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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.  
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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.  
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Capítulo 1  

Introdução 

O número de automóveis tem aumentado significativamente nos últimos anos. Em 1970, 
30 milhões de veículos foram produzidos mundialmente, enquanto que em 2007 a sua 

produção anual subiu para os 70 milhões [1, 2]. Como consequência do aumento da circulação 
de veículos de combustão interna, tem-se vindo a verificar um aumento considerável da 

concentração de CO2 na atmosfera e, por consequência, um crescimento dos problemas 
relacionados com o designado efeito estufa no planeta. Actualmente os transportes 

rodoviários são responsáveis pela emissão de 16% da quantidade global de CO2 produzida pelo 

homem (Figura 1.1). 
 

 

 
Figura 1.1: Distribuição da emissão de CO2 [1]. 
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Face a este problema, a União Europeia e outras organizações internacionais, vêem-se 

obrigados a restringir a emissão dos gases poluentes, alterando a legislação no que diz 
respeito a essas emissões. Estas restrições e o empenho demonstrado pelos países 

industrializados levam ao desenvolvimento de alternativas aos veículos de combustão interna, 

apostando para isso na procura de novas soluções de transporte e mobilidade, de forma a 
reduzir o problema das emissões atmosféricas. É amplamente reconhecido que uma das 

contribuições possíveis passa pela utilização de veículos eléctricos.   
 

 

1.1  Motivação 
 
O mesmo aumento da utilização de veículo automóveis tem motivado o desenvolvimento 

de veículos seguros e confortáveis. Este desenvolvimento contribuiu para contínua diminuição 
do número de acidentes durante os últimos anos [1].  

 

 

 
Figura 1.2: Estatísticas relativas à segurança rodoviária [1]. 

 

 

Sendo o erro humano a principal causa da maioria dos acidentes rodoviários, o 
desenvolvimento de sistemas de apoio ao condutor tem recebido uma especial atenção por 

parte dos principais fabricantes de automóveis. Os sistemas de apoio ao condutor reduzem a 
quantidade de tarefas necessárias ao controlo de um veículo, aumentando a segurança do 

condutor em situações de emergência, reduzindo assim o número de acidentes rodoviários. 

Este tipo de sistemas podem incluir: sistema de detecção de colisão eminente, aviso de saída 
de faixa, sistemas de visão nocturna e sistema de controlo de estabilidade.  

O controlo de estabilidade é possivelmente o sistema ao qual tem sido dada uma maior 
atenção, devido à sua capacidade de assistir ao controlo de um veículo em situações muito 

comuns de perda de aderência e consequente perda de controlo do veículo, situações estas 
responsáveis por uma grande parte dos acidentes rodoviários. Este tipo de controlo possibilita 

a melhoria do desempenho do veículo em curva e em situações de reduzida tracção.  
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O tipo mais comum de sistemas de controlo de estabilidade é o designado Yaw Stability 
Control, em que a sua função passa por restaurar a velocidade angular do veículo para o seu 

valor nominal, esperado pelo condutor, através da actuação no binário disponibilizado por 
cada roda ou através da actuação directa na direcção do veículo. Devido à dificuldade de 

implementação e desvantagens inerentes deste último método, a actuação no binário das 

rodas do veículo é o sistema de segurança mais comum presente nos automóveis de hoje em 
dia. 

 
Os veículos eléctricos, da perspectiva da engenharia de controlo, possuem duas grandes 

vantagens relativamente aos veículos de combustão interna. Em primeiro lugar, os motores 
eléctricos podem ser controlados com uma maior precisão e com um período de controlo 

muito inferior ao motor de combustão interna. Em segundo lugar, os veículos eléctricos, 

utilizando motores individuais, podem controlar o binário independente para cada roda, 
melhorando significativamente a dinâmica lateral do veículo. Estas vantagens inerentes aos 

veículos eléctricos, tornam-nos excelentes candidatos para a implementação de um sistema 
de estabilidade, baseado no controlo da velocidade angular (Yaw Stability Control). 

 

 

1.2  Âmbito do Estudo  
 

A dinâmica de veículos e o seu controlo é um assunto muito vasto. Envolve muitas 
tecnologias e temas como a modelação da dinâmica de veículos, a estabilidade de veículos, a 

segurança de sistemas e sistemas de instrumentação e de actuação.  

Este trabalho concentra-se no desenvolvimento de modelos da dinâmica de veículos, 
assim como a sua interacção com a estrada e no desenvolvimento de algoritmos de controlo 

da mesma dinâmica e do controlo da estabilidade de veículos. No caso concreto do 
desenvolvimento de um algoritmo para o controlo de estabilidade, o primeiro passo é a 

simulação do objecto a controlar. 

 
 

1.3  Objectivos da Dissertação 
 
Em linha com a discussão apresentada anteriormente, o objectivo deste trabalho passa 

pelo desenvolvimento de um controlo da dinâmica de um veículo e da sua estabilidade, 

baseado no controlo da velocidade angular com os seguintes objectivos primários: 
 

 Estabelecimento de um modelo matemático completo para o sistema que inclua a 
dinâmica do veículo e a aderência entre o piso e os pneus; 

 Estudo e análise do comportamento dinâmico de um veículo, realçando a sua 
dinâmica lateral e o comportamento em curva; 

 Instrumentação de um veículo eléctrico a nível da sua dinâmica; 
 Desenvolvimento de um algoritmo de controlo de estabilidade baseado na distribuição 

activa de binário (Yaw Stability Control). O algoritmo irá focar na rejeição de 
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perturbações do momento angular do veículo, robustez devido a incertezas 
paramétricas do veículo e variações de aderência pneu-estrada.   

 

 

1.4  Estrutura do Documento   
 

Para além da introdução, esta dissertação contém mais 6 capítulos. No capítulo 2, é 

descrito o estado da arte relativo ao desenvolvimento de controladores da dinâmica de 
veículos e são apresentados trabalhos relacionados. No capítulo 3, é apresentado um modelo 

não linear completo com 14 graus de liberdade da dinâmica de um veículo, assim como 
resultados do mesmo modelo perante vários cenários de simulação. No capítulo 4, são 

discutidas várias questões relacionadas com a modelação da dinâmica de um veículo, 

considerando o projecto de um controlador. Em particular, é apresentado um modelo 
simplificado da dinâmica de um veículo e comparado o seu desempenho com o modelo 

completo. No capítulo 5 é apresentada a montagem experimental efectuada correspondente à 
instrumentação de um veículo eléctrico de teste. São apresentados também resultados dos 

testes efectuados no veículo. No capítulo 6 são introduzidos dois controladores de 
estabilidade, baseados no controlo da velocidade angular. É apresentado um controlador 

linear PI, seguido de um controlador PI baseado em lógica difusa. Posteriormente são 

comentados e comparados os seus resultados. No capítulo 7 são sumariados os principais 
resultados deste trabalho e são dadas recomendações sobre desenvolvimentos futuros.  
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Capítulo 2  

Revisão Bibliográfica 

Os sistemas de controlo de estabilidade têm sido desenvolvidos e recentemente 
comercializados pelos grandes fabricantes de automóveis. A sua aplicação, embora 

anteriormente restrita a alguns protótipos, tem vindo a ser generalizada para modelos de 
série durante os últimos 10 anos. Exemplos dos primeiros sistemas de controlo da dinâmica de 

um veículo incluem o BMW DSC3 e o Mercedes ESP, introduzidos em 1995 [3]. A motivação 
para o uso deste tipo de sistemas decorreu do facto de o comportamento de um veículo nos 

limites de aderência ser muito diferente do seu comportamento nominal. Nos limites de 

aderência a resposta do veículo a variações do ângulo de direcção é muito reduzida. Devido a 
esta diferença de comportamentos é difícil a condução nos limites de aderência entre a 

estrada e os pneus. Em primeiro lugar, o condutor do veículo não é sempre capaz de avaliar 
as condições de aderência do pavimento e consequentemente a margem de estabilidade do 

veículo. Em segundo lugar, se o veículo perder a aderência o veículo derrapa, apanhando de 
surpresa o condutor, que geralmente reage de forma errada e brusca. Em terceiro lugar, 

devido ao tráfego na estrada é importante reduzir a necessidade de o condutor agir 

conscientemente a estas situações.  
O controlo da dinâmica e estabilidade de um veículo aborda estas questões através do 

controlo do desvio do comportamento do veículo ao seu comportamento designado de normal. 
 

Neste capítulo é feita uma revisão aos sistemas de controlo da dinâmica de veículos e da 

sua estabilidade. São apresentados os principais sistemas utilizados e a serem desenvolvidos, 
assim como é feita uma sistematização dos seus desempenhos. Finalmente, são apresentadas 

algumas metodologias de controlo mais utilizadas.  
 

2.1  Sistemas de Controlo da Dinâmica de um Veículo 
 

Actualmente existem três principais sistemas de controlo de estabilidade e dinâmica de 
veículos [3]: 
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 Travagem diferencial; 
 Front-Wheel Steering; 
 Distribuição activa de binário. 

 

2.1.1  Travagem diferencial 

 

O sistema baseado na travagem diferencial (DBC – Differential Brake Control) 

desenvolvido pela Bosch, conhecido por ESP (Electronic Stability Program), já produziu mais 
de 10 milhões de unidades desde o seu lançamento em 1995 [4]. 

 Este sistema utiliza o sistema de apoio à travagem (ABS), para alterar a força de 
travagem em cada roda do veículo. A presença de forças de travagem diferentes nas rodas do 

veículo faz com que seja criado um momento angular no veículo. Este momento angular pode 
ser utilizado para compensar o comportamento anormal de um veículo em situações de perda 

de aderência. A arquitectura deste tipo de controlador encontra-se na figura seguinte. 

 
 

 
Figura 2.1: Estrutura do controlador de estabilidade baseado na travagem diferencial [3]. 

 
 

 O controlador superior tem como função assegurar o controlo da dinâmica angular do 

veículo, através da medição da velocidade angular (yaw rate) e do controlo sobre o momento 
angular do veículo. O controlador inferior tem como objectivo assegurar a aplicação do 

momento angular imposto pelo controlador superior, através do controlo do sistema 
diferencial de travagem. 

 

 Uma das grandes vantagens deste tipo de sistemas é a facilidade de implementação, 
através dos actuadores ABS. No entanto, o efeito do DBC é limitado perante situações de 

travagem com aderência desigual, uma vez que a força de travagem máxima nos dois lados é 
diferente [5]. Outra limitação é a possível redução da força de travagem total. Numa situação 

de emergência, se o controlador DBC libertar o actuador do travão num lado, vai resultar 
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numa distância de paragem superior à correspondente tendo aplicado a força máxima às 
quatro rodas (considerando a mesma situação de aderência para os dois casos). 

 A travagem resultante da acção do DBC pode também levar a uma diminuição 
inesperada da velocidade longitudinal do veículo, o que pode levar a erros do condutor. 

 

2.1.2  Front-Wheel Steering 

 

As perturbações do momento angular do veículo induzem ao veículo uma velocidade 

angular que o condutor não espera. Normalmente o condutor é responsável por compensar 
estas perturbações modificando o ângulo de viragem do veículo. Esta compensação é por 

vezes difícil, uma vez que o condutor não possui uma medida da perturbação, o que faz com 
que a sua reacção surja atrasada. 

 O sistema de controlo de estabilidade Front-Wheel Steering modifica o ângulo de 

viragem dado pelo condutor e adiciona um ângulo de viragem de correcção às rodas. Sendo 
assim o ângulo frontal de viragem é determinado por duas componentes. A primeira 

componente corresponde ao ângulo imposto pelo condutor e a outra componente é 
introduzida pelo controlador, como mostra a figura seguinte. Este tipo de controladores 

modifica o comando dado pelo condutor do veículo à coluna de direcção, mas sem interferir 
com a trajectória desejada pelo mesmo. 

 

 
 

Figura 2.2: Estrutura do controlador de estabilidade baseado no sistema Front-Wheel Steering [3]. 

 

 
 Existem duas abordagens comuns no que diz respeito à implementação do sistema de 

controlo baseado em Front-Wheel Steering: Steer-by-Wire (SBW) e Active Front-wheel 
Steering (AFS).  

