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Resumo 

EDUARDO, G. P. �euro-controlador ótimo por algoritmos genéticos para 

múltiplos sistemas ativos de dinâmica veicular em guinada. 2009. Tese 

(Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2009. 

 

Apresenta uma solução inovadora de controle por redes neurais artificiais 

aprendendo segundo a técnica de aprendizagem por reforço usando algoritmos 

genéticos para integrar múltiplos sistemas ativos no controle de estabilidade de um 

veículo. Estudo, restringido a um domínio de manobras, foi desenvolvido excluindo 

falhas e alterações da planta no tempo. Contribui para responder como o controlador 

de dinâmica veicular pode ser aperfeiçoado para atuação simultânea de múltiplos 

sistemas ativos. Contempla o desenvolvimento do neurocontrolador e algoritmo de 

aprendizagem na plataforma Matlab, de um modelo de dinâmica veicular em ambiente 

ADAMS e do modelo de referência, atuadores e observador com programação Matlab. 

Analisa a estabilidade da planta e define regiões de atuação do controlador. Apresenta 

um estudo e definição da técnica de controle de estabilidade em guinada para nortear a 

função de otimização, o treinamento e as simulações. Treinamento da rede neural para 

acomodar as não linearidades envolvidas na planta e para otimizar a integração dos 

múltiplos sistemas ativos focando nas especificações de desempenho do controlador e 

no domínio de situações a serem analisadas. Simulação de situações e manobras para 

validação e avaliação do desempenho do controlador com co-simulação entre Matlab e 

ADAMS. Resultados qualitativos e quantitativos do desempenho do controlador 

justificando a integração efetiva dos sistemas e o neurocontrolador não-linear. 

 

Palavras-chave: Neurocontrolador. Algorítimos genéticos. Controle de dinâmica 

veicular. 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

EDUARDO, G. P. Optimal neurocontroller by genetic algorithms for multiple 

vehicle dynamics active systems at yaw. 2009. Thesis (Doctoral). Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. 

 

Presents an innovative control solution with artificial neural networks learning 

using reinforcement learning by genetic algorithms to integrate multiple active 

systems to control yaw vehicle stability. Study restricted to a maneuver domain and 

excluding plant changes in time and failures. Contributes to answer how the vehicle 

dynamics controller can be improved for multiple simultaneous active systems. 

Development of the neurocontroller and learning algorithm in Matlab, vehicle 

dynamics model in ADAMS environment and reference model, actuators and observer 

with Matlab programming. Plant stability analysis and activation areas definition. 

Study and method definition for stability yaw control to guide the task of optimization, 

training and simulation. Training the neural network to accomplish the plant non-

linearity and to optimize the multiple active systems synergy targeting the controller 

performance specifications and the analyzed conditions domain. Conditions and 

maneuvers simulation to validate and evaluate the controller performance using co-

simulation between Matlab and ADAMS. Qualitative and quantitative controller 

results justifying the effective systems integration and non-linear neurocontroller. 

 

Keywords: Neurocontroller. Genetic algorithms. Vehicle dynamics control. 
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1. Introdução 

 

 

1.1 Histórico 

 

O índice de acidentes no Brasil é um dos maiores no mundo, seja relacionado ao 

número de veículos ou pela extensão das estradas. O número de vítimas fatais também 

é extremamente alto, sendo a maioria dos acidentes ocasionados por erros dos 

motoristas. Por esta razão, a segurança dos veículos e o conforto são importantes 

objetivos no desenvolvimento automotivo. As novas técnicas e tecnologias em 

sistemas de segurança experimentaram enorme aceleração na ultima década. Este 

processo foi causado pelo crescente mercado e pelas inovações tecnológicas, 

inovações essas, que são advindas de todas as áreas de estudo, desde vibrações 

acústicas até deformação plástica. Assim, uma vasta gama de componentes do veiculo 

é concebida segundo princípios de segurança e conforto. 

No âmbito da segurança automotiva, para situações normais de condução em 

vias públicas, existem alguns campos principais de influência: a condição do veículo, a 

situação externa: condições climáticas, via e tráfego e; por fim, a qualificação do 

condutor, composta por suas capacidades e limitações. A figura 1.1 esboça o ambiente 

de estudo de segurança. Seguindo nesta linha de raciocínio, são definidos os sistemas 

ativos e passivos de segurança que tem por objetivo melhorar as condições para evitar 

acidentes ou mesmo reduzir as conseqüências. 
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Figura 1.1: Segurança em veículos 

 

Sistemas passivos oferecem proteção contra ferimentos graves em um eventual 

acidente. Um exemplo é o Airbag. Os sistemas ativos ajudam a evitar o acidente, 

assim, auxiliam a reduzir acidentes. São exemplos: Sistema de Freios Anti-blocante 

(ABS) e Programa de Estabilidade Eletrônico (ESP). Estes sistemas tentam estabilizar 

o veículo em situações críticas. 

No estudo de condução, existem duas funções para os sistemas ativos: auxiliar o 

condutor a seguir a trajetória desejada e estabilizar o veículo, portanto, comportamento 

de condução e estabilização. Para determinação da trajetória desejada são importantes 

os comandos do condutor: no volante, no freio e no acelerador. Contemplando estes 

comandos é possível reconhecer as intenções do condutor. Quanto melhor a 

capacidade do condutor em reconhecer os comandos para seguir na trajetória dentro 

dos limites de estabilidade, menores serão as correções para tanto. Porém, a 

capacidade de seguir trajetória e de estabilizar um veículo não está totalmente 

disponível ao condutor somente pelos comandos tradicionais e também é impraticável 
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prover ao condutor todas as possibilidades de comando, pois o ser humano apresenta 

limitações neste sentido. Por isso, sistemas de controle podem auxiliar na melhora de 

desempenho em seguir a trajetória e estabilizar o veículo. 

Nas vias de condução é quase totalitária a parcela de acidentes com feridos por 

erro do condutor. Sendo o excesso de velocidade e a falta de atenção os coadjuvantes 

de maior freqüência. Outros fatores são: errônea utilização da via e não cumprimento 

da distância de segurança. Falhas técnicas por conta do veículo ou da via contabilizam 

apenas 9% nos casos de vítimas fatais.  

Em situações de acidente, a medida corretiva encontra condições limites de 

tempo e de habilidade do veículo para atuar. Para auxiliar o condutor nesta tarefa 

foram desenvolvidos os sistemas ativos de segurança que também possuem outra 

razão de existência: incompatibilidade no projeto do veículo entre as metas de 

conforto e as de dirigibilidade. Ambos os requisitos nem sempre são atingidos de 

forma integral, existem constantes conflitos que conduzem a resultados que ponderam 

entre estabilidade e conforto, assim, comprometendo a eficiência. O método clássico 

de construção de automóveis encontrou nesta relação de compromisso entre a 

estabilidade e o conforto uma fronteira. 

O crescimento da indústria automotiva e a crescente competitividade do setor 

estimularam o estudo da dinâmica veicular, motivando os fabricantes a focar esforços 

para desenvolver tecnologias capazes de tornar os veículos mais rápidos, seguros e 

confortáveis. 

Com base nestes motivos, desde a década de 70, em todos os tipos de veículos, 

cada vez mais são procuradas soluções que assumam um melhor compromisso entre os 

temas por meio de sistemas ativos, tentando evitar acidentes. Os importantes exemplos 

estão apresentados na figura 1.2. 
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Figura 1.2: Desenvolvimento de sistemas ativos 

 

Estes sistemas devem coordenar juntamente com os comandos do condutor no 

volante e nos pedais de freio e acelerador. Comumente são sistemas de malha fechada 

com uma intenção de comportamento ou trajetória. Por isso é definido como controle 

de dinâmica veicular. 

Esta necessidade de atingir melhor desempenho em segurança e conforto foi um 

dos principais motivadores para aplicação de sistemas ativos, o outro foi o 

desenvolvimento da tecnologia em diversos campos que permitiram a evolução e a 

implementação de sistemas embarcados. 

O rápido progresso da tecnologia eletrônica digital viabilizou a utilização destes 

sistemas embarcados. Desenvolvimento de novos sensores viabilizou medições para 
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caracterizar o estado do veículo e conseqüentemente informar os controladores. Novos 

materiais, atuadores e fontes de energia proporcionaram redução de peso, diminuição 

de custo e adequação aos conceitos de sustentabilidade. A partir de então, sistemas 

ativos assumiram uma importância para melhorar a segurança. Atualmente já podem 

ser encontrados sistemas ativos para freio, motor, direção, amortecedor, diferencial, 

mola, barra estabilizadora entre outros.  

Em 1978, a Bosch introduziu o ABS nos veículo da marca Mercedes Bens. A 

Bosch também foi o primeiro fornecedor a introduzir o ESP para o Mercedes-Benz 

Classe S Sedan, em 1995. A tendência na indústria automotiva é o aumento do uso de 

sistemas ativos de estabilidade como pode ser visualizado na figura 1.3 que ilustra a 

instalação de sistemas tipo ABS e ESP nos veículo da Europa (LIEBEMANN, 2004). 
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Figura 1.3: Instalação de ABS e ESP na Europa (LIEBEMANN, 2004) 

 

O princípio do ESP é a intervenção pelo sistema de freio, tentando ser efetivo na 

manutenção do veículo na pista para evitar acidentes do tipo capotamento, que 

registram mais de 1/3 de todas as fatalidades de acidentes com único veículo 
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envolvido no Brasil, como demonstram os dados da Polícia Rodoviária Federal do 

Brasil e que são discutidos no APÊNDICE A. 

O mecanismo básico de funcionamento fundamenta-se na geração de um 

momento corretivo manipulando as forças nos pneus para manter o veículo dentro de 

condições estáveis ou melhorar a resposta dinâmica para situações de emergência, 

sempre dentro dos limites de aderência disponíveis. 

