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Modelagem de um sistema de amortecimento para veículos automotores 

 

1. Resumo 

O artigo apresenta resultados preliminares de um análogo elétrico-mecânico de 

amortecimento denominado neste projeto como Sistema de Amortecimento 

Veicular Automotivo (SAVA). Um mecanismo no qual tem como sua principal 

função, fornecer segurança e estabilidade ao automóvel.  O SAVA deve  

minimizar a aceleração vertical da carroceria e para isso, um sistema ideal de 

amortecimento deve ser capaz de isolar a estrutura veicular das instabilidades 

do terreno, quando submetido a variações abruptas da estrada.  

 

2. Introdução 

Estudos sobre amortecimento veicular têm atraído à atenção de muitos 

pesquisadores, somente no site Science Direct, conforme demonstrado na 

Tab1, encontrar-se mais de 12.000 artigos científicos publicados no ano de 

2015, com o tema damping modeling (modelagem amortecimento), fazendo 

deste assunto um tema atual no setor. 

 
Tabela 1: Estatística de publicações científicas na área de modelagem de 

amortecimento. (Fonte: Scienc Direct) 

Ano 
Número de publicações em 

revistas e eventos científicos 

2016 5.565 

2015 12.080 

2014 10.336 

2013 9.582 

2012 8.340 

 

O sistema de amortecimento de um carro é um mecanismo que tem como 

principal função fornecer ao motorista mais segurança através da estabilidade 

do automóvel e adicionar conforto na hora da condução.  

 

3. Objetivo  

Com a técnica de controle baseada em modelagem matemática do sistema, 

podem-se minimizar as variações de oscilações decorrentes ao deslocamento 

em uma estrada irregular, proporcionando assim, um melhor conforto aos 



passageiros e com a modelagem numérica é possível transmitir o mínimo ou 

nenhuma oscilação ao interior do veículo. 

 

4.  Metodologia 

Foi utilizada apenas um quarto da suspensão de um veículo, como 

demonstrado na Fig. 1, e calculado as equações diferenciais ordinárias para 

um sistema linear de massa-mola-amortecedor, tendo como expressão 

matemática a Equação1, m 
d²x  

dt²
 +  b 

dx 

dt
 +  K x  =  F(t) (Felício, Luiz Carlos); e 

para fazer a analogia com o sistema linear mecânico será utilizado um circuito 

RLC em série , demonstrado na Fig.2 (resistor, indutor e capacitor), dispondo a 

expressão matemática a Equação2, L  
d²Q 

dt²
 +   R 

dQ  

dt
 +   

Q

C
 = e (t) (Felício, Luiz 

Carlos); obtendo em ambos os sistemas uma equação linear de 2ª ordem.  

 

Figura 1. Diagrama mecânico de massa, mola e amortecedor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diagrama mecânico de massa, mola e amortecedor. 

 

5. Desenvolvimento 

Obtida à equação do sistema mecânico, conforme Equação1, e a expressão 

matemática de um sistema elétrico RLC, Equação2, pode-se fazer uma 

analogia entre as equações, onde a massa (m), a mola (b) e o amortecedor (K) 

são análogos do indutor (L), da resistência (R) e do capacitor (C) 

C e 

R L 

i 

b 

K 



respectivamente. Aplicando a modelagem em um programa computacional, 

simula-se a dinâmica do funcionamento de um sistema real. Para validação dos 

dados obtidos, um análogo elétrico-mecânico será desenvolvido, 

confeccionado um circuito RLC. Para captação dos dados deste circuito será 

utilizado um gerador de função, emitindo uma frequência ao circuito e um 

osciloscópio para geração de gráficos de oscilações no sistema.  

 

6. Resultados Preliminares 

De posse desses dados poderemos observar que o SAVA, pode proporcionar 

uma melhor dirigibilidade do veículo e maior conforto aos passageiros. Dados 

preliminares foram evidenciados deste projeto, contudo esta analogia é útil, 

porque se denota uma analogia entre o sistema elétrico e mecânico, ou seja, o 

indutor (L) gera a inércia do circuito; a resistência (R) é o lugar onde o sistema 

dissipa energia, do mesmo modo que no sistema mecânico é dissipada e 

transformada em calor e a capacitância (C) é o análogo em 1/K. Nessa 

analogia uma mola com (K) grande seria uma mola dura, ou seja, é difícil 

comprimi-la, isso implica que o análogo elétrico dela seria um capacitor com 

(C) pequeno, ou seja, seria muito difícil terem cargas neste capacitor. 
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