 
 Nos sistemas SBW [6, 7], o comando do ângulo de viragem para as rodas frontais dado 

pelo condutor é transmitido electronicamente para os actuadores, que por sua vez actuam 

sobre as rodas. As rodas, nestes sistemas, não estão acopladas mecanicamente ao volante do 
veículo. A ausência de um acoplamento mecânico na coluna de direcção, resulta numa 

elevada flexibilidade nas modificações a nível das características da dinâmica e do projecto 
estrutural do veículo. No entanto, existem algumas limitações neste tipo de sistemas que 
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limitam a aplicação prática desta tecnologia. Uma vez que o sistema SBW elimina toda a 
ligação mecânica à coluna de direcção, o condutor perde o controlo total do veículo em caso 

de falha no sistema. Outra limitação inerente a este tipo de sistemas é a perda da sensação 
da interacção entre as rodas e a estrada, geralmente designado por road feel, que é 

transmitido ao condutor através da coluna de direcção. Embora este tipo de controlo possua 

algumas limitações, alguns autores consideram que o sistema SBW obtém um melhor 
desempenho que os sistemas baseados na distribuição activa de binário [8]. 

  
 O sistema de controlo Active Front-wheel Steering (AFS) [9] encontra-se ilustrado na 

Figura 2.3. 
 

 
Figura 2.3: Diagrama do sistema AFS [10]. 

 
 
 Ao contrário do SBW, o sistema AFS mantêm um acoplamento mecânico permanente 

entre o eixo de direcção e as rodas do veículo, através de um sistema de engrenagem 
planetário, eliminando as limitações do controlo SBW. 

  
 Uma das grandes limitações dos sistemas de controlo da dinâmica e estabilidade de 

um veículo baseados no Front-Wheel Steering, é o facto de este tipo de controlo não ser 
muito eficiente quando o veículo se encontra sob uma elevada aceleração lateral, uma vez 

que o controlo baseado no ângulo de viragem depende das forças laterais do veículo. Perante 

situações de elevada aceleração lateral, as forças laterais dos pneus saturam devido à não 
linearidade inerente dos pneumáticos. Assim sendo, as rodas direccionais não conseguem 

gerar o momento angular de correcção necessário. Esta limitação pode ser compensada com a 
utilização de um sistema de controlo complementar baseado na travagem diferencial (DBC) 

[5]. O sistema baseado na travagem diferencial deve ser aplicado quando o AFS começa a 

perder a eficiência, i.e. quando as forças laterais se encontrarem perto ou já saturadas. 
 

2.1.3  Distribuição Activa de Binário 

 
O uso do sistema de controlo do veículo baseado na travagem diferencial durante uma 

aceleração reduz a aceleração do veículo, interferindo com a resposta longitudinal 
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pretendida. Uma solução para este problema passa pelo controlo independente do binário 
motriz de cada roda. 

 No âmbito dos veículos tradicionais, para controlar o binário motriz em cada roda, é 
necessário um diferencial. Na figura seguinte encontram-se três tipos de sistemas de controlo 

de estabilidade e as respectivas características, mais utilizados em veículos convencionais de 

combustão interna.  
 

 

 
 

Figura 2.4: Tipos de sistemas de controlo de estabilidade e as suas características durante a 
aceleração de um veículo [3]. 

 
 

 Enquanto que a implementação deste tipo de controlo num veículo convencional de 

combustão interna, necessita de alterações a nível mecânico e estrutural, a sua utilização em 
veículos eléctricos é directa, não necessitando de nenhuma modificação, excepto a utilização 

de um motor eléctrico para cada roda motriz. Nesta configuração, a força de tracção de cada 
roda pode ser controlada independentemente, controlando o respectivo motor eléctrico [11-

14]. 

 

2.2  Metodologias de Controlo 
 

Independentemente do tipo do sistema de actuação, a metodologia de controlo baseado 
no momento angular é uma parte fundamental nos sistemas de controlo da dinâmica de 

veículos [15]. 

 
 Existem várias propostas para diferentes metodologias de controlo baseado no 

controlo da velocidade angular. Em [16] é proposto uma metodologia de controlo baseado no 

controlo óptimo do momento angular de um veículo através do método H∞, utilizando um 

modelo linear com 8 graus de liberdade de um veículo. Este tipo de controladores baseados 
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em H∞, garantem um controlo da estabilidade robusto às variações paramétricas e 

perturbações [16]. 
 Furukama et al. [17] introduziu o algoritmo de DYC (Direct Yaw Moment Control) com 

a estimação do ângulo de deslizamento do veículo. Esta metodologia não necessita de uma 
medida precisa do valor do ângulo de deslizamento. Em [14] foi proposto um novo método de 

DYC, abordando um problema comum com a utilização de DYC em baixas condições de 
aderência, designado de Robust Model Matching Controller (R-MMC). Esmailzadeh et al. [15] 

apresentou um sistema de controlo baseado na teoria do controlo óptimo para melhorar a 

estabilidade e dinâmica de um veículo eléctrico, através do controlo do momento angular 
gerado pela diferença de força motriz ou de travagem nas rodas. 

 Em [18, 19] é apresentado um controlador baseado no modo de deslizamento (Sliding 
Mode Control) para melhorar a estabilidade de um veículo durante determinadas manobras, 

utilizando a travagem diferencial. Em [20, 21] são apresentados controladores do momento 
angular de um veículo, baseados em lógica difusa. As vantagens deste tipo de controladores 

passam pela sua simplicidade e bom desempenho no controlo de sistemas não lineares [20]. 

Em [22] são utilizadas redes neuronais aplicadas ao controlo de estabilidade. 
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Capítulo 3  

Modelação da Dinâmica de um Veículo 

A consideração do controlo de um veículo automóvel requer o estudo matemático do 

movimento do veículo. Um modelo matemático adequado de um sistema é provavelmente o 
pressuposto mais importante no projecto de controladores. Actualmente, é possível uma 

análise detalhada do movimento de um veículo, recorrendo a métodos numéricos de 
resolução das equações da dinâmica do veículo. Exemplos dessas ferramentas são o CarSim ou 

o ADAMS/Car. Tais ferramentas de simulação e análise possuem grandes vantagens, pois não 
obrigariam a tarefas de implementação e validação da simulação. Contudo, para o presente 

trabalho não se encontram disponíveis, pelo que foi implementado em simulação um modelo 

completo da dinâmica de um veículo. 
A ferramenta de simulação utilizada foi o Matlab/Simulink R2007a. A implementação num 

ambiente de simulação numérica com ferramentas comuns, como por exemplo o Simulink, 
evita a utilização de ferramentas computacionais inacessíveis ou muito especializadas. A 

utilização do Simulink, possibilita também a interacção com diversas plataformas existentes, 
tanto a nível do controlo (DSP – Digital Signal Processor), como a nível da instrumentação 

(LabVIEW). 

 
 

Neste capítulo é apresentado um modelo completo da dinâmica de um veículo 
implementado em Simulink. Seguidamente é estudado um modelo dinâmico da interface 

pneu-estrada e incorporado no modelo desenvolvido do veículo. Por último, o modelo 

completo com a interface pneu-estrada é exposto a diversos cenários de teste, de modo a 
observar o comportamento do veículo. 
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3.1  Modelo Completo da Dinâmica do Veículo 
 

3.1.1  Cinemática e referenciais 

 

O modelo do veículo desenvolvido contém um total de 14 graus de liberdade: 

 
 Movimento longitudinal e lateral (x,y); 
 Movimento bounce, roll, pitch e yaw (z,φ,γ,ϕ); 
 Movimento vertical das rodas do veículo (z1, z2, z3, z4); 
 Movimento angular das rodas do veículo (ω1, ω2, ω3, ω4). 

 

Considerando as restrições impostas pelos objectivos do trabalho, somos desde logo 

obrigados a assumir as seguintes hipóteses simplificativas: 
 

 A estrutura do veículo é considerada como se tratasse de um corpo rígido com 6 graus 
de liberdade (x,y,z,φ,γ,ϕ); 

 Cada roda é tratada como um corpo rígido com um movimento vertical zn e uma 
velocidade angular ωn; 

 O movimento vertical de cada roda é considerado independente do movimento 
vertical da estrutura que compõe o veículo, assim como os movimentos das rodas 
entre si; 

 O centro de cada roda está ligado ao veículo através de um conjunto mola-
amortecedor; 

 Os pneus são interpretados apenas através de uma constante de elasticidade; 
 

 

Foram utilizados 4 sistemas de coordenadas para a modelação da dinâmica do veículo: 
 

 X-Y-Z: Sistema de coordenadas global, utilizado para medir a posição absoluta do 
veículo; 

 x-y-z: Sistema de coordenadas que se move em conjunto com o veículo e a sua 
origem coincide com o centro de gravidade (CG) da estrutura do mesmo (Figura 3.1). 
Este sistema não se encontra fixo ao veículo. Os eixos x e y estão sempre paralelos ao 
chão, mesmo quando o veículo exibe movimento roll e pitch; 

 xcw,n, ycw,n, zcw,n: Coordenadas centradas no CG de cada roda (Figura 3.2). Este 
sistema de coordenadas possui as suas componentes paralelas às componentes do 
sistema x, y e z, apenas diferindo quanto à origem; 

 xbw,n, ybw,n, zbw,n: Coordenadas centradas na base de cada roda (Figura 3.2). Sistema 
de coordenadas fixo a cada roda. 

 

 
As figuras que se seguem contêm uma representação do modelo do veículo, assim como os 

sistemas de coordenadas utilizados. 
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Figura 3.1: Esquema do modelo da dinâmica do veículo com 14 graus de liberdade [23]. 

 

 
 

Figura 3.2: Esquema do veículo visto ao longo do topo do mesmo [23]. 

 

 
 

Figura 3.3: Estrutura do modelo do veículo ao longo do eixo x [23]. 
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Figura 3.4: Estrutura do modelo do veículo ao longo do eixo y [23]. 

 
 
 
 

 
Figura 3.5: Diagrama de uma roda do veículo [23]. 

 

 

3.1.2  Modelo Matemático do Veículo 

 

As equações seguintes representam o modelo matemático da dinâmica do veículo [23]. As 
variáveis e os parâmetros utilizados encontram-se descritos na Tabela 3.1. Os parâmetros 

utilizados correspondem a um veículo ligeiro de tamanho médio. 
 

 

Movimento vertical e angular das rodas: 
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Movimento vertical do veículo: 
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Movimento longitudinal, lateral, roll, pitch e yaw do veículo: 
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Tabela 3.1: Parâmetros do Modelo. 

Variáveis 

Variável Descrição (Unidades) 

Ffx,n 
Força longitudinal exercida sobre a roda n pela estrada no ponto de 

contacto (N) 

Ffy,n 
Força lateral exercida sobre a roda n pela estrada no ponto de contacto 

(N) 

Tn Binário aplicado à roda n (N.m) 

Parâmetros 

Parâmetro Descrição (Unidades) Valor 

Mb Massa do veículo (kg) 1140 

mn Massa de uma roda (kg) 25 
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Mtot Massa total do veículo – Mb + Σ mn (kg) 1240 

x1,x2 Coordenadas do eixo frontal ao C.G. (m) 1,1 

x3,x4 Coordenadas do eixo traseiro ao C.G. (m) -1,5 

y1,y3 Coordenadas das rodas esquerdas ao C.G. (m) -0.7 

y2,y4 Coordenadas das rodas direitas ao C.G. (m) 0,7 

Ix,cg Momento de inércia segundo o eixo x (kg.m2) 365 

Iy,cg Momento de inércia segundo o eixo y (kg.m2) 1617 

Iz,cg Momento de inércia segundo o eixo z (kg.m2) 1785 

r Raio efectivo das rodas (m) 0,2 

Ispin Momento de inércia segundo o eixo ycw (kg.m2) 0,1361 

ks Coeficiente elástico da suspensão (N/m) 17000 

cs Coeficiente de amortecimento da suspensão (N.s/m) 2500 

kt Coeficiente da rigidez dos pneus (N/m) 250000 

 

3.1.3 Interface Pneu-Estrada 

 
O movimento de um veículo é determinado na sua grande maioria pela interacção das 

forças entre os pneus e a estrada. Sendo assim, o modelo dessa mesma interacção é 
extremamente importante na modelação da dinâmica de um veículo.  