Como os condutores geralmente erram por falta de experiência ou capacidade e 

muitas vezes a resposta do carro é lenta, com novos sistemas, a resposta é mais rápida 

e na intensidade correta. Em estudos recentes, considera-se que o ESP é responsável 

por evitar 80% dos acidentes provocados por derrapagem. A Volks-Wagen concluiu 

em um de seus estudos que os benefícios do ESP são maiores do que os do Airbag. De 

acordo com a mesma, uma instalação de 100% nos veículo na Alemanha reduziria em 

20% as fatalidades em estradas e isso, tendo apenas 53% de instalações registradas em 

2003 (RABE, 2004). A figura 1.4 mostra a taxa de instalação de ESP distribuída entre 

as categorias básicas definidas para a indústria automotiva. 
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Figura 1.4: Taxa de instalação de ESP na Europa segundo as categorias 

(LIEBEMANN, 2004) 
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Baseado em uma análise estatística de acidentes realizada pela TOYOTA (AGA 

& OKADA, 2003), estima-se que a taxa de acidentes de veículos com ESP no quesito 

acidentes severos seria reduzida em 50% para acidentes com um único veículo 

envolvido e em 40% com mais veículos envolvidos. Giesen (2002) através do estudo 

realizado com carros de passeio Mercedes-Benz, demonstrou que a taxa de acidentes 

declinaram 15% devido ao uso do ESP desde 1999 com a introdução do sistema como 

item de série dos veículos de passeio desta marca. Tingvall et al. (2003) comprovaram 

através de estudos realizados na Suécia no período de 2000 a 2002 que veículos 

equipados com ESP reduziram em mais de 38% os acidentes em vias cobertas por gelo 

e neve. A eficiência foi de 22% em vias secas e 28% em vias molhadas. 

Buscando aperfeiçoar a segurança ativa, a atuação em conjunto de alguns 

sistemas apresenta maior capacidade de prevenção de acidentes se comparada com 

atuações isoladas. Os mencionados sistemas ativos utilizados na atualidade estão em 

desenvolvimento continuo para redução de custos e melhora de desempenho. A 

evolução de tais sistemas isolados viabilizou a implementação de controladores de 

dinâmica que combinam diferentes atuadores. Procurando uma solução ótima, as 

possibilidades de integração em vários aspectos do sistema devem ser consideradas. 

Essa integração possui dois focos que devem ser analisados. A questão de 

hardware e a questão funcional. O uso de sensores, fontes de energia e esforço 

computacional comum, pode reduzir custos, peso e consumo de energia. Porém, tal 

integração deve ser considerada desde o princípio, para lidar com os conflitos, muitas 

vezes imposta por diferentes fornecedores de subsistemas. A integração funcional está 

diretamente relacionada com as tarefas do controlador. A função de cada sistema deve 

ser definida, avaliada e examinada considerando diferentes possíveis sinergias e 
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interferências. Assim, novas funções, que seriam inviáveis com uso de sistemas 

isolados, podem ser criadas.  

Um estudo sistemático para analisar e explorar as diversas maneiras de integrar 

os variados sistemas é o único modo de atingir um produto final que forma uma 

funcionalidade ótima. Uma abordagem de projeto integrado de controle de dinâmica 

veicular é o próximo importante passo no desenvolvimento de sistemas ativos de 

segurança.  

Por fim, técnicas de controle, modelagem e computacionais sempre aprimoradas, 

permitiram a utilização conjunta de inovações para desenvolver controladores que se 

comportam cada vez melhor em sistemas não lineares e sofisticados como é o caso da 

dinâmica veicular.  

As técnicas de controle por redes neurais para sistemas não lineares elucidam 

grande eficácia em sistemas que necessitam flexibilidade para superar incertezas de 

flexibilidade de modelagem. As técnicas de algoritmos genéticos para encontrar 

pontos ótimos de funções complicadas como a atuação de vários sistemas ativos 

conjuntamente, apresenta grande potencial como ferramenta matemática para 

aplicação com redes neurais. 

A teoria de sistemas multicorpos é utilizada para modelagem de fidelidade da 

dinâmica não linear e sofisticada dos automóveis.  

 

1.2 Objetivo 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma solução inovadora de 

controle por redes neurais artificiais (ANN) aprendendo segundo a técnica de 

aprendizagem por reforço (RL) usando algoritmos genéticos (GA) para integrar 
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múltiplos sistemas ativos no controle de estabilidade de um veículo. Assim, este 

trabalho contribui para responder como o controlador de dinâmica veicular pode ser 

aperfeiçoado para atuação simultânea de múltiplos sistemas ativos. 

Partindo do princípio que necessitamos um modelo que caracteriza propriamente 

o veículo para obter comprovação dos resultados obtidos, um dos objetivos é realizar 

um modelo que comporte tal como a planta. Para atingir isto, utiliza-se a modelagem 

multicorpos que garante a complexidade da dinâmica veicular e modelos de atuadores 

validados experimentalmente. 

Para o estudo é usado o programa ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of 

Mechanical Systems), que é uma ferramenta computacional que simula as 

características dinâmicas de veículo utilizando a técnica de MBS (Multi Body 

Systems). Também fazem parte do objetivo a análise do sistema com relação à 

dinâmica geral e as características em regime de estado, aspectos como não-

linearidade, estabilidade em malha aberta ou resposta do sistema para diferentes 

situações.  

O comportamento dinâmico do veículo, especificamente no plano de movimento 

da trajetória, por meio dos sistemas ativos, pode ser influenciado, se as forças 

longitudinais e laterais forem modificadas pelos mesmos. Inúmeras são as alternativas 

de modificação de tais forças, e este trabalho foca em apenas três possibilidades. Uma 

análise destas possíveis opções de atuação é parte importante desta etapa. Um 

desenvolvimento para entender os momentos em guinada que cada sistema é capaz de 

gerar. 

O objetivo da integração funcional é conseguir melhoras no desempenho do 

controle em comparação com o caso de sistemas atuando isoladamente e com os 

projetos desenvolvidos na indústria automotiva, que partem do princípio que o 
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controle de freios já está instalado. Essa mentalidade obsoleta é atualmente utilizada 

por questões de falta de alternativas para integração e pelo fato de muitos dos sistemas 

serem fornecidos por diferentes empresas para as montadoras. Portanto, outra 

contribuição original deste trabalho é a integração efetiva dos sistemas, pois serão 

utilizados ao mesmo tempo e para a mesma finalidade. 

A avaliação do controlador é definida dentro de um domínio de manobras e 

situações que o veículo pode experimentar, não generalizando para todo o espaço 

possível da dinâmica veicular. O domínio a ser estudado é reconhecido pela freqüência 

que é encontrado em estudos de sistemas ativos para estabilidade em guinada. Assim, 

o treinamento do neurocontrolador e, portanto, a otimização, serão direcionados 

apenas para tal domínio, excluindo também variações da planta no tempo, tal como 

desgaste do pneu e o estudo no caso de falha de algum sistema. 

Portanto, tem como objetivo o desenvolvimento de um controle por redes neurais 

para atuar simultaneamente os sistemas de freio, direção e barra estabilizadora. A 

construção de um modelo multicorpos para representar a dinâmica veicular em 

guinada, o desenvolvimento de um programa de aprendizagem para redes neurais 

artificiais por algoritmos genéticos, um ambiente de co-simulação com uso simultâneo 

do software de controle e o de modelagem multicorpos, e por fim o ajuste do 

neurocontrolador para o domínio de estudo e as respectivas simulações resultando em 

um controlador ótimo e não-linear, fazem parte do objetivo. 

O espaço de contribuições pode ser definido pelo desenvolvimento de um 

neurocontrolador usando algoritmos genéticos para aprendizagem por reforço para 

integrar múltiplos sistemas ativos no controle de estabilidade de um veículo, 

considerando um domínio de situações específicas. 
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1.3 Apresentação do Trabalho 

 

A tese é dividida similarmente ao processo de projeto do controlador. 

Primeiramente, no CAPÍTULO 2, é apresentada a evolução histórica da segurança 

ativa, culminando nos sistemas do mercado da atualidade e nas mais recentes 

pesquisas, tanto na indústria como no meio acadêmico. No CAPÍTULO 3 o sistema de 

um veículo de passeio é caracterizado. Alguns princípios da dinâmica veicular 

necessários para entendimento do trabalho são explicados e na seqüência a modelagem 

multicorpos. Uma análise de estabilidade caracteriza a planta e alguns dos objetivos do 

controlador. Também contém a descrição dos atuadores e respectivos modelos. Em 

seguida, o CAPÍTULO 4 introduz as técnicas existentes para controle do momento em 

guinada qualificando e quantificando as diferentes fontes de atuação com um mesmo 

objetivo. O CAPÍTULO 5 apresenta as noções teóricas sobre o controlador proposto 

que utiliza algoritmos genéticos para aprendizagem da rede neural. Também descreve 

o controle para o modelo do veículo partindo das especificações de desempenho. 

Analisa a estabilidade em malha fechada para este tipo de controlador. No CAPÍTULO 

6 são apresentadas as simulações e os resultados. As discussões finais estão no 

CAPÍTULO 7. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

 

Este capítulo apresenta uma discussão sobre os sistemas ativos estudados com o 

objetivo de controlar o movimento do veículo referente ao ângulo de guinada.  

A integração de sistemas ativos, que é parte essencial deste trabalho, é discutida 

fundamentando-se em trabalhos de forma a apresentar soluções discutidas pelo 

ambiente científico. Os trabalhos citados foram escolhidos para descrever o contexto 

técnico que este projeto foi desenvolvido. 

