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INTRODUÇÃO 

Sistemas de multicorpos são compostos 

por elementos distintos, vinculados entre si através 

de conexões em um ou mais de seus graus de 

liberdade (GDL). Exemplos básicos de sistemas 

multicorpos são compostos por associações de 

massas, molas e amortecedores, em geometrias 

variadas. Sistemas de suspensão veiculares são 

sistemas multicorpos que absorvem e dissipam os 

efeitos de irregularidades na movimentação de 

veículos. O comportamento dinâmico desses 

sistemas sob efeito de perturbações externas pode 

ser processado através de análise dinâmica de 

multicorpos (ADM), que combina o estudo de 

mecânica clássica do corpo rígido, mecânica 

analítica e tecnologia de computação (Ye et al. 

2021). Apesar de ser um método de aplicação 

versátil, sua implementação gera altos custos 

computacionais e é caracterizada por longos 

períodos de execução, devido à grande quantidade 

de cálculos necessária para representar todas as 

restrições envolvidas, podendo levar a erros de 

cálculo ou mesmo à impossibilidade de solução de 

sistemas de maior complexidade (Lu et al. 2015). 

Buscando evitar estes problemas e ainda 

obter os resultados desejados, recentemente 

modelos de aprendizado de máquina baseados em 

filtros (Rodríguez et al. 2021), análises estocásticas 

(Taheri et al. 2016) ou, extrapolando o escopo do 

aprendizado de máquina, deep learning (Ye et al. 

2021), têm sido implementados a partir de dados 

coletados in situ, experimentalmente em 

laboratórios ou mesmo da ADM clássica. Quando 

a implementação destes métodos é bem-sucedida, 

os resultados são caracterizados por margens de 

erro pequenas, acompanhadas de ganho 

significativo de velocidade de resolução, 

conferindo maior agilidade ao estudo de sistemas 

complexos. 

Neste projeto de pesquisa, um modelo de 

suspensão simplificado (Figura 1), adaptado de 

(Daiha 2020), é estudado com o objetivo de, a partir 

do conhecimento da oscilação vertical causada 

pelas irregularidades presentes no solo e das 

características da própria suspensão, retornar a 

força instantânea atuando em suas molas e 

amortecedores. Este modelo foi escolhido devido à 

sua simplicidade, dado que o objetivo do projeto é 

a seleção de um método de aprendizado de 

máquina supervisionado capaz de realizar análises 

Figura 1: diagrama esquemático do modelo de suspensão. 
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do tipo evitando o custo computacional da ADM 

clássica.  

Esta representação é composta por duas 

massas, MS e MUS, suspensa e não suspensa, 

referentes à massa de ¼ do chassi do veículo e da 

roda, respectivamente. KS e KUS são os valores de 

rigidez das molas, e BS e BUS as constantes dos 

amortecedores. Cada corpo tem seu movimento 

descrito em torno de sua posição no equilíbrio, zS 

para a massa suspensa, zUS para a massa não 

suspensa e zr para o nível do solo, a variável de 

entrada do sistema. 

METODOLOGIA 

 Para obter as forças resultantes que atuam 

nas molas e amortecedores do modelo de 

suspensão, antes é necessário obter os parâmetros 

que definem o veículo estudado, como suas massas 

suspensa e não suspensa, e as constantes de 

amortecimento e elásticas envolvidas. Além disso, 

é necessário combiná-las com a variável de entrada 

temporal, o padrão do solo. Há inúmeras 

metodologias que podem ser implementadas para 

efetuar esta tarefa, desde a ADM até algoritmos de 

redes neurais. Dada a amplitude deste espaço 

amostral, algumas condições de contorno foram 

adicionadas para a seleção das metodologias 

passíveis de serem estudadas. São elas: o algoritmo 

precisa ser um modelo de aprendizado de máquina 

supervisionado e os resultados precisam ser obtidos 

mais rapidamente e com uma precisão igual ou 

maior do que uma implementação de ADM para o 

caso em questão. Sabendo que qualquer algoritmo 

escolhido necessitaria de uma etapa de calibração 

com dados de comportamento do sistema para 

diferentes situações, e que a precisão final 

alcançada pelo algoritmo só poderia ser tão boa 

quanto a qualidade dos dados de entrada, os 

conjuntos de treino e validação do algoritmo 

precisariam apresentar variabilidade de condições 

solo, e representar o mais fielmente possível a 

realidade. Postos estes parâmetros de qualidade, e 

levando-se em consideração a impossibilidade de 

coletar dados diretamente do ambiente neste 

projeto, a utilização exclusiva de dados gerados por 

ADM impossibilitaria o estudo das irregularidades 

de modo suficientemente similar ao 

comportamento real do sistema. Nestas condições, 

coletar os dados em laboratório, em condições 

próximas às esperadas para a movimentação real, 

foi a melhor opção. Os dados de bancada foram 

obtidos utilizando o equipamento “Active 

Suspension Plant System”, fabricado pela Quanser 

(Figura 2).  