 A maioria dos modelos utilizados na interacção pneu-estrada, são baseados em 

modelos empíricos de fricção, tal como, o muito utilizado Magic Formula [24]. Estes modelos, 
embora matematicamente simples, não descrevem os efeitos físicos da interacção, estando 

limitados aos dados experimentais obtidos e aos métodos de medição. De modo a ultrapassar 
estas limitações, foram desenvolvidos modelos dinâmicos capazes de interpretar fisicamente 

a fricção presente na interacção pneu-estrada. Dentro destes modelos, destaca-se o modelo 
LuGre. Este modelo foi apresentado em [25] e a sua capacidade de descrever com precisão a 

interacção resultante da fricção entre duas superfícies foi demonstrada em [26]. Embora este 

modelo tenha sido inicialmente apresentado em apenas uma dimensão, foi posteriormente 
estendido para duas dimensões [27], sendo este o modelo utilizado seguidamente para 

descrever a interacção pneu-estrada. 
 O modelo de fricção LuGre interpreta a fricção como uma interacção microscópica da 

rugosidade da superfície, que age como cerdas (bristles) que se deflectem à medida que uma 

superfície se move relativamente à outra. Esta deflexão é descrita através de uma equação 
dinâmica e a força resultante da fricção é uma função do estado de deflexão. A descrição dos 

parâmetros e das variáveis, assim como os valores utilizados, encontram-se na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Variáveis e parâmetros do modelo LuGre utilizado. 

Variáveis 

Variável Descrição (Unidades) 

Nn Força normal exercida sobre a roda n (N) 

μn Coeficiente de atrito do pneu da roda n 

ηx,n Componente longitudinal da deflexão das cerdas da roda n 

ηy,n Componente lateral da deflexão das cerdas da roda n 

Vr,n Velocidade relativa entre a roda n e o ponto de contacto (m/s) 

θn Ângulo de direcção da roda n (rad) 

Parâmetros 

Parâmetro Descrição (Unidades) Valor 

σ0x Rigidez longitudinal (m-1) 178 

σ1x Amortecimento longitudinal (s/m) 1 

σ2x Amortecimento viscoso longitudinal relativo (s/m) 0 

σ0y Rigidez lateral (m-1) 500 

σ1y Amortecimento lateral (s/m) 2 

σ2y Amortecimento viscoso lateral relativo (s/m) 0 

δs Expoente Stribeck 0,5 

υs Velocidade Stribeck (m/s) 5,5 

μk Coeficiente de atrito cinético 0,65 

μs Coeficiente de atrito estático 1,35 

 

 
A figura seguinte mostra a resposta em regime permanente do modelo anterior e a 

comparação do resultado com o modelo bem conhecido Magic Formula. 
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Figura 3.6: Respostas em regime permanente dos modelos LuGre e Magic Formula. 

 

 
 Como se pode verificar pela figura, seleccionando os parâmetros apropriados, o 

modelo LuGre demonstra uma boa representação do comportamento da interface pneu-
estrada em regime permanente. 

 

 

3.1.4  Implementação em Simulação 

 

O modelo apresentado nesta secção foi implementado em Simulink e encontra-se na 
Figura 3.7. 

 As entradas do modelo correspondem a: 
 

 IN1: ângulo de viragem desejado para o veículo (º); 
 IN2: binário aplicado a cada uma das rodas do veículo (N.m); 
 IN3: perfil da estrada em que o veículo circula (m). 

 
 Os blocos do modelo nas figuras possuem as seguintes funções: 

 
 1: Ajusta o ângulo de viragem para cada roda frontal, perante o ângulo de viragem 

desejado para o veículo. Assim não existe deslizamento provocado pelo facto do dois 
ângulos de viragem das duas rodas frontais serem iguais; 

 2: Implementa a dinâmica do veículo e a interface pneu-estrada. Este bloco contém 
os sub-blocos 3 e 4; 

 3: Implementa as equações da dinâmica do veículo (Equações (3.1) a (3.8)); 
 4: Implementa as equações da interface pneu-estrada (Equações (3.9) a (3.11)). 
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Figura 3.7: Modelo da dinâmica do veículo implementado. 
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3.2  Simulação do Modelo Completo 
 

Com o objectivo de testar o modelo desenvolvido, foram considerados os seguintes 
cenários de simulação: 

 
 Curva em U com piso seco e piso molhado; 
 Mudança de faixa com piso seco e piso molhado; 
 Curva em U com variação do binário imposto às rodas; 
 Curva em U com alteração do perfil do piso; 
 Distribuição de binário desigual entre as rodas frontais. 

 

3.2.1  Curva em U com Piso Seco 

 

Este cenário de simulação equivale a um cenário de controlo, utilizando o mesmo como 
referência para posteriores simulações, de modo a comparar o desempenho do veículo 

perante as adversidades apresentadas anteriormente. Para esta simulação foram utilizados 
um binário nulo e um perfil de estrada suave e constante, enquanto foi introduzido um ângulo 

de viragem ao veículo de 5,3º para a direita e uma velocidade inicial de 15m/s. O degrau do 
ângulo de viragem de 0 para os 5,3º foi efectuado aos 2s e retirado aos 8s. Foi também 

utilizado um coeficiente de atrito cinético (μk) de 0,8 e um coeficiente de atrito estático (μs) 

de 1,0. 
As figuras seguintes mostram os resultados obtidos das várias grandezas medidas. 

 

 
Figura 3.8: Posição absoluta do veículo. 
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Figura 3.9: Velocidade longitudinal, lateral e angular do veículo. 

 
 

Como se pode observar pela figura anterior, a velocidade longitudinal do veículo decresce 
ligeiramente devido ao aparecimento das forças de fricção dissipativas de contacto entre os 

pneus e a estrada. Estas mesmas forças (Figura 3.10) são responsáveis pelo consequente 

aumento da velocidade lateral e angular, inerentes à manobra imposta. Estas velocidades 
voltam a zero assim que o veículo completa a curva definida pelo ângulo de viragem.  

 
 

 
Figura 3.10: Forças laterais resultantes da interface pneu-estrada. 

 



22  Modelação da Dinâmica de um Veículo 

 

 
 

 
Figura 3.11: Forças longitudinais resultantes da interface pneu-estrada. 

 

 
Na figura anterior encontram-se retratadas as forças longitudinais resultantes da interface 

entre os pneus e o pavimento em que se desloca o veículo. Como se pode verificar, as forças 
longitudinais durante a manobra são de muito baixa amplitude, devido ao facto de não estar a 

ser exercido qualquer força motriz longitudinal ao veículo. Os picos transitórios observados 

são devido ao impulso de entrada da direcção, que vai dos 0º aos 5,3º com um elevado 
gradiente. 

A figura seguinte ilustra o movimento pitch e roll do veículo. 
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Figura 3.12: Movimento pitch e roll do veículo. 

 

 
Como se pode verificar, o ângulo de inclinação do veículo sobre o eixo x (roll) e sobre o 

eixo y (pitch) aumenta assim que é efectuada a manobra e volta a zero no fim da mesma. Isto 
deve-se à suspensão presente no veículo e à elasticidade do pneu. 

O movimento presente na figura anterior encontra-se ilustrado de igual modo no resultado 

seguinte (Figura 3.13), onde é visível a transferência do peso do veículo entre os vários eixos. 
 

 
Figura 3.13: Forças normais exercidas durante a curva efectuada. 
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A força normal mais elevada nas rodas frontais deve-se ao facto do centro de gravidade 
do veículo se situar mais próximo da zona frontal. À medida que o veículo curva, pode-se 

verificar um aumento da força normal do lado esquerdo, significando que a suspensão e os 
pneus estão a ser comprimidos nesse mesmo lado e observando-se uma reacção oposta no 

lado direito. A diferença entre as forças normais nos quatro eixos influencia a aderência de 

cada roda, introduzindo uma maior ou menor dificuldade ao curvar o veículo. 
 

 

 
Figura 3.14: Velocidade angular das rodas do veículo. 

 
 

Como se pode observar pela figura anterior, o movimento das rodas também é 

influenciado pela fricção resultante da interface entre os pneus e a estrada. O valor negativo 
da velocidade angular das rodas é devido ao sentido de rotação definido no sistema de 

coordenadas xcw,n, ycw,n, zcw,n, e representa o movimento para a frente do veículo. As 
velocidades das rodas divergem quando é efectuada a manobra devido ao diferente raio de 

curvatura imposto pela trajectória em cada roda. Uma vez que se trata de uma curva para a 
direita, a velocidade das rodas situadas à esquerda do CG do veículo (1 e 3) é superior à das 

rodas à direita (2 e 4). O facto das velocidades angulares entre as rodas situadas à esquerda 

serem diferentes é também devido à diferença do raio de curvatura de cada uma. O mesmo 
se verifica para as rodas situadas à direita. 

 

3.2.2  Curva em U com Piso Molhado 

 

Para a simulação de uma curva em U com um pavimento molhado, foi utilizado um 

coeficiente de atrito cinético (μk) de 0,4 e um coeficiente de atrito estático (μs) de 0,8, 

mantendo todos os outros parâmetros do modelo e utilizando o mesmo ângulo de viragem de 

5,3º.   
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Figura 3.15: Posição absoluta do veículo com diferentes coeficientes de atrito. 

 

 

 
Figura 3.16: Velocidade longitudinal, lateral e angular do veículo com diferentes coeficientes de 

atrito. 
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Figura 3.17: Forças laterais resultantes da interface pneu-estrada com diferentes coeficientes de 

atrito. 

 
 

A redução do coeficiente de atrito estático e cinético da interface entre o pneu e a 
estrada resulta numa diminuição das forças laterais de fricção, o que por sua vez diminui a 

aceleração lateral do veículo, levando a que este percorra uma trajectória mais alargada 
como se pode comprovar através das figuras anteriores. 

 

3.2.3  Mudança de Faixa 

 
Este teste pretende simular a mudança de faixa de um veículo, quando por exemplo este 

encontra um obstáculo no seu percurso. Foi utilizado uma velocidade constante de 22m/s e 
um ângulo de viragem de 8,0º. Os coeficientes de atrito utilizados nesta simulação são 

idênticos aos da anterior, assim como se manteve o binário aplicado às rodas nulo e o perfil 
da estrada constante e plano. 
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Figura 3.18: Posição absoluta do veículo durante a mudança de faixa. 

 

 

 
Figura 3.19: Velocidade longitudinal, lateral e angular do veículo durante a mudança de faixa. 
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Figura 3.20: Forças laterais resultantes da interface pneu-estrada durante a mudança de faixa. 

 

 
Através da Figura 3.18 pode-se verificar o veículo a percorrer a trajectória pretendida, 

assim como, devido à diminuição da velocidade angular do veículo com um coeficiente de 
atrito mais baixo, leva o veículo a percorrer uma trajectória com uma alteração da direcção 

mais pequena, tornado a manobra menos eficaz.  

 
 

 
Figura 3.21: Forças normais exercidas durante a manobra de mudança de faixa. 
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Figura 3.22: Movimento pitch e roll do veículo durante a mudança de faixa. 

 

3.2.4  Curva em U com Variação de Binário 

 

Para simular a influência do binário aplicado às rodas no desempenho em curva do 

veículo, foram utilizados os mesmos parâmetros na simulação em 3.2.1, mas foi introduzido 
um binário de 100N.m às rodas frontais, enquanto o veículo curva a 22m/s com um ângulo de 

8,0º. Os resultados obtidos encontram-se nas figuras seguintes. 
 

 

 
Figura 3.23: Posição absoluta do veículo com binário aplicado às rodas da frente. 
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Figura 3.24: Velocidade longitudinal, lateral e angular do veículo com binário aplicado às rodas da 

frente. 
 

 
Como se pode verificar, a velocidade longitudinal do veículo aumenta ao longo do tempo 

devido ao binário aplicado às rodas frontais e correspondente aceleração longitudinal. As 
velocidades laterais e angulares são inferiores ao caso da ausência de binário o que resulta 

numa trajectória mais alargada. O binário aplicado às rodas é visível na figura seguinte. 
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Figura 3.25: Forças longitudinais resultantes da interface pneu-estrada com binário aplicado às 

rodas frontais. 

 
 

3.2.5  Curva em U com Alteração do Perfil do Piso 

 
A simulação do efeito do perfil da estrada sobre o comportamento do veículo foi 

efectuada através da introdução de uma lomba no perfil do pavimento. Foram utilizados os 
parâmetros presentes na secção 3.2.1, introduzindo uma lomba com 6cm de altura aos 4s e 

retirando-a aos 6s. 
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Figura 3.26: Posição absoluta do veículo com alteração do perfil do pavimento. 