 

2.1 Sistemas Ativos 

 

Encontram-se poucos sistemas ativos em veículos de série, porém, são muitos os 

desenvolvimentos dentro das indústrias (DONGES & NAAB, 1996; FURUKAWA & 

ABE, 1997), onde uma vasta gama de soluções é trabalhada. Na figura 2.1 são 

observadas as diferentes soluções que compreendem as possibilidades de aplicação 

dentro da esfera de capacidade do atual nível tecnológico. 
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Figura 2.1: Sistemas ativos para estabilidade 

 

A estabilidade lateral pode ser otimizada por sistemas de controle de chassi. O 

principal foco são as situações de emergência, quando o veículo perde estabilidade, 

seja por uma manobra errônea do condutor ou por uma condição adversa de trânsito ou 

mesmo uma alteração das condições de aderência. Um segundo foco são situações 

quando o veículo pode oferecer melhor resposta referente às necessidades do condutor, 

ou seja, quando este provoca manobras mais severas. 

Desde 1980, vários sistemas ativos de estabilidade foram investigados, em 

particular os por intervenção de freios (SHIMADA & SHIBAHATA, 1994; ABE, 

1999; TSENG et al., 1999; MAMMAR & KOENIG, 2002; MCCANN, 2000; 

MOKHIAMAR & ABE, 2002a). O objetivo do controle de dinâmica veicular inclui 

melhoras em segurança, dirigibilidade e conforto.  

Muitos sistemas foram desenvolvidos a partir da evolução da tecnologia 

eletrônica. No entanto foram desenvolvidos independentemente com objetivos 

específicos sendo que algumas regiões de atuação são coincidentes. 



36 
 

 

O controle do escorregamento na frenagem foi no final dos anos 70 o primeiro 

controle de dinâmica veicular a ser apresentado para veículos de série 

(BURCKHARDT, 1979). Desde então, busca-se até os dias atuais o aperfeiçoamento 

da técnica aplicada ao princípio (BURCKHARDT, 1993). Não obstante, foi o 

princípio básico para controlar as forças no pneu buscando reduzir a distância de 

frenagem e manter as condições de resposta do sistema de direção e, por conseguinte, 

a estabilidade do veículo. Os desenvolvimentos seguintes foram na área de sensores e 

atuadores. Com isso, este sistema atingiu um custo adequado para viabilizar uma 

maior introdução no mercado e, portanto na frota de veículos.  

Nos conceitos de dinâmica veicular, o controle de tração (TCS) é um aplicativo 

adicional do sistema de controle de escorregamento na frenagem. Através de atuação 

controlando o momento de tração procura-se adequar a quantidade disponível de atrito 

entre pneu e pavimento e com isso, ainda, melhorar a estabilidade e dirigibilidade. No 

aspecto construtivo, os elementos para aplicação de tal tecnologia utilizam os mesmos 

componentes do ABS. A aplicação do TCS em veículos de série, no entanto, 

obtiveram êxito uma década mais tarde, no final dos anos 80 (KRAFT & LEFFLER, 

1990; MAISCH et al., 1988). Além de ter este atraso em relação ao ABS, atualmente 

não está tão difundido como item de série. 

A partir do meio dos anos 90, são conhecidos os sistemas de estabilidade que 

trabalham nas regiões críticas por meio de frenagem em rodas individualmente 

(DEBES et al., 1997; GASS et al., 1996; MÜLLER et al., 1994; JIDOSHA, 1995). 

Diferentes nomes foram atribuídos, dentre eles Programa de Estabilidade Eletrônica 

(ESP), ao sistema que realiza estas funções mais avançadas, porém, com os mesmos 

equipamentos utilizados para implementação de ABS e TCS. Atualmente só os 

veículos de maior performance possuem o ESP como item de série, porém, muitos 
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outros podem tê-lo como opcional. Este sistema utiliza das forças de frenagem 

aplicadas não simetricamente para aumentar a estabilidade e corrigir a trajetória 

(FENNEL, 1998; KURZ et al., 1996; LEFFLER et al., 1995; PAEFGEN et al., 1994). 

Ainda pode ser citada mais uma técnica que utiliza de força longitudinal para 

administrar a dinâmica lateral. É por meio do controle das forças advindas do sistema 

de tração. Segundo Leffler (1994) e Schwarz (1990) pode-se compor um chaveamento 

da potência do motor para combinar com a dinâmica lateral que se propõe estabilizar. 

Outra possibilidade é na distribuição ocorrida nos diferenciais, assim, pode-se 

introduzir um momento em guinada para auxiliar na estabilidade (HONDA, 1997). 

Esta técnica pode ser integrada com atuações de freio agregando a virtude de perder 

menos desempenho longitudinal (ABE et al., 1994; ABE et al., 1996; FUKADA, 

1997; NAGAI et al., 1997). A técnica de distribuição controlada da propulsão é 

concebida para um único eixo de tração ou para veículos com tração nas quatro rodas 

(EGGER et al., 1989; GAUS, 1988; GORONCY, 1994; HIRANO et al., 1993; 

RICHTER, 1992; SAGAN & STICKEL, 1992). 

Com esterçamento, o princípio ativo é por meio de influência das forças laterais. 

Existem duas metodologias, uma para controlar o eixo dianteiro e outra para o traseiro. 

A idéia de implementar um sistema ativo de esterçamento traseiro apresenta estudos 

desde meados dos anos 80 (DONGES, 1988; DONGES et al., 1990; HIRANO, 1994; 

SANO, 1986; SATO et al., 1991). Para esterçamento controlado do eixo dianteiro 

existem diversos trabalhos e, já existem no mercado alguns veículos que o tem como 

item de série. Os trabalhos de Ackermann et al. (1996), Ahring (1993) e Krämer & 

Hackl (1996) são exemplos de como melhorar a estabilidade fazendo uso do sistema 

de direção ativo. 
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Existem ainda os trabalhos de controle de suspensão. As abordagens são 

diversificadas, desde controle de carga vertical por meio de amortecedores até 

variação de câmber. Os sistemas que regulam a variação da força normal para que a 

mesma não varie inadequadamente são freqüentes (ABE, 1991). Estes normalmente 

são atuadores hidráulicos, pneumáticos ou magnetos-reológicos que controlam a força 

vertical que em veículos é transferida pelo conjunto mola e amortecedor. O sistema de 

variação de geometria, na maioria dos estudos atua na variação do câmber do pneu, tal 

como pode ser encontrado nos trabalhos de Boulos (2006), Cangini (2006) e Randle 

(2006). 

O sistema por intervenção dos elementos de suspensão, que tende a ser uma das 

próximas aplicações em itens de série, é o controle da rolagem e das forças verticais 

nos pneus por meio de barras anti-rolagem ativas (ARC) (HENNING, 2006; REJNA, 

2004; EVERETT et al., 2000). 

 

2.2 Integração de Sistemas 

 

Tendo se em vista a gama de possibilidades acima descritas para 

aperfeiçoamento da segurança veicular por meio de sistemas ativos, pode se concluir 

que serão muitas também as diferentes possibilidades de combinar dois ou mais 

sistemas. Algumas combinações foram mais freqüentemente estudadas e 

desenvolvidas. A integração de esterçamento traseiro com atuação individual nos 

freios foi extensamente estudada por Abe (1995) e Nagai et al. (1997). Porém, não são 

planejados para atuarem conjuntamente. Cada sistema foi projetado para assumir 

diferentes funções com distintos objetivos. Este fato também está presente em diversos 

outros estudos que trabalham com combinação de sistemas ativos, no entanto, não 
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fazem uso dos sistemas para as mesmas funções, assim, deixando de considerar 

realmente os efeitos que a atuação simultânea poderia provocar, assim, não utilizando 

a técnica de integração para melhorar desempenho em situações críticas. 

Outro estudo de integração realizado por Hirano et al. (1993) combinou 

esterçamento e tração nas quatro rodas. Com o esterçamento das rodas traseiras 

melhorou-se o desempenho da dinâmica lateral do veículo, porém, com a distribuição 

dos momentos de tração não se obteve grandes melhoras, pois também não foram 

desenvolvidos para atuar conjuntamente. Eles não foram diretamente planejados para a 

mesma missão, assim, novamente outra combinação e não integração.  

Em Wallentowitz (1996), no começo dos anos 90, surge realmente o pensamento 

de integração, com sistemas ativos de segurança sendo planejados juntamente para 

funções em comum e para atuação simultânea. Neste trabalho, uma infinidade de 

técnicas de controle de dinâmica longitudinal, lateral e vertical foi considerada para 

reconhecer qual ou quais seriam, na atualidade, as mais efetivas e viáveis. Neste 

trabalho não foram apresentados cálculos ou resultados numéricos, ou seja, apenas 

idealizações baseadas em teoria. Também em Busshardt et al. (1997) foi verificada a 

idéia de integração e os possíveis produtos da técnica, seguida da apresentação de 

algumas idéias de utilização de sensores e processadores comuns, porém, os 

obstáculos estariam em custo e peso dos sistemas. 

O primeiro trabalho foi apresentado por Kawakami et al. (1992), com um 

complexo sistema integrando esterçamento nas quatro rodas (4WS), controle de tração 

(TRC), ABS e ARC. Uma realização significativa deste trabalho foi a otimização do 

uso da capacidade de aderência dos pneus traseiro em colaboração do esterçamento e 

da frenagem. 
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Usar atuação redundante é uma abordagem comum para satisfazer o contínuo 

crescimento da demanda por desempenho (CHENG & LI, 2003; LEE et al., 2001; 

ELBEHEIRY et al., 2001). 

