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R ESUMO
Este trabalho buscou estudar a implementação de metodologias de simulação dinâmica
e análise de elementos finitos para avaliar a fadiga dos componentes da suspensão de um
veículo de fórmula SAE. No contexto da Fórmula SAE, há pouco tempo para testagem e os
veículos estão sob um intenso regime de solicitação durante as provas, então, métodos
computacionais são essenciais para verificar a integridade do projeto contra falhas cíclicas.
Utilizou-se softwares comerciais de simulação veicular e elementos finitos para determinar o
regime de solicitação e avaliar a vida dos componentes. Por fim, pode-se propor melhorias para
a projeto da suspensão do veículo.

Palavras-chave: Suspensão, Fórmula SAE, Elementos Finitos.
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A BSTRACT
This work aimed to study the implementation of methodologies of dynamic simulation
and finite element analysis to evaluate the fatigue life of the suspension components of a
formula SAE vehicle. In the context of Formula SAE, there is little time for testing and the
vehicles are under intense stresses states during the events, therefore, the usage of
computational methods is essential to ensure the integrity of the design against cyclic failures.
Commercial software’s of vehicle simulation and finite element analysis were used to
determinate the solicitation regime and evaluate the life of the components. At last, it was
possible to propose improvements to the suspension design of the vehicle.

Keywords: Suspension; Formula SAE; Finite Element Analysis
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1 INTRODUÇÃO
A Fórmula SAE é a maior competição universitária de engenharia no mundo. Com edições
na Europa, Ásia e Américas, ela tem por objetivo colocar alunos de graduação na posição de
projetistas de veículos de corrida para experienciar o mundo da competição automobilística.
No Brasil, a competição ocorre desde 2004 com veículos de combustão interna e desde
2014 com elétricos. A equipe Faraday E-Racing foi inscrita na competição pela primeira vez
em 2015 representando a Universidade Federal Fluminense na categoria elétrico. As etapas da
competição se dividem em: Entregas de relatórios; Apresentações de projeto; Inspeções
estáticas do veículo e realização de provas dinâmicas.
Um regulamento redigido pela SAE estabelece os requisitos mínimos para os veículos
inscritos e uma vez fabricados, os veículos são transportados até Piracicaba, São Paulo, onde
são inspecionados por engenheiros filiados a SAE.
Após receber o aval dos inspetores, os veículos aprovados participam de provas dinâmicas
como aceleração, frenagem, skidpad, autocross e enduro. Cada uma das provas é projetada para
avaliar um aspecto desejável em um protótipo de performance como segurança,
manobrabilidade e velocidade.
Até o momento de realização desse trabalho, a equipe Faraday E-Racing não participou
das provas dinâmicas. Entretanto, a competição também conta com provas de apresentação e,
nelas, a equipe segue tendo bons resultados vencendo, inclusive, a prova de custos de 2019.
Portanto, para ter um bom desempenho, os alunos participantes da Fórmula SAE devem
utilizar metodologias próximas as do mercado profissional e aplicar sempre boas práticas de
engenharia. Dessa forma, a verificação da vida e da segurança dos componentes é essencial.

2

1.1 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi estudar e aplicar métodos de simulação veicular e elementos
finitos para analisar a resistência à fadiga do projeto de suspensão da equipe do ano de 2019.
A suspensão é um dos elementos mais importantes em um veículo de competição, já que
essa é responsável não só por absorver irregularidades da pista, como também por controlar o
movimento dos pneus durante as provas. Os pneus são comumente referidos como o
componente mais importante em veículos de competição visto que eles são os responsáveis pela
aderência e permitir o controle do piloto.
Para avaliar a integridade desses componentes, portanto, primeiramente foi necessário
entender dinamicamente o comportamento do veículo em cada condição de pista definindo
quais são as acelerações que atuam no seu centro de massa, quais as transferências de carga e
quais são os carregamentos gerados nos elementos da suspensão.
Depois, os modelos de suspensão projetados no SolidWorks foram importados e otimizados
para o Ansys Workbench, utilizado para análises de elementos finitos. No Workbench, utilizouse a simulação de juntas para modelar o movimento da suspensão e construiu-se uma malha
para representar o projeto sob a qual se aplicaram forças simulando as condições de pista.
Em seguida, utilizando estimativas das propriedades dos materiais e construindo um
histórico teórico de tensões para cada ponto de acordo com as tensões geradas pelos
carregamentos simulados, utilizou-se uma extensão do Ansys para calcular a contagem de ciclos
de tensão e uma estimativa para vida em fadiga com base na Regra de Palmgren- Miner.
Por fim, com base nos resultados desse estudo, são propostas melhorias para o projeto e
para trabalhos futuros que poderão melhorar a resistência a fadiga do protótipo.

1.2 SUSPENSÃO DE FÓRMULA SAE
O sistema de suspensão utilizado em carros de fórmula SAE é o duplo-A ou double
wishbones. Nesse tipo de suspensão, a manga de eixo é segurada por dois braços, superior e
inferior, e o acionamento da mola e amortecedor se dá ou de forma direta, posicionando o
amortecedor sobre um dos braços ou por meio do uso de um extensor e um balancim, também
chamado de bellcrank. Assim, há bastante versatilidade para posicionamento do conjunto mola
e amortecedor, conforme mostram as figuras 1.1 a 1.4.
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Figura 1.1 - Sistema de suspensão duplo-A (Reimpell,
Stull e Betzeler 2001).

Figura 1.2 - Suspensão dianteira com acionamento direto
FSAE (Arquivo Faraday E-Racing).

Figura 1.3 - Balancim no carro

Figura 1.4 - Suspensão traseira com extensor e balancim

(Arquivo Faraday E-Racing).

(Arquivo Faraday E-Racing).

1.2.1 Braços de suspensão
Os braços de suspensão são compostos por terminais rotulares e rótulas, que são elementos
de alta resistência e tarugos, tubos e asas usinadas em aço 4130 e soldados por TIG com metal
de adição ER70S-2 e pré-aquecimento conforme exigido pela Sociedade Norte-Americana de
Soldagem, AWS 5.28 e apresentado nas figuras 1.5 e 1.6.
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Figura 1.5 - Foto suporte para soldagem do braço de
suspensão (Arquivo Faraday E-Racing).

Figura 1.6 - Modelos braços de suspensão dianteira
(Arquivo Faraday E-Racing).

1.2.2 Cubo de roda e manga de eixo
O cubo de roda e manga de eixo, representados na figura 1-7 e 1-8 respectivamente, foram
fabricados de alumínio 7075-T6 usinado em CNC. Usado em aplicações aeronáuticas, esse
material que possuí 450 Mpa de limite de escoamento e 550 Mpa de limite de ruptura.
O cubo de roda é o componente responsável por receber os parafusos da roda e ele é
encaixado com dois rolamentos em um ajuste de interferência na manga de eixo. Essa, por sua
vez, possuí dois suportes, chamados de brackets, para acoplamento nos braços de suspensão
superiores e inferiores.

Figura 1.7 - Modelo manga de eixo
(Arquivo Faraday E-Racing).

Figura 1.8 - Modelo cubo de roda
(Arquivo Faraday E-Racing).

5

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 PNEUS
Segundo Milliken (1995), é a interação dos pneus com a estrada o mecanismo responsável
por fornecer as forças de tração, frenagem e manobra do veículo. Essas forças têm carácter de
atrito, mas não podem ser descritas analiticamente pelas equações de Coulomb e assim, a
análise experimental é necessária para criar modelos de comportamento.
Para registrar suas capacidades de produzir força sob diferentes condições, os pneus são
testados em laboratório ou na pista. Kapszak e Gentz (2006) descrevem que o problema de
testar pneus nas pistas é que há grande dificuldade de obter condições semelhantes ou
controladas para repetição: O asfalto envelhece, desgasta ou fica exposto a condições de tempo.
Assim, desenvolveram-se maquinários para realizar esses testes em laboratório. Em
especial se destacam os realizados por um grupo de pesquisadores norte-americanos, o tire
testing consortium, conhecido como TTC, no instituto Calspan nos Estados Unidos. A figura
2.1 demonstra um dos equipamentos utilizados pelo TTC para testagem dos pneus. No trabalho
de Kapszak e Gentz (2006), os pesquisadores descreveram como tratar os resultados obtidos
dessas medições que muitas vezes contêm dezenas de milhares de linhas de dados.

Figura 2.1 - Equipamento para testagem de pneus no instituto Calspan (Kapszak & Gentz 2006).
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Os dados retirados dos testes são registrados seguindo a convenção de eixos proposto
pela SAE e expresso na figura 2.2. O eixo vertical de um pneu é considerado apontado para
baixo enquanto o eixo x é positivo na direção na qual o pneu rola e o y é positivo para fora do
veículo.

Figura 2.2 - Eixo de coordenadas dos pneus (Gilespie 1992).

2.1.1 Pegada do pneu e tração
A capacidade do pneu de produzir força de atrito depende da qualidade do seu contato
com a pista. A área da banda em contato com o solo em um dado momento da rolagem é
chamada de pegada. Normalmente, considera-se que os elementos da borracha na pegada estão
momentaneamente colados ao solo por adesão molecular ou histerese causada pela deformação
da banda, conforme figura 2.3, mas para Gilespie (1992) os mecanismos desse contato não são
inteiramente entendidos.
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Figura 2.3 - Pegada do pneu (Gilespie 1992).

Pode-se derivar um coeficiente local de atrito para cada elemento diferencial da pegada e
quando ele é alcançado ocorre o deslizamento local da pegada e isso é muito comum durante a
utilização do pneu. Já o deslizamento total da pegada, que geraria perda de aderência, ocorre
quando as forças externas superam a média dos coeficientes de atrito local.
Os pneus, entretanto, não precisam estar deslizando para desenvolver uma força de atrito.
Na medida em que são compostos por carcaças de aço cobertos com camadas de borracha, caso
haja forças externas pela pegada estar momentaneamente colada ao solo as bandas podem se
deformar elasticamente e permitir o deslocamento do pneu sem perder a tração.

2.1.2 Ângulo de deslizamento
O deslizamento lateral é uma das variáveis mais importantes para avaliar a força que um
pneu pode produzir. Durante a rolagem da pegada, cada área em contato com o solo adere a
pista devido às grandes forças verticais. Entretanto, se há uma força lateral, por exemplo, devido
ao carro estar fazendo uma curva, a carcaça do pneu desloca-se lateralmente produzindo uma
força de reação de deformação da banda para manter a pegada em contato com a pista.
Assim, durante a rolagem da pegada, as novas seções em contato com a pista são colocadas
em um ângulo em relação à pegada anterior. Esse ângulo é chamado de ângulo de deslizamento
e representa o deslocamento elástico do pneu. Como o ângulo de deslizamento pode ser medido,
ele é usualmente relacionado as capacidades do pneu de produzir forças laterais resistivas,
conforme a figura 2.4.
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A curva de força lateral e ângulo de deslizamento representada na figura 2.4 se divide em
três partes: linear ou elástica, transicional e friccional

Figura 2.4 - Ângulo de deslizamento contra força lateral (Milliken 1995).

Na primeira parte da curva, o ângulo de deslizamento gera uma força diretamente
proporcional e essa proporcionalidade é expressa pelo coeficiente constante C𝛾 chamado de
cornering stiffness.
𝐹 = 𝐹0 + 𝐶𝛾 ∗ 𝛾

(2.1)

Onde,
F = Força lateral produzida pelo pneu;
F0 = Força inicial sem ângulo de deslizamento, geralmente causada por cambagem;
𝐶𝛾 = Conering Stiffness;
𝛾 = Ângulo de deslizamento;
Dessa formulação é evidente que:

𝐶𝛾 =

𝜕𝐹
𝜕𝛾

(2.2)
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Com o aumento da força lateral exigida e do ângulo de deslocamento, chega-se a fase
transicional e o pneu começa a saturar a sua capacidade de resistir as forças laterais mantendo
a pegada colada ao solo. Já na fase friccional, os pneus já passaram pelo seu máximo e tem a
maior parte de sua banda sob deslizamento. Caso se continue exigindo mais dos pneus, o ângulo
de deslizamento aumentará até que a pegada seja totalmente perdida.
Normalmente em pneus de fórmula SAE encontra-se o pico de força lateral no limiar dos
10 graus de ângulo de deslizamento e depois desse limiar a força lateral desce suavemente. É
interessante manter ao máximo possível os pneus por volta desse limiar para maximizar a
capacidade dinâmica do veículo.

2.1.3 Ângulo de deslizamento
Uma situação semelhante ocorre para forças longitudinais usadas para frear ou aceleração
com mecanismos de deslizamento e deslocamento elástico da região da pegada.
Como descreve Milliken (1995), no caso de uma aceleração, por exemplo, um torque
trativo é aplicado nos pneus gerando uma força de reação para frente entre o pneu e a estrada.
Dessa forma, a seção dianteira da banda estará sob compressão enquanto a secção traseira
sofrerá tração.
Quando o pneu roda e novos elementos da carcaça entram na zona comprimida, uma tensão
de cisalhamento surge e cresce de forma linear ao longo da pegada até a zona do pneu onde não
há mais carga vertical. Assim, no final da pegada como há pouca força vertical o cisalhamento
gera deslizamento entre as seções traseiras da pegada e a estrada.
A porcentagem de pegada em deslizamento é chama de Slip Ratio, ou razão de
deslizamento, e é comum que se construam gráficos da relação entre a força trativa e essa
variável. A razão de deslizamento pode ser expressa como:

𝑆𝑅 =

Ω − 𝜔
Ω
=
−1
𝜔
𝜔

(2.3)

Onde,
Ω é velocidade angular do pneu;
𝜔 é a velocidade angular da roda rodando livremente comumente expressa por 𝜔 =
𝑉/𝑅𝑒 onde V é a velocidade linear do veículo e Re é o raio de giração do pneu.