 

 

 
Figura 3.27: Velocidade longitudinal, lateral e angular do veículo com alteração do perfil do 

pavimento. 

 

 
Pode-se verificar que a introdução de uma lomba no percurso do veículo faz com que este 

altere a sua trajectória e a sua velocidade longitudinal diminua. A alteração da trajectória do 
veículo é devido à alteração da velocidade lateral e angular. Na figura seguinte pode-se 

observar o movimento do veículo sobre os seus eixos x e y. 
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Figura 3.28: Movimento pitch e roll do veículo durante uma alteração do perfil do pavimento. 

 

 

3.2.6  Distribuição de Binário Desigual 

 

Este cenário de simulação pretende determinar a resposta do veículo em condições de 
distribuição desigual de binário entre as rodas frontais, principalmente a sua influência na 

trajectória e na velocidade angular do veículo. Foi aplicado um binário de 100N.m para 
simular uma situação de controlo. Seguidamente foi aplicado um binário de 150N.m à roda 

frontal esquerda e 50N.m à roda frontal direita, enquanto o veículo curva para a esquerda 

com um ângulo de viragem de 5º e uma velocidade inicial de 15m/s. Os resultados encontram-
se nas figuras seguintes. 
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Figura 3.29: Posição absoluta do veículo com distribuição desigual de binário. 

 

 
 

 
Figura 3.30: Velocidade longitudinal, lateral e angular do veículo com distribuição desigual de 

binário. 
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Figura 3.31: Forças longitudinais resultantes da interface pneu-estrada com distribuição desigual de 

binário com binário aplicado às rodas frontais. 

 
 

Pode-se verificar que embora a velocidade longitudinal não sofreu grande alteração, uma 
vez que o binário total aplicado às rodas do veículo totalizava 200N.m nas duas situações. No 

entanto, houve um ligeiro aumento da velocidade angular do veículo com uma distribuição 
desigual do binário pelas rodas frontais. Esse aumento da velocidade angular traduz-se numa 

trajectória do veículo mais fechada, uma vez que esta diferença de binário resulta num 

momento angular adicional. Na figura anterior é visível a diferença de binários aplicados às 
rodas frontais. 

 
 

3.3  Sumário 
 

Através dos resultados da modelação da dinâmica completa do veículo, é possível verificar 
que esta é altamente influenciada pelas características do pavimento onde o veículo se 

desloca. As condições de aderência ao piso são o principal factor que determina o 
comportamento do veículo em curva, assim como o binário aplicado às rodas. O princípio de 

controlo da velocidade angular e da trajectória do veículo foi demonstrado através da 

variação do binário entre a roda frontal esquerda e direita. 
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Capítulo 4  

Modelo Simplificado da Dinâmica do 
Veículo 

Na análise de sistemas ou no projecto de controladores de processos físicos, é 

normalmente necessário avaliar as contrapartidas entre a utilização de modelos precisos e a 

correspondente complexidade matemática. Um modelo extremamente preciso requer 
geralmente um esforço computacional elevado, que pode ser excessivo para a análise do 

sistema ou o projecto do respectivo controlador. Na prática, um modelo não linear de 
elevada ordem é normalmente linearizado em torno de um ponto, de modo a obter um 

modelo simplificado linear que esteja de acordo com determinadas limitações 
computacionais, ou limitações práticas na implementação do seu controlador.  

 

O modelo da dinâmica do veículo apresentado na secção anterior, é um modelo não linear 
com um elevado número de graus de liberdade, reflectindo a sua generalidade e a sua 

capacidade de modelar a dinâmica de um veículo nas diversas abordagens, i.e. movimento 
lateral, longitudinal e vertical. A disponibilidade de um modelo complexo permite também 

exercitar o respectivo controlador em condições mais realistas, mantendo um ambiente de 

simulação. Em contrapartida, perante a dificuldade da validação e identificação de um 
modelo tão complexo, devido ao inerente número de parâmetros, é necessário reduzir a 

complexidade e consequentemente o número de graus de liberdade do modelo anteriormente 
apresentado, para um modelo mais objectivo no que diz respeito ao projecto do controlador. 

 
Neste capítulo é apresentado uma simplificação do modelo não linear com 14 graus de 

liberdade, assim como a comparação do desempenho dos dois modelos. São também avaliadas 

as implicações das simplificações no projecto do controlador. 
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4.1  Modelação da dinâmica do veículo utilizando o modelo 
simplificado 

 

Entre os vários modelos descritivos da dinâmica de um veículo, um dos modelos mais 
utilizados, em grande parte devido à sua simplicidade, é o modelo linear que se encontra na 

figura seguinte, conhecido por Bicycle Model [3], que constitui uma aproximação do modelo 
de um veículo. Este modelo descreve o movimento do veículo no plano da velocidade angular, 

paralelo à superfície da estrada e as duas rodas traseiras e frontais estão representadas em 

apenas dois pontos. 
 

 

 
Figura 4.1: Modelo simplificado da dinâmica do veículo [3]. 

 
 

As equações que descrevem a dinâmica do veículo segundo o modelo apresentado na 

Figura 4.1 podem-se obter considerando as seguintes hipóteses simplificativas: 
 

 Ausência de transferências de forças normais segundo o eixo longitudinal; 
 Ausência de transferências de forças normais segundo o eixo lateral; 
 Movimento roll, pitch e movimento vertical nulo; 
 Velocidade longitudinal constante; 
 Ausência de efeitos aerodinâmicos; 
 Massa do veículo apenas composta pelo corpo do veículo, desprezando o peso das 

rodas. 
 

Através das considerações anteriores e considerando 

0=============== nnnn zzzzzzxx ωγγγφφφ &&&&&&&&&&&&&&&& , pode-se obter as 

equações do movimento do veículo, através das equações (3.4) e (3.8): 

 

( ) ∑
=

−=+
2,1

,
n

nfyb FxyM ϕ&&&&  (4.1) 
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nnfycgz xFI ϕ&&  (4.2) 

 

 

Para simplicidade de notação e uma vez que o modelo foi reduzido, as variáveis Ffy,n, xn 
foram redefinidas de acordo com a Figura 4.1, não alterando no entanto o seu principio físico. 

Reescrevendo as equações (4.1) e (4.2) e definindo o ângulo do deslizamento do veículo (side 

slip angle) como β representando o ângulo que o vector velocidade do veículo faz com o eixo 

longitudinal, obtemos [3]: 

 

( ) yryfb FFxM +=+ϕβ &&&  (4.3) 

 

yrryffcgz FlFlI −=ϕ&&,  (4.4) 

 
 

A utilização das variáveis ϕ& e β como variáveis de estado do modelo simplificado deve-se 

ao facto de serem estas as variáveis mais significativas para a descrição do comportamento 

lateral do veículo [28]. 
 

 Como já foi referido, o comportamento de um veículo é fortemente influenciado pela 
interacção entre a estrada e os pneus, tornando a modelização deste elemento de extrema 

importância para o desenvolvimento do modelo. No entanto, uma vez que o objectivo deste 
modelo é a simplificação da interpretação da dinâmica do veículo, é necessário um 

compromisso entre estes dois parâmetros. Sendo assim foi utilizado o modelo baseado na 

Magic Formula, já referido na secção 3.1.3. Este modelo, uma vez que se baseia em dados 
empíricos, é relativamente simples, mas mantêm as não linearidades da interacção, 

necessárias para descrever correctamente o comportamento do veículo em condições de 
condução extremas.  

Uma vez que a velocidade longitudinal é considerada constante, não estão presentes 
forças longitudinais na interacção dos pneus com a estrada. Logo, uma vez que a única força 

presente é exclusivamente lateral, esta é igual pode ser definida pela expressão seguinte [3], 

onde α é o ângulo de deslizamento da roda: 

 

))}]arctan((arctan{sin[ ααα BBEBCDFy −−=  (4.5) 

 
Os parâmetros B, C, D, E definem a forma da curva que descreve a equação (4.5), que se 

encontra reproduzida na figura seguinte. Na Tabela 4.1, encontra-se a descrição de cada 
parâmetro.  
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Figura 4.2: Parâmetros da Magic Formula [3]. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros do modelo da Magic Formula. 

Parâmetro Descrição 

B O factor B define o declive da curva na origem. 

C 
O parâmetro C controla os limites da gama da função seno da equação 

(4.5), determinado assim a forma da curva resultante. 

D O coeficiente D representa o valor de pico da força lateral. 

E 
O parâmetro E pode ser utilizado para alterar a curvatura perto do pico 

da curva. Controla também o valor de α para o qual o pico ocorre. 

 

 

4.2  Linearização do Modelo Simplificado 
 
O modelo da dinâmica do veículo composto pelas expressões (4.3) a (4.5), correspondem 

a um modelo não linear com 2 graus de liberdade. A secção seguinte apresenta uma 

simplificação linear do modelo anterior e estuda a sua viabilidade em termos da modelização 
da dinâmica do veículo.  

 
Um modelo linear simplificado pode ser obtido através do modelo de 2 graus de liberdade 

para efeitos do projecto do controlador. A linearização é efectuada em torno do ponto 

0=ϕ& , 0=β . Assumindo ângulos de deslizamentos α pequenos, pode-se assumir uma 

relação linear entre as forças laterais exercidas sobre os pneus (Fy) e o ângulo de 

deslizamento (α) em torno de linearização: 

 

iiiy CF α=  (4.6) 
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onde, rfi ,= e Ci (Cornering Stiffness) corresponde ao declive da curva Fy(α) (Figura 

4.3) no ponto α=0. 

 

 

 
Figura 4.3: Força lateral exercida sobre os pneus Fy(α). 

 

 

Utilizando o pressuposto de ângulos de deslizamento pequenos, é possível obter as 

seguintes relações [3], onde δ representa o ângulo de viragem imposto ao veículo: 

 

x
l f

f &

&ϕ
βδα −−=  (4.7) 

 

x
lr

r &

&ϕ
βα +−=  (4.8) 

 

ffyf CF αα2=  (4.9) 

 

rryr CF αα2=  (4.10) 

 

 

Compilando as equações (4.3), (4.4) e (4.7) a (4.10), considerando xVx &=  uma vez que a 

velocidade é considerada constante, e utilizando uma representação em espaço de estados, 

pode-se obter as equações dinâmicas do movimento lateral do veículo e consequente modelo 

linear simplificado. 
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δBAxx +=&  (4.11) 

 

Tx ][ ϕβ &=  (4.12) 
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4.3  Implementação em Simulação 
 
O modelo apresentado nesta secção foi implementado em Simulink: 

1 2 3

 
Figura 4.4: Modelo não linear implementado com 2 graus de liberdade. 

 

 

Uma vez que a velocidade longitudinal do modelo do veículo é considerada constante, as 

variáveis de entrada do modelo são: o ângulo de direcção δ e o momento angular Mz, que será 

discutido nas secções seguintes. As variáveis de saída do modelo são: a velocidade angular 

(yaw rate) ϕ&  e o ângulo de deslizamento do veículo β. Os blocos marcados 1, 2 e 3 possuem 

as seguintes funções: 
 

 1: Implementa o modelo das forças laterais no pneu (Equações (4.5), (4.9) e (4.10)); 
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 2: Implementa o modelo da dinâmica lateral do veículo (Equações (4.3) e (4.4)– 
considerando o momento angular Mz igual a zero); 

 3: Implementa as equações cinemáticas para obter a trajectória. 
 

 

4.4  Simulação do Modelo Simplificado 
 

4.4.1  Comparação entre o Modelo Não Linear e o Modelo Linear 

 

A figura seguinte compara as respostas de ambos os modelos, linear e não linear, à 

medida que a aceleração lateral aumenta em piso seco (μ=1,0). 

 

 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 4.5: Comparação dos modelos linear e não linear, utilizando um degrau no ângulo de viragem 

e com uma aceleração lateral de 0,10g. 
 

 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 4.6: Comparação dos modelos linear e não linear, utilizando um degrau no ângulo de viragem 

e com uma aceleração lateral de 0,35g. 
 

 
 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 4.7: Comparação dos modelos linear e não linear, utilizando um degrau no ângulo de viragem 

e com uma aceleração lateral de 0,75g. 

