira quanto na roda traseira mostram que o sinal atinge sua maior 

magnitude com valores de ks muito altos combinados com valores de bs muito 

baixos, ou seja, em situações onde há um desbalanço muito grande entre a rigidez 

da mola e do amortecedor. No gráficos planificados. pode-se observar que os 

menores níveis de força aplicada encontram-se na região onde os valores do 

coeficiente de bs mais altos combinados com valores de ks mais baixos.  
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Figura 45 - a)Estudo paramétrico do sinal aplicado na roda dianteira. b)Imagem planificada do 
estudo paramétrico do sinal aplicado na roda dianteira  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 46 - a)Estudo paramétrico do sinal aplicado na roda traseira  
b)Imagem planificada do estudo paramétrico do sinal aplicado na roda traseira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Analisando os resultados como um todo, pode-se concluir que o sistema 

com controle proporciona menor deslocamento das massas, resultando em maior 

conforto para os ocupantes do veículo. Pode-se também observar que a região de 

melhor desempenho do sistema, está na região central dos gráficos onde os valores 

de bs são mais altos e os valores de ks mais baixos, para o sistema controlado. Para 
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o sistema sem controle, observa-se que as melhores respostas encontram-se na 

região que proporciona maior rigidez do sistema do suspensão.  
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9 PROJETO DO CONTROLE SEMI-ATIVO PARA SUSPENSÃO VEICULAR 
PARA UM QUARTO DE CARRO 

Segundo TUSSET e BALTHAZAR (2013), o controlador deve determinar 

numericamente a tensão  a ser aplicada na bobina do amortecedor MR que resulte 

em uma força  do amortecedor MR equivalente à força  calculada pelo SDRE. 

A tensão  do amortecedor MR varia de 0 V a 5 V, então precisa-se 

encontrar o valor numérico entre 0 e 5 que satisfaça a condição , para isso 

aplica-se o método da bissecção, ilustrado na Figura 47. Este método consiste em 

encontrar por inspeção dois pontos  e  tais que  e  tenham sinais 

contrários. 

 

 

Figura 47 - Fluxograma do método da bissecção aplicado ao controle MR 

 

Elaborado pela autora (2017). 
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9.1 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS UTILIZANDO O CONTROLE SDRE E CONTROLE 
MR NO CONTROLE DA SUSPENSÃO DO MODELO UM QUARTO DE CARRO 

Para analisar a dinâmica do sistema e comparar os resultados do controle 

SDRE e o amortecedor MR, considera-se a entrada tipo degrau com 10 cm de 

amplitude. A utilização de tal sinal possibilitará a comparação entre as respostas dos 

dois sistemas analisados. 

Conforme visto no capítulo 4, o comportamento não linear dos 

amortecedores MR pode ser descrito por diversos modelos de histerese. Este 

trabalho utiliza o modelo de LuGre que possui um parâmetro que representa a 

tensão tornando este modelo o mais adequado para o controle semi-ativo sugerido.  

Para as simulações computacionais do modelo de um quarto de carro foram 

utilizados os mesmos parâmetros aplicados no capítulo 7 e para o modelo de LuGre 

foram utilizados os parâmetros adaptados de TUSSET et al. (2015), expressos na 

Tabela 18 abaixo: 

 

 

Tabela 18 - Valores dos parâmetros utilizados para a simulação do amortecedor MR através do 
modelo de LuGre. 

  

 8•105 

 1,6•103 

 1,5•102 

 4•105 

 8•102 

 3•10-3 
 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, A. M. et al., 2015) 
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9.1.1 Simulações Numéricas Considerando o Deslocamento da Massa da 
Carroceria 

Na Figura 48, pode ser observado o deslocamento da massa da carroceria 

, considerando o sistema passivo, o controle ativo do SDRE e o controle semi-

ativo utilizando o amortecedor MR em paralelo com o sistema passivo.  