Uma aplicação redundante implica em número de controles e atuadores maior do 

que a mobilidade do sistema. Métodos redundantes podem melhorar o desempenho do 

sistema, tolerância à falhas, confiabilidade e podem estender o envelope operacional 

em situações extremas.  No entanto, devido ao excesso de graus de liberdade, uma 

apropriada coordenação dos sub-sistemas torna-se um desafio de projeto.  

Esforços na pesquisa de coordenação de sistemas de estabilidade foram 

aplicados. Guvenc et al. (2003) propôs uma coordenação de esterçamento e frenagem 

diferenciada usando coeficientes simples para distribuir a tarefa entre o sistema de 

direção e o de freio. 

As técnicas de alocação de controles para sistemas redundantes foram estudadas 

para aplicações em aviões (BODSON, 2002; BORDIGNON & DURHAM, 1995; 

ANTONELLI & CHIAVERINI, 1998) e recentemente aplicadas para dinâmica 

veicular. 

Plumlee et al. (2004) usou programação quadrática com reguladores lineares 

quadráticos para alocar os esforços entre sistemas de freio e direção para seguir a 

velocidade angular de guinada desejada e minimizar o ângulo de deriva do veículo. 

Zegelaar et al. (2004) desenvolveu um controle integrado de sistema de freio, 

direção e barra anti-rolgem baseado em PID básico. A mesma técnica foi discutida 

mais além por Grotendorst (2004), que estudou a interferência de uma intervenção nos 

sistemas ativos. A conclusão é clara com relação à falta de métodos para estabelecer 

analítica ou numericamente a distribuição da geração do momento corretivo entre os 

sistemas. 
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Fredriksson et al. (2004) propôs o controle do veículo segundo uma abordagem 

pela resolução de uma otimização restringida. Assim, limitando as forças longitudinais 

e laterais dos pneus. No entanto, dificuldades como necessidade de tempo 

computacional, falta de modelo representativo e falta de robustez ficaram claros nas 

várias tentativas de otimização, especialmente para situações críticas 

(FREDERIKSSON et al., 2004; TONDEL & JOHANSEN 2005).  

Saeger & Gärtner (2004) estudaram as implicações da variação de força normal 

provocada pela barra anti-rolagem no sistema ESP e numa segunda aplicação de ESP 

com AFS. A discussão teórica utiliza modelos simples que não são representativos da 

dinâmica não linear do veículo. Neste trabalho não é quantificada a capacidade de 

gerar momento em guinada dos sistemas combinados devido ao grande número de 

graus de liberdade e variáveis do sistema.  

Outros trabalhos teóricos também são publicados, porém ainda é clara a carência 

de uma técnica robusta e aplicável para integrar sistemas ativos (ZUURBIER, 2005; 

FIEDLER et al., 2005; WANG & LONGORIA, 2006). 

Na atualidade, as montadoras estão desenvolvendo pesquisas na área e alguns 

poucos resultados já podem ser vistos em itens de série.  

A tendência observada é uma primeira integração de ESP com direção dianteira 

ativa (AFS) e na seqüência mais uma integração com ARC. Portanto, sistemas de 

controle de vários subsistemas serão integrados num controle central capaz de realizar 

uma maior coordenação e interação (TOKUDA, 1988 e CHIKAMORI et al., 1989; 

KIENCKE & NIELSEN, 2001). 
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3. Sistema 

 

 

Este capítulo explica alguns princípios fundamentais da dinâmica veicular. As 

forças que determinam à dinâmica do veículo são geradas pelos pneus. Tais forças são 

influenciadas por diversos fatores importantes como torques aplicados na roda, 

esterçamento do pneu e variação da força normal. Na seqüência, a técnica de 

modelagem multicorpos é introduzida e o desenvolvimento do modelo a ser utilizado 

no projeto do controlador é detalhado. Para este trabalho, o sistema de referência e os 

conceitos utilizados são os mesmos definidos pela norma SAE J670e (1976). 

 

3.1 Dinâmica Veicular 

 

Os primeiros estudos das características de dirigibilidade devem-se 

principalmente a Maurice Olley (OLLEY, 1934), que foi o pioneiro em descrever com 

maiores detalhes o comportamento do veículo ao realizar curvas. Também contribuiu 

para o conceito de veículo sobreesterçante (OS) e subesterçante (US) sob uma 

abordagem linear. As definições e caracterizações de tais comportamentos foram 

futuramente mais desenvolvidas por Milliken & Milliken (1995), Segel (1956) e 

Gillespie (1992). 

Segundo Hagazy & Rahnejat (2000) os modelos lineares fornecem resultados 

acurados até a aceleração de 0,3 g e apenas para condições de alta aderência. Os 
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veículos modernos facilmente chegam a acelerações laterais de 0,8 g. Mchenry (1968) 

foi o primeiro a desenvolver um modelo de veículo não linear. 

As forças que aceleram o carro no plano horizontal se originam principalmente 

nos pneus, e o entendimento delas é uma chave para aplicação de controle de dinâmica 

veicular. Estas forças são responsáveis pelo controle e pela estabilidade do veículo.  

As forças e momentos no plano horizontal são: a força longitudinal Fl, a força 

lateral Fs e o torque auto-alinhante Mz que atuam na região de contato do pneu com o 

pavimento. Outra força de importância é a força normal definida por Fz, e na figura 3.1 

pode-se observar um esquema das forças e momentos descritos no pneu. 

 

 

Figura 3.1: Esquema descritivo do pneu 

 

O escorregamento longitudinal, gerado com a manipulação do torque no eixo de 

rotação do pneu, define a criação de forças que aceleram ou desaceleram o veículo 

longitudinalmente. A manipulação de tais torques pode ser realizada pelo sistema de 

freio ou de tração. Tal escorregamento é definido por sl. O escorregamento lateral é 

responsável pela geração de forças laterais, assim, com o esterço de um pneu, surgem 
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as forças laterais para controle de trajetória ou estabilização. Este é expresso como o 

ângulo de deriva do pneu: α. As forças laterais podem ser manipuladas através do 

esterçamento das rodas, criando ângulo de deriva do pneu. Algumas velocidades 

também devem ser citadas: velocidade linear longitudinal vx, velocidade linear lateral 

vy e velocidade angular de rotação do pneu ω. 

Com estas definições, a relação entre os escorregamentos e as forças no pneu 

pode ser examinada, sendo as propriedades em regime de estado examinadas 

primeiramente. A geração de forças é muito não linear em função dos 

escorregamentos, como se pode observar nas figuras 3.2 e 3.3 que apresentam 

diagramas típicos desta relação. 

 

 

Figura 3.2: Diagrama típico de força longitudinal 
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Figura 3.3: Diagrama típico de força lateral 

 

O pneu tem uma característica que para pequenos valores de escorregamento a 

força é gerada quase que linearmente proporcional ao escorregamento. Com o 

aumento do mesmo, a força atinge um pico de saturação e em seguida declina. No 

diagrama, a força longitudinal atinge o valor máximo para aproximadamente 18% de 

escorregamento em condição de asfalto seco e a força lateral para 6° de ângulo de 

deriva do pneu para máximo carregamento. Observe que estes valores se alteram para 

diferentes condições de carregamento vertical ou nível de aderência. 

Quando são geradas forças nas duas direções, existe uma interferência, assim, a 

força lateral é influenciada também pelo escorregamento longitudinal do pneu e vice 

versa. Assim, existe o estudo de escorregamento combinado e uma curva típica pode 

ser vista na figura 3.4. A força lateral é máxima quando o escorregamento longitudinal 

do pneu é zero e, com o aumento de tal, seja em aceleração ou frenagem, a força 

lateral máxima diminui.  
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Figura 3.4: Escorregamento combinado 

 

Outro aspecto importante é a sensibilidade do pneu a força normal, pois quanto 

maior for a força normal, maior será a capacidade de gerar força horizontal, no 

entanto, não será linearmente proporcional, assim, representando mais uma não-

lineridade da dinâmica veicular. Para os pneus da atualidade, a influência é maior para 

força lateral e tal comportamento pode ser observado nas figuras 3.5 e 3.6. 
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Figura 3.5: Sensibilidade da força lateral a carga normal para ângulo de deriva do pneu 

de 5° 

 

 

Figura 3.6: Força lateral e longitudinal combinadas 

 

Essa dependência por parte da força normal pode ser visualizada pelo gráfico 

com os valores máximos dos coeficientes de aderência em ambas as direções pela 
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força normal (figura 3.6). Ambas as curvas apresentam gradiente negativo, o que 

implica que o coeficiente de aderência para gerar forças no plano horizontal se reduz 

com o aumento da força normal. E pode-se evidenciar que as características laterais 

apresentam uma não linearidade maior. Para o círculo de forças combinadas, isto 

significa que um aumento na força normal faz com que o envelope fique mais elíptico. 

A dependência para valores pequenos de escorregamento pode ser analisada na figura 

3.7 com os valores de rigidez para força longitudinal do pneu e rigidez para força 

lateral do pneu em função da força normal. 

 

 

Figura 3.7: Rigidez do escorregamento longitudinal do pneu e rigidez da deriva 

do pneu 

 

O torque auto-alinhante tem origem na forma da geração da força lateral na 

região de contato do pneu com o pavimento. Esta forma é distorcida e não simétrica. 

Esta distorção elástica aumenta da frente para a traseira e resulta em uma distribuição 

não homogênea da força lateral ao longo da região de contato. Essa distribuição 

desigual origina o torque auto-alinhante. Para altos valores de ângulo de deriva do 
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pneu, a parte posterior da região de contato estende lateralmente pelo plano e isto 

reduz a quantidade de torque. Quando o pneu está perto da região de saturação, o 

torque auto-alinhante é reduzido até quase zero e em alguns caso pode ser negativo. 