 
 

Como se pode verificar, o modelo linear modela satisfatoriamente a variável de estado 
yaw rate, mesmo para acelerações laterais elevadas. Já a variável ângulo de deslizamento 

apresenta diferenças acentuadas, à medida que a aceleração lateral aumenta, por volta dos 

0,4g. Uma vez que o ângulo de deslizamento representa a diferença entre o vector da 
velocidade do veículo e o vector da direcção do mesmo, esta variável é altamente 

influenciada pelas condições de aderência do veículo. As condições de aderência do veículo 
dependem da força lateral que o pneu consegue gerar. No modelo não linear estas forças 

estão sujeitas a saturações, enquanto que no modelo linear isto já não se verifica. Logo, é 

esperado que à medida que a aceleração lateral aumente, os resultados do comportamento 
do veículo no modelo linear sejam diferentes dos resultados do modelo não linear. 

É possível então comprovar que a aproximação feita para o modelo linear só é aceitável 
até uma aceleração lateral na ordem dos 0,4g [29, 30]. Esta gama de operação diminui à 

medida que as condições de aderência entre o piso e as rodas diminuem.  
 

 

4.4.2  Implicações do Modelo Linear no Projecto do Controlador 

 

É prática comum a linearização do modelo de modo a simplificar o processo do desenho 

do controlador. No entanto, como foi apresentado na figura anterior, o modelo linear do 

veículo em torno do ponto 0=ϕ& , 0=β só se traduz numa aproximação aceitável até 0,4g 

em piso seco [29, 30]. 
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Uma vez que o modelo linear interpreta a relação entre as forças laterais e o ângulo de 
deslizamento como sendo proporcional, as forças laterais do veículo aumentam sempre a um 

ritmo constante sem saturação. Este fenómeno é irreal, e faz com que o veículo possua 
sempre aderência em qualquer situação, evitando a perda de controlo do veículo. 

Considerando que o propósito do projecto do controlador passa pelo controlo do veículo de 

modo a evitar que este se desvie da sua trajectória ideal, a utilização deste modelo para o 
seu projecto, iria implicar um bom desempenho do mesmo apenas até o veículo alcançar uma 

aceleração superior a 0,4g, falhando em controlar o mesmo para acelerações superiores a 
essa, fora do ambiente de simulação. 

Deste modo, para o projecto de um controlador eficaz para uma gama dinâmica ampla, é 
necessário a utilização do modelo não linear.  

Uma vez que os critérios para sistemas não-lineares são muito mais complexos 

relativamente aos sistemas lineares, existem técnicas de análise para sistemas não lineares, 
no entanto estão fora do âmbito deste trabalho. Contudo, [10] mostra que é possível que o 

controlador projectado para o modelo linear do veículo possibilite a sua aplicação ao modelo 
não linear, uma vez que a representação em espaço de estados linearizada em diferentes 

pontos de funcionamento, é praticamente a mesma. Logo, o projecto do controlador pode ser 

baseado no modelo linear do veículo, desde que este possua alguma robustez relativamente a 
incertezas paramétricas. Por outras palavras, o desenho do controlador deve ser efectuado à 

luz de métodos robustos. 
 

 

4.4.3  Comparação entre Modelos Não Lineares 

 

Nas figuras seguintes encontram-se alguns resultados comparativos entre o modelo 
completo com 14 graus de liberdade e o modelo não linear com 2 graus de liberdade 

apresentado anteriormente. Os testes foram realizados nas mesmas condições e representam 

3 situações distintas com 3 acelerações laterais diferentes (0,35g, 0,75g e 1g). 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 
Figura 4.8: Comparação dos modelos com 14 e 2 graus de liberdade, utilizando um degrau no ângulo 
de viragem e com uma aceleração lateral de 0,35g (a- trajectória do veículo; b- velocidade angular; 

c- ângulo de deslizamento). 
 
 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 

 
Figura 4.9: Comparação dos modelos com 14 e 2 graus de liberdade, utilizando um degrau no ângulo 
de viragem e com uma aceleração lateral de 0,75g (a- trajectória do veículo; b- velocidade angular; 

c- ângulo de deslizamento). 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 
Figura 4.10: Comparação dos modelos com 14 e 2 graus de liberdade, utilizando um degrau no 

ângulo de viragem e com uma aceleração lateral de 1,0g (a- trajectória do veículo; b- velocidade 
angular; c- ângulo de deslizamento). 

 

 
Como se pode verificar pelos resultados apresentados, o comportamento do veículo nos 

dois modelos só é relativamente similar para acelerações laterais pequenas, até 
aproximadamente 0,75g. Nessa gama de acelerações as trajectórias dos dois veículos são 

parecidas, assim como as suas velocidades angulares. O ângulo de deslizamento é a variável 

com uma maior diferença entre os dois modelos, o que demonstra que esta característica do 
veículo depende muito das variações paramétricas. 

 
Relativamente aos resultados com uma aceleração lateral de 1,0g, é possível verificar que 

os resultados diferem entre os dois modelos. O parâmetro que demonstra a maior diferença é 

o ângulo de deslizamento do veículo. Pode-se verificar que no caso do modelo com 2 graus de 
liberdade, este perde o controlo e começa a deslizar, possuindo um comportamento denotado 

de sobreviragem (oversteer), como se pode verificar pelo sinal do ângulo de deslizamento. 
Este comportamento é caracterizado pela parte traseira do veículo começar a descrever uma 

trajectória superior à parte frontal do veículo, induzindo-o num movimento angular sobre o 
seu próprio eixo, devido à baixa aderência entre os pneus e a estrada.  

É possível verificar que o modelo do veículo com 14 graus de liberdade não exibe o mesmo 

comportamento. Este percorre a trajectória com o ângulo de deslizamento dentro de valores 
aceitáveis. 

 
Na simplificação do modelo mais complexo para o modelo com apenas 2 graus de 

liberdade, foi considerado que o veículo não possuía uma suspensão entre o corpo do veículo 
e as rodas, o que implica que não existem transferência de forças normais entre os eixos. Esta 
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simplificação implica que a força normal em cada roda é a mesma, e constante, mesmo 
quando o veículo descreve uma curva. 

O facto de no modelo mais complexo ser considerado a existência de uma suspensão entre 
o corpo do veículo e cada roda, significa que neste modelo existem transferências da força 

normal entre as rodas, dependendo da manobra que esteja a ser imposta ao veículo. Nestas 

condições, ao ser imposto um degrau no ângulo de viragem do veículo para a esquerda, a 
força normal nas rodas do lado direito vão ser superiores às do lado direito. Juntando a isso o 

facto do veículo possuir uma distância da frente ao centro de massa inferior à distância à 
traseira, faz com que o veículo possua uma característica de subviragem (understeer) 

inerente. Este fenómeno é acentuado com o aumento da aceleração lateral. 
É também necessário considerar a utilização de um modelo dinâmico da interface pneu-

estrada no modelo com 14 graus de liberdade, face ao modelo estático utilizado no modelo 

mais simples. Esta diferença contribui também para a diferença de resultados. 
Como se pode verificar pelos resultados anteriores, o conjunto de factores discutidos 

anteriormente são o grande responsável pela diferença de resposta dos dois modelos ao 
mesmo sinal de entrada, quando a aceleração lateral é elevada. 

 

Os resultados seguintes correspondem a uma simulação de uma mudança de faixa, com o 
módulo da aceleração lateral igual a 0,85g. 

 

  
(a) 

 
 



54  Modelo Simplificado da Dinâmica do Veículo 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Figura 4.11: Comparação dos modelos com 14 e 2 graus de liberdade, simulando uma mudança de 
faixa e com uma aceleração lateral de 0,85g (a- trajectória do veículo; b- velocidade angular; c- 

ângulo de deslizamento). 

 

 

Através das figuras anteriores pode-se verificar a influência das transferências do peso do 
veículo entre os seu eixos, uma vez que o pico do valor do yaw rate e do ângulo de 

deslizamento não são iguais nos dois pontos da manobra (no modelo mais complexo), o que 
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implica a existência de uma suspensão entre o corpo do veículo e as rodas do mesmo. Esta 
diferença é a principal responsável pela diferença dos resultados entre os dois modelos. 

A utilização de um modelo com 3 graus de liberdade para a modelação da dinâmica do 
veículo, pode então diminuir significativamente estas diferenças [10], embora essa diferença 

seja mais significativa para veículos pesados.  

 
 

4.5  Sumário 
 

Como se pode verificar pelos resultados apresentados, existem algumas diferenças entre 
os dois modelos não lineares. No entanto, a velocidade angular do veículo é aproximadamente 

igual nos dois casos, o que revela a sua robustez perante alterações paramétricas.  
Considerando que a velocidade angular do veículo é uma das variáveis mais descritivas do 

comportamento do veículo e face à sua facilidade de medição [28], esta variável é 
amplamente escolhida como variável a controlar, no que diz respeito ao controlo de um 

veículo. 
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Capítulo 5  

Estudo Experimental da Dinâmica do 
Veículo Eléctrico 

Os veículos eléctricos possuem características dinâmicas e estruturais diferentes dos 

veículos convencionais. As baterias de um veículo eléctrico representam uma grande parte do 

seu peso. Sendo assim, devido à necessidade do uso de baterias, a distribuição do peso de um 
veículo deste tipo difere da de um veículo convencional com motor de combustão interna. 

Esta distribuição de peso é normalmente concentrada na traseira do veículo, onde se 
encontram as baterias. Este factor faz com que a dinâmica, e consequentemente o controlo 

deste tipo de veículos mereça especial atenção. 
 

 

Neste capítulo é apresentado um veículo de teste e a sua instrumentação a nível da 
dinâmica segundo os três eixos. São efectuados alguns testes ao longo de um percurso 

definido. 
 

 

5.1  O Veículo de Teste 
 
O veículo utilizado para este teste encontra-se na figura seguinte. Este veículo 

corresponde a uma adaptação de um veículo de combustão interna para um veículo eléctrico, 
com capacidade para duas pessoas, o condutor e um passageiro.  
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Figura 5.1: O veículo de teste. 

 

As especificações do veículo encontram-se nas tabelas seguintes. As especificações do 
peso foram obtidas utilizando balanças individuais em cada eixo do veículo. 

 
Tabela 5.1: Distribuição do peso do veículo de teste. 

Eixo Peso (Kg) Percentagem Distribuição do peso (Kg) 

Frontal 270 45% 

Traseiro 320 55% 

Total 590 Kg  

 

 
Tabela 5.2: Medidas do veículo de teste. 

Secção Distância (m) 

Distância entre o eixo frontal e traseiro 1,73 

Distância entre as rodas direitas e esquerdas 1,16 

Raio das rodas 0,26 

 
 

Como se pode verificar através da Tabela 5.1, o peso do veículo sobre o eixo traseiro, 

local onde se encontram as baterias (Figura 5.2), é superior ao peso sobre o eixo frontal do 
veículo, onde se encontram dois motores assíncronos (Figura 5.3).  
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Figura 5.2: As quatro baterias na traseira do veículo. 

 

 
 

 
Figura 5.3: Motores assíncronos colocados na parte frontal do veículo. 

 

 

Para o cálculo do centro de gravidade do veículo é necessário uma pesagem adicional do 
veículo, com o eixo frontal elevado a uma determinada altura. Em anexo encontra-se o teste 

efectuado com o eixo elevado e as expressões para o cálculo do centro de gravidade. Na 
tabela seguinte encontra-se as coordenadas do centro de gravidade do veículo obtidas. 
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Tabela 5.3: Centro de Gravidade do veículo de teste. 

Secção Distância (m) 

Distância horizontal do eixo traseiro ao CG 0,79 

Distância horizontal do eixo frontal ao CG 0,94 

Distância horizontal das rodas direitas ao CG 0,56 

Distância horizontal das rodas esquerdas ao CG 0,60 

Distância vertical do chão ao CG 0,48 

 
 

A determinação exacta do centro de gravidade é de extrema importância para a 
instrumentação inercial do veículo, uma vez que a posição do sensor inercial influencia a 

medição das acelerações e das velocidades angulares do veículo [31]. 
  

 

5.2  Instrumentação 
 
O sistema de instrumentação utilizado é baseado na sensorização inercial do veículo. Foi 

utilizado o sensor inercial ADIS16350 da Analog Devices. Este sensor contém um sistema de 

três giroscópios e três acelerómetros integrados, segundo os três eixos (X, Y, Z). Este módulo 
possui uma sistema de condicionamento e conversão analógico-digital integrado, assim como 

permite a calibração e o processamento digital dos sinais, através de filtros digitais. A 
interface é feita através de SPI (Serial Peripheral Interface Bus). Este sensor possui também 

uma entrada analógica adicional, processada por um ADC 12 bits. Na Tabela 5.4 encontram-se 
as características do sensor utilizado. 