Dados também são coletados sobre a relação entre o coeficiente de deslizamento e a
força trativa e podem ser representados conforme as figuras 2.5 e 2.6.
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Figura 2.5 - Curva típica de razão de deslizamento de tração e força trativa (Milliken 1995).

Figura 2.6 - Curva típica de razão de deslizamento de frenagem e força de frenagem (Milliken 1995).

2.1.4 Sensibilidade a mudança de carga
Gilespie (1992) descreve que aumentar a carga vertical dos pneus, apesar de aumentar a
força lateral produzida, reduz o coeficiente de atrito dos pneus e, dessa forma, aumentar a carga
vertical não gera um aumento linear da força produzida e essa propriedade é conhecida como
sensibilidade a mudança de carga.
Mudanças de carregamentos nas rodas do veículo tem grande efeito sob as capacidades dos
pneus e como os veículos estão constantemente freando, acelerando ou fazendo curvas as curvas
de atrito dos pneus estão em constante alteração.
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Normalmente o pico do coeficiente de atrito lateral é maior para carregamentos menores,
mas a transição entre as zonas de atrito depende das características dos pneus. Há pneus que
tem uma variação gradual de coeficiente de atrito com o aumento da carga vertical enquanto
outros apresentam transições bruscas. Nesse sentido, pneus radiais são famosos por apresentar
transições mais bruscas se comparados com pneus bias-ply.
A figura 2.7 demonstra esse comportamento e pode-se observar a queda do coeficiente de
atrito lateral, calculado como a divisão entre força lateral e carga vertical, com o aumento da
carga vertical do pneu demonstrando uma saturação da capacidade do pneu de responder com
força lateral para carregamentos mais elevados.

Figura 2.7 - Força lateral contra ângulo de deslizamento para vários carregamentos (Milliken 1995).

2.1.5 Sensibilidade a mudança de cambagem
De acordo com a terminologia SAE, o ângulo de camber é definido como o ângulo entre
o plano de roda e a vertical. Se a roda está cambada na direção interior da bitola, a cambagem
é negativa e no caso oposto, positiva.
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Gilespie (1992) descreve que quando as rodas giram não perpendiculares ao solo, uma
força lateral chamada de Camber thrust é produzida. Esse efeito gera um aumento da inclinação
inicial da curva característica de força lateral e na região linear esse efeito é visto como
independente da força lateral.
Entretanto, quando a zona linear é excedida, o camber que antes adicionava capacidade
de produzir força lateral tem um efeito contrário e acaba por reduzir o pico de força lateral. Esse
efeito é chamado de Roll off e a figura 2.8 representa como a inserção de cambagem no pneu
pode oferecer uma resposta melhor no regime elástico, porém reduz o máximo da força lateral.

Figura 2.8 - Influência do Camber Thrust na curva de força lateral por ângulo de deslizamento (Milliken 1995).

2.1.6 Pressão
A pressão, por sua vez, afetará o tamanho da pegada. Como os pneus estão sob carga
vertical, a área da pegada será definida pela diferença entre a força hidrostática da pressão
interna e a força vertical. Caso haja pressão excessiva haverá uma redução da pegada do pneu.
Devido a essa relação inversamente proporcional, normalmente o aumento da pressão gera
uma diminuição do pico de coeficiente de atrito da banda e consequentemente uma diminuição
nos picos de força lateral e longitudinal.
Entretanto, no regime elástico da curva força lateral, como o aumento da pressão aumenta
a rigidez da carcaça do pneu, há um aumento do cornering stiffness e consequentemente da
força lateral elástica.
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2.1.7 Temperatura
Durante a circulação na pista, como os pneus estão em constante deformação e tensão, seu
aquecimento é uma consequência natural das forças de atrito que desenvolvem. Pneus de
competição são projetados para desenvolver o máximo de sua força de atrito possível apenas
quando alcançam certa temperatura.
Entretanto, o aquecimento excessivo da borracha pode gerar degradação da borracha e
perda das capacidades de adesão ao solo. Assim, quando se consideram os picos de força lateral
e longitudinal a serem produzidas pelos pneus é preciso, também, considerar a temperatura na
qual a banda se encontra.

2.1.8 Modelo de pneu
São diversas as equações propostas para aproximar e representar o comportamento dos
pneus, mas nesse trabalho atenção especial será dada ao proposto por Pacejka conhecido como
uma fórmula semiempírica com coeficientes derivados dos valores experimentais conforme
estabelece Seward (2014).
As equações de Pacejka podem ser usadas para representar tanto o comportamento lateral
quanto longitudinal do pneu variando-se apenas os coeficientes e tem a forma da equação 2.4.
𝐹(𝛼) = 𝐷 sin[𝐶 tan−1{𝐵 𝑥 − 𝐸(𝐵 𝑥 − tan−1(𝐵 𝑥))}] + 𝑆 𝑣

(2.4)

Onde,
F = força que se deseja representar;
D = valor máximo da curva;
C = fator de forma;
E = fator de curvatura;
B = fator de rigidez;
Sv = fator de deslocamento vertical;
Sh = fator de deslocamento horizontal;
𝑥 = X - Sh
X = ângulo de deslizamento, razão de deslizamento;
Os componentes normalmente são determinados utilizando métodos iterativos
computacionais, mas também podem ser determinados por ajuste visual.
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O fator de máximo D é o valor máximo alcançado pela função retirado dos dados
experimentais. Já o fator de forma pode ser determinado como:

𝐶 = 1 + (1 −

2 −1 𝑦𝑎
sin ( ))
𝜋
𝐷

(2.5)

Onde,
𝑦𝑎 = valor assintótico de Y(x) e C > 1;
O fator de rigidez é dado por:
𝜕𝑌
⌈𝑥 = 0)
𝜕𝑋
𝐶∗𝐷

(2.6)

𝜋
𝐵 ∗ 𝑥𝑚 − tan(2𝐶 )
𝐸 =
𝐵 𝑥𝑚 − tan−1 (𝐵 𝑥𝑚)

(2.7)

𝐵 =

tan(

Por fim, o fator de curvatura é dado por:

Onde,
𝑥𝑚 = Valor de x que apresenta o pico da curva;

2.2 CARREGAMENTOS ESTÁTICOS E DINÂMICOS
Além das forças dos pneus, os esforços nos componentes da suspensão são resultados de
carregamentos estáticos e dinâmicos causados pelas forças que atuam num veículo em
movimento. Para o estudo dos carregamentos na suspensão de um veículo, a sociedade
internacional de engenheiros automotivos define um sistema de coordenadas universal.
Enquanto se movimentam, conforme demonstra a figura 2.9, os veículos podem não só
transladar ao longo dos eixos longitudinal, em X, lateral, em Y, e vertical, em Z, como também
rotacionar em torno do próprio centro de gravidade nos mesmos eixos.
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Figura 2.9 - Graus de liberdade de um veículo. (Gilespie 1992).

Segundo Gilespie (1992) o comportamento a ser apresentado é determinado pelas forças
atuantes no centro de gravidade causadas pelos pneus, pela gravidade e aerodinâmica. Essas
forças serão responsáveis não só por gerar carga diretamente nos elementos da suspensão como
também causar acelerações e transferências de carga que deverão ser suportadas pelas
estruturas.
No contexto da fórmula SAE, as forças causadas pela gravidade e pelos pneus são as mais
importantes já que o protótipo não possuí velocidade e componentes aerodinâmicos para gerar
efeitos de downforce ou causar magnitudes significativas de outros efeitos aerodinâmicos - com
exceção do arrasto que não afeta consideravelmente os elementos da suspensão devido a
reduzida área frontal.
A fórmulas apresentadas nessa sessão se baseiam na simplificação que o veículo se
encontra sob regime permanente e que as alterações nas condições de pista não ocorrem de
forma significativamente com o tempo. Essas simplificações são relevantes para determinar a
magnitude das forças e definir estimativas iniciais para serem comparadas com softwares da
indústria mais preparados para lidar com regimes transientes.

2.2.1 Variação de carga vertical
Gilespie (1992) descreve que como automóveis se deslocam em altas velocidades os
passageiros experienciam uma grande variedade de oscilações. As oscilações são um dos
principais critérios que levam os passageiros a avaliarem a qualidade e design de um veículo,
mas, mais importante no contexto desse trabalho, é que as oscilações geram variações na carga
nos componentes que podem ser fontes de fadiga.
Para manter o contato da pegada com o solo, sistemas de suspensão são equipados com
molas e amortecedores que absorvem as irregularidades e geram reações.
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A força de restauração causada pela mola no sistema pode ser expressa pela Lei de Hooke:
𝐹𝑘 = 𝐾 𝑥

(2.8)

Onde:
𝐹𝑘 = Força da mola;
𝐾 = Constante elástica da mola;
𝑥 = deslocamento axial da mola.

Já os amortecedores são estruturas geradoras de forças viscosas. Ao receber a oscilação da
pista, eles geram uma força reativa dada pelo deslocamento de um fluído no seu interior gerando
dissipação da energia cinética do movimento.
A força dos amortecedores é função da velocidade da oscilação e dada por:
𝐹𝑑 = 𝜁 ∗ 𝑥̇

Onde:
𝐹𝑑 = Força do amortecedor;
𝜁 = constante de amortecimento viscoso;
𝑥̇ = velocidade de perturbação amortecedor;

(2.9)
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Essas relações são úteis para descrever a variação de forças nas molas e amortecedores,
entretanto as oscilações da pista não são traduzidas em compressão ou tração axial do conjunto
mola e amortecedor diretamente. Isso ocorre porque normalmente o conjunto mola e
amortecedor está posicionado longo do eixo do pneu. Dessa forma, para entender a relação
entre os movimentos do pneu e das molas define-se uma razão de instalação.
A figura 2.10 representa como o acionamento da mola em um sistema de suspensão pode
estar alavancado e para calcular a relação entre o movimento do conjunto da roda e o
movimento da mola uma razão de instalação se faz necessária.

Figura 2.10 - Representação da montagem mola e roda (Milliken 1995).

A razão de instalação é dada por:

𝑀𝑅 =

ΔY
ΔX

(2.10)

Onde:
𝑀𝑅 = Razão de instalação;
ΔY = Deslocamento da roda;
ΔX = Deslocamento do conjunto mola/amortecedor.

Sendo essa montagem responsável pelo movimento oscilatório do pneu, pode-se
determinar a frequência natural de excitação da mola e, utilizando a razão de instalação, a
rigidez do sistema roda, amortecedor, mola e pneu como:
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𝑓=

1 𝐾
√
2𝜋 𝑀

𝐾𝑠 = 4 𝜋 2 𝑓 2 𝑚 𝑀𝑅 2

(2.11)

(2.12)

Onde,
f = frequência de oscilação do conjunto (Hz);
K = rigidez da mola;
M = massa carregada pelo conjunto – normalmente um quarto do veículo;
m = massa não suspensa;
MR = razão de instalação do conjunto mola e amortecedor;
Ks = rigidez do conjunto no pneu;

Essas equações são úteis para descrever regimes permanentes de compressão muito lenta.
Com elas pode-se entender, por exemplo, qual é a compressão inicial das molas para suportar
o peso estático do veículo. Entretanto, como Gilespie (1992) descreve o comportamento
dinâmico do veículo pode ser mais bem caracterizado utilizando sistemas de input-output.
No nível mais básico, veículos compartilham do tipo de oscilação presente em massas
suportadas por sistemas básicos de molas e amortecedores. É comum representar o
comportamento do sistema utilizando modelos simples que simulam o comportamento de
apenas uma das rodas do veículo chamados de modelos de um quarto conforme apresentado na
figura 2.11.
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Figura 2.11 - Modelo de um quarto para oscilação (Malhano 2015).

