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Resumo: O presente projeto de pesquisa visa analisar 

a capacidade de teste de um sistema equipado com um 

servo hidráulico, para verificação do nível de 

amortecimento de um conjunto mola amortecedor 

conhecido de um quarto de uma suspenção do tipo 

duplo A.  

1. Introdução 

 
Um sistema servo-hidráulico alimentada por uma 

unidade hidráulica permite o deslocamento controlado 

de uma haste de um atuador. Com o auxílio do software 

Lab View configura-se uma situação de estado 

vibracional onde ocorrerá a incidência de movimentos 

repetitivos a partir de um intervalo de tempo definido. 

 

 
 

Figura 1-Sistema servo-hidráulico 

Fonte: autor 

 A partir da instalação de um acelerometro 

pode-se determinar, para um dado instante, a aceleração 

de um objeto. onde segundo  Nabarrete, a equação 

dinâmica do sistema é dado: 

   ̈( )     ̇( )     ( )        (1) 

Onde: ̈ =aceleração  

           x=espaço  

            ̇=velocidade 

 

 
Figura 2-acelerometro 

Fonte: autor 

 

Assim a partir de um sensor de posição pode-se 

determinar o espaço percorrido do sistema. Com todas 

as variáveis conhecidas pode-se retirar a frequência do 

sistema e constante elástica. 

 Com isso, pode-se recolher informações como 

frequência em um dado ponto do veículo, que por sua 

vez, pode-se analisar o quanto que o mesmo consegue 

absorver de energia vibracional. 

 

2. Metodologia 
     Para a realização do projeto o veiculo com 

dimensões e características técnicas conhecidas será 

colocado sobre uma mesa de testes. Este está 

devidamente equipado com acelerômetros em pontos 

estratégicos para viabilizar os cálculos. 

      Para se iniciar os testes, os equipamentos de 

aquisição de dados são ativados juntamente ao sistema 

servo hidráulico, onde terá inicio ao estado vibracional 

desejado. Com isso pode-se coletar  os  dados obtidos 

pelos sensores como a aceleração, tempo e espaço  e 

assim iniciar os cálculos pretendidos no projeto.   

 
Figura 31-grafico da aceleração em 2 pontos distintos 

do veiculo 

Fonte: autor 

    Para melhorar os estudos e conclusões do projeto, o  

veiculo sofrerá alterações de peso, centro de gravidade e 

calibração dos pneus, que por sua vez serão comparados 

no final do projeto 

 

3. Conclusões 
Espera-se concluir que o pneu e o peso do veículo 

são fatores que influenciam diretamente nos resultados 

do experimento onde quanto mais peso for inserido ou 

quanto mais rígido for o pneu, menor será a absorção de 

energia vibracional em uma dada suspensão, onde o 

passageiro recebera maior parte da energia vibracional. 
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