 Para o processamento de sinal foi utilizado um DSP (Digital Signal Processor), mais 

concretamente a placa de desenvolvimento baseada no DSP TMS320F2812 da Texas 
Instruments. O DSP é responsável pela aquisição e processamento dos sinais provenientes do 

sensor inercial, utilizando o protocolo SPI. 
 A figura seguinte apresenta a plataforma experimental utilizada nos testes de estrada 

para verificação do sistema de aquisição. 

 
 

Tabela 5.4: Características do sensor ADIS16350. 

Gama de funcionamento ± 75 a 300 º/s 

Sensibilidade 0,018 º/s/LSB 

Largura de Banda 0,35 kHz 

Densidade do ruído 0,05 º/s/rtHz 
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Figura 5.4: Montagem da instrumentação do veículo. Em 1 encontra-se o sensor inercial utilizado. 

Em 2 o condicionamento dos sinais digitais do sensor para o DSP. Em 3 encontra-se a placa de 
desenvolvimento do DSP. 

 
 

Os sinais adquiridos são posteriormente enviados através da porta série para um 
computador, para serem processados pelo Matlab. 

  

 

5.3  Procedimento de Teste 
 

Com o propósito de testar o sistema de instrumentação e aquisição apresentado na secção 

5.2, foram efectuados testes experimentais, utilizando o veículo de teste ao longo de vários 
percursos definidos, que se encontram nas figuras seguintes. Foram considerados 3 percursos 

de teste e a velocidade do veículo foi mantida entre os 20-30Km/h. A velocidade é difícil de 
manter constante, devido à ausência de um velocímetro no veículo utilizado. 
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5.3.1  Percurso 1 

 

 
Figura 5.5: Percurso 1 efectuado com o veículo de teste (Fonte: Google Earth). 

 

Este teste corresponde a uma volta ao percurso assinalado na figura anterior. O trajecto 
possui aproximadamente 950m. O início e fim do percurso encontram-se assinalados a 

vermelho. 
 

5.3.2  Percurso 2 

 

 
Figura 5.6: Percurso 2 efectuado com o veículo de teste (Fonte: Google Earth). 

 
Este teste corresponde a uma volta e meia ao trajecto proposto na figura anterior, com o 

seu início assinalado a vermelho. 
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5.3.3  Percurso 3 

 
 

 
Figura 5.7: Percurso 3 efectuado com o veículo de teste (Fonte: Google Earth). 

 

Este teste contém um percurso idêntico ao teste anterior. No entanto, no local assinalado 
a vermelho, é efectuada uma manobra de modo a simular um desvio de emergência de um 

possível obstáculo. 
 

 
 

5.4  Resultados dos Testes 
 

 
Os resultados dos testes efectuados segundo os percursos apresentados, encontram-se nas 

figuras seguintes. As figuras seguintes correspondem à amostragem da velocidade dos três 

ângulos segundo os três eixos e às três acelerações segundo os três eixos, assim como o 
ângulo de direcção do veículo. O ângulo de direcção foi obtido através de um potenciómetro 

colocado na coluna de direcção e foi amostrado utilizando o conversor analógico-digital 
interno do sensor inercial. 
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5.4.1  Percurso 1 

 
 

 
Figura 5.8: Velocidades angulares segundo os três eixos ao longo do percurso 1. 

 

 

 
Figura 5.9: Acelerações segundo os três eixos ao longo do percurso 1. 
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Figura 5.10: Ângulo de direcção do veículo ao longo do percurso 1. 

 

 
Como se pode observar pela Figura 5.10, uma curva à direita corresponde a um ângulo 

positivo no sensor de direcção do veículo e negativo para o lado esquerdo. A aceleração 
segundo o eixo Y (aceleração lateral) e a velocidade angular segundo o eixo Z (yaw rate), são 

as variáveis dominantes da resposta do veículo, principalmente nas curvas efectuadas. Estas 

duas variáveis aumentam à medida que o veículo descreve a curva correspondente, e os sinais 
dependem do lado para o qual a curva é descrita. 

Através da Figura 5.9 pode-se verificar que a aceleração lateral do veículo (Yacc) contém 
um pequeno offset, de aproximadamente 0,1g. Este desvio pode ser devido ao mau 

posicionamento do sensor, uma vez que se o sensor não se encontrar devidamente alinhado 

com o eixo longitudinal do veículo, a aceleração longitudinal do mesmo traduz-se numa falsa 
aceleração lateral. 

Outro resultado que se destaca é a aceleração segundo o eixo Z. Esta é relativamente 
constante e igual a -1g, correspondendo à aceleração da gravidade. 
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5.4.2  Percurso 2 

 
 

 
Figura 5.11: Velocidades angulares segundo os três eixos ao longo do percurso 2. 

 

 

 
Figura 5.12: Acelerações segundo os três eixos ao longo do percurso 2. 
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Figura 5.13: Ângulo de direcção do veículo ao longo do percurso 2. 

 

 
É possível observar pelas figuras anteriores, que o valor do yaw rate, aceleração lateral e 

ângulo de direcção possuem o mesmo sinal ao longo do percurso. Isto é devido às curvas do 
percurso escolhido serem todas para o mesmo lado (Figura 5.6). 

 

 

5.4.3  Percurso 3 

 

 
Figura 5.14: Velocidades angulares segundo os três eixos ao longo do percurso 3. 
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Figura 5.15: Acelerações segundo os três eixos ao longo do percurso 3. 

 

 

 
Figura 5.16: Ângulo de direcção do veículo ao longo do percurso 3. 

 

 
A perturbação introduzida ao ângulo de direcção, para simular uma manobra de 

emergência, é bem visível na Figura 5.16 no intervalo de tempo 60-80s. A resposta a 
perturbação introduzida é visível na aceleração lateral e na velocidade angular segundo o 

eixo z. 
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Uma vez que o sensor utilizado vem calibrado de fábrica e devido à escassez temporal em 

que este trabalho se insere, não foi possível esclarecer ou comprovar os resultados fornecidos 
pelo mesmo. No entanto, neste tipo de sensorização existem algumas considerações a ter, no 

que diz respeito à precisão dos seus resultados. Em primeiro lugar, o sensor inercial necessita 

de ser instalado exactamente no centro de massa do veículo. Se isto não acontecer os 
resultados durante as manobras não são correctos, uma vez que estes resultados são 

influenciados pelo facto da distância do ponto onde o sensor se encontra e o centro de massa 
do veículo não ser zero, criando um momento angular que se vai somar ou subtrair ao 

momento angular real do veículo, originado medições erradas. Em segundo lugar, os 
acelerómetros só fornecem medidas precisas se o veículo se encontrar nivelado relativamente 

à Terra, durante as manobras [31]. Devido à presença de uma suspensão entre as rodas e o 

corpo do veículo, isto não é possível. Durante as manobras efectuadas, o veículo sofre uma 
inclinação, que resulta numa influência cruzada entre a medida da aceleração e a medida da 

velocidade angular do veículo. Para corrigir este efeito, é possível compensar a medida da 
aceleração com uma medida da velocidade angular, utilizando um algoritmo de estabilização 

de ângulos [31]. 

 
 

5.5  Sumário 
 
Embora não tenha sido possível comprovar os resultados fornecidos pelo sensor inercial, a 

instrumentação do veículo é um passo importante para o controlo do mesmo. 

Através do sistema de aquisição instalado no veículo de teste é possível observar e 
caracterizar a dinâmica do veículo. Embora os resultados obtidos possam conter alguns erros, 

estes podem ser corrigidos através de um correcto posicionamento do sensor e através de 
algoritmos de estabilização. 

 



70 Estudo Experimental da Dinâmica do Veículo Eléctrico 

 

 
 

 



 

 71 

Capítulo 6  

Controlo da Dinâmica do Veículo 

O controlo da dinâmica de um veículo tem como principal objectivo alterar as 

características em regime transitório e estacionário, de modo a melhorar o desempenho 
dinâmico do veículo em curva e manter o veículo estável em situações de perturbações 

externas, como por exemplo, ventos fortes laterais ou coeficientes de aderência diferentes 
entre o lado direito e esquerdo do veículo. Estes objectivos são alcançados através do 

controlo do momento angular do veículo. 
 

 

Neste capítulo é exposta a metodologia de controlo utilizada. Seguidamente são 
projectados dois controladores PI, um linear e outro baseado em lógica difusa. Os 

controladores desenvolvidos são posteriormente sujeito a vários cenários de teste, com o 
propósito de avaliar o seu desempenho.   

 
 

6.1  Projecto do Controlador 
 

6.1.1  Metodologia de Controlo 

 
A metodologia de controlo utilizada é baseada num modelo de referência, onde o veículo 

segue os sinais gerados pelo modelo de referência. O diagrama de blocos do sistema de 
controlo proposto encontra-se na figura seguinte. 
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Figura 6.1: Diagrama de blocos do sistema de controlo proposto. 

 

   
 Como se pode ver pelo diagrama da Figura 6.1, a variável a controlar escolhida é a 

velocidade angular (yaw rate) do veículo. Através do modelo de referência é criado um sinal 

erro, que vai definir a actuação no sistema de acordo com as regras do controlador. 
 O modelo de referência utilizado é baseado no modelo linear bicycle model, 

apresentado na secção anterior. Este modelo representa o comportamento dinâmico do 
veículo numa gama linear, representando um comportamento seguro do mesmo. Se o valor da 

velocidade angular se mantiver perto do valor da referência, então o veículo tende a ficar 
estável e manobrável. A utilização de um modelo mais complexo como modelo de referência 

não é aconselhável, uma vez que limita o tempo de amostragem e a implementação do 

sistema de controlo [32]. 
 A velocidade angular do veículo foi utilizada como a variável de controlo, uma vez 

que esta é a variável que melhor descreve o comportamento dinâmico do veículo e pode ser 
obtida facilmente através de um sistema básico de instrumentação [28]. 

 A variável manipulada corresponde ao momento angular Mz. O momento angular é 

gerado pela diferença dos binários aplicados às rodas frontais, segundo a figura seguinte e a 
expressão (6.1), desprezando as forças longitudinais geradas pelas rodas traseiras, uma vez 

que o veículo possui tracção frontal. 
 

 
Figura 6.2: Diagrama do veículo simplificado considerando o momento angular [12]. 
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)(
2 xflxfrz FFwM −=  (6.1) 

 
 Utilizando a equação (6.1) e considerando as equações (4.3) e (4.4), pode-se obter o 

conjunto de equações responsáveis pela dinâmica controlada do veículo [20]. 
 

( ) yryfb FFxM +=+ϕβ &&&  (6.2) 

 

zyrryffcgz MFlFlI +−=ϕ&&,  (6.3) 

 

Sendo assim, o controlador gera um valor para o momento angular Mz de acordo com o 

modelo de referência, sendo depois traduzido na diferença de binário entre a roda esquerda e 
direita do veículo (segundo a equação (6.1)), controlando assim a dinâmica do veículo. 

 

6.1.2 Implementação do Controlador 

 

A figura seguinte mostra a implementação do controlador em Simulink. Os blocos 
marcados 1, 2 e 3 possuem as seguintes funções: 

 

 1: Implementa o modelo não linear da dinâmica do veículo através das equações 
apresentadas na secção 4.1; 

 2: Implementa o modelo de referência, utilizando o modelo simplificado linear 
apresentado na secção 4.2; 

 3: Implementa o controlador projectado. 
 

 
Figura 6.3: Controlador implementado em Simulink. 

 

 

 Os blocos apresentados possuem o seguinte fluxo de sinais: 
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 1: Entradas: Velocidade longitudinal constante, ângulo de direcção e momento 
angular Mz. Saídas: Velocidade angular (yaw rate). 

 2: Entradas: Velocidade longitudinal constante e ângulo de direcção. Saídas: 
Referência da velocidade angular. 

 3: Entradas: Velocidade angular e referência. Saídas: Momento angular. 
 
 

6.1.3  Projecto do Controlador Proporcional-Integral (PI) 

 
Os controladores PID dominam o controlo de processos automáticos, sendo utilizado em 

90% dos sistemas de controlo em malha fechada. A maioria destes controladores são do tipo 

PI, uma vez que a componente derivativa não é muito utilizada [33]. 
O controlador PI pode ser expresso da seguinte forma: 

 

∫+=
t

ip dekeku
0

)( ττ  (6.4) 

 
,onde: 

 
e – sinal de erro; 

kp – ganho proporcional; 

ki – ganho integral; 
u – entrada do controlador. 