Considerando a hipótese de corpo rígido para o pneu e para a massa do veículo, tem-se que
o movimento será descrito por:
𝑀𝑢 𝑋𝑢̈ = −𝐾𝑡(𝑋𝑢 − 𝑢(𝑡)) − 𝐾𝑤(𝑋𝑢 − 𝑋𝑠) − 𝑐(𝑋𝑢̇ − 𝑋𝑠̇)

(2.13)

𝑀𝑠𝑋𝑠̈ = −𝐾𝑤(𝑋𝑠 − 𝑋𝑢) − 𝑐(𝑋𝑠̇ − 𝑋𝑢̇)

(2.14)

Para entender a variação de força na pegada, que gerará variações de força nos
componentes da suspensão, isolam-se as acelerações que ocorrem no pneu. Assim, pode-se
transformar o sistema de equações diferenciais para a forma matricial:

[

𝐾𝑡 + 𝐾𝑞
−𝐾𝑤

𝑐
− 𝐾𝑤 𝑋𝑢
]( ) + [
−𝑐
𝐾𝑤
𝑋𝑠

−𝑐 𝑋𝑢̇
𝑀𝑢
]( ̇ ) + [
𝑐
0
𝑋𝑠

𝑢(𝑡)
0 𝑋𝑢̈
)
] ( ̈ ) = 𝐾𝑡 (
𝑀𝑠 𝑋𝑠
0

(2.15)

Isolando as acelerações:

𝑋𝑢̈ =

𝑘𝑡 𝑢(𝑡) − (𝐾𝑤 + 𝐾𝑡)𝑋𝑢 + 𝐾𝑤 𝑋𝑠 − 𝑐𝑋𝑢̇ + 𝑐𝑋𝑠̇
𝑀𝑢

(2.16)
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𝑋𝑠̈ =

̇ − 𝑐𝑋𝑠̇
𝐾𝑤 𝑋𝑢(𝑡) − 𝐾𝑤 𝑋𝑠 + 𝑐 𝑋𝑢
𝑀𝑠

(2.17)

Descobrindo a aceleração para cada oscilação, pode-se integrar e encontrar a posição do
pneu, Xu(t), em função do tempo e das oscilações da pista. Além disso, considerando que essa
posição irá gerar uma deflexão no amortecedor e mola que responderá a compressão ou tração
com uma força restauradora equivalente, pode-se determinar que a oscilação da força vertical
causada por oscilações na pista será:

∆𝐹𝑧 = 𝐾𝑡(𝑢(𝑡) − 𝑋𝑢)

(2.18)

2.2.2 Esforços de frenagem e aceleração
Principalmente duas forças atuam no sentido longitudinal da pegada do pneu: Frenagem e
aceleração.
Em sistemas de freio hidráulicos, normalmente ao pressionar o pedal de freio, uma linha é
pressurizada empurrando um pistão e uma pastilha contra um disco de freio e a força de atrito
entre esses dois componentes gera uma força longitudinal que reduz a velocidade do protótipo.
Limpert (1992) descreve que em função da força aplicada no pedal, a pressão na linha de
freio pode ser definida por:
𝑃𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 = 𝐹𝑝 𝐴𝑐𝑚 0,5 𝑅

(2.19)

Onde,
𝑃𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 = Pressão na linha de freio;
𝐹𝑝 = Força aplicada no pedal pelo piloto;
𝐴𝑐𝑚 = Área do êmbolo do cilindro mestre;
𝑅 = Razão de amplificação do pedal definido pela geometria da pedaleira.

Nas pinças, ou calipers, a pressão da linha de freio empurra o pistão contra um disco
produzindo uma força de atrito de:
𝐹𝑎𝑡 = 𝑁 𝑃𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑙 𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡

(2.20)
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Onde,
𝐹𝑎𝑡 = Força de atrito das pastilhas no disco de freio;
𝐴𝑐𝑎𝑙 = Área do êmbolo da pinça;
𝜇𝑝𝑎𝑠𝑡 = Coeficiente de atrito entre a pastilha e o disco;
N = Número de pistões em cada pinça.

E essa força gerará um torque definido e força na pegada definidos como:
𝑡𝑓𝑟𝑒𝑖𝑜 = 𝐹𝑎𝑡 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜

(2.21)

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
)
𝑅𝑝𝑛𝑒𝑢

(2.22)

𝐹𝑥 = 𝐹𝑎𝑡 (

Onde,
𝑡𝑓𝑟𝑒𝑖𝑜 = torque gerado pelo freio;
𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 = Raio do disco de freio;
𝑅𝑝𝑛𝑒𝑢 = Raio até pegada do pneu;
𝐹𝑥 = Força gerada pelo freio em uma roda;
Entretanto, ao aplicar uma força longitudinal, como a frenagem ou aceleração, há a geração
de um momento em torno do centro de massa do carro causando o aumento das forças verticais
em um dos eixos. Esse fenômeno representado na figura 2.12 é chamado de transferência de
carga longitudinal e tem valor proporcional a aceleração, ou desaceleração, do veículo.
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Figura 2.12 - Carregamento nos eixos dianteiras e traseiros de um caminhão em função da desaceleração (Limpert 1992).

Em uma situação estática em terreno plano, pode-se considerar as forças atuantes no centro
de massa do veículo nos eixos X e Y como nulas. Já no eixo Z, a massa do protótipo gera um
componente de peso. Jazar (2013) sugere calcular o carregamento em cada dos eixos como:

𝐹𝑧𝑑 =

𝐹𝑧𝑡 =

1
𝐷𝑡
𝑚𝑔
2
𝑙

1
𝐷𝑑
𝑚𝑔
2
𝑙

Onde
Fzd, Fzt = força vertical no eixo dianteiro;
Dd, Dt = distância do eixo dianteiro até o centro de massa;
g = aceleração da gravidade;
l = distância entre eixos do carro;
m = massa do veículo;

𝐹
(2.23)

(2.24)
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E a transferência de carga em função da aceleração longitudinal do veículo pode ser
expressa por:

𝑊𝑡 = 𝐴𝑥

𝑚 ℎ
𝑔 𝑙

(2.25)

Onde,
Wt = Força transferido longitudinalmente devido a aceleração Ax;

2.2.3 Transferência de carga lateral
No sentido lateral, quando o veículo está em regime permanente em uma curva, uma
força de reação chamada de força centrífuga opõe a força de curva gerada pelos pneus.
Cria-se um momento em torno do eixo de rolagem do veículo e uma transferência de
carga. Além disso, como nesse sentido o veículo possuí molas e amortecedores que resistem a
rolagem e é precisa considerar seu efeito na transferência de carga. Então, como na transferência
de carga lateral tem-se o acionamento do conjunto de mola e amortecedor de cada roda há uma
rigidez a rolagem. Milliken (1995) sugere as seguintes equações:

𝐾𝑑 =

𝜋(𝑇𝑑 2 )𝐾𝑙𝑑 𝐾𝑟𝑑
180(𝐾𝑙𝑑 + 𝐾𝑟𝑑)

𝜋(𝑇𝑡 2 )𝐾𝑙𝑡 𝐾𝑟𝑡
𝐾𝑡 =
180(𝐾𝑙𝑡 + 𝐾𝑟𝑡)

(2.26)

(2.27)

Onde,
Kld, Krd, Klt, Krt = rigidez do conjunto das rodas direitas e esquerdas dianteiras
e traseiras;
Td, Tt = bitola dianteira e traseira;
Kd, Kt = Rigidez a rolagem do eixo dianteiro e traseiro;

A transferência de carga lateral de cada um dos eixos pode ser definida como:
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𝐹𝑑 = 𝐴𝑦

𝑚
𝐻 𝐾𝑑
𝐷𝑡
(
+
𝑍𝑟𝑑)
𝑇𝑑 𝐾𝑑 + 𝐾𝑡
𝑙

(2.28)

𝐹𝑡 = 𝐴𝑦

𝑚
𝐻 𝐾𝑡
𝐷𝑑
(
+
𝑍𝑟𝑡)
𝑇𝑡 𝐾𝑑 + 𝐾𝑡
𝑙

(2.29)

Onde,
Fd, Ft = Transferência de carga lateral no eixo dianteiro e traseiro;
Ay = aceleração lateral;
Zrd, Zrt = Altura do centro de rolagem traseiro e dianteiro;
H = Distância do centro de massa até o eixo dos centros de rolagem;

2.3 TEORIA DA FADIGA
Como os carregamentos apresentados estão em constante alteração de acordo com as
condições da pista, é possível observar que para cada volta haverá carregamentos variáveis
sendo um potencial causador de fadiga.
Norton (2013) define que todas as falhas por fadiga têm início em uma pequena trinca que
pode estar presente nos componentes desde sua manufatura ou que se desenvolvem ao longo da
vida dos componentes.
Para a maioria dos materiais, o processo de falha sob fadiga ocorre em três etapas: o início
da trinca, a sua propagação e, por fim, sua a ruptura repentina. O primeiro estágio tem pequena
duração, representada pela letra A na figura 2.13. A nucleação de trincas normalmente ocorre
em elementos concentradores de tensão, como entalhes e, para materiais dúcteis, uma tensão
trativa local pode gerar escoamentos concentrados e deformação plástica na face dos
componentes gerando bandas de deslocamento e iniciando trincas.
Após a geração da trinca, inicia-se o segundo estágio, representado pela letra B na figura
2.13, que é o predominante do processo de fadiga temporalmente. A trinca gera uma
concentração de tensão mais severa do que as tensões originais e há a formação de uma zona
plástica na ponta da trinca. Com o tempo e variação de carregamentos, a trinca se plastifica e
alarga e reduzindo as concentrações de tensão. Entretanto, se há a tensão suficientemente
compressiva, é possível que haja o fechamento da trinca e ocorra novamente concentração de
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tensão com um comprimento ainda maior. Esse processo continua com a trinca propagando-se
ao longo de planos normais ao de tensão máxima de tração.
O terceiro estágio, ou o C na figura 2.13, é instantâneo. No momento em que a trinca
alcança um tamanho suficiente, há a ruptura do material caracterizando o limite de vida do
componente sob fadiga.

Figura 2.13 - Estágios da falha por fadiga (Budynas e Nisbett 2015).

O número de ciclos que gera o resultado da fadiga depende tanto das propriedades do
material quanto das características do carregamento. Entretanto, normalmente, consideram-se
falhas de alto ciclos aquelas que ocorrem a partir de 103 ciclos e as de baixo ciclo antes desse
limite.

2.3.1 Modelo de fadiga
Budynas e Nisbett (2015) sugerem três modelos para analisar a falha por fadiga: O método
S-N, também chamado de tensão por número de ciclos, o método deformação-número de ciclos
e o modelo da mecânica da fratura linear elástica.
O método tensão-número de ciclos é o mais tradicional e tem boa precisão para determinar
vida em fadiga a partir de 103 ciclos. Tem como objetivo permitir o projeto do material de modo
que as tensões locais nunca permitam a nucleação de trincas. Entretanto, por causa disso não
será possível com esse analisar a fadiga de baixo ciclo e sua utilização depende da
disponibilidade de curvas tensão-número de ciclos para os materiais estudados.
Já o método deformação-número de ciclos realiza a análise por meio das deformações e,
por isso, para Norton (2013) é o mais preciso para falhas de fadiga de baixo ciclo já que fornece
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uma visão precisa do estágio de iniciação de trinca. Além disso, permite avaliar o dano
acumulativo devido a variações na carga cíclica do componente, como sobrecargas que podem
induzir tensões residuais no local. Entretanto, as equações para determinação da vida em fadiga
são excessivamente complexas e para utilizar esse método é necessário utilizar métodos
numéricos iterativos em programas de computador.
O método de fratura linear-elástica, por sua vez, é o mais preciso para monitorar o processo
de propagação de trincas. É o mais utilizado na indústria aeronáutica por isso, porém para
apresentar bons resultados necessita de uma estimativa muito precisa da trinca inicial e da
realização de medições periódicas para corrigir seus resultados.

2.3.2 Método tensão-vida
No método de tensão-número de ciclos, para obter curvas empíricas dos componentes,
corpos de prova são colocados sob flexão pura em cargas alternadas. Diversas frações da tensão
de ruptura do material são aplicados como tensões máximas da carga alternada e o número de
ciclos para o qual falha para cada carga é registrado.
Conforme demonstrado na figura 2.14, para materiais ferrosos, como aços carbono e aços
especiais, a tensão limite de vida em fadiga diminuiu até o limite de fadiga com inclinação
linear considerando o eixo de ciclos como logarítmico. Conforme define o critério de Goodman,
se as tensões de serviço do componente encontram-se abaixo do limite de fadiga, assume-se
que o esse terá vida infinita.

Figura 2.14 - Curva característica tensão-número de ciclos (Budynas e Nisbett 2015).
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Entretanto, segundo Norton (2013), outros materiais como alumínio e alguns aços
inoxidáveis continuarão a ter suas tensões de fadiga diminuídas até um tempo de vida máxima,
ou seja, sem obter a possibilidade de ter uma vida infinita. Apesar dessa característica é comum
que a curva tensão número de ciclos se suavize diminuindo a inclinação o que sugere uma queda
menos drástica da tensão de falha para cada número de ciclos.
Na ausência de dados experimentais, para aços, dependendo do limite de ruptura inicial
Budynas e Nisbett (2015) sugerem um limite de fadiga aproximado seguindo a tabela 1.
Tabela 1 - Limite de resistência a fadiga. (Budynas e Nisbett 2015).