 

 

Figura 48 - Deslocamento vertical da carroceria para entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 19, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

da carroceria para o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

 

Tabela 19 - Valores de deslocamento vertical da carroceria para entrada em degrau de 0,10m 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 
acomodação 

[s] 

Sistema Semi-Ativo 0,0083 -0,01164 0,0199 1 

Sistema Ativo 0,0051 -0,01200 0,0171 1 

Sistema Passivo 0,0133 -0,03108 0,0443 2 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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A Figura 48 e a Tabela 19 mostram que o controle reduziu significativamente 

as oscilações, evidenciado pelo valor de amplitude. Além disso, o tempo de 

acomodação do sistema com controle é 50% menor para ambos os sistemas 

controlados se comparados ao sistema passivo.  

Na Figura 49, pode ser observada a aceleração da massa da carroceria , 

considerando sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

Figura 49 - Aceleração da carroceria para entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 20, podem ser observados os valores relativos à aceleraçao da 

carroceria para o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

Tabela 20 - Valores da aceleração da carroceria para entrada em degrau de 0,10m 

 
pico positivo 

[m/s2] 
pico negativo 

[m/s2] 
amplitude 

[m/s2] 
acomodação 

[s] 

Sistema Semi-Ativo 12,31 -18,33 30,64 0,9 

Sistema Ativo 13,86 -18,33 32,19 0,9 

Sistema Passivo 12,20 -16,90 29,10 1,6 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Ao observar a Tabela 20 nota-se que o pico e amplitude da aceleração 

foram maiores para o sistema com controle, porém o tempo de estabilização foi 

significativamente menor, 61%, o que resulta em maior conforto aos passageiros. 

A figura 50 mostra o deslocamento do eixo da roda  considerando sistema 

passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

Figura 50 - Deslocamento do eixo da roda para entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 21, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

do eixo da roda para o controle SDRE, o amortecedor MR e o sistema passivo.  

 

 

Tabela 21 - Valores do deslocamento do eixo da roda para entrada em degrau de 0,10m 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 
acomodação 

[s] 

Sistema Semi-Ativo 0,0706 -0,1000 0,1706 0,4 

Sistema Ativo 0,0752 -0,1000 0,1752 0,4 

Sistema Passivo 0,0811 -0,1000 0,1811 1,2 
 

Elaborado pela autora (2017). 
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Analisando os resultados das simulações sobre a massa do eixo da roda  

pode-se observar que o controlador promoveu a redução na amplitude de 

deslocamento de apenas 1,6%, reduzindo pouco as oscilações comparado ao 

sistema passivo, porém levou o conjunto eixo-roda ao ponto de equilíbrio em tempo 

muito menor. Este fator é importante para a segurança e dirigibilidade do veículo, 

garantindo segurança do motorista e passageiros. 

A Figura 51 mostra a intensidade do sinal de controle considerando o 

sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

Figura 51 - Sinal de controle para entrada em degrau de 0,1m 

 

Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 22, podem ser observados os valores relativos sinal de controle 

para o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  
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Tabela 22 - Valores do sinal de controle para entrada em degrau de 0,10m 

 
pico positivo 

[N] 
pico negativo 

[N] 
amplitude 

[N] 

Sistema Semi-Ativo 723 -1113 1836 

Sistema Ativo 616 -485 1101 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A figura 52 mostra a tensão aplicada na bobina do amortecedor MR. 

 

Figura 52 - Tensão aplicada na bobina do amortecedor MR para entrada em degrau de 0,1m 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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10 PROJETO DO CONTROLE SEMI-ATIVO PARA SUSPENSÃO VEICULAR 
PARA UM MEIO DE CARRO 

Para o projeto do controle semi-ativo da suspensão veicular para o modelo 

de um meio de carro, aplica-se a mesma estratégia de controle descrita no capítulo 

anterior.  