Outra característica relevante é a variação da força gerada pelo pneu em função 

das diferentes velocidades que o carro pode ser submetido. O fato do pneu estar 

girando e também a condição de existir uma velocidade diferente nos pontos de 

contato com o pavimento provoca mais esta expressão de não linearidade do pneu 

como pode ser visto na figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Sensibilidade do escorregamento longitudinal do pneu pela 

velocidade 

 

O entendimento da combinação das forças laterais e longitudinais é fundamental 

para desenvolvimento de controle de dinâmica veicular, visto que nas situações 

críticas ambas estarão sendo solicitadas e nas regiões limites. 
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Durante a condução do veículo, o mesmo está sempre submetido a acelerações 

laterais na execução de curvas e acelerações longitudinais por conta de frenagem ou 

aceleração. Como o centro de massa não está localizado verticalmente junto ao ponto 

de contato dos pneus com a via, surge um momento que provoca a transferência da 

reação normal de uma extremidade a outra. Essa transferência é proporcional à 

geometria intrínseca ao posicionamento dos pneus e da distribuição das massas e ao 

vetor de aceleração resultante no veículo. Essa transferência de reação normal é 

responsável pela variação da força normal nos pneus e como explicado anteriormente, 

isto modifica a geração de forças no plano horizontal. 

Para entendimento dos mecanismos de controle a serem utilizados, faz se 

necessário o entendimento da transferência de reação normal quando o veículo estiver 

sujeito à aceleração lateral. Nesta situação define-se o momento de rolagem.  

Para estudo da dinâmica de rolagem, o corpo do veículo é considerado como um 

corpo rígido suspenso pelas suspensões dianteira e traseira, sendo definido também um 

eixo de rolagem pelos centros de rolagem dianteiro e traseiro. Neste eixo são 

transmitidas as forças e momentos para o sistema de suspensão. O momento gerado 

pela aceleração lateral aplicada no corpo na altura do centro de massa do corpo rígido 

até o eixo de rolagem é resistido pela rigidez de rolagem composta por elementos da 

suspensão dianteira e traseira. Observa-se que o fato de tal resistência ser resultado da 

cooperação de sistemas dianteiros e traseiros faz com que ao alterá-los de forma 

apropriada, pode-se manipular a distribuição da resistência deste momento entre a 

suspensão dianteira e a traseira. Um destes componentes é a barra estabilizadora, 

sendo assim, este elemento pode ser utilizado para alterar a força normal nos pneus. 
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Figura 3.9: Veículo em circuito de escorregamento 

 

Um dos métodos mais antigos no desenvolvimento de dinâmica veicular é a 

realização de curvas em regime estacionário e baseando-se neste teste usualmente 

explicam-se alguns dos conceitos e termos importantes utilizados neste trabalho. A 

figura 3.9 ilustra o esboço de um veículo com velocidade V realizando uma curva de 

raio R. O movimento de curva é iniciado com um ângulo de esterçamento δ. Para que 

o veículo sustente o movimento de curva, surge a aceleração lateral. Esta aceleração é 

resultado das forças nos pneus provocadas pelo surgimento dos escorregamentos 

laterais.  

Devido a tais escorregamentos, a velocidade do veículo não é necessariamente 

paralela ao eixo longitudinal, formando um ângulo β, chamado de ângulo de deriva do 

veículo. O ângulo entre o eixo longitudinal do veículo e o eixo fixo na via é chamado 

guinada: φ. As taxas de variação do ângulo de deriva do veículo e da guinada no 
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tempo são chamadas respectivamente de velocidade angular de deriva do veículo (β`) 

e velocidade angular em guinada (r). 

 

3.2 Modelagem Matemática 

 

A ciência e a matemática são meras ferramentas desenvolvidas pelo homem na 

tentativa de formular e prever o complexo comportamento do mundo real. Modelos 

lineares são geralmente utilizados para representação de sistemas mecânicos. No 

domínio das freqüências, as auto-propriedades permitem identificar, de forma 

abrangente, o comportamento dinâmico. Entretanto, os sistemas reais possuem 

inúmeras não linearidades, cujo comportamento geral é calculado no domínio do 

tempo.  

Somente o fenômeno real, na sua mais completa magnitude, pode ser utilizado 

como referência para a avaliação de um modelo ou método de cálculo não linear. No 

entanto, como o sistema real possui inúmeras variáveis, uma medição para completa 

quantificação de seu comportamento dinâmico demanda um esforço de 

experimentação e análise muito grande. Simplificações na realização das medições 

acabam por produzir informações incompletas que podem comprometer a significância 

dos resultados. 

As dificuldades do processo de medição, da aleatoriedade e da não linearidade 

dos sistemas reais limitam a representatividade dos resultados. Devido a estas 

limitações, a proposição de estudo com definição precisa das características do sistema 

permite conceber modelos e gerar resultados padronizados. Isto facilita a tarefa de 

construção do modelo e permite comparação de resultados. 
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O uso de modelos matemáticos na dinâmica de veículos é um dos mais 

importantes recursos de desenvolvimento de produto para a indústria automobilística. 

Ele proporciona grande redução de custos e tempo de análise e, desenvolvimento do 

automóvel. A modelagem para estudo da dinâmica veicular se baseia em três grandes 

áreas: veículo, condutor e meio. Na dinâmica de veículos encontram-se duas 

abordagens: modelos simples, obtidos manualmente, através da aplicação de 

princípios físicos a modelos bastante simplificados do comportamento do veículo e, 

modelos complexos, obtidos com o auxílio de computadores baseados em descrição 

detalhada do veículo e seus subsistemas. 

O modelo matemático de um veículo deve operar segundo muitos requisitos 

operacionais como, por exemplo, simulações dinâmicas e controle em malha fechada. 

Para simples simulação, um modelo comum deve prover um ambiente de fácil 

manipulação das características de influência, enquanto que para projetar o controle, 

deve ter acesso aos efeitos provocados pelos atuadores.  

Atualmente, o desenvolvimento de sistemas ativos de controle utiliza sistemas 

simples e apresentam bons resultados. Quando se busca a integração de sistemas, 

diferentes modelos devem ser analisados simultaneamente. Tendo-se em vista o 

processo de instalação, quando serão feitos os ajustes na fase de testes práticos, 

conclui-se que são necessários modelos de alta fidelidade, tanto para possibilitar a 

coordenação correta dos distintos sistemas como para reduzir o tempo de ajustes na 

implementação. 

Como a técnica desenvolvida necessita de um modelo de alta fidelidade para a 

dinâmica veicular, optou-se por modelagem multicorpos. No entanto, a complexidade 

dos atuadores que condenam sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos foi 

implementada por programação em blocos usando tabelas de correspondência, 
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equações diferenciais e analíticas. Assim, o modelo matemático é concebido por dois 

softwares distintos: ADAMS e Simulink. 

A modelagem matemática inicia com a descrição do modelo físico do sistema 

que contenha os aspectos relevantes ao estudo, juntamente com as hipóteses 

simplificadoras estabelecidas. Depois se obtém as equações constitutivas que 

descrevam matematicamente o comportamento das grandezas do sistema.  

Um modelo analítico segundo Silani et al. (2002) foi construído em Simulink 

para ser usados no estudo de momentos em guinada, plano de fase e o treinamento do 

controlador. O modelo analítico com as equações descritas encontra-se no APÊNCICE 

B. 

 

3.3 Técnica MBS 

 

A dinâmica de sistemas multicorpos é baseada na mecânica clássica, sendo 

definida como um sistema mecânico que possui dois ou mais corpos com vários graus 

de liberdade. O elemento mais simples é a partícula livre das equações de Newton 

publicada em 1686, porém, o conceito de corpo rígido foi introduzido por Euler em 

1775. Os corpos rígidos estão sempre vinculados de alguma forma entre eles ou com o 

sistema inercial. Sistemas de corpos rígidos vinculados foram estudados por 

D´Alembert em 1743. Em 1788, Lagrange formalizou matematicamente os conceitos 

de D´Alembert utilizando o princípio do trabalho virtual para obter equações 

diferenciais (SCHIEHLEN, 1997). 

 Assim, os movimentos de um MBS são governados por expressões matemáticas 

chamadas de equações dinâmicas de movimento. Estas equações são compostas por 

um conjunto de equações diferenciais, eventualmente acrescidos de algumas equações 
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algébricas. Um enfoque baseado em velocidades generalizadas, identificadas como 

velocidades parciais, foi apresentado por Kane & Levinson (1985), resultando numa 

descrição compacta de sistemas multicorpos pelas equações de Kane.  

As equações diferenciais são expressões das leis físicas, geralmente descritas 

pelo formalismo newtoniano, que descrevem os movimentos dos corpos rígidos. As 

equações algébricas levam em consideração as restrições impostas pela geometria do 

sistema ou de seus movimentos, tais como a ligação entre dois corpos adjacentes, ou 

mesmo características particulares de contato entre dois corpos. 

Para a construção do modelo, a ser utilizado para o projeto do controlador, foi 

utilizado o software ADAMS que possui uma interface gráfica que facilita o processo, 

pois as equações são geradas pelo programa, sendo de responsabilidade do usuário 

apenas compor o sistema com elementos visuais e fornecer os dados dimensionais, de 

massa, de rigidez e outros mais, correspondentes ao modelo físico. 

As variáveis de estado de um sistema S em um referencial inercial A formam um 

conjunto de quantidades escalares que permite a descrição da configuração e dos 

movimentos de todas as partículas Pi pertencentes a S. Para o modelo MBS as 

variáveis de estado podem ser definidas como as coordenadas generalizadas e as 

velocidades generalizadas. Estas coordenadas são, para a configuração de S em A, a 

localização de cada centro de massa e a orientação de cada corpo em particular. As 

velocidades generalizadas, na mesma configuração, definem o movimento de qualquer 

Pi. 