Limite de resistência a fadiga sugerido

Tensão de ruptura inicial

0,5 Sut

Sut < 1400 Mpa

700 Mpa

Sut > 1400 Mpa

Onde Sut é a tensão de ruptura do material.
Entretanto, para casos em que não seja necessário apenas o limite de resistência a fadiga,
mas também uma estimativa da curva do material. Sugere-se ainda aproximar a curva tensãonúmero de ciclos como:
1

𝑆𝑓 𝑏𝑓
𝑁 = ( )
𝑎

(2.30)

Onde N é o número de ciclos, Sf a resistência a fadiga e a e bf constantes sem significado
físico e expressas como:
(𝑓 𝑆𝑓)2
𝑆𝑒

(2.31)

1
𝑓 𝑆𝑢𝑡
)
𝑏𝑓 = − log (
3
𝑆𝑒

(2.32)

𝑎 =

Onde,
f = fração de Sut na transição entre fadiga de alto e baixo ciclo (103);
Se = limite de resistência a fadiga corrigido;
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2.3.3 Fatores de correção
As condições encontradas nos corpos de provas nem sempre se transferem para os
componentes verdadeiros. Em operação. diferenças de temperatura, meio ambiente, aplicação
do carregamento, acabamento e outros fatores podem causar atenuação ou agravamento das
condições de carregamento se comparados aos realizados com os corpos de prova. Assim
definem-se um conjunto de fatores de redução de resistência. A tensão de fadiga corrigida será:
𝑆𝑒 = 𝐾𝑐𝑎𝑟 𝐾𝑡𝑎𝑚 𝐾𝑠𝑢𝑝 𝐾𝑡𝑒𝑚 𝐾𝑐𝑜𝑛𝑓 𝑆𝑒 ´

(2.33)

Onde,
𝑆𝑒 = limite de fadiga corrigido;
𝐾𝑐𝑎𝑟 = fator de carregamento;
𝐾𝑡𝑎𝑚 = fator de tamanho;
𝐾𝑠𝑢𝑝 = fator de superfície;
𝐾𝑡𝑒𝑚 = fator de temperatura;
𝐾𝑐𝑜𝑛𝑓 = fator de confiabilidade;
𝑆𝑒 ´= limite de resistência a fadiga estimado.

2.3.4 Fatores de carregamento
O fator de carregamento 𝐾𝑐𝑎𝑟 é utilizado para compensar a diferença entre os esforços reais
e aqueles aplicados em um corpo de prova. Uma vez que os dados de resistência à fadiga são
retirados de elementos submetidos a ensaios de flexão rotativa, é preciso corrigir os valores de
tensão para que possam ser aplicados a componentes sob outros carregamentos. Os fatores de
correção sugeridos por Norton (2013) estão expressos na tabela2.
Tabela 2 - Fator de carregamento (Norton 2013).

Tipo de carregamento

𝑲𝒄𝒂𝒓

Flexão

1

Força Normal

0,7

Torção

0,577

Entretanto, para casos em que há atuação de tensões combinadas é necessário utilizar o
método de Von Misses para determinar a tensão equivalente.
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2.3.5 Fatores de tamanho
O fator de tamanho, 𝐾𝑡𝑎𝑚 , que pode ser observado na tabela 3, irá corrigir a expectativa de
tensão limite para os componentes reais já que esses podem ser muito maiores que os corpos
de provas. Logo, se a peça analisada é significativamente maior, é preciso introduzir um fator
de tamanho que reduz a resistência esperada como uma função do diâmetro, d, do componente
real.
Tabela 3 - Fator de tamanho (Norton 2013).

Tamanho do elemento

𝑲𝒕𝒂𝒎

𝑑 ≤ 8 𝑚𝑚

1

8 𝑚𝑚 ≤ 𝑑 ≤ 25,4 𝑚𝑚

0,869d-0,097

8 𝑚𝑚 < 𝑑 ≤ 250 𝑚𝑚

1,189d-0,097

𝑑 > 250 𝑚𝑚

0,6

Norton (2013) descreve que os fatores de correção de tamanho são considerados
bastante conservadores e para peças não circulares sugere utilizar diâmetro equivalente. Nesse
caso, iguala-se a área da seção transversal não circular de uma parte da peça, que se encontra a
pelo menos 95% da tensão máxima do sistema, à área de um corpo de prova cilíndrico por meio
do uso de um diâmetro equivalente.

2.3.6 Fatores de superfície
Corpos de prova possuem superfícies polidas para evitar que haja propagação ou
concentração de tensão superficial que invalide os dados dos materiais. Como os equipamento
em operação podem ter todo tipo de acabamento, desde polimento até forjados e corroídos, é
necessário considerar um fator de correção nesse caso.
A figura 2.15 representa a relação entre o fator de superfície e a resistência a tração para
diferentes tipos de acabamento superficial.
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Figura 2.15 - Fator de superfície para cada acabamento (Norton 2013).

Budynas e Nisbett (2015) propuseram uma equação para correlacionar acabamento e o
coeficiente de superfície:
𝐾𝑠𝑢𝑝 = 𝐴(𝑆𝑢𝑡 )𝑏

(2.34)

Onde A e b são fatores determinados pela tabela 4.
Tabela 4 - Fator de superfície (Norton 2013).

Acabamento superficial

A

b

Retificado

1,58

-0,085

Usinado ou estirado a frio

4,51

-0,265

Laminado a quente

57,7

-0,718

Forjado

272

-0,995

Caso 𝐾𝑠𝑢𝑝 seja calculado maior que 1, utiliza-se 𝐾𝑠𝑢𝑝 = 1.
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2.3.7 Fatores de confiabilidade
É importante observar que os ensaios de fadiga são estatísticos e diferentes ensaios feitos
sob condições semelhantes podem obter resultados variáveis de aproximadamente 8% como
descreve Budynas e Nisbett (2015). Assim, insere-se o fator de confiabilidade para considerar
essa dispersão.
Para determinação do fator de confiabilidade, pode-se utilizar a tabela 5.
Tabela 5 - Fator de confiabilidade (Budynas e Nisbett 2015).

Confiabilidade (%)

𝑲𝒄𝒐𝒏𝒇

50

1

90

0,897

95

0,868

99

0,814

99,9

0,753

99,99

0,702

99,999

0,659

99,9999

0,620

2.3.8 Outros fatores
Os fatores de temperatura servem para modelar cenários nos quais os esforços são
aplicados em um corpo com temperaturas que afetam significativamente a capacidade do aço
de resistir a esforços elasticamente por estar sofrendo fluência. Na suspensão de um veículo,
esse não será o caso.
Já o fator de ambiente procura corrigir a resistência do material quando ele se encontra
imerso em ambiente corrosivo. Também pode ser usado pelo projetista para incluir incertezas
ou condições que ainda não tinham sido consideradas anteriormente.
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2.3.9 Fadiga de estruturas soldadas
Fricke (2003) descreve que a soldagem afeta o material através do processo de aquecimento
e subsequente resfriamento ocasionado pelo processo de fusão que adiciona um novo metal
resultando em materiais não homogêneos. Como resultado, há a adição de poros, inclusões e
cavidades no material que servirão como fatores de concentração de tensão. Além disso, no
processo de soldagem ainda pode haver descontinuidades entre o metal base e o metal de adição
e tensões residuais.
O somatório desses fatores pode afetar gravemente a vida em fadiga de componentes.
Lage (2008) elaborou a figura 2.16 onde se pode observar a diferença da curva S-N entre um
componente sem adição de soldas e outro com ligação soldada solicitados por um mesmo
carregamento e feitos de um mesmo material. Antes da soldagem, os componentes
apresentavam vida infinita com tensões de amplitude de aproximadamente 300 Mpa e após a
adição de um elemento soldado, a amplitude de vida infinita caiu quase 90% para
aproximadamente 30 Mpa.

Figura 2.16 - Comparação de vida em fadiga de estruturas com inclusão de soldagens (Lage 2008).

Para Niemi (1995) na análise de fadiga em juntas soldadas as seguintes categorias de
tensões devem ser consideradas: Tensão nominal; Tensão estrutural ou de hotspot e tensão de
entalhe ou notch.
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A tensão nominal é usualmente calculada pelas equações clássicas de elasticidade,
utilizando a área nominal e momento fletor dos componentes, por exemplo. Uma viga sob
flexão é comumente utilizada para explicar a diferença entre as distribuições de tensão
propostas e pode-se observar a tensão nominal na figura 2.17 elaborada por Niemi (1995).

Figura 2.17 - Tensão nominal em uma viga sob flexão (Niemi 1995).

A fim de determinar a vida do componente, no contexto do projeto de engenharia,
normalmente a tensão nominal é comparada com as curvas S-N padronizadas por instituições
normativas. Essas curvas corrigidas conforme exemplificado na figura 2.18 consideram a classe
das juntas soldadas de acordo com a sua forma, tipo de solda, tipo de carregamento e qualidade
de manufatura.

Figura 2.18 - Curvas S-N para diferentes tipos de juntas soldadas (Radaj 1998).

Já a tensão estrutural considera as descontinuidades da estrutura. Somadas as tensões
nominais, conforme demonstra a figura 2-19, adiciona-se um patamar de tensões linearmente
distribuída através da espessura chamada de tensão de membrana.
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Figura 2.19 - Tensões nominais e tensão de membrana (Niemi 1995).

Esse método de calcular as tensões da solda permite desconsiderar a concentração de
tensões no contorno da solda e são utilizadas as tensões a uma certa distância do pé de solda.
Essas tensões podem ser obtidas por cálculo estrutural, uso de extensômetros ou o método dos
elementos finitos. Utilizando essa tensão para determinar a vida em fadiga, entretanto traz
algumas limitações já que para o método a região de surgimento de trinca deve ser conhecida
antecipadamente e ocorrer fora da solda. Além disso, os efeitos de concentração de tensão e a
qualidade da solda do componente devem ser a mesmas para as quais o gráfico S-N foi obtido.
Já a tensão de hot spot refere-se a tensão estrutural em pontos críticos das estruturas. Ela é
calculada usando fatores de concentração de tensão característico de cada tipo de junta soldada
e a figura 2.20 demonstra que ela usualmente é localizada no pé da solda e não inclui picos de
tensão devido a descontinuidades geométricas.

Figura 2.20 - Tensões de hot spot (Niemi 1995).

Por fim, a tensão de entalhe, conforme representado na figura 2.21, é localizada no
ponto de maior concentração de tensão podendo ou não ser no mesmo ponto da tensão de hot
spot. No caso da viga sob flexão, a tensão de entalhe é composta por três componentes: Tensão
de membrana, de flexão e pico não linear. A tensão de membrana é calculada através da
espessura da placa, a de flexão pela metade da diferença entre as tensões estruturais da
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superfície superior e inferior e a última é calculada através da tensão máxima na parte não linear
de uma distribuição de tensões, geralmente através da espessura da placa, causada pelo entalhe.

Figura 2.21 - Tensão de entalhe (Niemi 1995).

Quando se analisam soldas em projeto, comumente se utiliza a tensão nominal para
dimensionamento das soldas. Essa prática necessita do uso de um coeficiente de concentração
de tensão e as tensões na região são comparadas com curvas S-N produzidas especificamente
para cada tipo de cordão.

2.3.10 Efeito da tensão média e critério de Goodman
Os ensaios de fadiga são feitos com cargas alternadas de flexão de mesmo módulo e, por
isso, as tensões médias no componente são nulas. Com carregamentos diferentes, nos quais as
tensões médias não são nulas, a vida em fadiga do componente pode ser favorecida ou
degradada. Para Dowling (2012) tensões médias compressivas favorecem o fechamento das
trincas e sua propagação na fase dois é retardada. Já componentes com tensão média trativa
apresentarão uma vida em fadiga menor já que há uma pré-carga na direção de abrir a trinca.
Para considerar o efeito da tensão média, determina-se uma tensão alternada equivalente,
conforme sugere Dowling (2012) com:

𝜎𝑎𝑟 =

𝜎𝑎
𝜎𝑚
1 − 𝑆𝑢𝑡

(2.35)

Onde,
𝜎𝑎𝑟 = tensão alternada equivalente;
𝜎𝑎 = tensão alternada;
𝜎𝑚 = tensão média não nula.
Alternativamente, para determinar se a peça projetada obterá vida infinita independente do
carregamento médio pode-se utilizar o método de Goodman para considerar os efeitos da tensão
média. Nele, conforme a figura 2.22, desenha-se um gráfico da tensão média com a tensão
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alternada equivalente e traça-se uma linha reta conectando a resistência a fadiga com a
resistência a tração do material. Supõe-se que caso as tensões média e de amplitude do material
encontram-se abaixo da linha de Goodman, a fadiga não ocorrerá.

Figura 2.22 - Diagrama de Goodman (Norton 2013).

Para Budynas e Nisbett (2015) apesar de ser o método mais tradicional e simples, é preciso
ter cuidado ao utilizá-lo pois o fenômeno da fadiga é estatístico e o método de Goodman tende
a ser determinístico. Além disso, por considerar apenas as resistências à fadiga e tração esse é
o método mais conservador de projeto em detrimento de outros métodos como o método de
Gerber e de Soderberg.
O critério de Goodman também pode ser expresso pela seguinte equação:
𝜎𝑎 𝜎𝑚
1
+
=
𝑆𝑒 𝑆𝑢𝑡
𝑛

(2.36)

Onde,
n = coeficiente de segurança do projeto.