10.1 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS UTILIZANDO O CONTROLE SDRE E 
AMORTECEDOR MR NO CONTROLE DA SUSPENSÃO DO MODELO UM 
MEIO DE CARRO 

Para analisar a dinâmica do sistema e comparar os resultados do controle 

SDRE e o amortecedor MR, considera-se um perfil de estrada ondulado com 10 cm 

de amplitude e 20 cm de pico a pico. A utilização de tal sinal possibilita a 

comparação entre as respostas dos dois sistemas analisados. 

Conforme visto no Capítulo 4, o comportamento não linear dos 

amortecedores MR pode ser descrito por diversos modelos de histerese. Este 

trabalho utiliza o modelo de LuGre que possui um parâmetro que representa a 

tensão, tornando este modelo o mais adequado para o controle semi-ativo sugerido.  

Para as simulações computacionais do modelo de um meio de carro foram 

utilizados os mesmos parâmetros aplicados no capítulo 8 e para o modelo de LuGre 

foram utilizados os parâmetros adaptados de TUSSET et al. (2015), expressos na 

Tabela 23 abaixo: 
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Tabela 23 - Valores dos parâmetros utilizados para a simulação do amortecedor MR através do 
modelo de LuGre. 

  

 8•105 

 1,6•103 

 1,5•102 

 4•105 

 8•102 

 3•10-3 
 

Fonte: Adaptado de (TUSSET, A. M. et al., 2015) 

 

 

10.1.1 Simulações Numéricas Considerando o Deslocamento da Massa da 
Carroceria 

Os resultados das simulações realizadas no ambiente Matlab® estão 

apresentados nesta sessão.  

Na Figura 53, pode ser observado o deslocamento vertical do centro de 

massa da carroceria considerando o sistema passivo, o controle ativo do SDRE e o 

controle semi-ativo utilizando o amortecedor MR em paralelo com o sistema passivo. 

A Figura 53 e a Tabela 24 mostram que o controle semi-ativo reduziu em 

45% as oscilações comparado ao sistema passivo, evidenciado pelo valor de 

amplitude. O controle ativo, por sua vez promoveu uma redução de 66% nos picos 

de oscilação da carroceria. Isso significa que no sistema semi-ativo produziu 

resultado muito próximo do controle ativo promovendo menor nível de vibração 

transmitida aos ocupantes do veículo resultando em maior conforto durante a 

passagem por perturbações na estrada. 
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Figura 53 - Deslocamento vertical do centro de massa da carroceria para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 24, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

da carroceria para o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

Tabela 24 - Valores do deslocamento vertical do centro de massa da carroceria para entrada 
senoidal 

 pico positivo pico negativo amplitude 

Controle semi-ativo 0,1503 -0,1330 0,2833 

Controle ativo 0,0910 -0,0798 0,1708 

Sem controle 0,2588 -0,2548 0,5136 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A figura 54 mostra a variação do ângulo de arfagem (pitch angle) da 

carroceria considerando o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  
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Figura 54 - Ângulo de arfagem da carroceria para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Na Tabela 25, podem ser observados os valores relativos ao ângulo de 

arfagem (pitch angle) da carroceria para o sistema passivo, o controle ativo e o 

controle semi-ativo.  

 

 

Tabela 25 - Valores do ângulo de arfagem da carroceria para entrada senoidal 

 pico positivo pico negativo 

 [rad] [graus] [rad] [graus] 

Controle semi-ativo 0,273 15,64 -0,330 -18,90 

Controle ativo 0,189 10,82 -0,184 -10,31 

Sistema passivo 0,625 35,80 -0,576 -33,00 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Pode-se observar na Figura 54 e através dos valores da Tabela 25 que 

enquanto o sistema com controle ativo promove cerca de 69% de redução do 

movimento de arfagem comparado ao sistema passivo, o sistema com controle 
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semi-ativo consegue resultados muito aproximados promovendo 56% de redução. 

Esta redução do movimento de arfagem pode ser interpretada como uma melhoria 

na performance da suspensão, resultando em um aumento no conforto dos 

ocupantes do veículo devido à possibilidade de remover ambos os efeitos de 

agachamento da traseira do veículo durante acelerações e mergulho da dianteira do 

veículo durante desacelerações. Nesta análise é importante notar que considera-se 

o caro em equilíbrio com ângulo de arfagem igual a 0 graus e a referência de 

arfagem é submetida a um distúrbio do tipo senoidal.  