O ADAMS possui rotinas elaboradas para geração das equações e para a solução 

do sistema, possuindo aplicativos de pré e pós-processamento. Isto facilita a criação do 

modelo e posteriormente a realização das tarefas de análise e apresentação dos 
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resultados. A forma de construção das equações dinâmicas de movimento está baseada 

no método de Lagrange (MCGRATH et al., 1991).  

Portanto, o método de resolução de equações segue as seguintes etapas: arranjo 

das equações diferenciais com restrições algébricas; equações não lineares resolvidas 

pelo método iterativo de Newton-Raphson, sistema linear de equações, eliminação 

gaussiana, decomposição, pivotamento e redimensionamento; matrizes esparsas e 

decomposição simbólica. 

O modelo multicorpos é caracterizado como tendo um conjunto de corpos 

interagindo através de juntas, forças ou movimentos pré-estabelecidos. Cada corpo 

possui um sistema de coordenadas local, chamados de sistema de referência do corpo, 

em relação ao qual estão definidas as propriedades de inércia. O número de 

coordenadas generalizadas é seis: três translações e três rotações. 

O comportamento dinâmico de um sistema mecânico, com pequena ordem de 

grandeza de velocidades envolvidas, pode ser adequadamente descrito pelas leis de 

movimento de Newton da mecânica clássica em suas numerosas variações. As 

descrições típicas incluem as equações Newton-Euler, as equações de Lagrange, 

princípio de Jourdain, princípio de D´Alembert. 

 

3.3.1 Descrição do Modelo MBS 

 

O modelo é composto por: quatro pneus, uma suspensão dianteira do tipo 

Macpherson, uma suspensão traseira do tipo eixo-rígido, o sistema de direção com um 

par pinhão-cremalheira, o sistema de tração é representado por um motor e uma caixa 

de câmbio com cinco marchas. E, por fim, o chassi que une todos os outros sistemas. 

O modelo possui 22 graus de liberdade. 
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Na década de 90, um modelo de dinâmica de pneu para diferentes áreas de 

aplicação como dirigibilidade, vibração e durabilidade foi desenvolvido pela Delft 

University of Tecnology em cooperação com a TNO Automotive. O modelo consiste 

dos seguintes componentes: a região de contato que utiliza a Fórmula Mágica, um anel 

rígido suportado elasticamente para descrever os primeiros modos de vibrar e um 

modelo para obstáculos (ADAMS, 2005). Este modelo introduz características 

dependentes da velocidade e da força normal. A figura 3.10 apresenta um rascunho 

descritivo do modelo. O modelo SWIFT pode ser aplicado quando as freqüências de 

interesse estão até 80 Hz, dentro dos limites utilizados para projeto de controle com 

intervenção de freio (ZEGELAAR, 1998). 

 

 

Figura 3.10: Modelo SWIFT 

 

Importante observar que o modelo não considera o desgaste dos pneus com o uso 

por não fazer parte do escopo de estudo e do desenvolvimento, tornando-se assim, 

uma possibilidade futura de investigação. Os modelos possuem juntas fixas em cada 
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roda, conectando ao cubo de roda do sistema de suspensão. As manobras utilizadas 

neste estudo necessitam apenas um modelo em duas dimensões para representar a 

pista, no entanto, prevendo futuras aplicações, o modelo foi escolhido para ser capaz 

de relacionar-se com pistas em três dimensões. 

Para suspensão dianteira foi escolhido o modelo MacPherson, que é 

provavelmente o mais comum utilizado na dianteira de carros de passeio. Ela tem uma 

estrutura telescópica incorporada no amortecedor. A figura 3.11 ilustra o modelo 

virtual utilizado.  

 

 

Figura 3.11: Suspensão MacPherson 

 

O modelo da suspensão faz a interface entre as forças e os momentos gerados no 

pneu e o chassi. O modelo é composto por amortecedor e mola não lineares, uma 

bandeja inferior e o elemento telescópico do amortecedor. O sistema de suspensão 

dianteiro também possui uma conexão com o sistema de direção. As buchas que 
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conectam os elementos da suspensão com o chassi são elementos elásticos com rigidez 

não linear. 

A suspensão traseira é do tipo eixo-rígido, conceito aplicado somente na traseira 

e também muito comum em carros de passeio. Ela representa uma suspensão 

dependente sem função de esterçamento, como pode ser visualizado na figura 3.12. O 

elemento que conecta as duas extremidades é um corpo flexível que trabalha torção. 

Assim como o modelo dianteiro, apresenta amortecedor e mola não lineares e buchas 

de conexão com rigidez.  

 

 

Figura 3.12: Suspensão traseira tipo eixo-rígido 

 

A figura 3.13 é o modelo virtual do sistema de direção também muito comum em 

carros de passeio. O sistema possui um pinhão e uma cremalheira que são acionados 

pelo volante de direção.  
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Figura 3.13: Sistema de direção 

 

O pinhão transfere o movimento rotacional do volante para a cremalheira que 

trabalha com movimento linear. A cremalheira aciona as barras de direção que por sua 

vez estão conectadas aos elementos de suspensão. Portanto, o sistema apresenta 

algumas elasticidades, algumas interdependências com o movimento da suspensão e 

outras características para representar o sistema real com alta fidelidade. 

O modelo do sistema de freios apresenta algumas diferenças em razão do uso de 

um sistema construído para representar os atuadores. A parte correspondente ao 

modelo MBS são torques aplicados nas rodas, assim, ficando todo o cálculo do 

sistema hidráulico realizado no Simulink. Portanto, na modelagem do veículo em 

ADAMS, não existe o subsistema freio. 

Outro componente é o sistema de acionamento, que é composto pelo motor, pela 

caixa de redução e pelo diferencial, porém, em algumas simulações o sistema é 

simplificado a um torque, aplicado aos pneus, constante ou controlado para manter a 

velocidade constante. O sistema está conectado ao chassi por buchas semelhantes às da 

suspensão. O veículo é de tração dianteira e o conjunto de acionamento está localizado 

na parte frontal do veículo. A figura 3.14 é a representação do modelo virtual do 
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sistema de acionamento. O modelo do motor usa um mapa tridimensional que 

relaciona percentual de abertura de borboleta, torque de saída do motor e a rotação de 

saída do motor. 

 

 

Figura 3.14: Sistema de acionamento 

 

Por fim, o subsistema chassis é modelado como sendo um corpo rígido, tendo 

sua massa concentrada e momentos de inércia em relação ao centro de massa. 

Diferente dos outros subsistemas, o subsistema chassis não possui juntas. 

Os demais subsistemas trocam informações e são conectados ao subsistema 

chassis através de comunicadores. A figura 3.15 ilustra o modelo conectado. Ao 

subsistema chassis são aplicados elementos de força, que poderão ou não ser função da 

velocidade, representando as forças aerodinâmicas sobre o veículo. 
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Figura 3.15: Modelo 

 

Os parâmetros principais do modelo do veículo são aqui descritos. A massa 

suspensa do veículo é de 1600 kg, enquanto a massa não suspensa de cada lado da 

dianteira é 70 kg e da traseira é 60 kg. A distância do eixo dianteiro até o centro de 

massa do veículo é 1100 mm e do eixo traseiro é 1400 mm.  

O momento de inércia em guinada é 2000 kg.m², em pitch é 1700 kg.m² e em 

rolagem é 900 kg.m². A bitola é 1600 mm. A altura do centro de rolagem em condição 

estática é 400 mm no eixo dianteiro e zero no eixo traseiro. A altura do centro de 

massa do veículo até o pavimento é 700 mm. 

 

3.4 Modelo do Condutor 

 

O modelo do condutor é desenvolvido em Simulink e tem como informações de 

saída: deslocamento do pedal de freio e ângulo de esterçamento. Outras informações 

como pedal de acelerador e marcha selecionada não serão utilizadas no projeto. O 

modelo pode operar em malha aberta ou fechada, dependendo da manobra a ser 
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executada. O modelo com realimentação é baseado nos modelos de direção e freio de 

Horiuchi et al. (1999). 

Para as simulações de malha aberta, serão aplicadas entradas pré-estabelecidas 

no sistema de freio ou direção, independente da reação do veículo. Em algumas das 

simulações, a opção de usar um modelo em malha aberta é em razão de facilitar a 

avaliação dos algoritmos de controle, que serão submetidos a situações idênticas.  

 

3.5 Sensores e Atuadores 

 

Os modelos dos sensores são bem simplificados, sendo apenas conversores em 

formato discreto de freqüência com valores de saturação, que são compatíveis com os 

limites de utilização. Os sensores possuem saturação, no entanto, não foram 

observadas nas simulações. Os sensores trabalham com freqüência de amostragem de 

1 kHz. 

Os sensores são: os quatro de rotação das rodas, dois de pressão de freio, 

velocidade angular em guinada, aceleração lateral e longitudinal, ângulo do volante, 

posição do motor do sistema de direção, posição da cremalheira e duas posições das 

barras anti-rolagem. 

Os atuadores são quatro, um para cada sistema ativo: freio, direção e barra anti-

rolagem dianteira e traseira. Note que o freio possui quatro canais de saída, um para 

cada roda. Todos os modelos aqui apresentados foram obtidos de uma parceria entre a 

universidade TUM (Technische Universität München) e a montadora BMW.  

Alguns métodos de AFS foram pesquisados (DOMINKE & RUCK, 1999; 

SEGAWA et al., 2002). O sistema de direção ativa desenvolvido pela BMW possui 

um sistema de engrenagem planetária com duas entradas. Uma é proveniente do 
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esterçamento do condutor e a outra é a ação corretiva do controle. A única saída que é 

conectada ao pinhão. A engrenagem planetária é capaz de adicionar ou subtrair ângulo 

do comando originado pelo condutor que é transmitido pela engrenagem interna. Para 

tanto, a engrenagem externa é controlada por um motor elétrico. Com este mecanismo, 

diversas funções para conforto, dirigibilidade e segurança podem ser aplicadas. 