2.3.11 Método de RainFlow e dano acumulado
Apesar do critério de Goodman ser útil para definir se a peça alcançará ou não a vida
infinita pode-se observar outra limitação para seu uso dado que nem sempre os carregamentos
são ondas senoidais simples. Muitas vezes os carregamentos são compostos pela combinação
de diversas ondas, senoidais ou não, e conforme demonstrado na figura 2-23, comumente não
é possível determinar a amplitude e tensão média da combinação dos carregamentos, apenas
dos carregamentos individuais.
Dowling (2012) sugere que se aplique o método chamado de RainFlow. Por meio dele
analisa-se cada ponto do histórico de tensão em busca de ciclos. Para considerar um ciclo
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tomam-se três pontos e verifica-se se a variação entre o primeiro e o segundo ponto é menor do
que a variação entre o segundo e terceiro ponto. Caso afirmativo, notam-se que os dois
primeiros pontos se encontram em um ciclo e são removidos do histórico e a análise continua.
A ideia por meio desse método é desconstruir os carregamentos reais em diversas curvas
de carregamentos mais simples nas quais podemos utilizar os conceitos de tensão média e
amplitude. Nessa etapa softwares de computador são essenciais.

Figura 2.23 - Variação não senoidal de tensão (Budynas e Nisbett 2015).

Como não há apenas um componente de tensão média e amplitude, para determinar a
vida em fadiga não é possível apenas utilizar o critério de Goodman e se torna necessário
analisar o conceito de dano.
Dowling (2012) apresenta a regra de Miner na qual explica que cada um dos
carregamentos simples é analisado separadamente comparando o número de ciclos do material
com o número de ciclos necessário para falhar naquela tensão. Matematicamente essa expressão
é representada pela divisão entre o número de ciclos atual e o número de ciclos necessário para
a falha.
Realiza-se esse processo para todos os ciclos decompostos dos carregamentos
complexos e somam-se as razões entre números de ciclos atuais por números de ciclos para a
falha. Nesse método a falha ocorreria quando o somatório equivale a um, o que significaria que
a vida máxima de todos os ciclos foi alcançada.
𝐷 = ∑

𝑛𝑖
≤ 1
𝑁𝑖

Onde,
D = Dano acumulado;
𝑛𝑖 = número de ciclos atual para cada componente de carregamento;
𝑁𝑖 = número de ciclos para a falha para cada componente de carregamento;

(2.37)
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2.4 FUNDAMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS FINITOS
Componentes simples como barras sob esforços axiais são facilmente analisáveis
analiticamente. Entretanto, conforme Budynas e Nisbett (2015) descrevem, componentes reais
raramente possuem soluções tão simples e o projetista é frequentemente forçado a escolher
entre aproximações menos efetivas de soluções de forma fechada ou métodos numéricos. O
mais iminente método numérico na engenharia mecânica hoje é o método de elementos finitos.
Componentes de equipamentos mecânicos podem ser considerados estruturas elásticas
contínuas e por meio do método dos elementos finitos faz-se a discretização desse componente
em polígonos pequenos, finitos e bem definidos. Através de funções polinomiais e matrizes de
operações, carregamentos são aplicados em cada ponto dos polígonos e iterativamente uma
aproximação da solução real é obtida por meio dessa discretização.

Figura 2.24 - Discretização de elemento mecânico por polígonos (Budynas e Nisbett 2015).

2.4.1 Processo de solução
Para demonstrar o processo de análise de carregamentos complexos por meio da utilização
de discretizações e equações polinomiais, Budynas e Nisbett (2015) propõem um exemplo.
Sendo uma barra de área constante sob compressão axial, a mesma pode ser simplificada como
um problema unidimensional por meio do uso de dois nós com um único grau de liberdade
conectados por uma mola linear conforme representado na figura 2.25.

Figura 2.25 - Discretização de barra sob compressão (Budynas e Nisbett 2015).
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A rigidez da mola é dada pelas propriedades da barra:

𝑘=

𝐴𝐸
𝐿

(2.38)

Onde,
k = rigidez da barra;
L = comprimento da barra;
E = módulo de elasticidade da barra;
A = Área transversal da barra.
Por meio da análise de diagrama de corpo livre a força em cada um dos nós pode ser
determinada por:
𝑓𝑖,𝑒 = 𝑘𝑒 ∗ (𝑢𝑖 − 𝑢𝑗) = 𝑘𝑒 ∗ 𝑢𝑖 − 𝑘𝑒 ∗ 𝑢𝑗

(2.39)

𝑓𝑗, 𝑒 = 𝑘𝑒 ∗ (𝑢𝑗 − 𝑢𝑖) = −𝑘𝑒 ∗ 𝑢𝑖 + 𝑘𝑒 ∗ 𝑢𝑗

(2.40)

As equações podem ser escritas na forma matricial como:
𝑓𝑖, 𝑒
𝑘𝑒
(
)= [
−𝑘𝑒
𝑓𝑗, 𝑒

𝑢𝑖
−𝑘𝑒
]∗( )
𝑘𝑒
𝑢𝑗

(2.41)

Aplicando condições de contorno, por exemplo, que o deslocamento no ponto i é nulo já
que a barra está engastada ou que a força no ponto j é conhecida, já que se sabe a força externa,
pode-se determinar os deslocamentos dos nós dentro da barra e consequentemente deduzir a
tensão naquele elemento por causa da relação direta entre tensão e deformação. A matriz que
contém a rigidez local de cada ponto é chamada de matriz de rigidez.
Pode-se repetir o exemplo se for desejado utilizar mais nós para representar a barra sob
compressão. Aplicando mais nós e os considerando conectados por molas lineares pode-se
representar outros elementos que não sejam apenas formas simples e a matriz rigidez será
aumentada assim como os deslocamentos a serem descobertos. Com a inclusão de muitas
condições de contornos, variáveis de rigidez e deslocamento, a solução analítica se torna
impossível e um método iterativo de solução de sistemas matriciais é necessário.
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2.4.2 Elementos de discretização
As formas utilizadas para discretizar estão representadas na figura 2.26 e podem ser
divididas nas seguintes categorias: unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais e
especiais.
Elementos de linha, unidimensionais, existem em todos os três grupos. Entretanto, apesar
de elementos unidimensionais poderem apresentar bons resultados para membros de treliça
carregados axialmente, não serão capazes de prever com precisão a flambagem se a carga axial
for compressiva. Da mesma forma, elementos bidimensionais serão capazes de modelar com
precisão componentes tridimensionais, apenas se o estado de carregamento for plano ou se a
magnitude do deslocamento for nula na terceira dimensão - como no caso de vasos de pressão.
Elementos mais complexos exigem a utilização de geometrias de malha mais complexas em
três dimensões.

Figura 2.26 - Elementos de discretização (Norton 2013).

A forma do componente a ser analisado e o estado de carregamento definem a densidade
de distribuição dos elementos de malha. Geometrias curvas e com maiores gradientes de tensão
exigem malhas mais finas com maior número de nós apesar de aumentar significativamente a
carga de processamento para a simulação.
Apesar de ser mais simples discretizar geometrias complexas com elementos de malha
triangulares, é recomendável utilizar elementos quadriláteros ou hexaedros. Isso ocorre porque
a deformação para um elemento é calculada pela derivada da sua função de deslocamento.
Assim, para um elemento triangular ou tetraédrico, a função deslocamento através do
deslocamento é uma reta o que torna a tensão interna constante e esse tipo de polígono
excessivamente rígido para representar a maioria dos gradientes.
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Outros elementos piramidais com faces quadradas, tetraedros e hexaedros por sua vez
tem funções deslocamento parabólicas, tensões lineares e permitem estimativas melhores de
gradiente de tensão.

2.4.3 Geração de malha
Normalmente, em softwares comerciais de elementos finitos, após introdução do modelo
CAD, a geração de malha é automática. O papel no engenheiro nessa etapa está em analisar a
geometria e determinar se será necessário refino da malha em regiões especificas ou a troca dos
objetos discretizadores.
Para partes de geometria complexa tem-se a opção por refinar a malha com uma
combinação de polígonos quadriláteros e triangulares além de aumentar o número de
subdivisões e vértices. Já nas regiões onde o gradiente de tensão é pequeno, mesmo malhas
grosseiras podem prover bons resultados. Entretanto, em locais de concentração de tensão
também é necessário realizar um refinamento da malha para obter resultados mais precisos.
Regiões de furos, pontos de aplicação de força e suportes, por exemplo, exigem mais nós para
que o resultado seja mais próximo da realidade.
Por fim, aumentar o número de elementos indefinidamente não garante a melhora da
simulação. Nas regiões de maior tensão aplicam-se fatores de refinamento de malha e repetemse as simulações. O processo é repetido até se observar uma convergência da tensão simulada
para diferentes densidades de malha.
Para Norton (2013) conforme representado na figura 2.27, a curva da tensão calculada em
relação à densidade da falha tem carácter exponencial e se aproxima assintoticamente do valor
real da tensão.

Figura 2.27 - Convergência do modelo de elementos finitos (Norton 2013).
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2.4.4 Condições de contorno
A definição de condições de contorno e outras formas de restrição é provavelmente uma
das etapas mais difíceis para representar adequadamente uma estrutura para uma análise de
elementos finitos. Isso ocorre porque interpretando limitações das estruturas é fácil omitir
restrições que possam ser importantes para a resolução adequada das equações. Além disso, em
operação, dificilmente uma estrutura estará simplesmente apoiada ou fixa como se supõe nas
simulações.
No caso da impossibilidade de aplicar condições de contorno que representem fielmente a
realidade, Budynas e Nisbett (2015) sugerem utilizar a simplificação mais conservadora. Por
exemplo, tendo modelado um eixo dentro de um rolamento é possível que na realidade a
interações entre sua sede e os rolamentos seja simplesmente apoiada ou fixa e sugere-se que
simulações diferentes sejam realizadas para cada caso. Entretanto, considerar restrições como
o caso mais simples, nesse exemplo simplesmente apoiado, gera resultados mais conservadores
em níveis de tensão já que a solução indicará deflexões maiores do que a realidade.

43

3 SIMULACÕES COMPUTACIONAIS
3.1 PARÂMETROS DO VEÍCULO
O veículo no qual a análise de fadiga foi realizada é o protótipo Itaúna da equipe Faraday
E-Racing. Esse foi o veículo apresentado na competição de 2019 obtendo sétimo lugar geral na
classificação do Fórmula SAE elétrico e quinto lugar na prova de design.
O motor utilizado nesse protótipo foi um Montenergy ME1115 de 12 kW, 18 Nm e rotações
até 5000 rpm. Ele tem valores de potência e torque máximo de 30 kW e 63 Nm respectivamente.
Uma transmissão planetária de fator de redução de 7,5:1 foi utilizada para conectá-lo as rodas,
e a eficiência geral do sistema de transmissão foi determinada como 83 % o que possibilitou
uma velocidade máxima de 62 km/h para o protótipo.
Os parâmetros utilizados para o veículo de 2019 estão na Tabela 6.
Tabela 6 - Parâmetros do veículo (Elaborado pelo autor)

Grandeza

Valor (Unidade)

Parâmetros Gerais
Entre eixos

1550 mm

Bitola dianteira

1300 mm

Bitola traseira

1300 mm

Massa C/Piloto

290 kg

Massa não suspensa dianteira

8,12 kg

Massa não suspensa traseira

9,23 kg

Altura do centro de massa

310 mm

Distância do centro de
gravidade até o eixo dianteiro

821,5 mm

Parâmetros de Rigidez
Razão de instalação dianteira

1,34

Razão de instalação traseira

1,14

Rigidez da mola dianteira

35 N/mm

Rigidez da mola traseira

35 N/mm

Rigidez vertical pneu

120 N/mm

Parâmetros de amortecimento
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Coeficiente de amortecimento
viscoso dianteira
Coeficiente de amortecimento
viscoso traseira

1,8 Ns/mm

1,5 Ns/mm

Parâmetros de Suspensão
Altura Roll center dianteiro

40 mm

Altura Roll center traseiro

50 mm

Após fabricação do veículo, parâmetros como a altura do centro de massa foram
confirmados com medidas no veículo. Conforme representado na figura 3.1, inclinando o
veículo em diferentes alturas e medindo a transferência de carga longitudinal com balanças
pode-se realizar o somatório de momentos em torno do centro de gravidade e determinar sua
posição em relação a um dos eixos.

Figura 3.1 - Inclinação do veículo para cálculo da posição do centro de massa. (Arquivo pessoal).
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3.2 ANÁLISE DE FORÇAS
O programa escolhido para análise de forças na suspensão foi o CarMaker da empresa IPG.
CarMaker é um programa no qual um veículo virtual é parametrizado pelas equações
matemáticas de cinemática e colocado sob uma versão dos circuitos que se deseja simular. O
percurso do veículo é delimitado por uma máquina de estados finitos chamada de piloto virtual
que simula as ações de pilotos reais a partir de condições pré-determinadas.
O resultado da simulação pode ser observado com gráficos do veículo, conforme mostram
as figuras 3.2 e 3.3, e extraindo dados retirados em pontos específicos a uma frequência préestabelecida.

Figura 3.2 - Modelo simplificado Faraday E-Racing
(Elaborado pelo autor).

Figura 3.3 - Modelo simplificado Faraday E-Racing
(Elaborado pelo autor).

