




































































































































































































































































controle através de um controlado r fuzzy, de modo que o sistema completo funciona  

como um modelo de referência que caracteriza o comportamento desejado  

O controle de grande escorregamento das rodas é feito por meio do controle  

de torque do freio em ABS e por meio da combinação do controle de torque do  

motor e freios para o ASR. Trabalhos em sistemas de controle de tração (ASR) são  

mais recentes e seguem desenvolvimentos em controle de frenagem (ABS).  

Sensores, inicialmente, designados para ABS são usados também para ASR.  

(CROSSLEY et al, 1985; MAISCH et al, 1987; THOMSON, 1985).  

Uma das principais caracteristicas de controladores ABS e ASR é a estimação  

de escorregamento das rodas e o coeficiente de fricção pneu/pavimento (GHORING,  

1996). Um grande número de diferentes técnicas, com o propósito de obtenção destas  

quantidades, é descritas na literatura (BISIMIS, 1979; HOFFMAN, 1992, FENEL et  

a(1992, DEMEL, 1990, MAISCH et aI.,1993, PARK & KIM, 1999).  

No ASR, o controle de torque também apresenta uma variedade de conceitos  

de implementação. A BMW tem dois tipos de abordagens, uma que controla  

diretamente o escorregamento da roda e outra em que a atuação de controle é  

baseada na resposta dinâmica do veículo (W ALLENTOWIZ et aI., 1988). STURM  

(1988) descreve o sistema usado pela Audi em que existem sensores de carga e  

aceleração lateral que compensam a distribuição de forças de tração/frenagem,  

obtendo compensação do momento de guinada. MAISCH et aI. (1987) apresentam  

um grande número de estratégias de controle de torque do motor, variando desde a  

quantidade de admissão de ar, tempo de ignição até pulsos de injeção de  

combustível. SCHULZE & LISSEL (1988) apresentam a abordagem da Volkswagen  

para um sistema ASR em que a ação de controle é baseada na combinação de torque  

do motor e do freio para pequenos valores de velocidade do veículo.  
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