Definido o método de coleta de dados, foi 

possível iniciar a seleção do modelo a ser utilizado, 

a partir do estudo de publicações recentes sobre o 

assunto. Durante esta etapa de revisão, uma lista 

com os métodos mais atuais sendo aplicados para 

resolver problemas semelhantes foi elaborada, 

contendo desde métodos baseados em filtros de 

Kalman a cadeias de Markov e algoritmos clássicos 

de aprendizado, como regressões lineares. Todos 

estes métodos foram classificados de acordo com 

suas vantagens e desvantagens para a resolução do 

problema proposto. Filtros de Kalman, por 

exemplo, são utilizados em condições em espaço 

de estado de tempo contínuo, e apresentaram a 

tendência a perder precisão na estimação dos 

parâmetros de saída para situações em que a análise 

depende de mais GDL, ou com parâmetros de 

entrada muito variáveis. Segundo Rodríguez et al., 

2021, este problema se deve ao elevado grau de 

complexidade envolvido no cálculo das jacobianas 

associadas aos sistemas. Este erro de cálculo é 

semelhante ao problema de precisão que a ADM 

possui para sistemas complexos, fazendo com que 

este algoritmo fosse desconsiderado. 

Após a classificação da listagem, duas 

abordagens prevaleceram como promissoras: 

Figura 2 - Bancada modelo 1/4 de veículo "Active Suspension 

Plant System", produzida pela Quanser. (Foto: Quanser) 
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utilizar a ferramenta TPOT (tree-based pipeline 

organization tool) para desenvolver um algoritmo 

de aprendizado de máquina baseado em árvores de 

decisão específicas para cada modelo de 

suspensão, de modo semelhante ao que foi 

desenvolvido por Pires et al., 2021; ou desenvolver 

um modelo estocástico baseado em cadeias de 

Markov do tipo Monte Carlo (MCMC). 

Implementações da ferramenta TPOT 

demonstraram a possibilidade de se obter 

parâmetros de saída com baixo erro médio 

quadrático, porém estes resultados foram atrelados 

a um número elevado de implementações 

necessárias para refinar o modelo. Por esse motivo, 

foi reservado como a segunda opção para solução 

do problema. Sendo assim, a abordagem baseada 

em MCMC, capaz de fazer regressão linear 

bayesiana, particularmente conveniente para 

identificar relações entre parâmetros de entrada e 

saída cuja função de distribuição não é conhecida. 

Apesar de modelos estocásticos baseados 

em MCMC não serem invenções recentes, sua 

aplicação no estudo de forças e parâmetros de 

componentes em sistemas dinâmicos é. O método 

tem retornado resultados promissores para modelos 

complexos, possibilitando inclusive a integração 

com sistemas de planejamento de manutenção 

preditiva, com influência crescente nos estudos 

dinâmicos realizados em diversos setores, como o 

ferroviário (Sedghi et al., 2021). MCMCs 

apresentam baixo erro em cenários que dependem 

de muitas variáveis de entrada, mesmo em sistemas 

com mais de um GDL. Estas vantagens, somadas à 

maior facilidade de treino e de adaptação para 

representar modelos de suspensão diversos, 

fizeram com que esse fosse selecionado como o 

algoritmo principal para esta pesquisa. 

Definido também o algoritmo de 

aprendizado, o foco da pesquisa passou para o 

desenvolvimento dos cálculos da ADM para o 

modelo de suspensão apresentado anteriormente na 

Figura 1. O sistema foi descrito como uma 

realização em espaços de estado, conforme a 

equação 1. Ela é composta pelas matrizes A e H, 

respectivamente multiplicadas pelo vetor de estado 

x(t) e pelo vetor de entradas externas w(t), 

apresentados em sequência. Resolvendo este 

sistema para entradas externas arbitrárias que, 

neste caso, representam as características do solo 

pelo qual o veículo se locomove, é possível 

calcular instantaneamente o deslocamento em 

relação ao equilíbrio, as velocidades e acelerações 

das massas do chassi e da roda durante um intervalo 

de tempo arbitrário. Com este método, foi obtido o 

primeiro conjunto de dados de comportamento da 

suspensão para diferentes perfis de solo e 

diferentes molas e suspensões no sistema, de modo 

que os resultados obtidos se aproximaram 

suficientemente das respostas esperadas para 

veículos em operação real. 

Dando continuidade, após o 

desenvolvimento do algoritmo da ADM em 

Python, foi possível dar início ao estudo e 

programação do algoritmo de cadeia de Markov 

tipo Monte Carlo. Partindo de um conjunto de 

dados de treino, o algoritmo deve selecionar ‘n’ 

subconjuntos de dados internamente organizados 

de modo que a propriedade de Markov seja válida. 

