
28    – 4o Trimestre de 2011

SIMILARIDADE APLICADA À DINÂMICA 
VERTICAL DE VEÍCULOS 

André Louzada Moreiraa*, Jorge Audrin Morgado de Gois, Paulo César Pellandaa

aPrograma de Pós Graduação de Engenharia de Defesa – Instituto Militar de Engenharia; 
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Rio de Janeiro/RJ, Brasil.
* louzada@ime.eb.br

ABSTRACT 

The most commonly used techniques to obtain dynamical similarity rela-
tionships between a prototype (full-scale) system and its scaled model are the di-
mensional analysis and the characteristic equation methods. The former is wide-
ly employed in the similarity studies applied to vehicle dynamics appearing in the 
specialized literature and allows obtaining, without a detailed knowledge about the 
system, a minimal but not unique set of dimensionless Π parameters. In spite of be-
coming a paradigm in vehicle dynamic similitude, this method leads to different sets 
of parameters and is strongly dependent on the designer experience, demanding a 
trial-and-error procedure to obtain a set of Π parameters having physical meanin-
gs. This paper shows a jointly application of both methods for obtaining similarity 
in vehicle dynamics. A parameterization normally employed in fluid mechanics is 
carried out on the governing differential equation of a half-car system, naturally lea-
ding to dimensionless Π parameters. The approach is systematic, hence easy to be 
applied to more complex vehicle vertical dynamic models involving more complica-
ted and numerous equations. Numerical simulation results show that the prototype 
dynamical behavior can be accurately predicted from resulting scaled models, by 
using the obtained dimensionless governing differential equation.

Keywords: similarity, vehicle dynamics, mathematical modeling, characteristic 
equation method, scaled model.

RESUMO

As técnicas mais utilizadas para obter relações de similaridade dinâmica entre 
um sistema protótipo e seu modelo reduzido são os métodos da equação caracte-
rística e da análise dimensional. O primeiro é amplamente utilizado nos estudos de 
similaridade aplicada à dinâmica de veículos que aparecem na literatura e permi-
te obter, sem conhecimento detalhado do sistema, um conjunto mínimo, mas não 
único de parâmetros Π adimensionais. A despeito de ter se tornado um paradigma 
nessa área, o método conduz a diferentes conjuntos de parâmetros e é fortemente 
dependente da experiência do projetista, exigindo um processo de tentativa/erro 
para se obter um conjunto de parâmetros Π com significados físicos. Este artigo 
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mostra uma aplicação conjunta dos dois métodos para a obtenção da similaridade 
dinâmica de veículos. Uma parametrização normalmente empregada em mecânica 
dos fluidos é feita na equação diferencial de governo de um sistema do tipo meio 
carro, obtendo-se naturalmente parâmetros Π adimensionais. A abordagem é sis-
temática, portanto fácil de ser aplicada em modelos mais complexos de dinâmica 
vertical de veículos envolvendo equações mais complicadas e numerosas. Resul-
tados numéricos mostram que o comportamento dinâmico do protótipo pode ser 
previsto com precisão a partir de modelos reduzidos, usando a equação diferencial 
adimensional de governo obtida.

Palavras-chave: similaridade, dinâmica de veículos, modelagem, método da 
equação característica, modelo em escala.

INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, a indústria automobilística tem se valido de estudos da di-
nâmica de veículos validados por meio de testes em protótipos de tamanho real. 
A larga escala de fabricação garante que os elevados custos dessa metodologia 
sejam diluídos pelas grandes quantidades de unidades comercializadas. Recen-
temente, porém, aspectos ligados à segurança e facilidade de locais apropriados 
para os testes, aliados ao menor custo, têm direcionado esforços para o uso da pre-
dição do comportamento dinâmico de veículos por meio do uso de modelos em es-
cala reduzida, principalmente na indústria de defesa, cuja produção é muito menor. 