3.2.1 Modelo de pneu
CarMaker oferece diversas alternativas para inclusão do modelo do pneu completo dentro
da interface do programa. Pode-se utilizar a fórmula de Pacejka ou simplificações
desenvolvidas pela IPG, conhecidas como RealTime Tire.
Para realização desse trabalho optou-se por utilizar a simplificação RealTime Tire. Isso
ocorreu já que, segundo a documentação do CarMaker, o RealTime Tire é o que oferece melhor
performance quando as curvas características do pneu são conhecidas.
Para utilizar esse modelo, inseriram-se valores para as curvas de torque Auto-Alinhante
e de força lateral em função dos ângulos de deslizamento para diferentes carregamentos
verticais e converteu-se o arquivo em binário para leitura do programa. O CarMaker oferece
um gerador de dados básicos e os mesmos podem ser substituídos pelos dados conhecidos do
pneu.
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Os pneus do protótipo são os NA Carrera 19.5 x 7.0 R13 e apesar de serem pneus slicks
com bom comportamento dinâmico, na época da realização desse trabalho o TTC ainda não
tinha realizado estudos a seu respeito. Dessa forma, tornou-se difícil determinar os dados
necessários para adaptação do RealTime Tire.
Assim, dados de pneus análogos foram utilizados. Esses agiram, inclusive, embutindo um
maior coeficiente de segurança no projeto, já que os dados utilizados foram de pneus que a
equipe desejava comprar no futuro e que possuem coeficientes dinâmicos superiores. Os dados
dos pneus os pneus Hoosier 20.5 x 7.0 R13 foram retirados do TTC para simulação.
Apesar de não ser necessário obter as equações de Pacejka para utilização do modelo, para
permitir a visualização do comportamento do pneu, os parâmetros de Pacejka propostos por
Malhano (2015) foram utilizados.
Para representar a curva característica de ângulo de deslizamento e força lateral com ângulo
de cambagem 0 graus e pressão dos pneus de 12 psi os parâmetros foram utilizados na tabela
7.
Tabela 7 - Coeficientes aproximados de Pacejka (Malhano 2015).

Força vertical

222,5

445

667,5

1112,5

1557,5

Xm

8

10,5

8,3

7,5

8,3

Ya

545

1050

1200

1000

1000

Arctan (BCD)

218

467

567

800

0

B

0,38

0,37

0,31

0,23

0,18

C

1,1774

1,1927

1,4555

1,7435

1,8058

D

570

1100

1590

2550

3330

E

-0,6184

-0,2989

0,5139

0,6803

0,6023

H

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

(N)

E os gráficos resultantes foram representados na figura 3.4.
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Força Lateral Fy (N)

Força lateral X ângulo de deslizamento
1800
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600
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Fz = 667,5 N
Fz = 1112,5 N
Fz = 1557,5
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6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Ângulo de deslizamento SA (Graus)
Figura 3.4 - Curva característica lateral conforme equações propostas por Malhano (Elaborado pelo autor).

Entretanto, as curvas representam o comportamento do pneu em condições ideias.
Dificilmente um pneu obterá na pista a mesma aderência que a apresentada nos testes de
laboratório. Dessa forma, um fator de escalonamento de 0,65 foi utilizado para corrigir a
diferença entre as condições na pista e as encontradas no teste.
Assim, o gerador do RealTime Tire foi iniciado utilizando as dimensões 175/50 R13.
Apesar de serem diferentes do NA Carrera utilizado essa alteração tem pouco impacto já que
os dados foram corrigidos os substituídos com o modelo de Malhano (2015). De qualquer forma
o comparativo de característica de pneus na primeira iteração do novo modelo representado na
figura 3-5 já mostra a boa capacidade do RealTime Tire criar modelos factíveis de pneu.
O torque Auto-Alinhante por sua vez, visto que não estava representado no modelo de
Malhano (2015), foi representado retirando valores característicos dos dados do TTC conforme
mostra a figura 3.6.

Comparativo entre modelos de pneu
Força Lateral (N)

1500
1000
Estimativa inicial
IPG RealTime (Fz =
910 N)

500
0

-500

-12 -9 -6 -3 0

3

6

9 12

-1000
-1500

Modelo proposto por
Malhano em 2016
(Fz = 1112,5)

Ângulo de deslizamento (Graus)

Figura 3.5 - Comparativo de modelos de pneu na primeira iteração do RealTime Tire (Elaborado pelo autor).
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Simplificação Torque Auto-Alinhante para RealTime
Tire
100

Mz (Nm)

50

222,5 N
445 N

0
-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

667,5 N
1112,5 N

-50

1557,5 N
-100

Ângulo de deslizamento (º)

Figura 3.6 - Simplificação do Torque Auto-Alinhante para RealTime Tire (Elaborado pelo autor).

3.2.2 Modelo de piloto
O CarMaker oferece ferramentas para facilitar a parametrização do piloto. De fato,
utilizando a funcionalidade IPG driver é possível definir a velocidade máxima a ser atingida, o
tempo de variação entre os pedais, a agressividade com que o veículo irá cortar as curvas e as
acelerações máximas que o piloto galgará.
Apesar de ser interessante utilizar o valor máximo de aceleração como os limites de
coeficiente de atrito do pneu, o que teoricamente permitiria o carro andar no limite, não é
possível obter esses limites efetivos já que os carregamentos combinados e a variação da
angulação e carregamento dos pneus na pista não permitirão que o ângulo de deslizamento ideal
seja sempre alcançado. Assim, utilizar os limites do pneu geraria perda de performance.
Na verdade, o limite sobre o qual o veículo deve andar é determinado por um piloto
experiente durante sua performance com o veículo. Conforme demonstra a figura 3.7, optou-se
por considerar os limites de aceleração lateral, e longitudinal como 9,81 m.s -2 já que
teoricamente esse valor estaria dentro do limite de atrito dos pneus e próximo ao limite elástico
da curva característica. Entretanto, posteriormente notou-se que esse valor era excessivamente
conservador.
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Figura 3.7 - Parametrização do piloto no CarMaker (Elaborado pelo autor).

3.2.3 Modelo de pista
Durante a competição do Fórmula SAE, a prova que mais exige do veículo é a chamada
prova de autocross. Nela o veículo é colocado em uma pista de curvas de raio de curvatura
pequenos e quase sem trechos retilíneos para testar a agilidade do veículo e destreza do piloto.
Os carros são avaliados por tempo de volta.
Há outras provas mais importantes dentro da competição, como o enduro, no qual o
veículo deve completar 22 voltas de um circuito para testar sua eficiência energética.
Entretanto, ela é costumeiramente limitada pela reserva energética do veículo e não representa
o cenário de operação efetivo de um veículo de performance que atua sempre no seu máximo
desempenho.
A pista utilizada, portanto, foi a da prova de autocross da FSAE Alemanha em 2012.
Utilizando a ferramenta Scenario Editor do CarMaker, pode-se recriar o circuito em ambiente
virtual conforme demonstra a figura 3.8.
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Figura 3.8 - Pista de Autocross alemã no CarMaker (Elaborado pelo autor).

3.2.4 Outros parâmetros
O CarMaker exige que a cinemática da suspensão seja incluída para verificar como o
contato do pneu varia com a posição na pista.
Os dados de cambagem, variação da cambagem com posição do pneu e outros dados de
cinemática foram retirados do acervo da equipe e recalculados de acordo com a geometria de
2019. O CarMaker oferece uma ferramenta de linearização da variação dos coeficientes de
cinemática da suspensão em função da posição da roda. Já que para calcular o comportamento
do veículo só é preciso saber a qualidade do contato do pneu com o solo, não é interessante
calcular angulação de cada braço de suspensão separadamente. Assim, os coeficientes são
linearizados de acordo com sua variação em relação ao centro da roda de acordo com as tabelas
8 e 9.
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Tabela 8- Parâmetros cinemática Dianteira (Elaborado pelo autor).

Estático [m]

Influência centro da
roda [m/m]

Influência cremalheira
[m/m]

Centro da roda – x

0

0

0

Centro da roda – y

0

0

0

Centro da roda –z

0

1

0

Estático [rad]

Influência centro da
roda [rad/m]

Influência cremalheira
[rad/m]

Cambagem

-0,033

0,93

1,62

Ângulo de rolagem

0

0

0

Ângulo de esterço

-0,017

0,016

13,96

Estático [m]

Influência centro da
roda [m/m]

Influência cremalheira
[m/m]

Deflexão Mola

0,025

-1,30

0

Deflexão amortecedor

0,025

-1,30

0

Tabela 9- Parâmetros cinemática Traseira (Elaborado pelo autor).

Estático [m]

Influência centro da
roda [m/m]

Centro da roda – x

0

0

Centro da roda – y

0

0

Centro da roda –z

0

1

Estático [rad]

Influência centro da
roda [rad/m]

Cambagem

-0.026

1,0086

Ângulo de rolagem

0

0

Ângulo de esterço

0

0,026

Estático [m]

Influência centro da
roda [m/m]

Deflexão Mola

0,028

-1,14

Deflexão amortecedor

0,028

-1,14
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3.2.5 Ajustes
Comparando os resultados da simulação com as forças potenciais conforme demonstrado
na figura 3.9 pode-se observar que os carregamentos obtidos não correspondem ao máximo dos
pneus. Isso ocorreu já que o modelo de piloto não foi capaz de pilotar na pista com mais de um
1g de aceleração máxima e dessa forma não pode tirar melhor aproveitamento dos pneus.

Fy (Dianteira Esquerda)
2000,0
1500,0

Fy (N)

1000,0
500,0

Fy (IPG)

0,0

Fy (Potencial)

-500,0
-1000,0
-1500,0

Tempo de volta (s)

Figura 3.9 - Comparação entre força lateral obtida e força lateral potencial (Elaborado pelo autor).

Para obter os carregamentos máximos outra abordagem fez-se necessária. Optou-se por
utilizar o programa OptimumLap que realiza análises de massa pontual. Esse tipo de simulação
é extremamente simplificado modelando o veículo apenas como uma massa pontual e
representando os pneus apenas com um valor de atrito característico que pode ser seu máximo.
Dessa forma, limites superiores de operação são mais facilmente identificáveis e pode-se usar
a análise do CarMaker para validar essa simulação.
A sua principal limitação, entretanto, é que o OptimumLap não é capaz de determinar
as forças de contato do pneu, apenas as acelerações na pista considerando o atrito máximo do
pneu. Assim para determinar essas forças explicitamente, utilizaram-se as equações propostas
por Milliken (1992) e abordadas na seção de referência bibliográfica deste trabalho.
As seguintes hipóteses são consideradas para fazer a análise de massa pontual:
•

A variação de carregamento nas rodas não gera efeitos significativos na geometria
da suspensão.

•

A variação de geometria da suspensão não gera efeitos significativos na dinâmica
dos pneus.

•

A variação de massa do veículo durante as baterias é desprezível.

•

As irregularidades da pista não geram variações significativas de força vertical.
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•

As massas não suspensas têm massa desprezível.

•

Não há variação de efeitos aerodinâmicos com o posicionamento do veículo.

•

O motor opera sempre com torque e potência nominal.

Obteve-se, assim, um novo perfil de carregamentos para os pneus foi determinado e
representado nas figuras 3.10 a 3.12 e pode-se calcular os carregamentos no suporte do disco
no cubo de roda e no suporte da pinça e representados nas figuras 3.13 e 3.14 respectivamente.

Fx (Dianteira esquerda)
500,0

Fx (N)

0,0

-500,0
-1000,0
-1500,0
-2000,0

Tempo de volta

Figura 3.10 - Força longitudinal contato pneu (Elaborado pelo autor).

Fy (Dianteira Esquerda)

Fy (N)

2000,0
1000,0
0,0
-1000,0

Tempo de volta

Figura 3.11 - Força lateral contato pneu (Elaborado pelo autor).

Fz (Dianteira Esquerda)
2000,0

Fz (N)

1500,0
1000,0
500,0
0,0

Tempo de volta

Figura 3.12 - Força vertical contato pneu (Elaborado pelo autor).
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Torque no cubo de roda
T (Nm)

200,0
0,0
-200,0
-400,0
-600,0

Tempo de volta
Figura 3.13 - Torque no cubo de roda (Elaborado pelo autor).

Força Caliper
0

Fcal (N)

-1000
-2000
-3000
-4000
-5000

Tempo de volta

Figura 3.14 - Força no caliper (Elaborado pelo autor).

3.2.6 Resultados
A volta na análise de massa pontual levou aproximadamente 91,5 segundos enquanto a na
análise mais completa levou 103,11 segundos. Essa diferença se deve as perdas de energia do
veículo consideradas na análise do CarMaker e o fato do piloto não ter utilizado o limite dos
pneus. Algumas iterações foram realizadas no CarMaker para verificar se seria possível
alcançar um patamar diferente do encontrado na análise de massa pontual, entretanto, ao utilizar
limites superiores de aceleração para a parametrização do piloto, ocorria a perda de aderência
dos pneus e a substituição de um atrito estático por um atrito cinético no contato dos pneus que
produzia forças menores.
Portanto, os máximos de forças em módulo e representados na tabela 10.
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Tabela 10 - Forças máximas (Elaborado pelo autor).