O modelo é representado pelo diagrama de blocos na figura 3.16. O modelo 

matemático desenvolvido em Simulink pode ser visualizado na figura 3.17. 

 

 

Figura 3.16: Esquema de engrenagens 
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Figura 3.17: Diagrama de blocos em Simulink do sistema de direção  

 

Para adaptar ao modelo MBS, o ângulo final obtido no Simulink entra como 

ângulo no volante de direção do modelo do ADAMS. 

Alguns modelos de sistemas ativos de freio foram considerados para o uso no 

estudo (ASSADIAN, 2001; LI et al., 2001; DRAKUNOV, 1995). O modelo escolhido, 

descrito por Schuller (2004), foi desenvolvido pela BOSCH e pela BMW sendo 

representado no esquema hidráulico da figura 3.18. Baseado em um modelo 

construído na plataforma AMESim foi obtido, por exportação, um modelo em 

Simulink (GAUSEMEIER & LÜCKEL, 2000). Este modelo em Simulink considera o 

sistema hidráulico que transmite os comandos do condutor ao sistema mecânico que 

gera o atrito. O sistema hidráulico considera as válvulas magnéticas, os reservatórios 

pressurizados, os amortecedores, a bomba de fluido, os ganhos de pedal e o servo-

vácuo. O sistema mecânico é composto por freios a disco. O diagrama de blocos da 

figura 3.19 é a representação em Simulink do modelo do sistema de freio. 
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Figura 3.18: Diagrama hidráulico do sistema de freio 
Fonte: SCHULER (2004) 
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Figura 3.19: Diagrama de blocos do sistema de freio em Simulink 

 

Diversas técnicas para controle do momento torcional da barra anti-rolagem 

foram estudados (KONIK et al., 2000; SMAKMAN, 2000; ZANTEN et al., 1996; 

SAEGER & GÄRTNER, 2004). O sistema escolhido foi desenvolvido por Konik et al. 
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(2000) para uso do grupo BMW e é um sistema eletromecânico não linear 

representado por uma tabela de Simulink que foi calibrada na TUM. Os dados da 

matriz obtidos em laboratório constam no relatório (WINTENBER, 2005). A matriz 

utiliza valores de torque desejados como entrada e apresenta os valores de saída 

referentes as medições de calibração do modelo, considerando assim o “threshold”, as 

inércias, rigidezes e amortecimento do sistema. 

 

3.6 Ambiente de Simulação 

 

O aumento do uso dos controles automotivos que afetam o comportamento 

dinâmico veicular criou uma necessidade de uma técnica mais efetiva de análise do 

acoplamento entre as teorias de controle e as de modelagem. Tipicamente, modelos 

matemáticos de veículos são simplificados nos termos de dinâmica veicular. A co-

simulação provê uma representação mais completa do sistema de controle e da 

dinâmica veicular por selecionar capacidades especificas.  

O uso do modelo MBS é de grande importância quando se pretende atingir 

resultados válidos com a integração e também otimização do controlador. (COSTA 

NETO, 1992) 

Existem duas abordagens possíveis para simular sistemas complexos de controle 

e modelos veiculares do ADAMS. A primeira técnica é escrever o sistema de controle 

e a própria planta no ADAMS e simulá-los no mesmo ambiente. Esta técnica pode 

introduzir inúmeras dificuldades e provocar erros durante a simulação, além de ser 

limitada com relação a alguns tipos de controle (VILLEC, 1998).  

A segunda abordagem é escrever o sistema de controle em algum software 

compatível com ADAMS e conectar a simulação deste código com o ADAMS por 
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meio da execução do “solver” (BARBIERI, 2002). Este método é mais automático, no 

entanto a simulação exigirá maior tempo computacional. 

O modelo descrito foi construído no software ADAMS e utilizando uma função 

do pacote de controle foi gerado um bloco compatível com o Simulink. Este bloco 

representa as funções do que foi criado em ADAMS e funciona como interface de co-

simulação no ambiente Simulink.  

Este bloco, bem como a plataforma completa de desenvolvimento do trabalho 

em Simulink, pode ser visualizado na figura 3.20. Esta integração possibilitou a 

utilização do mesmo modelo em softwares diferentes, realizando a troca de 

informações entre o modelo e o controlador em um mesmo passo de integração. 

 

 

Figura 3.20: Diagrama de blocos com modelos de simulação 

 

Ao solicitar a execução de uma simulação do modelo do Simulink, uma janela 

do “solver” é aberta e inicia-se então o processo de co-simulação. 
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O Simulink inicia a sessão comandando o modelo do ADAMS para encontrar a 

posição de equilíbrio para as devidas condições iniciais com uma simulação e executar 

o primeiro passo de integração. Durante este tempo, as variáveis passadas ao ADAMS 

são estabelecidas como condições iniciais. Assim que o ADAMS completa o primeiro 

passo de integração, o Simulink utiliza os dados de saída passados pelo ADAMS para 

calcular as soluções. E quando o primeiro passo de integração é finalizado, o Simulink 

comanda que o ADAMS integre o próximo passo. Este processo se repete até que a 

simulação termine. O período interação entre os softwares é de 0,0001 segundos. 

O software de MBS resolve as equações, analítica e numericamente, a fim de 

obter o comportamento estimado do sistema. As equações dinâmicas são geradas 

segundo método de Lagrange, em seguida faz-se uso da técnica conhecida como 

preditor-corretor e do método Newton-Rapson para obter as soluções. O ADAMS gera 

matrizes de elasticidade para os subsistemas. Esta matriz relaciona os deslocamentos 

lineares e angulares dos elementos para variações de forças e momentos. Esta matriz é 

dinâmica, sendo novamente calculada para cada passo. 

O programa ADAMS, baseado na adequação de variáveis e equações ao método 

numérico utilizado, adota um conjunto redundante de 15 equações de primeira ordem 

para cada corpo, correspondendo às relações cinemáticas, equações dinâmicas e de 

energia. Um algoritmo Newton-Rapson é utilizado para a solução da parte algébrica, 

ao passo que o método de Gear é utilizado para integração das equações diferenciais 

(RYAN, 1993). Implementações numéricas como eliminação de Gauss e tratamento de 

matrizes esparsas, permitiram aumentar a eficiência do programa. 

Assim, o modelo do veículo no ADAMS responde as entradas representativas do 

condutor e estabelecidas por cada manobra com velocidades e acelerações que são 



70 
 

 

transmitidas para o Simulink que são por sua vez utilizadas pelo controlador e 

condutor para conduzir ou corrigir a trajetória e velocidade.  

 

3.7 Estabilidade  

 

O tema estabilidade veicular ainda continua sendo razão de pesquisas por parte 

da indústria e do meio acadêmico. As definições são diversas e as variáveis para 

determiná-la também. Veículos de passeio exibem diversas características dependendo 

das condições as quais estão submetidos e um dos objetivos de controle é manter o 

veículo estável em todas as circunstâncias. Para este projeto a estabilidade direcional, 

referente à trajetória do veículo, refere se a tendência do sistema retornar a condição 

previamente estabelecida após o distúrbio do equilíbrio. 

Esta definição de estabilidade de dinâmica veicular se refere ao regime 

estacionário de acordo com a terminologia subesterçante ou “understeer” (US), neutro 

ou “neutralsteer” (NS) e sobreesterçante ou “oversteer” (OS). Discussões detalhadas 

podem ser encontradas na literatura (GILLESPIE, 1992; MILLIKEN & MILLIKEN, 

1995; DIXON, 1996). 

Um tratamento foi apresentado por Gillespie (1992) e decomposto em diversos 

fatores que influenciam, incluindo rigidez lateral, cambagem, esterçamento por 

rolagem, torque auto alinhante e transferência lateral de carga. A análise discute 

diferentes parâmetros que afetam a descrição de dirigibilidade. Primeiramente as 

forças dos pneus são tratadas apenas linearmente e fenômenos de transferência de 

carga são simplificados usando polinômios de segundo grau. 

Milliken & Milliken (1995) também desenvolveu discussões sobre US, NS e OS 

para pneus lineares, porém reconheceu que só podem ser aplicados a pequenos valores 
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de aceleração lateral. Pneus e características do veículo não lineares são analisados 

segundo o método dos momentos. Este método caracteriza o regime estacionário de 

dirigibilidade examinando mapas do momento em guinada pela aceleração lateral. A 

análise não é diretamente ligada aos parâmetros físicos, pois é obtida por simulações 

numéricas. 

Gillespie e Milliken também discutiram a idéia de velocidade crítica para OS. 

Esta velocidade é tal que, em um teste de raio constante, o esterçamento retorna para 

zero. Karnopp (2004) discutiu brevemente a propriedade não linear das forças dos 

pneus na classificação. 

Estas classificações de dirigibilidade permitem a definição de limites de 

estabilidade. Não obstante, US, NS e OS pode ser quantificado segundo um gradiente 

subesterçante. Gillespie (1992) define a velocidade crítica como sendo limite de 

estabilidade. Milliken & Milliken (1995) provê discussão adicional sobre estabilidade 

usando resposta do veículo para ângulo de deriva do veículo como entrada. Este tipo 

de análise é simples, uma vez que esterçamento e ângulo de deriva do veículo podem 

ser impostos para estabelecer a força nos pneus. 

A bifurcação de Hopf (NAYFEH & BALACHANDRAN, 1995) e ciclo limite de 

estabilidade são examinados para veículos sobre trilhos. Limites de estabilidade 

também são requeridos para definir perda do controle sobre o veículo durante testes 

para caracterização transiente. Forkenbrock (2005) apresenta um desenvolvimento de 

uma norma NHTSA para definir perda de estabilidade durante manobra com entrada 

senoidal no sistema de direção. 