Essa aplicação industrial despertou, nos últimos anos, o interesse pela aplica-
ção da teoria da similaridade ao estudo da dinâmica de veículos. Alleyne e Brennan 
descreveram o Illinois Roadway Simulator (IRS), que consiste em um equipamento 
de teste de veículo em escala reduzida usado para estudos de dinâmica e contro-
le de protótipos ou veículos em escala real (Alleyne & Brennan, 1999; Brennan & 
Alleyne, 2000). Em 2001, os mesmos autores apresentaram as vantagens do uso 
desses equipamentos e veículos em escala reduzida para validar resultados de 
simulações computacionais da dinâmica e controle de plataformas em escala real 
(Alleyne & Brennan, 2001). No mesmo ano, um modelo adimensional e considera-
ções sobre o projeto de um sistema de suspensão pneumático foram discutidos por 
Quaglia e Sorli (2001). Um estudo mais recente (Patil et al, 2003) descreveu o pro-
jeto, a simulação, a implementação e o teste de regulação de patinagem de rodas 
em sistemas de frenagem antibloqueio em um veículo em escala reduzida. Uma 
descrição de como modelos em escala podem ser usados para facilitar o processo 
de prototipagem de sistemas de controle de veículos foi reportada por Longoria et al 
(2004). No mesmo ano, Brennan (2004) estendeu conceitos prévios sobre modelos 
dimensionais do comportamento de veículos em escala para determinar condições 
de similaridade em rolagem e arfagem e Polley e Alleyne (2004) apresentaram uma 
descrição da análise dimensional de pneus de veículos em escala. O Teorema Π de 
Buckingham (Buckingham, 1914) foi aplicado por Verma et al (2008) no desenvol-
vimento de um veículo em escala dinamicamente similar a um veículo sobre rodas 
de tamanho real, multiuso e de alta mobilidade. Witaya et al (2009) descreveram o 
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desenvolvimento de um veículo em escala para simulação de interação dinâmica 
em ambiente em escala com operador.

De acordo com Young (1971), existem dois métodos comumente utilizados 
para o estabelecimento de relações de similaridade entre um protótipo e um mode-
lo em escala. O primeiro é baseado em análise dimensional e o segundo na análise 
da equação característica. Apesar de amplamente citados nas referências descri-
tas acima, aspectos relativos à obtenção da similaridade dinâmica entre sistemas 
pela semelhança das suas equações diferenciais de governo (segundo método) 
são pouco explorados. Entres os exemplos do uso da modelagem específica para 
o estudo da dinâmica de veículos, podem ser citados Alleyne (1997) e Shen et al 
(2007). Observa-se, no entanto, que os pesquisadores da área de dinâmica de 
veículos privilegiam o método da análise dimensional e, quando focalizam a mode-
lagem específica, o fazem de forma estanque, conforme destacou Brennan (2004). 
Neste trabalho, os dois métodos para o estabelecimento da similaridade completa 
da dinâmica vertical de veículos, entre um dado protótipo e um modelo em escala, 
são considerados em um enfoque conjunto em que, de uma forma sistemática, 
determinam-se os parâmetros Π a partir da adimensionalização das equações dife-
renciais de governo do sistema e faz-se uma análise das condições necessárias à 
similaridade das excitações de base. 

A sequência normalmente utilizada para obtenção dos parâmetros Π adimen-
sionais pelo método da análise dimensional é a seguinte (Kittirungsi, 2008): 

i. identificação das equações diferenciais de governo do sistema de interesse;
ii. identificação das variáveis e parâmetros que aparecem nas equações de 

governo e identificação das suas unidades fundamentais;
iii. identificação da fórmula dimensional associada a cada variável;
iv. determinação do número de parâmetros Π adimensionais;
v. derivação dos parâmetros Π.
Neste artigo, propõe-se adotar a seguinte sequência para a obtenção dos 

parâmetros Π adimensionais:
i. identificação das equações diferenciais de governo do sistema de interesse;
ii. adimensionalização (parametrização) das equações diferenciais de governo 

por meio do cálculo de coeficientes adimensionais;
iii. definição dos parâmetros Π adimensionais como sendo os coeficientes da 

equação diferencial de governo adimensional obtida.
A sequência proposta para obtenção dos parâmetros Π adimensionais conduz 

a um conjunto não mínimo de parâmetros Π. Contudo, o conjunto obtido assegura 
a similaridade dinâmica completa no espaço adimensional. Esse método é ilustrado 
pela sua aplicação direta em um sistema do tipo meio carro assimétrico com dois 
graus de liberdade.