Roda
Força /
Torque

Dianteira 1

Dianteira 2

Traseira 1

Traseira 2

Fx (N)

1835,3

1810,5

904,2

938,6

Fy (N)

1807,3

1712,2

1719,2

1828,4

Fz (N)

1429,3

1342,0

1244,2

1326,7

Tcubo (Nm)

454,52

448,39

223,91

232,45

Fcal (N)

4004,59

3950,54

1972,82

2048,06
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4 ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS
A fim de transformar as forças calculadas em estimativas para as tensões dos componentes,
utilizou-se um software comercial para cálculo das tensões por meio do método dos elementos
finitos. O software utilizado foi o Ansys Workbench.
Para obter resultados aceitáveis de análise de elementos finitos, foi preciso avaliar todos os
passos de uma análise estrutural. A fim de explicitar o procedimento a ser seguido, o diagrama
na figura 4.1 foi elaborado pelo autor.

Figura 4.1 - Procedimento para análise de elementos finitos. (Elaborado pelo autor).
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4.1 PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
A listagem de componentes e materiais se fez de acordo com a tabela 11.
Tabela 11 - Dados dos materiais utilizados (Retirado de MatWebs).

Componente

Material utilizado

Propriedades Mecânicas

σy = 503 Mpa
Manga de Eixo &
Cubo de roda

σu = 572 Mpa
Alumínio 7075-T6

E = 71,7 Gpa
ρ = 2810 kg/m3
Se = 159 Mpa para 5 x 106 ciclos

σy = 460 Mpa
σu = 731 Mpa
Braços de suspensão

Aço AISI 4130

E = 205 Gpa
ρ = 7850 kg/m3
Se = 335 Mpa para 5 x 106 ciclos

Para a análise dos cordões de solda, foi necessário considerar a variação de propriedades
na zona termicamente afetada e as propriedades do metal de adição.
A solda do 4130 foi feita com uso de uma máquina TIG e eletrodo ER70S-2 e diversos trabalhos
foram revisados para determinar as propriedades a serem consideradas na junta soldada com
esse metal de adição. Nascimento et al. (2004) avaliou o comportamento em fadiga de juntas
soldadas de aço 4130 na indústria de aviação após reparo com novas soldagens. Souza Neto et
al. (2015) avaliaram comparativamente as propriedades mecânicas do aço 4130 após soldagem
com TIG e laser.
Utilizando os dados encontrados por Souza Neto et al. (2015), pode-se aproximar um
comportamento para os componentes de aço 4130 e representá-los na figura 4.2.
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Curva SN estimada para materiais
5,00E+02
4,50E+02

Tensão (Mpa)

4,00E+02
3,50E+02
3,00E+02
2,50E+02

4130 (material base)

2,00E+02

4130 (ZTA)

1,50E+02

7075-T6

1,00E+02
5,00E+01
0,00E+00
4

4,5

5

5,5

6

Log N ( Número de ciclos)
Figura 4.2 - Curva S-N para os materiais (Elaborado pelo autor).

4.2 IMPORTAÇÃO DE GEOMETRIA
O modelo da suspensão foi desenvolvido pela equipe utilizando o SolidWorks, entretanto,
para importar o modelo alguns ajustes foram necessários.
O modelo possuía terminais rotulares rosqueados, elementos de mola e outros recursos que,
se importados diretamente não seriam facilmente representados por malhas. Assim,
simplificações para os terminais rotulares e rótulas foram modeladas para servir de pontos de
apoio nas condições de contorno e elementos soldados foram modelados em chanfros. Essas
considerações iniciais facilitaram o processo de geração de malha, e permitiram realizar as
análises de forma mais eficiente.
O amortecedor foi representado com corpos rígidos e uma mola de rigidez constante e os
modelos iniciais e suas simplificações podem ser observados nas figuras 4.3 a 4.6.
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Figura 4.3 - Modelo inicial dianteira (Arquivo Faraday ERacing).

Figura 4.5 - Modelo completo traseira (Arquivo Faraday
E-Racing).

Figura 4.4 - Modelo otimizado dianteira (Elaborado pelo
autor).

Figura 4.6 - Modelo otimizado traseira (Elaborado pelo
autor).

4.3 CONDIÇÕES DE CONTORNO
A fim de permitir a movimentação da suspensão conforme o projeto, algumas juntas e
contatos foram estabelecidos conforme representado na figura 4.7 e 4.8 e discriminado na tabela
12.

60

Figura 4.7 - Juntas dianteira (Elaborado pelo autor)

Figura 4.8 - Detalhes juntas dianteira (Elaborado pelo
autor)

Tabela 12 - Especificação de juntas (Elaborado pelo autor).

Identificação Junta/Contato

Representação

A

Esférica

Pontos de ancoragem no chassi.

B

Rotação

Rolamentos do balancim e amortecedor.

C

Translação

Movimento do amortecedor.

D

Esférica

Rótulas na manga de eixo e links de direção.

E

Rotação

Rolamentos do balancim e extensor do amortecedor.

F

Fixo

G

Colado

Ajuste por interferência dos rolamentos.

H

Sem atrito

Contato entre face da manga de eixo e bracket.

I

Mola

Adiciona rigidez de 35 N/mm para movimento.

Centraliza furos dos parafusos do bracket com furos
da manga de eixo.

Quanto as forças atuantes, o ponto de maior solicitação das simulações foi calculado
através da radiação de força resultante do contato do pneu. Visto que a força no caliper e o
torque no cubo são proporcionais a força longitudinal, não foi necessário incluí-los:
𝐹𝑟 𝑚𝑎𝑥 = √(𝐹𝑥 2 + 𝐹𝑦 2 + 𝐹𝑧 2 )

(4.1)

Os pontos máximos foram definidos e aplicados nos pontos da suspensão conforme
representados na figura 4-9 e discriminado na tabela 13.
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Figura 4.9 - Detalhes aplicação forças (Elaborado pelo autor).

Tabela 13 - Forças no ponto de carregamento máximo (Elaborado pelo autor).

Identificação

Parâmetro

Dianteira

Traseira

A

𝑡𝑐𝑢𝑏𝑜 (Nm)

454,52

54,54

B

𝐹𝑝𝑖𝑛ç𝑎 (N)

3600,2

480,51

C

𝐹𝑥 (N)

-1650,72

220,22

C

𝐹𝑦 (N)

1584,92

-1814,51

C

𝐹𝑧 (N)

1429,31

1326,77

Assim, os esforços de contato do pneu foram colocados no cubo de roda em suas fixações
da roda, a reação dos esforços das pinças de freio foi colocada nos suportes da manga de eixo
e o torque de freio colocado no suporte do disco no cubo de roda.
Dado que as forças de contato estão aplicadas no cubo de roda e não na região de contato
do pneu, com exceção do torque de frenagem, causado por Fx, desconsideraram-se os
momentos causados pelas forças de contato do pneu em Fy e Fz. Em relação a força vertical,
essa simplificação foi possível graças ao posicionamento do cubo de roda no mesmo plano
perpendicular com a vertical que o centro da pegada e dessa forma, não há geração de momento.
Já para o momento da força lateral, Fy, análises de elementos finitos foram realizadas e notouse que o impacto de geração de tensão pelo momento dessa força era desprezível e dessa forma
também foi desconsiderado para maximizar a performance computacional.

62

4.4 GERAÇÃO DE MALHA
Como as peças são complexas para decompor em elementos hexagonais, optou-se por
realizar as simulações com malhas tetraédricas simples se concentrando em obter boa
representação dos componentes aplicando o controle de tamanho das faces para melhorar a
qualidade da malha.
O Ansys oferece ferramentas para verificar a qualidade da malha gerada como a
ferramenta de contato e o indicador de qualidade. A ferramenta de contato confirmou que não
havia contatos abertos que poderiam gerar singularidades na resolução e os indicadores de
qualidade se mantiveram acima de 70% de representação.
Para a análise inicial do funcionamento do sistema e definição de pontos de interesse as
métricas de malha representadas na figura 4.10 e 4.11 foram obtidas e a malha mais grosseira
das figuras 4.12 a 4.15 foram utilizadas.

Figura 4.10 - Métricas da malha dianteira para análise global (Elaborado pelo autor).

Figura 4.11 - Métrica da malha traseira para análise global (Elaborado pelo autor).

63

Figura 4.12 - Malha para análise global dianteira
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.13 - Detalhe da malha para análise global
dianteira (Elaborado pelo autor).

Figura 4.14 - Malha para análise global traseira
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.15 - Detalhe da malha para análise global
traseira (Elaborado pelo autor).

Quanto ao refino de malha necessário para análise de convergência, dois métodos foram
utilizados. O primeiro chamado de adaptative meshing é automático no Ansys e, nele, o
programa busca os pontos de tensão máxima, mínima ou médio e refina as malhas em seu
entorno de acordo com um fator definido pelo usuário. Pode-se configurar o número de
operações e um critério de parada como a diferença percentual entre os resultados de iterações
anteriores.
Outro método é utilizar esferas de influência. Nesse caso, utilizando resultados de malhas
com boa precisão, se definem pontos de interesse nas quais se posicionam esferas. Dentro delas,
um tamanho característico de elemento é definido e iterações são realizadas para observar a
convergência. Esse método, representado nas figuras 4.16 e 4.17, permite mais controle já que
o adaptative meshing refina múltiplas regiões ao mesmo tempo tornando difícil obter resultados
em malhas com várias presenças de singularidade.
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Figura 4.16 - Esfera para refino de malha (Elaborado pelo
autor).

Figura 4.17 - Exemplo de uso de método de esfera para
refino de malha (Elaborado pelo autor).

Para o propósito desse trabalho, a convergência dos pontos foi determinada
considerando o tempo de processamento e as incertezas presentes nos carregamentos.

4.5 ANÁLISE ESTRUTURAL
Optou-se por utilizar o módulo static strutural ideal para calcular as tensões dos
componentes quando expostos a um cenário de carregamento que não varia com o tempo.
Em uma análise mais detalhada poder-se-ia utilizar o módulo de transient structural e
inserir os carregamentos como funções do tempo e assim considerar o efeito da inércia dos
componentes. Entretanto, já que se possuíam 90 segundos de histórico de forças e que devido
o movimento na suspensão a matriz de rigidez precisou ser recalculada a cada passo da solução,
a resolução do problema transiente geraria custos computacionais proibitivos.
Além disso, devido ao caráter ainda inicial do projeto, o veículo também não utilizava alta
pressão nos amortecedores e então a resposta oscilatória também pode ser desconsiderada.
Iniciou-se com uma análise global de malha mais grosseira confirmando que o modelo foi
capaz de capturar o movimento da suspensão e com o objetivo de selecionar pontos críticos nos
componentes. Observou-se os resultados conforme as figuras 4.18 a 4.21 e alinhado ao que
sugere Seward (2014) o componente de maior solicitação de fato foi o braço dianteiro superior
sendo o final de cordões de solda pontos críticos.
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Figura 4.18 - Movimento dianteira pós-aplicação de força (Elaborado pelo autor).

Figura 4.19 - Movimento traseira pós aplicação de força (Elaborado pelo autor).
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Figura 4.20 - Ponto crítico braço superior dianteiro (Elaborado pelo autor).

Figura 4.21 - Ponto crítico braço superior traseiro (Elaborado pelo autor).

Dos resultados da análise inicial destacam-se as tensões nos pontos finais de juntas
soldadas, em especial no braço de suspensão superior dianteiro e traseiro. Uma análise mais
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detalhada foi realizada e percebeu-se a presença de singularidades conforme a análise de
convergência da figura 4-22.
Tensão Equivalente (Mpa) X Número de nós
5000,00
4500,00

4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
0,00E+00 5,00E+04 1,00E+05 1,50E+05 2,00E+05 2,50E+05 3,00E+05 3,50E+05 4,00E+05 4,50E+05 5,00E+05

Número de Nós

Figura 4.22 - Análise de convergência indicando singularidade braço dianteiro superior (Elaborado pelo autor).

A singularidade se caracterizou pelo fato de mesmo com o refino da malha a solução não
convergir para nenhum valor específico e tender ao infinito. Isso normalmente ocorre devido a
descontinuidades e geometrias agudas que façam com que o programa intérprete a aresta como
uma geometria de área nula e então mesmo com refino de malha, não é possível convergir. Na
realidade, esse tipo de tensão não é possível dado que qualquer tensão que atingisse o limite
elástico geraria plastificação e redistribuição das tensões ou até mesmo a ruptura do material.
Juntas soldadas são naturalmente zonas de concentração de tensão e como estão
representados com chanfros ocorreu singularidade em seu final. Niemi (1992) sugere a
aplicação de um filete para evitar a singularidade quando se deseja obter a tensão de entalhe de
juntas soldadas. Entretanto, dado que apenas se deseja avaliar a resistência à fadiga, confirmada
a existência da singularidade esse ponto pode ser desconsiderado e avaliou-se a tensão em seu
entorno, nesse caso observou-se a região dentro de 0,5 mm para análise da vida em fadiga.
Análises detalhadas também foram realizadas para manga de eixo e cubo de roda e podem
ser observadas nas figuras 4.23 a 4.30. No cubo as zonas de maior tensão foram observadas no
local de combinação entre os esforços de freio do torque no local de fixação da pinça com os
esforços longitudinais do contato do pneu e, mesmo assim, as tensões ficaram bastante abaixo
dos limites de escoamento do material, o que já sugeria uma vida infinita, confirmada
posteriormente na análise de fadiga.
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Já na manga de eixo, observou-se concentração de tensão especialmente no suporte da
pinça de freio e nos pontos de apoio dos brackets.