 
 Segundo a equação (6.4) é necessário sintonizar os dois ganhos kp e ki. Deste modo 

foram ajustados os ganhos para minimizar o custo de uma função objectivo, baseada no 

critério de paragem ITAE.  

dttetITAE ∫
∞

=
0

)(  (6.5) 

 

A utilização deste critério de paragem promove a rejeição às perturbações de carga do 

sistema e melhora o desempenho no seguimento de uma referência, reduzindo a influência do 
erro inicial no cálculo do erro [34]. 

 
 

6.1.4 Projecto do Controlador Baseado em Lógica Difusa 

 
As técnicas de controlo convencionais, como por exemplo controladores lineares, 

requerem um modelo matemático linear da planta do processo a controlar. No entanto, os 

processos podem ser altamente não-lineares, ou podem ser, de algum modo, não conhecidos. 
Logo, estabelecer um modelo linear do sistema irá normalmente resultar em aproximações. O 

controlador é então dimensionado, tendo em consideração o sistema linear aproximado, 
resultando num bom desempenho em simulações. Contudo, quando o controlador é 
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implementado num sistema real, ele pode falhar, devido à sensibilidade do controlador e à 
precisão do modelo do processo. Estes problemas podem ser ultrapassados utilizando um 

controlador baseado em inteligência artificial, mais concretamente, um controlador baseado 
em lógica difusa, que é criado a partir de um conhecimento intuitivo do processo. 

 A grande vantagem da utilização de métodos baseados em lógica difusa é a sua 

simplicidade e o facto de o controlador ser descrito em termos linguísticos vagos que 
traduzem a dinâmica e estabilidade do veículo, tendo como base muito pouca informação 

sobre o sistema controlar. Por outro lado, o controlo baseado em lógica difusa permite o 
controlo de sistemas não lineares com um bom desempenho [20]. 

 
 O principal objectivo do controlador baseado em lógica difusa é a minimização do 

erro entre a resposta do veículo e o valor desejado para o seu comportamento, que neste 

caso será descrito pela velocidade angular. Logo o controlador possui 2 entradas: o erro entre 
a referência da velocidade angular (fornecida pelo modelo de referência) e a velocidade 

angular do veículo e o integral desse erro. A variável de saída é o momento angular Mz, como 
já foi descrito anteriormente. 

 

 

 
Figura 6.4: Controlador baseado em lógica difusa. 

 
 

 A arquitectura do controlador baseado em lógica difusa consiste em 4 etapas, 
presentes na Figura 6.4: 

 

 
I. Fuzificação: A fuzificação é responsável pela leitura das variáveis de entrada. Essas 

variáveis (valores numéricos crespos) são transformadas em variáveis linguísticas, 
através do uso de funções de pertença. 

 Foram utilizadas 7 funções de pertença para descrever tanto as entradas como a 
 saída (Tabela 6.1): 
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Tabela 6.1: Termos linguísticos. 

NL Negative Large 

NM Negative Medium 

NS Negative Small 

Z Zero 

PS Positive Small 

PM Positive Medium 

PL Positive Large 

 

 
 
II. Processo de decisão difuso: Responsável pelo processamento das regras difusas 

utilizando o estado da entrada para determinar o estado da saída, de acordo com as 

mesmas. As regras são introduzidas de acordo com o conhecimento do 
comportamento do sistema e encontram-se na Tabela 6.2.  

 O controlador baseado em lógica difusa é do tipo Mamdani, logo a base de 

 conhecimento vai possuir regras do tipo if-else, utilizando a seguinte  estrutura, 
 onde A e B são dois conjuntos difusos: 

 
     SE r É A ENTÃO u É B 

 
Tabela 6.2: Regras de controlo do controlador baseado em lógica difusa. 

∫ e
e  

NL NM NS Z PS PM PL 

NL NL NL NL NL NL NM Z 

NM NL NL NL NM NS Z PS 

NS NL NL NM NS Z PS PM 

Z NL NM NS Z PS PM PL 

PS NM NS Z PS PM PL PL 

PM NS Z PS PM PL PL PL 

PL Z PS PM PL PL PL PL 

 
 

III. Desfuzificação: A desfuzificação vai criar um valor numérico crespo, através da 
variável linguística fornecida pelo mecanismo de inferência e da correspondente 

função de pertença, o que corresponde a uma acção de controlo. O método de 

desfuzificação utilizado é o Centre of Area. Este método determina o centro da área 
sob as funções de pertenças combinadas. 
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6.2  Introdução aos Testes de Simulação 
 
Com o objectivo de testar o desempenho dos dois controladores desenvolvidos, foram 

utilizados vários cenários de simulação que serão descritos nas secções que se seguem. Na 

Tabela 6.3 encontra-se um resumo das situações de teste descritas.  
 

 

6.2.1  Curva em U 

 

Este teste passa por aplicar um degrau à direcção do veículo, fazendo com que este 
descreva uma curva em U. Através deste cenário de simulação é possível observar o 

desempenho do controlador em questão no que diz respeito ao seguimento de uma referência 

de velocidade angular (yaw rate). De modo a avaliar a robustez do controlador em termos de 
variação da fricção entre a estrada e o veículo, este teste é efectuado em condições de baixa 

aderência, de acordo com as seguintes especificações: 
 

1. Curva numa estrada com o piso molhado - μ=0.5; 

2. Curva numa estrada coberta de gelo - μ=0.1. 

 
A velocidade de teste é igual a 15m/s e o sinal aplicado à direcção do veículo encontra-se 

na figura seguinte. 
 

 
Figura 6.5: Sinal aplicado à direcção do veículo no teste em curva U. 

 

6.2.2  Mudança de Faixa 

 
O teste seguinte pretende avaliar o desempenho do controlador numa situação de 

emergência, como por exemplo, o desvio de um obstáculo. Sendo assim, é aplicado um sinal 

de elevada frequência (0.5Hz) no que diz respeito a este tipo de manobras em situações 
consideradas normais. O ângulo de viragem de 30º utilizado, junto com a frequência do 
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mesmo, representam uma manobra bastante agressiva, passível de acontecer em situações de 
emergência. Foram utilizadas as mesmas condições de aderência do teste anterior. 

 

 
Figura 6.6: Sinal aplicado à direcção do veículo no teste de mudança de faixa. 

 

 

6.2.3  Travagem com Aderência Desigual 

 
Outra situação com uma possível perda de controlo do veículo é a travagem em condições 

de aderência desigual entre os pneus do lado direito e do lado esquerdo do veículo. Uma vez 

que o modelo da dinâmica do veículo utilizado para esta simulação é baseado no já referido 
modelo da bicicleta, não é possível aplicar directamente uma aderência desigual entre os 

pneus. Sendo assim é aplicada uma perturbação ao momento angular (yaw moment) do 
veículo, que por sua vez vai induzir uma rotação ao mesmo, representando assim uma forte 

travagem em diferentes condições de aderência. Neste teste o veículo desloca-se em linha 
recta e com uma velocidade de 20m/s. O sinal aplicado encontra-se na figura seguinte. 

 

 
Figura 6.7: Momento angular aplicado ao veículo no teste de travagem com aderência desigual. 
 
 



Simulação do Controlador Linear PI  79 

 

 
 

 
Tabela 6.3: Sumário das condições de teste. 

Caso 
nº 

Manobra 
Velocidade 

do veículo 
Aderência ao 

piso 
Perturbações 

1 
μ=0,5 (piso 

molhado) 

2 

Curva em U / 

10º ângulo de 
viragem 

15 m/s 
μ=0,1 (piso 

gelado) 

- 

3 
μ=0,5 (piso 

molhado) 

4 

Mudança de 

faixa / Onda 
quadrada 30º 

20 m/s 
μ=0,1 (piso 

gelado) 

- 

5 
Travagem com 

aderência desigual 
20 m/s 

μ=0,5 (piso 

molhado) 

Momento 

angular 
momentâneo 

 
 

6.3  Simulação do Controlador Linear PI 
 

As secções seguintes apresentam uma avaliação do desempenho do controlador PI 
desenvolvido, utilizando um modelo não-linear do veículo e os testes listados na tabela 

anterior. 
 

6.3.1  Caso 1: Curva em U em piso molhado 

 
O veículo foi testado utilizando um degrau de 10º do ângulo de viragem, num piso com um 

coeficiente de atrito de 0,5 e a uma velocidade de 15m/s. Os resultados obtidos encontram-
se nas figuras seguintes. 
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Figura 6.8: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 1. 

 

 
Como se pode observar pela Figura 6.8, o veículo sem a acção do controlador não segue a 

referência do yaw rate calculado, embora este se mantenha estável. Com a inclusão do 
controlador, o veículo elimina o erro em regime permanente, regulando assim a trajectória 

do veículo, como se pode observar na figura seguinte. Embora o tempo de estabelecimento da 

reposta do sistema seja razoável (cerca de 2s) para este tipo de sistemas, o overshoot 
demonstrado é elevado (cerca de 12%).  

 

 
Figura 6.9: Trajectória do veículo nas condições do caso 1. 
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6.3.2  Caso 2: Curva em U em piso gelado 

 

Neste cenário de simulação são utilizados os mesmos parâmetros do cenário anterior, com 

a alteração do coeficiente de atrito para μ=0,1, modelizando um percurso gelado, i.e. com 

uma aderência extremamente reduzida. 

 

 
Figura 6.10: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 2. 

 
   

Como se pode observar, os resultados obtidos no que diz respeito ao desempenho do 

controlador são similares ao caso anterior, embora se note um tempo de estabelecimento e 
overshoot ligeiramente superior neste caso. Sem a acção do controlador, nestas condições, o 

yaw rate do veículo é extremamente baixo, o que se traduz numa trajectória praticamente 
rectilínea. 

 

6.3.3  Caso 3: Mudança de faixa em piso molhado 

 

O veículo foi testado utilizando um ciclo de uma onda quadrada com 0.5Hz e 30º de 
amplitude, de modo a simular uma manobra brusca de mudança de faixa. Este teste tem 

como objectivo avaliar o controlo da estabilidade do veículo com e sem o controlador 

aplicado. Os resultados da velocidade angular segundo Z (yaw rate), do ângulo de 
deslizamento e da trajectória do veículo encontram-se nas figuras seguintes. 
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Figura 6.11: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 3. 

 

 

 
Figura 6.12: Ângulo de deslizamento do veículo nas condições do caso 3. 

 

Através das Figura 6.11 e Figura 6.12 pode-se verificar que a resposta do veículo sem a 

acção do controlador é instável, resultando num aumento do ângulo de deslizamento 
descontrolado, impedindo o veículo de descrever a trajectória pretendida. Com a introdução 

do controlador, este impede que o veículo se torne instável, seguindo a velocidade angular de 
referência e limitando o ângulo de deslizamento. A trajectória do veículo em ambas as 

situações é apresentada na Figura 6.13, onde é visível a influência do controlador na 

estabilidade do veículo. 
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Figura 6.13: Trajectória do veículo nas condições do caso 3. 

 

 

6.3.4  Caso 4: Mudança de faixa em piso gelado 

 

Para este teste é reduzida a aderência do veículo à estrada, através da alteração do 
coeficiente de atrito para 0,1, mas mantendo as mesmas condições da simulação anterior. 

 

 

 
Figura 6.14: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 4. 
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Figura 6.15: Ângulo de deslizamento do veículo nas condições do caso 4. 

 

 

Como se pode observar e como seria de esperar, a perda da estabilidade do veículo nestas 
condições acontece mais cedo do que nas condições do teste anterior. Desta forma a 

velocidade angular do veículo é mais baixa, o que faz com que esteja mais perto da 
referência após 2s. Sendo assim o controlador recupera a estabilidade do veículo com maior 

rapidez, evitando que o ângulo de deslizamento varie muito, o que explica o desempenho 

superior do controlador nestas condições. 
A estabilidade do veículo com a adição do controlador é comprovada na figura seguinte 

onde está presente a trajectória do veículo nas condições descritas. 
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Figura 6.16: Trajectória do veículo nas condições do caso 4. 