MODELO DE 1/2 CARRO

Este estudo se desenvolve pela aplicação da metodologia proposta ao mode-
lo de meio carro representado esquematicamente na Figura 1. Considera-se o mo-
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vimento de salto ou cavalgada (bounce), que é a oscilação ao longo do eixo vertical 
quando o veículo passa por uma oscilação do terreno, associado ao movimento de 
arfagem (pitch), que é a rotação em torno do eixo transversal ao plano da Figura 1.

Figura 1 – Meio carro assimétrico.

A equação diferencial de movimento que rege o grau de liberdade de desloca-
mento vertical do sistema em estudo, assumindo que a massa parte da posição de 
equilíbrio estático (origem do referencial z coincidente com a posição de equilíbrio 
estático), é dada pela Equação (1). 
 

Agrupando os termos em dz/dt, dθ/dt, z e θ, obtém-se:

A equação diferencial de movimento que rege o grau de liberdade de rotação 
do sistema é dada por:

Agrupando os termos em dz/dt, dθ/dt, z e θ, reescreve-se:



32    – 4o Trimestre de 2011

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE MOVIMENTO NA FORMA ADIMENSIONAL

Para obter as equações diferenciais na forma adimensional, primeiramente 
parametrizam-se o tempo t e os estados representados pelo deslocamento vertical 
z, pela velocidade vertical dz/dt, pelo deslocamento angular em arfagem θ e pela 
velocidade angular em arfagem dθ/dt, necessários para a determinação das condi-
ções iniciais das equações diferenciais no domínio adimensional. Estabelecem-se, 
assim, as relações entre essas grandezas nos espaços dimensional e adimensio-
nal.

As constantes de rigidez e de amortecimento equivalentes do sistema são 
dadas por:

         (5)

         (6)

Para a parametrização da coordenada z, dada em metros, que se refere ao 
grau de liberdade de deslocamento vertical, utiliza-se a variável zeq dada pela Equa-
ção (7), que é o deslocamento da massa do sistema em metros até a posição de 
equilíbrio estático. Desse modo, a variável deslocamento da massa no domínio 
adimensional, z*, é dada pela Equação (8). Como o ângulo de arfagem é dado em 
radianos, ou seja, é já uma grandeza adimensional, o deslocamento angular adi-
mensional é tomado como o próprio ângulo. Assim sendo, a relação entre o deslo-
camento angular no domínio dimensional e adimensional é dada pela Equação (9).

 
         (7)

         (8)

                       (9)

Para a parametrização do tempo t, dado em segundos, define-se um valor de 
tempo τ, também em segundos, dado pela Equação (10), e estabelece-se a para-
metrização do tempo no domínio adimensional t* pela divisão do tempo t por τ:

         (10)

          (11)

θ* = θ
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Para a parametrização da velocidade, utilizam-se as variáveis zeq e τ definidas 
em (7) e (10), respectivamente, que definem uma velocidade veq, em m/s, dada pela 
Equação (12). A parametrização da velocidade é, então, determinada pela Equação 
(13).

           (12)

         (13)

Considerando as parametrizações expressas nas Equações (8) e (11), obtém-
-se as relações entre diferenciais e variáveis no domínio dimensional e adimensio-
nal, conforme as Equações (14) a (20).

           
(17)

(18)

(19)

(20)



34    – 4o Trimestre de 2011

Substituindo-se as relações dadas pelas Equações (14) a (20) na Equação 
(2), chega-se à forma da equação diferencial de movimento vertical (bounce) do 
sistema:

Embora as variáveis z* e t* sejam adimensionais, a Equação (21) tem dimen-
são de força por conta dos coeficientes das variáveis e de suas diferenciais. Com 
o objetivo de tornar essa equação adimensional, divide-se a equação pelo produto 
m.g, o que faz com que ela tome a forma adimensional apresentada na Equação 
(22).