Figura 4.23 - Detalhe refino malha manga dianteira
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.24 - Resultado refino de malha manga dianteira
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.25 - Malha detalhe manga de eixo traseira
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.26 - Resultado detalhe manga de eixo traseira
(Elaborado pelo autor).
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Figura 4.27 - Malha detalhe cubo de roda dianteiro
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.29 - Malha detalhe cubo de roda traseiro
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.28 - Resultado detalhe cubo de roda dianteiro
(Elaborado pelo autor).

Figura 4.30 - Resultado detalhe cubo de roda traseiro
(Elaborado pelo autor).

Os resultados de tensão máximo equivalente de von Misses, para os componentes
avaliados, desconsiderando as tensões de singularidade, podem ser observados na tabela 14.

70

Tabela 14 - Resultado tensão carregamentos máximos (Elaborado pelo autor).

Dianteira

Traseira

Tensão Equivalente

Componente

Máxima (Mpa)

Componente

Tensão Equivalente
Máxima (Mpa)

Manga de eixo

131,85

Manga de eixo

165,69

Cubo de roda

27,42

Cubo de roda

17,22

Braço superior

496,36

Braço superior

436,38

Braço inferior

34,16

Braço inferior

36,58

Além disso, a convergência individual dos outros componentes pode ser observada nas
figuras 4.31 a 4.34.
Tensão Equivalente (Mpa) X
Número de nós

142,00

Tensão Equivalente (Mpa) X
Número de nós
168,00

140,00

166,00

138,00

164,00

136,00

162,00

134,00

160,00

132,00

158,00

130,00

156,00

128,00
6,50E+05

7,50E+05

8,50E+05

9,50E+05

154,00

7,00E+05 7,50E+05 8,00E+05 8,50E+05 9,00E+05 9,50E+05 1,00E+06

Número de Nós

Número de Nós
Figura 4.31 - Convergência manga dianteira (Elaborado
pelo autor).

Tensão Equivalente (Mpa) X
Número de nós
28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
23,50

Figura 4.32 - Convergência manga traseira (Elaborado
pelo autor).

Tensão Equivalente (Mpa) X
Número de nós
17,50
17,00
16,50
16,00
15,50
15,00

0,00E+00 1,00E+05 2,00E+05 3,00E+05 4,00E+05 5,00E+05 6,00E+05 7,00E+05

Número de Nós
Figura 4.33 - Convergência cubo dianteiro (Elaborado pelo
autor).

14,50

0,00E+005,00E+041,00E+051,50E+052,00E+052,50E+053,00E+053,50E+054,00E+05

Número de Nós
Figura 4.34 - Convergência cubo traseiro (Elaborado pelo
autor).
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4.6 ANÁLISE DE FADIGA
Para análise de fadiga foi utilizada a regra de Miner. Os resultados da análise de elementos
finitos foram utilizados para determinar a influência de cada carregamento individualmente no
tensor de cada ponto. Com essa relação, assumiu-se uma relação linear entre o ponto nulo e o
ponto máximo e usou-se o princípio da superposição somando para componente dos elementos
do tensor para obter a tensão em cada ponto em cada momento da pista.
Já que os carregamentos não são uniformes, as tensões em função do tempo não são
também e assim decompôs-se o histórico em ciclos diferentes de acordo com a amplitude e
estresse médio seguindo a metodologia de Rainflow. Após obter ciclos variados comparou-se o
número de ciclos sob os quais os componentes estão subjugados com o número de ciclos
necessários para a falha obtendo assim um valor de dano para ciclo e realizando o somatório
para obter um valor de dano após uma volta.
Essa metodologia poderia ser feita manualmente, entretanto, para otimização do processo
optou-se por utilizar o aplicativo Ncode, extensão do Ansys.
O um diagrama para entendimento do procedimento foi construído na figura 4.35 pelo
autor.

Figura 4.35 - Processo para análise de fadiga com elementos finitos (Elaborado pelo autor).

Os resultados expressos em dados por volta puderam ser avaliados também como vida,
sendo o inverso do dano em uma volta a vida, nesse caso representa o número de voltas, sob o
mesmo histórico de forças até a falha.
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A decomposição de cada carregamento em diversos ciclos de diferentes amplitudes e
forças médias pode ser vista nas figuras 4.36 a 4.40.

Figura 4.36 - Contagem de ciclos para torque no cubo de roda
dianteiro (Elaborado pelo autor).

Figura 4.38 - Contagem de ciclos para força longitudinal
dianteira (Elaborado pelo autor).

Figura 4.37 - Contagem de ciclos para Força da pinça
dianteira (Elaborado pelo autor).

Figura 4.39 - Contagem de ciclos para força lateral
dianteira (Elaborado pelo autor).
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Figura 4.40 - Contagem de ciclos para força vertical (Elaborado pelo autor).

Para análise de fadiga, é difícil determinar antes da análise os pontos que possuirão
maior dano, por isso é aconselhável realizar a análise iterativamente refinando a malha em
pontos de maior interesse.
Na análise da manga de eixo, por exemplo, um ponto no suporte do link de direção foi
identificado como possível ponto crítico que não havia sido notado na análise de carregamento
máximo. Entretanto a análise mais detalhada confirmou também que se tratava de uma aresta
reta cuja magnitude das tensões tendia ao infinito com refino da malha caracterizando uma
singularidade. Pontos cujos tensões tendiam ao infinito puderam ser retirados da avaliação.
O resultado das análises pode ser visto nas figuras 4.41 a 4.48.
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Figura 4.41 - Dano por volta manga dianteira (Elaborado pelo autor).

Figura 4.42 - Dano por volta manga traseira (Elaborado pelo autor).
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Figura 4.43 - Dano por volta cubo de roda dianteiro (Elaborado pelo autor).

Figura 4.44 - Dano por volta cubo de roda traseiro (Elaborado pelo autor).
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Figura 4.45 - Dano por volta as traseiro superior (Elaborado pelo autor).

Figura 4.46 - Dano por volta braço dianteiro inferior (Elaborado pelo autor).
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Figura 4.47 - Dano por volta braço traseiro inferior (Elaborado pelo autor).

Figura 4.48 - Dano por volta braço dianteiro superior (Elaborado pelo autor).

Essa análise confirmou a suspeita do elemento crítico ser o braço superior de suspensão
dianteiro. Apesar de, conforme discutido anteriormente, a tensão de singularidade ser de pouca
importância notou-se elevado dano nas zonas próximas ao final do cordão de solda entre o tubo
e a asa.
Assim, os resultados de dano por volta e vida em fadiga em número de voltas de
autocross puderam ser tabelados na tabela 15.
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Tabela 15- Resultados fadiga dos componentes (Elaborado pelo autor).

Dianteira
Componente

Dano/Volta

Manga de
eixo
Cubo de roda
Braço
superior
Braço
inferior

7,73 x 10-4

0,00*

Traseira
Vida (N#
voltas)
1,2 x 104
*Vida
infinita

4,04 x 10-3

247

2,47 x 10-7

4,04 x 106

Componente
Manga de
eixo
Cubo de roda
Braço
superior
Braço
inferior

Dano/Volta
9,89 x 10-6

0,00*
2,05 x 10-5

0,00*

Vida (N#
voltas)
1,01 x 105
*Vida
infinita
4,86 x 104
*Vida
infinita

Com esse valor de dano, a análise sugeriu que os braços superiores dianteiros permitiriam
o deslocamento por apenas 247 voltas, ou aproximadamente 300 quilômetros. Esse valor não é
aceitável, visto que durante seu ciclo de utilização não basta considerar apenas as voltas
percorridas durante a competição, mas também o tempo necessário para testagem do protótipo.
Nas competições de fórmula SAE, é comum estimar que os veículos devem percorrer 1000
quilômetros por ano para permitir treinamento do piloto e validação do projeto e dessa forma,
portanto, o projeto atual não seria aprovado contra fadiga.

4.7 SUGESTÃO DE MELHORIAS
Após avaliação do projeto, algumas melhorias puderam ser propostas para melhora das
condições observadas. Percebeu-se que a provável causa de falha dos componentes seria o
posicionamento das juntas soldadas. Ao escolher realizar apenas um cordão de solda na
interface entre asa e tubo, há excessiva concentração de tensão no final da solda e requisição
no perfil da solda.
A fim de solucionar esse caso, pode-se reposicionar a asa no meio do tubo, em vez de estar
sobre ele, de forma que todo o contato entre asa e tubo estejam conectados por um cordão de
solda contínuo e pode-se adicionar um corte na asa para adicionar um vão entre a asa e a sede
da rótula. Essas mudanças retiram a concentração de tensão no final do cordão de solda entre
tubo e asa, visto que agora é um cordão contínuo e evitam a deposição da solda da asa junto a
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solda da sede da rótula que além dos pontos críticos já analisados certamente causaria zonas de
alta probabilidade de propagação e surgimento de trincas no componente
O modelo proposto pode ser observado na figura 5.1 com reposicionamento da solda e asa
e por sua vez a análise de fadiga realizada pode ser observada na figura 5.2.

Figura 4.49 - Modelo sugestão de melhoria (Elaborado
pelo autor).

Figura 4.50 - Análise de fadiga do modelo de proposta de
melhoria (Elaborado pelo autor).

Na análise preliminar de melhoria, a vida em fadiga dos componentes expressa em
número de voltas já foi melhorada significativamente para 89000 voltas graças ao
reposicionamento da solda e da remoção de zonas de concentração de tensão entre a asa e tubo.
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5 CONCLUSÃO
Os métodos de simulação computacional e elementos finitos se mostraram como boas
ferramentas para validação do protótipo antes mesmo da fabricação. Com a simulação
computacional um histórico teórico de forças pode ser encontrado considerando um modelo de
carro completo construído do CarMaker e ajustes feitos com auxílio do Optimum Lap.
Já no campo dos elementos finitos, estudando a metodologia de análise estrutural foi
possível obter as tensões máximas dos componentes no estado de maior solicitação e utilizar
contagem de ciclos Rainflow e a regra de Miner para obter uma expectativa de dano por volta
em alto desempenho e uma estimativa de vida em fadiga em número de voltas.
Por fim, com base nas saídas das simulações realizadas foi possível entender regiões
críticas e reposicionar componentes para aumentar a vida em fadiga do protótipo.

5.1 SUGESTÃO PARA PRÓXIMOS TRABALHOS
Após realização desse trabalho, novos estudos puderam ser sugeridos para enriquecer esse
campo de estudo.
•

Reconstrução do modelo de pneu.

Conforme discutido, o modelo de pneu é uma das equações mais importantes para
determinar de forma acurada o comportamento do pneu na pista e as capacidades dinâmicas do
veículo, um carro não é capaz de se deslocar mais rápido do que seus pneus permitem.
Um novo modelo poderia ser desenvolvido com os coeficientes de Pacejka utilizando o
matlab para analisar os dados do TTC e sensoriamento poderia ser colocado no veículo da
Faraday E-Racing para comparar o modelo teórico com o coeficiente de atrito e ângulo de
deslizamento do pneu na pista.
•

Análise de fadiga com regime estrutural transiente e vibração – considerar inércia dos
componentes.

O método estático estrutural utilizado desconsiderou os efeitos de inércia dos componentes.
De fato, como no caso de uma análise transiente a distribuição de forças ocorre também para
aceleração dos componentes, a tendência é que as tensões calculadas nesse método sejam
menores do que as observadas no regime permanente, apesar de mais precisas.
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Além disso, durante a época da realização desse trabalho, o amortecedor da Faraday ERacing era utilizado com pouca pressão o que indicaria uma pequena resposta a excitação do
solo que seria feita quase que integralmente pela mola. Entretanto, com a otimização do projeto
de suspensão para maximizar o contato do pneu na pista, seria interessante aumentar a pressão
e coeficiente de amortecimento crítico o que exigira realizar análises de vibração nos
componentes.
•

Representação completa das juntas soldadas – determinação metalográfica das regiões
termicamente afetadas.

Como há juntas soldadas nos braços de suspensão, a zona termicamente afetada possuí
propriedades diferentes do metal base. Nesse trabalho considerou-se as propriedades uniformes
com o menor valor. Entretanto para futuros trabalhos pode-se realizar uma análise
metalográfica das juntas soldadas para determinar da extensão da zona termicamente afetada e
modelagem em elementos finitos das diferentes propriedades o que permitiria inclusive
determinar qual das regiões é a mais crítica.
•

Medição de tensões efetivas com extensômetros.

Apesar das análises de elementos finitos providenciarem boas aproximações para a tensão
dos componentes durante a operação, a fim de obter um histórico real de tensões durante a
operação da suspensão seria interessante medir as tensões dos componentes com
extensômetros.
A análise computacional, entretanto, sempre se mantém necessária, visto que é impossível
dizer após uma volta se o piloto alcançou o máximo dos pneus sem ter antes expectativas das
forças limites.
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