A propriedade de Markov atesta que um conjunto 

de dados que resulta de um processo possui algum 

grau de correlação com os resultados de processos 

adjacentes. Esta propriedade, que interliga os 

acontecimentos sequenciais em um processo, foi a 

base para o nome “cadeia de Markov”, dado a cada 

subconjunto. Separadas as cadeias de parâmetros 

de entrada, o algoritmo elabora matrizes 

Markovianas, que comparam os valores de output 

calculados e esperados para cada instante. A matriz 

resultante representa a função de densidade de 

probabilidade que representa o sistema. Esta 

função é utilizada para calcular o parâmetro de 

saída mais provável para cada conjunto de 

parâmetros de entrada. Finalizado este algoritmo, o 
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projeto prosseguiu para as fases de treinamento e 

calibração do algoritmo desenvolvido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando o algoritmo para ADM, os 

parâmetros de entrada foram explorados para 

definir qual o grau de influência de cada um na 

resposta do sistema a oscilações. Os parâmetros de 

menor influência aparente seriam omitidos no 

algoritmo de aprendizado, para que este seja 

dependente apenas de variáveis realmente 

relevantes, sem redundâncias.  

Partindo de um modelo de suspensão com 

os parâmetros listados abaixo como valores base, 

sucessivas implementações foram realizadas com 

alterações de um parâmetro por vez sendo 

multiplicado ou dividido por um fator de 10. Todas 

as implementações de ADM foram realizadas para 

um período de 10 segundos, com coletas de dados 

a 100 Hz, para um solo padrão degrau com 2 cm de 

amplitude de desnível e período de 32 segundos. 

• Massa suspensa: 27,5 kg 

• Massa não suspensa: 4,0 kg 

• Rigidez da mola da suspensão: 

980,0 N/m 

• Rigidez da roda: 2500,0 N/m 

• Constante de amortecimento da 

suspensão: 7,5 N.s/m 

• Constante de amortecimento da 

roda: 5,0 N.s/m 

Os resultados desta rodada de avaliações 

indicaram que os parâmetros mais relevantes à 

resposta dinâmica da suspensão são a massa 

suspensa, e a rigidez e constante de amortecimento 

da suspensão. 

Encontrados os parâmetros de maior 

relevância, a precisão do algoritmo para ADM foi 

testada comparando os resultados obtidos em sua 

implementação com os dados coletados na 

bancada, apresentada anteriormente na Figura 2. 

As comparações foram realizadas em três 

diferentes perfis de solo: degrau 2 cm, ruído branco 

e combinado (degrau + ruido). Os dados de 

resposta do sistema coletados pela bancada estão 

expostos nas Figuras 3 a 5, enquanto que as 

respostas calculadas pela ADM estão apresentadas 

nas Figuras 6 a 8. Analisando qualitativamente, o 

comportamento do algoritmo ADM pôde ser 

considerado satisfatoriamente correspondente à 

resposta real esperada. 

 

 

Figura 3: Resposta observada para o sistema em bancada 

recebendo o solo degrau como entrada. 

Figura 4: Resposta observada para o sistema em bancada 

recebendo o solo de padrão ruído branco como entrada. 

Figura 5: Resposta observada para o sistema em bancada 

recebendo o solo combinado (degrau + ruído branco) como 

entrada 
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CONCLUSÕES 

 Quanto mais diverso e fiel à realidade um 

banco de dados, melhor o desempenho que pode 

ser esperado de um algoritmo de aprendizado de 

máquinas que com ele seja treinado. Combinar as 

coletas computacionais (capazes de apresentar 

como é a movimentação mais geral do sistema) e 

laboratoriais (compostas pela movimentação geral 

combinada com as incertezas e variabilidades da 

vida real) torna o sistema mais robusto a pequenas 

variações. 

 Observando os resultados apresentados 

anteriormente, é possível perceber que, mesmo 

para intervalos pequenos o suficiente para gerar 

boas visualizações de comportamento, o 

comportamento calculado computacionalmente 

não chega a diferir das tendências observadas e 

esperadas para o mundo real.  

 Para a alimentação do algoritmo MCMC, o 

banco de dados foi gerado a partir da adição de 

séries de comportamento coletadas alterando-se 

pequenas condições e parâmetros por vez. Com 

isso, espera-se que o algoritmo, em sua fase final 

de desenvolvimento, ganhe a capacidade de 

compreender a movimentação do sistema para 

situações comuns de operação de uma suspensão. 
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Figura 6: Comportamento calculado por ADM para o sistema 

de suspensão recebendo o solo degrau como entrada 

Figura 7: Comportamento calculado por ADM para o sistema 

de suspensão recebendo o solo ruído branco como entrada 

Figura 8: Comportamento calculado por ADM para o sistema 

de suspensão recebendo o solo combinado (degrau+ruido) 

como entrada 