Dividindo-se a Equação (22) pelo coeficiente do seu primeiro termo, obtém-se 
uma forma adimensional mais compacta para a equação do movimento em bounce:

O objetivo, agora, é a adimensionalização da Equação (4), que rege o movi-
mento relativo ao grau de liberdade em arfagem. Considerando as parametrizações 
expressas nas Equações (8) e (11), obtém-se as relações entre diferenciais e vari-
áveis no domínio dimensional e adimensional, conforme as Equações (24) a (26):

Substituindo as relações dadas pelas Equações (14) a (20) e (24) a (26) na 
Equação (4), chega-se à seguinte forma da equação diferencial de movimento em 
arfagem:
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Utilizando-se a relação entre o momento de inércia polar para o movimento 
de arfagem, Ip, e o valor do produto m.L2, e dividindo-se a equação resultante pelo 
coeficiente do seu primeiro termo, chega-se a uma forma mais compacta da equa-
ção adimensional de movimento em arfagem apresentada na Equação (28). Nessa 
equação, cte1 vale 17/192 e L1 é o comprimento do veículo.

          

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS Π ADIMENSIONAIS

Os parâmetros Π adimensionais garantem a similaridade dinâmica completa 
dos sistemas em tamanho real (protótipo) e em tamanho reduzido (modelo em es-
cala). Eles são definidos, para o sistema em análise, como sendo os coeficientes 
adimensionais das Equações (23) e (28):
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Para modelos mais complexos, aos parâmetros Π definidos seguindo o pro-
cedimento proposto também assumem formas mais complexas. Embora se possa 
chegar a parâmetros Π com expressões mais simples por meio do procedimento 
que envolve o uso da matriz dimensional, esses parâmetros de forma mais comple-
xa garantem seguramente a similaridade dinâmica completa, o que seria mais difícil 
de se obter pelo método da análise dimensional.

Os parâmetros Π assim definidos garantem a similaridade dinâmica completa 
dos sistemas (protótipo e modelo em escala), contanto que as condições iniciais 
adimensionais e as formas das excitações de base adimensionais sejam corres-
pondentes para ambos os sistemas. Estas condições compõem o conjunto de re-
quisitos necessários para se garantir a similaridade dinâmica dos sistemas.

SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Os parâmetros do modelo em escala são dados na Tabela 1 e as condições 
iniciais são dadas por z0m = -0,01 m, dz0m/dt = 0 m/s, θ0m = 0 rad e dθ0m/dt = 0 rad/s. 
Os parâmetros do protótipo são dados na Tabela 2 e as condições iniciais para o 
protótipo são z0p = -0,1 m, dz0p/dt = 0 m/s, θ = 0 rad e dθ0p/dt = 0 rad/s. 

O comportamento adimensional do sistema é regido pelo sistema de equa-
ções diferenciais composto pelas Equações (44) e (45), em que as condições ini-
ciais são dadas por z0

* = -0,488, dz0
*/dt* = 0, θ* =0 e dθ0

*/dt* = 0, sendo que os parâ-
metros Π dados pelas Equações (29) a (43) têm seus valores dados na Tabela 3.

Para prever o comportamento do protótipo a partir do modelo em escala pas-
sando por um modelo adimensional, seguem-se as seguintes etapas:

i. a partir das equações diferencias do protótipo, determina-se o modelo em 
escala semelhante, igualando-se condições iniciais, excitações de base e 
parâmetros adimensionais correspondentes;

ii. constrói-se o modelo adimensional a partir do modelo em escala, usando-
-se as parametrizações das Equações (8), (9) e (11);

iii. simula-se o modelo adimensional, obtendo-se resultados adimensionais 
que valem tanto para o modelo quanto para o protótipo, uma vez que as 
equações diferenciais adimensionais de governo, (44) e (45), são as mes-
mas para ambos;

iv. obtêm-se os resultados do protótipo sem simulá-lo, partindo-se do modelo 
adimensional e utilizando-se as equações de parametrização (8), (9) e (11);
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v. simula-se diretamente o protótipo e comparam-se os valores das variáveis 
resultantes da previsão do seu comportamento obtidos na etapa anterior.

Os resultados obtidos a partir do modelo adimensional e das condições ini-
ciais dadas, para o deslocamento e a velocidade verticais e deslocamen-
to e velocidade angulares, estão mostrados nas Figuras 2 a 5, onde são 
comparados com os resultados obtidos da simulação direta do protótipo.