A Figura 31 mostra o deslocamento vertical do eixo da roda dianteira 

considerando o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

 

Figura 55 - Deslocamento do eixo da roda dianteira para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Na Tabela 16, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

vertical do eixo da roda dianteira para o sistema passivo, o controle ativo e o controle 

semi-ativo.  
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Tabela 26 - Valores de deslocamento vertical da roda dianteira para entrada senoidal 

 
pico positivo 

[m] 
pico negativo 

[m] 
amplitude 

[m] 

Controle semi-ativo 0,254 -0,217 0,471 

Controle ativo 0,117 -0,161 0,278 

Sistema passivo 0,514 -0,519 1,033 
 

Elaborado pela autora (2017). 

 

A Figura 55 e a Tabela 26 evidenciam que o controle ativo promoveu a 

redução na amplitude de deslocamento do eixo da roda dianteira em 73%, reduzindo 

as oscilações comparado ao sistema passivo. Já o controle semi-ativo promoveu 

redução de 56% na amplitude de deslocamento da roda. Este fator é importante pois 

atua para que o pneu mantenha seu contato com o chão, voltando mais rapidamente 

à posição original, garantindo segurança do motorista e passageiros e melhor 

dirigibilidade do veículo.  

A figura 56 mostra o deslocamento vertical do eixo da roda traseira 

considerando o sistema passivo, o controle ativo e o controle semi-ativo.  

Assim como no estudo relativo ao movimento vertical do eixo da roda 

dianteira, a Figura 32 e a Tabela 17 evidenciam que o controlador promoveu a 

redução na amplitude de deslocamento do eixo da roda traseira, desta vez em 59%, 

reduzindo as oscilações comparado ao sistema passivo. Por sua vez, o sistema 

semi-ativo promoveu uma redução de 52%, com valores muito aproximados do 

sistema ativo. 
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Figura 56 - Deslocamento vertical do eixo da roda traseira para entrada senoidal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Na Tabela 16, podem ser observados os valores relativos ao deslocamento 

vertical do eixo da roda dianteira para o sistema passivo, o controle ativo e o controle 

semi-ativo.  

 

Tabela 27 - Valores de deslocamento vertical do eixo da roda traseira para entrada senoidal 

 
pico positivo 

[m] 

[m] 
pico negativo 

[m] 

[m] 
amplitude 

[m] 

Controle semi-ativo 0,138 -0,177 0,315 

Controle ativo 0,114 -0,158 0,272 

Sistema passivo 0,321 -0346 0,660 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

As Figuras 57 e 58 plotam os sinais de força do sistema ativo ( ) e do sistema semi-

ativo ( ) para as suspensões dianteira e traseira respectivamente. 
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Figura 57 - Sinal de controle na roda dianteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 58 - Sinal de controle na roda traseira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

As Figuras 59 e 60 plotam os níveis de tensão aplicados nas bobinas do 

amortecedor MR para as suspensões dianteira e traseira respectivamente. 
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Figura 59 - Tensão aplicada na suspensão dianteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 60 - Tensão aplicada na suspensão traseira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Uma vez que o amortecedor semi-ativo não aplica energia ao sistema, 

justifica-se o fato de os valores se igualarem apenas em um dos extremos do gráfico 

nas Figuras 57 e 58, e de maneira oposta para a suspensão traseira e dianteira, pois 

quando o carro está fazendo o movimento de mergulho na dianteira, a traseira está 

subindo e os amortecedores trabalham de maneira inversa nessa situação.  