 

6.3.5  Caso 5: Travagem com aderência desigual 

 
Neste teste é simulado uma travagem do veículo em condições de aderência desigual 

entre os lados direito e esquerdo do veículo. É utilizado um ângulo de viragem nulo e uma 
velocidade de 20m/s. Os resultados obtidos encontram-se nas figuras seguintes. 

 

 
Figura 6.17: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 5. 
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Figura 6.18: Ângulo de deslizamento do veículo nas condições do caso 5. 

 
 

Como se pode verificar, a introdução de uma perturbação no momento angular do veículo, 

faz com que este perca a sua estabilidade o que se traduz numa trajectória descontrolada 
(Figura 6.19). A trajectória resultante deve-se ao aumento exagerado do ângulo de 

deslizamento e do valor elevado da velocidade angular, segundo as figuras anteriores. 
 

 
Figura 6.19: Trajectória do veículo nas condições do caso 5. 

 

 

A introdução do controlador PI faz com que o veículo se mantenha estável após a 
introdução da referida perturbação, limitando o ângulo de deslizamento e a velocidade 
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angular. Como se pode verificar a velocidade angular do veículo tende para a referência e o 
ângulo de deslizamento mantém-se controlado e reduzido, o que se traduz numa trajectória 

controlada. 
 

 

6.4  Simulação do controlador PI baseado em lógica difusa 
 
 

As secções seguintes apresentam os resultados da resposta do controlador PI baseado em 

lógica difusa aos cenários de simulação presentes na Tabela 6.3, assim como uma avaliação 
comparativa do desempenho deste controlador não linear e do correspondente linear 

apresentado anteriormente. Finalmente é comparado o desempenho dos dois controladores 
perante variações paramétricas do modelo. 

 
 

6.4.1  Curva em U em piso molhado e gelado 

 
Os resultados seguintes correspondem à resposta de ambos os controladores nas condições 

de teste do caso 1 e 2, descritos na Tabela 6.3. 

 

 
Figura 6.20: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 1. 
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Figura 6.21: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 2. 

 

 
Através dos resultados anteriores, pode-se verificar que a utilização do controlador 

baseado em lógica difusa resulta numa melhoria do desempenho do veículo, reduzindo o erro 
entre a referência e a velocidade angular. O tempo de estabelecimento e o overshoot são 

visivelmente inferiores com a acção do controlador não linear do que com o controlador 

linear. 
 

6.4.2  Mudança de faixa em piso molhado e gelado 

 
Os resultados seguintes correspondem à resposta de ambos os controladores nas condições 

de teste do caso 3 e 4, descritos na Tabela 6.3. 
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Figura 6.22: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 3. 

 

 

 
Figura 6.23: Ângulo de deslizamento do veículo nas condições do caso 3. 
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Figura 6.24: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 4. 

 

 
Figura 6.25: Ângulo de deslizamento do veículo nas condições do caso 4. 

 

 
Como se pode verificar pelas Figura 6.22 a Figura 6.25, o controlador PI baseado em 

lógica difusa possui um desempenho geral superior ao controlador PI linear, mantendo mesmo 

assim a estabilidade do veículo. 
 

 



Simulação do controlador PI baseado em lógica difusa  91 

 

6.4.3  Travagem com aderência desigual 

 
Os resultados seguintes correspondem à resposta de ambos os controladores nas condições 

de teste do caso 5, descrito na Tabela 6.3. 
 

 
Figura 6.26: Velocidade angular do veículo nas condições do caso 5. 

 

 

 
Figura 6.27: Ângulo de deslizamento do veículo nas condições do caso 5. 
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Pode-se verificar que a inclusão do controlador não linear melhorou a resposta do veículo 
a uma perturbação do momento angular, relativamente ao controlador linear. A velocidade 

angular mantém o seguimento da referência, mas com um overshoot e tempo de 
estabelecimento muito inferior, assim como o ângulo de deslizamento. 

 

6.4.4  Variação paramétrica 

 

Para simular a variação das condições paramétricas do modelo do veículo, foi alterado o 

centro de massa do veículo, situação muito comum. Nas condições dos testes anteriores, a 
distribuição do peso do veículo era de 60% - 40%, onde 60% do peso encontrava-se sobre o 

eixo frontal do veículo. Para este cenário de simulação foi utilizada a distribuição inversa, 
onde foi colocado 60% do peso do veículo sobre a traseira. Foram mantidas as condições de 

teste do caso 5. 

 

 
Figura 6.28: Velocidade angular do veículo com variações paramétricas. 
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Figura 6.29: Ângulo de deslizamento do veículo com variações paramétrica. 

 

 
Como seria de esperar o desempenho do controlador PI linear piorou face às alterações 

paramétricas do modelo. Embora as alterações efectuadas tenham sido algo exageradas, uma 
vez que muda totalmente a dinâmica do veículo, o controlador baseado em lógica difusa 

manteve o seu desempenho similar ao da secção 6.4.3, o que realça a sua capacidade de 

robustez face a alterações paramétricas. 
 

 

6.5  Sumário 
 
Através dos resultados apresentados, pode-se verificar que a inclusão de um controlador 

PI melhora significativamente o desempenho do veículo, assim como é capaz de manter o 
veículo estável mesmo na presença de manobras ou perturbações em condições extremas. 

Como seria de esperar a utilização de um controlador não linear no controlo de um 
sistema não linear, resulta numa melhoria do desempenho da dinâmica do veículo, como se 

pode observar pelos resultados obtidos. 
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Capítulo 7  

Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Os resultados e as conclusões das principais componentes deste trabalho, nomeadamente 
a modelação da dinâmica do veículo e o controlador de estabilidade implementado, 

encontram-se descritos neste capítulo.  
O trabalho desenvolvido nesta dissertação está longe de se encontrar completo. No 

entanto, é um ponto de partida para o estudo da dinâmica e controlo de estabilidade de 
veículos, em particular veículos eléctricos, servindo de ponto de partida para futuros 

trabalhos. 

 
 

7.1  Conclusões 
 

7.1.1  Sistemas de controlo da dinâmica do veículo 

 

Uma vez que o número de veículos tem vindo a aumentar, cada vez é de maior 

importância a segurança rodoviária. Esta segurança passa obrigatoriamente pelo controlo da 
dinâmica e estabilidade de veículos, já que a perda de controlo contribui significativamente 

para o número de sinistros rodoviários. Os sistemas de assistência ao condutor, tais como, 
DBC (Travagem diferencial), AFS (Active Front-Wheel Steering) e Distribuição activa de 

binário, podem melhorar significativamente a segurança em estrada de um veículo. Este 
último sistema de controlo é o mais adequado aos veículos eléctricos, cuja capacidade de 

controlo da componente motriz é mais versátil. 
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7.1.2 Modelação da dinâmica do veículo 

 
Embora o desenvolvimento de um modelo da dinâmica de veículos de elevada ordem 

possua as suas vantagens a nível de generalidade e caracterização, a nível das suas variáveis 
de estado, a utilização do mesmo para o desenvolvimento de um controlador não é 

recomendada devido à sua generalidade e consequente complexidade. É possível utilizar um 
modelo mais específico com um número menor de graus de liberdade, sem comprometer a 

viabilidade do controlador projectado.  

Os resultados obtidos através das simulações do modelo linear com 2 graus de liberdade 
são muito similares aos resultados obtidos com o correspondente modelo não linear. No 

entanto, à medida que a aceleração lateral aumenta, as não linearidades da interface pneu-
estrada começam a ter um efeito significativo na dinâmica do veículo. Para acelerações 

laterais superiores a 0,4g é necessária a utilização do modelo não linear para prever 

correctamente a dinâmica do veículo. 
 

 

7.1.3  Projecto do Controlador da dinâmica do veículo 

 

O controlo da estabilidade e dinâmica de um veículo baseado no sistema de distribuição 
activa de binário, necessita de controlar o momento angular do veículo, tendo como 

referência a velocidade angular desejada. 
Para isso foi desenvolvido um controlador PI linear, optimizado de modo a rejeitar 

perturbações à dinâmica nominal do veículo. O controlador PI obteve um bom desempenho no 

controlo da estabilidade, mesmo utilizando um modelo não linear. No entanto, o controlador 
PI baseado em lógica difusa obteve um desempenho francamente superior, revelando uma 

robustez paramétrica superior ao equivalente linear. 
Através dos resultados obtidos, é possível concluir que a utilização de um controlador 

baseado no controlo do momento angular, resulta numa melhoria significativa da estabilidade 

do veículo, mesmo em condições adversas de aderência. 
 

 
 

7.2 Trabalho Futuro 
 

7.2.1 Melhoria do Modelo da Dinâmica do Veículo 

 
 

Como foi apresentado, para acelerações laterais elevadas, o efeito da transferência de 
carga entre os eixos do veículo é considerável e afecta os resultados do comportamento do 

veículo em curva. Desse modo, para obter um modelo mais realista da dinâmica do veículo 
em condições de acelerações laterais elevadas, deve ser incluído mais um grau de liberdade 

(movimento roll) ao modelo utilizado para simular o controlo da estabilidade do veículo. 
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7.2.2  Modificação à metodologia de controlo 

 
 

No sistema de controlo utilizado é efectuado o controlo do veículo, actuando no momento 
angular do mesmo, tendo como referência a velocidade angular do veículo. A referência é 

gerada a partir de um modelo de referência, que calcula a velocidade angular desejada. Esta 

referência pode ser excessivamente elevada em manobras muito bruscas, especialmente em 
condições de aderência deficientes. Estas situações podem induzir o veículo numa situação de 

perda de controlo, levando ao aumento progressivo e descontrolado do ângulo de 
deslizamento. De acordo com a bibliografia existente, existem duas formas possíveis de 

corrigir este problema: 

 
 Limitação da referência da velocidade angular, dependendo das condições de atrito. 

A regulação desta referência permite ao controlador manter um valor razoável no 
ângulo de deslizamento, perante coeficientes de atritos reduzidos. Esta forma de 
controlo do ângulo de deslizamento necessita apenas a medição da velocidade 
angular do veículo; 

 Controlo directo sobre o ângulo de deslizamento. Este tipo de controlo utiliza um 
controlador para a velocidade angular, conjugado com um controlador do ângulo de 
deslizamento. No entanto, a medição directa do ângulo de deslizamento não é 
actualmente viável, devido ao elevado preço deste tipo de sensores. 
Consequentemente é necessário a utilização de um observador ou estimador deste 
ângulo, através de modelos da dinâmica do veículo.  

 
Sendo assim, a inclusão da variável ângulo de deslizamento no controlo é indispensável 

num controlador que vise a implementação. 
 

 

7.2.3  Implementação do controlador 

 

A implementação do controlador no veículo eléctrico apresentado é um passo necessário 

para a validação do mesmo. A implementação deste tipo de sistemas, sendo um sistema de 
controlo de alto nível no que diz respeito ao controlo do veículo, passa pela sua capacidade 

de interagir com as plataformas de controlo já existentes, ou implementar também o controlo 
de baixo nível. A plataforma utilizada para a instrumentação (TMS320F2812) possibilita ambos 

os cenários, pelo que é apenas necessário a implementação do controlador na referida 
plataforma de desenvolvimento. 
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Anexo A  

Cálculo do centro de gravidade do veículo de teste: 
 

Nota: Sem passageiros. 

Secção Peso (Kg) Percentagem Distribuição do peso (Kg) 

Nose 270 45% 

Rear 320 55% 

Cross 300 50,9% 

Total 590  

 

 
Nota: Sem passageiros e com uma inclinação do eixo frontal de 38,7cm. 

Secção Peso (Kg) Percentagem Distribuição do peso (Kg) 

Nose 253 42,8% 

Rear 337 57,2% 

Cross 303 51,4% 

Total 590  

 
 

Mtot – Peso total do veículo; 
L – Distância entre os eixos frontal e traseiro; 

w – Distância entre as rodas direitas e esquerdas; 
Mrl - Peso das rodas traseiras com o veículo nivelado; 

Mrb - Peso das rodas traseiras com o veículo elevado; 

h – Altura da elevação das rodas; 
mwr - Peso das rodas direitas com o veículo nivelado. 

 
lf,cg – Distância horizontal do eixo frontal ao CG; 

lr,cg – Distância horizontal do eixo traseiro ao CG; 

wr,cg – Distância horizontal das rodas direitas ao CG; 
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wl,cg – Distância horizontal das rodas esquerdas ao CG; 
hcg - Distância vertical do chão ao CG. 
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