
Resumo 

 

Com o número crescente de veículos a transitar, é necessário ter em consideração, 

cada vez mais, a segurança rodoviária. Os sistemas de controlo da dinâmica e 

estabilidade de um veículo ocupam um lugar importante nessa segurança, evitando a 

perda de controlo do mesmo, situações por vezes difíceis de evitar por parte do 

condutor. 

A crescente urgência da introdução de veículos eléctricos na circulação rodoviária, 

devido a questões ambientais, resulta na necessidade de abordar a segurança 

rodoviária para este tipo de veículos. 

Este trabalho tem como objecto de estudo os sistemas de controlo da estabilidade e 

dinâmica de um veículo eléctrico, onde é proposto um algoritmo de controlo de 

estabilidade. 

De modo a melhor compreender e caracterizar a dinâmica de um veículo, é 

desenvolvido um modelo completo da mesma. Uma vez que a interacção pneu-estrada 

é o factor que mais influencia a dinâmica dos veículos, são comparados dois modelos, 

um estático e outro dinâmico, de modo a avaliar os seus desempenhos. 

De modo a ser possível o desenho do controlador implementado, foi simplificado o 

modelo completo da dinâmica do veículo, para um modelo com dois graus de liberdade. 

Foram desenvolvidos dois controladores: PI linear e PI baseado em lógica difusa, sendo 

o seu desempenho avaliado perante vários cenários de teste, utilizando o modelo com 

dois graus de liberdade. Através dos resultados numéricos obtidos, foi possível verificar 

um desempenho superior por parte do controlador não linear, sendo ambos capazes de 

controlar efectivamente a dinâmica e estabilidade do veículo. 

 

 

Abstract 

 

Due to the increasing worldwide use of automotive vehicles, road safety is becoming a 

necessary concern. Stability control systems represent an important part of that 

increasing concern, due to their capability of avoiding the loss of yaw stability, one of the 



major causes leading to road accidents. Combining the need for alternative means of 

transportation, due to environmental issues, and the need for road safety, it is necessary 

to approach yaw stability considering electric vehicles. 

This work focused on studying vehicle handling characteristics and developing a yaw 

stability enhancement system for electric vehicles. In order to fully understand vehicle 

handling characteristics, it is developed a complete model of vehicle dynamics. A crucial 

part in modelling such systems is the wheel road interface. Two models are developed, 

one dynamic and the other static, and finally their performances are compared. 

In order to develop the implemented yaw stability control system, the previous vehicle 

model is simplified to a two degree-of-freedom vehicle model. Two controllers are 

presented: a linear PI and a fuzzy logic based PI controller. Their performances are 

evaluated on the two degree-of-freedom model using a series of test scenarios. 

Comparing both controllers, the non linear controller revealed a significant improvement 

relative to the performance of the linear PI. The computer simulation results 

demonstrated the effectiveness of the yaw stability control systems. 