 

 

 



129 

11 CONCLUSÃO 

Os sistemas de suspensão veicular são difíceis de se modelar 

matematicamente devido ao seu comportamento não linear, por conta disso a 

maioria dos estudos são realizados utilizando-se modelos lineares. Neste trabalho 

optou-se por utilizar o modelo de um quarto de carro e o modelo de um meio de 

carro assumindo-se uma estrutura de modelo linear nos parâmetros mas não linear 

nos estados obtendo-se um modelo mais realista possibilitando realizar uma análise 

rigorosa da eficiência e estabilidade do controle proposto através de simulações 

computacionais.  

O sistema de suspensão ativa visa melhorar a dirigibilidade, conforto e 

segurança do veículo ao buscar compensar as irregularidades da pista. Tal 

compensação se dá através do controle do deslocamento vertical das rodas 

utilizando um sistema de atuação de força com controle eletrônico. No sistema de 

suspensão semi-ativa considerado neste trabalho o elemento dissipativo é 

substituído por um amortecedor magneto-reológico cujo comportamento adéqua-se 

às perturbações a que é submetido. O amortecedor magneto-reológico possui um 

fluido com partículas ferromagnéticas que altera suas características através da 

aplicação de um campo magnético que fazem com que as micropartículas de ferro 

formem dipolos magnéticos ao longo das linhas de fluxo magnético possibilitando 

com que esse fluido mude de líquido viscoso para semi-sólidos em milissegundos. 

Este comportamento permite uma resposta rápida quando se faz a interface com 

controladores eletrônicos e sistemas mecânicos. 

Foi desenvolvido o projeto do controlador SDRE para um sistema veicular 

modelado por um quarto de carro. A análise da eficiência do controle proposto foi 

realizada através de simulações computacionais utilizando o Matlab® considerando 

uma entrada do tipo degrau com 10 cm de amplitude. 

O projeto do controlador SDRE para um sistema veicular modelado por um 

meio de carro foi desenvolvido e a análise de sua eficiência foi realizada através de 

simulações computacionais utilizando o Matlab® considerando uma entrada do tipo 

senoidal com 10cm de amplitude e 20cm de comprimento simulando perturbações 

da estrada como buracos ou obstáculos.  
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A análise da robustez do controle ativo proposto foi realizada através de 

variação paramétrica dos componentes para ambos os modelos de um quarto e 

carro e um meio de carro. 

Finalmente, desenvolveu-se o controlador da força do amortecedor através 

do controle da tensão elétrica estimada pelo sinal de controle ativo do SDRE. 

Considerando o conforto dos passageiros, constatou-se que o controle semi-

ativo proposto reduz as oscilações da carroceria estabilizando o sistema em menor 

tempo, comparado ao sistema passivo. Com relação à segurança e dirigibilidade, o 

controle semi-ativo obteve bons resultados ao manter as oscilações da roda em 

magnitudes baixas, garantindo o contato do pneu com a pista.  

Os resultados obtidos demonstram claramente que o controle semi-ativo 

proposto é mais apropriado do que o uso de um sistema de suspensão passivo. 

Além disso, a análise através de simulações numéricas e computacionais 

demonstraram a viabilidade da utilização de amortecedores magneto-reológicos em 

paralelo com a suspensão passiva como forma de controle semi-ativo em 

substituição ao sinal de controle ativo do SDRE. 

O sistema de suspensão ativa é bastante efetivo mas seu custo é 

relativamente alto, por isso é viável para a utilização em carros de luxo. Quando se 

visa a melhor relação custo-benefício em veículos que necessitam de sistemas de 

suspensão que atendam uma variações de pista e carga o sistema semi-ativo torna-

se viável e os estudos realizados neste trabalho demonstram que o sistema proposto 

é aplicável e efetivo. 

Como propostas futuras está a interposição dos resultados paramétricos 

para definir as regiões em que os coeficientes geram melhores resultados 

combinados considerando deslocamento de chassi, deslocamento de rodas e 

aceleração. Propõe-se também submeter o modelo do sistema semi-ativo a 

incertezas para o estudo paramétrico afim de se analisar a robustez do mesmo, e 

aplicar este estudo ao modelo de veicular não linear completo.  
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