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Resumo: O projeto consiste de uma base fixa 

equipada com quatro atuadores que, quando acionados, 

causam movimento vertical em um chassi de um veículo 

imitando a ocorrência real de forma a permitir com a 

instalação de um sistema de aquisição de dados 

dedicado a futura interpretação de fenômenos 

veiculares, tais como, rolagem, pitch entre outros.  

 

1. Introdução 

O estudo para a implementação de sistemas de 

supervisão e aquisição de dados tem grande importância 

na engenharia e todas as áreas onde há necessidade de 

ser mensurado, analisado e documentado algum 

fenômeno físico. 

Sistemas de aquisição de dados apresentam 

algumas funções e componentes básicos, como 

sensores, condicionamento de sinal, conversão 

analógico-digital e processamentos de dados. Estes 

sistemas manipulam softwares que coletam, controlam e 

monitoram informações de veículos automotivos e 

outros, através de sensores que convertem parâmetros 

em sinais que podem ser processados. Com esses dados 

adquiridos pode-se identificar falhas acarretando na 

melhoria do desempenho, da qualidade e da redução dos 

custos do projeto. 

Os sensores têm grande importância na 

aquisição de dados, eles são encarregados por captar 

estímulos físicos de maneira específica e mensurável 

convertendo-os em sinais elétricos. Podem-se dividir os 

sensores em duas categorias analógicos e digitas. De 

acordo com Thomazini, os analógicos podem assumir 

qualquer valor no sinal de saída ao longo do tempo. Já 

os digitais podem apenas assumir dois valores no sinal 

de saída ao longo do tempo, zero e um. 

 

2. Metodologia 

No chassi do formula RS2 que está instalado 

com cinco atuadores pneumáticos, sendo quatro na parte 

inferior e um na parte superior do chassi. Está equipado 

com dois sensores transformadores diferenciais 

variáveis lineares (LVDT) no braço da suspensão 

dianteiro e traseiro e será adicionado mais um sensor do 

mesmo gênero na caixa de direção, um sensor de 

giroscópio no centro de gravidade do chassi e um 

acelerômetro que está fixado em um dispositivo 

adaptado ao atuador pneumático superior do chassi, 

como mostra na figura 1. 

Para que se obtenham os deslocamentos na região 

dos sensores, será utilizado o sistema pneumático, assim 

os atuadores serão movimentados alterando as variáveis 

dos sensores. 

Para a aquisição de dados, está sendo utilizado o 

EVO3PRO (data logger) e através de um

computador com os softwares Race Studio 2 e Race Studio 

Analysis será feita a análise dos resultados gerados pelos 

dados obtidos. 

 

 

Figura 1 – Base fixa com o chassi do RS2 

 

3. Resultados 
É mostrado na figura 2, o resultado do teste de 

funcionamento do LVDT dianteiro, do sensor de 

velocidade e da captação de dados do EVO3PRO, 

onde é apresentado o deslocamento vertical da 

suspensão dianteira pelo tempo. Este estudo será 

repetido para todos os outros sensores e com 

variações no posicionamento do chassi, podendo 

assim ser feita a interpretação de fenômenos 

veiculares. 

 

 

Figura 2 – Gráfico do teste do funcionamento do sistema 
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