Tabela 1. Parâmetros do modelo em escala
mm 20 kg

kfm 5474.743 N/m
bfm 91.021 N.s/m
lfm 0.089 m
krm 4800 N/m
brm 78.018 N.s/m
lrm 0.160 m

Tabela 2. Parâmetros do protótipo
mp 730 kg
kfp 19960 N/m
bfp 1050 N.s/m
lfp 0.898 m
krp 17500 N/m
brp 900 N.s/m
lrp 1.602 m

Tabela 3. Parâmetros Π
Π1 0.373
Π2 0.499
Π3 0.201

Π4 0.172

Π5 1.412

Π6 0.533

Π7 0.467

Π8 0.033

Π9 1.091

Π10 0.062

Π11 0.095

Π12 0.093

Π13 2.943

Π14 0.165

Π15 0.258
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Figura2 - Deslocamento do protótipo para as condições iniciais dadas.

Figura 3  -  Velocidade do protótipo para as condições iniciais dadas.

FIigura 4 - Deslocamento angular do protótipo para as condições iniciais dadas.
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Figura 5 -  Velocidade angular do protótipo para as condições iniciais dadas.

Considerando-se, agora, o protótipo com parâmetros dados pela Tabela 1, con-
dições iniciais nulas e excitação de base em degrau onde t0p = 1 s e Ap = 0.1 m, ob-
tém-se o mesmo modelo em escala com parâmetros dados pela Tabela 2, condições 
iniciais também nulas e excitação de base em degrau, onde t0p é o instante inicial do 
degrau e Ap sua amplitude. Os parâmetros zeqm, dado pela razão m.g/keq, e τm, dado 
pela Equação (10), podem ser calculados com os valores numéricos das Tabelas 
1 e 2. Os resultados preditos para o deslocamento e velocidade verticais e para o 
deslocamento e velocidade angulares estão mostrados nas Figuras 6 a 9, onde são 
comparados com os resultados obtidos pela simulação direta do protótipo.

Figura 6 - Deslocamento do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau.
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Figura 7 - Velocidade do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau..

Figura 8 - Deslocamento angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau.

Figura 9 - Velocidade angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base em degrau..

De forma análoga ao caso da excitação de base em degrau, considera-se 
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agora, também para condições iniciais nulas, uma excitação de base senoidal  zrp = 
Ap.sen(ωp.t), conforme a Equação (46), com Ap = 0,1 m e ωp = 10 rad/s. Para esta 
excitação de base atuando no protótipo, tem-se que a excitação de base no modelo 
deve ser dada pela Equação (47), onde Am é dada por Am=Ap.zeqm/zeqp e zeqm e zeqp 

podem ser calculados com o uso da Equação (7) e das Tabelas 1 e 2. A excitação 
de base no domínio adimensional é dada pela Equação (48). Os resultados com-
parativos para excitação de base senoidal estão mostrados nas Figuras 10 a 13.

Figura 10 - Deslocamento do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.

Figura 11 - Velocidade do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.
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Figura 12 - Deslocamento angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.

Figura 13 - Velocidade angular do protótipo para condições iniciais nulas e excitação de base senoidal.

A coincidência dos resultados para o protótipo obtidos pelos dois caminhos 
(predição por meio do modelo adimensional e simulação direta do seu modelo), 
mostrados nas Figuras 2 a 13, revela que o enfoque conjunto apresentado pode 
ser usado na análise da dinâmica vertical para o sistema estudado, conduzindo à 
similaridade dinâmica completa.



44    – 4o Trimestre de 2011

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresenta um enfoque conjunto que utiliza a modelagem especí-
fica e a análise dimensional para o estudo da dinâmica de veículos. A coincidência 
dos resultados, predito e simulado, obtidos nas simulações do modelo de meio car-
ro assimétrico, aponta para a possibilidade da aplicação satisfatória desta técnica 
em modelos mais complexos. 

A aplicação desta técnica em modelos mais complexos é objeto de estudo 
corrente, assim como a sua extensão para a análise da similaridade dinâmica in-
completa aplicada à dinâmica vertical de veículos sobre rodas. Essa extensão pas-
sa pelo estudo e definição de uma métrica que permita quantificar a similaridade 
dinâmica incompleta.
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