Existem trabalhos realizados para definir a estabilidade usando representação de 

estados. Karnopp (2004) usou representação de estados para abordar estabilidade do 

modelo linear de dois graus de liberdade e calculou soluções de equilíbrio dinâmico 
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em regime estacionário foram calculadas. Ono et al. (1998), apresentou um modelo 

similar usando forças não lineares para os pneus e discutiu brevemente as variações 

com relação ao esterçamento. 

Inagaki et al. (1994) introduziu ao estudo de estabilidade veicular a técnica de 

análise pelo plano de fase, sendo esta ferramenta visual utilizada para interpretar a 

teoria de estabilidade segundo Lyapunov. O plano de fase pode ser encontrado 

resolvendo as equações diferenciais analiticamente ou numericamente. Nguyen (2005) 

apresenta um estudo mais evoluído sobre plano de fase, permitindo estudar 

estabilidade de uma maneira mais abrangente. Também provê discussão detalhada em 

uma abordagem física com aplicações práticas. 

A razão pela qual o plano de fase é examinado neste projeto é em virtude da 

dinâmica lateral dominante poder ser representada por um sistema de segunda ordem 

(INAGAKI, 1994). O plano de fase provê uma forma única de identificar o 

comportamento de sistemas sobre uma faixa de diferentes condições. A interpretação 

mais básica relata o regime estacionário ou quase estacionário e pode ser utilizada para 

uma aproximação de regime transiente. 

A estabilidade do sistema não linear será examinada com o sistema invariante no 

tempo. O sistema é descrito pelos estados, pelas entradas, pelas saídas e as relações 

não lineares entre os mesmos: 

 

),( uxfx =
•

       (3.1) 

),( uxgy =        (3.2) 
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O ponto de equilíbrio é caracterizado pelo fato dos estados do sistema assumirem 

valores constantes, assim, as derivadas dos estados serão zero. O sistema pode ter um 

ou mais pontos de equilíbrio.  

 

0=
•

x         (3.3) 

 

O sistema pode atingir o ponto de equilíbrio quando a entrada do mesmo for 

escolhida constante: 

 

u = uconst       (3.4) 

 

No estudo de sistemas não lineares a definição de estabilidade mais aceita é 

segundo Lyapunov que diz que o ponto de equilíbrio de um sistema dinâmico com 

entradas constantes é estável, quando o sistema de estados permanece a uma distância 

do ponto de equilíbrio para todo tempo depois da condição inicial, desde que o estado 

inicial esteja perto do equilíbrio.  

Para um sistema dinâmico de segunda ordem, linear ou não, uma representação 

originária nas equações 3.1 e 3.2 é: 

 

),,( uxxfx
•••

=       (3.5) 

 

Este sistema pode ser descrito da seguinte forma: 

 

21 xx =
•

       (3.6) 
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),,( 212 uxxfx =
•

      (3.7) 

 

Portanto, agora o sistema está descrito pelos dois estados e pelas duas equações 

diferenciais de primeira ordem. A vantagem desta representação é que um estado é a 

derivada do outro. Estes dois estados representados em um mesmo diagrama geram o 

plano de fase. Este sistema pode ser resolvido de forma numérica. Assumindo os 

estados como se segue: 

 

β=1x        (3.8) 

•

= β2x        (3.9) 

O método para traçar as curvas do plano de fase de um modelo de dinâmica 

veicular está detalhado no trabalho de Nguyen (2005). Os planos de fase do ângulo de 

deriva do veículo e da sua própria derivada são obtidos pelo modelo usando diversas 

condições iniciais. Cada plano de fase é assumido para uma velocidade distinta e 

constante. Estabelece uma velocidade constante e um esterçamento constante. A figura 

3.21 ilustra o resultado para uma situação de 60 km/h e sem nenhum esterçamento. Foi 

desenvolvido um programa em Matlab/Simulink para gerar os dados e representar o 

plano de fase. 
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Figura 3.21: Plano de fase sem esterçamento a 60 km/h 

 

A figura 3.21 mostra o plano de fase para o modelo do veículo para baixa 

velocidade. A estabilidade física limite pode ser determinada pelo plano de fase. A 

área estável aproximada está definida pela figura em forma de losango entre os focos e 

as intersecções com o eixo y. 

A figura 3.22 mostra o mesmo modelo para alta velocidade, 120 km/h. Apenas o 

ponto estável permanece. Enquanto a velocidade e o ângulo de deriva do pneu 

aumentam, os pneus dianteiros assumem seus limites e não são mais capazes de 

produzir força suficiente, enquanto os traseiros ainda são capazes de produzi-la. 
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Figura 3.22: Plano de fase sem esterçamento a 120 km/h 

 

O procedimento de análise de estabilidade começa com uma velocidade inicial 

constante e nenhum esterçamento, significando zero para o ângulo de deriva do 

veículo e para a derivada. Esta corresponde à condição de equilíbrio estável para 

esterçamento zero no plano de fase. Se o ângulo de esterçamento for aumentando 

gradativamente em pequenos degraus, a dinâmica resultante obtida pode compor 

diversos planos de fase. O estado do veículo após um passo é aproximado pelo 

domínio da atração da solução estável para as novas condições. Assim, o veículo se 

move para a nova solução estável. Um novo ponto de equilíbrio é criado para cada 

novo passo. 

Depois de verificar a estabilidade segundo diferentes condições de esterçamento, 

altera-se a velocidade longitudinal. A figura 3.23 mostra o plano de fase do mesmo 
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veículo submetido a velocidade de 120 km/h, entretanto, com um esterçamento de 80º 

no volante. 

 

 

Figura 3.23: Plano de fase para esterçamento de 80º a 120 km/h 

 

O plano de fase mostra a propagação de um estado a outro. Qualquer um dos 

pontos do plano de fase pode ser atingido pela dinâmica transiente, podendo ser 

estimulada pelo condutor ou por distúrbios. Portanto, o plano de fase mostra como 

qualquer estado perturbado pode propagar até o equilíbrio. Ele também mostra como 

pode levar a instabilidade. Domínios de atração, definidos por órbitas homoclínicas 

dos pontos de referência, definem a faixa do espaço de estado que a dinâmica 

transiente pode retornar ao equilíbrio.  
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Fisicamente, para análises de dirigibilidade na representação de estado, os pontos 

mais importantes nos planos de fase são os pontos estáveis de equilíbrio. Pontos 

instáveis de equilíbrio são sensíveis a pequenas perturbações. Em aplicações práticas, 

estes pontos de operação não podem ser mantidos sem controle externo dos 

parâmetros do veículo, tal como ângulo de esterçamento. 

Considerando uma análise de estabilidade, a diferença mais importante entre 

pontos de equilíbrio são as direções e as taxas com que o veículo realiza a curva, que 

podem ser determinadas pela velocidade angular em guinada. Para cada tipo de 

aderência existe uma diferente avaliação de estabilidade como pode ser visto o plano 

de fase, na figura 3.24, para o mesmo veículo submetido a um pavimento de baixa 

aderência. 

 

 

Figura 3.24: Plano de fase para pavimento de baixa aderência 
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4. Controle do Momento em Guinada 

 

 

Este capítulo inicia com uma introdução dos estudos e técnicas desenvolvidos 

para o controle do momento em guinada. Explicações dos principais objetivos e 

referências utilizadas. Na seqüência as três metodologias de intervenção são estudadas 

e os princípios de aplicação são discutidos. Uma análise qualitativa e quantitativa do 

potencial de cada sistema de atuação é desenvolvida. Por fim, a integração entre os 

atuadores é discutida. 

 

4.1 Introdução 

 

Para o estudo de controle de estabilidade em guinada, a discussão deve ser 

iniciada a partir do movimento lateral. O movimento lateral é iniciado como resposta a 

entradas no sistema de direção. Este sistema funciona como um excitador capaz de 

controlar a dinâmica lateral indiretamente influindo as forças geradas nos pneus. De 

modo geral estas forças são afetadas por diversos sistemas do veículo: direção, freio, 

suspensão e tração. Claramente, a resposta do veículo em condições normais deve ser 

mais influenciada pelo sistema de direção também por ser a função de tal sistema. 

Entretanto, os demais sistemas do veículo podem também ser usados para influenciar 

as potencialidades da dirigibilidade do veículo conseqüentemente, não é de 

surpreender, que as pesquisas recentes de controle do movimento lateral têm 

concentrado na integração destes sistemas. 
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Em situações críticas de condução, a maioria dos condutores é solicitada acima 

de sua capacidade de estabilizar. De acordo com Foerster (1991) o condutor comum 

não é capaz de julgar o coeficiente de aderência dos pneus nem mesmo a reserva de 

atrito em uma manobra. Por estas razões, os programas de estabilização devem ser 

projetados para estabilizar o veículo mesmo em situações de pânico ou exageros do 

condutor. 

A razão pela qual estabilizar um veículo em situações críticas é tão desafiante 

pode ser mostrada se considerar os efeitos físicos. Esterçar um veículo produz um 

momento em guinada que resulta na mudança de direção. O efeito para um dado 

ângulo de esterçamento depende do atual ângulo de deriva do veículo (ZANTEN et al., 

1995; ZANTEN, 2000). Apenas pequenas alterações do momento em guinada são 

possíveis para altos valores de ângulo de deriva do veículo, até mesmo para 

intervenções pelo sistema de direção. 

Os valores de ângulo de deriva do veículo para os quais a dirigibilidade do 

veículo são ideais, ou próprios para um condutor normal, dependem da aderência da 

pista. Em asfalto seco é até ±12°, enquanto que em gelo polido é até ±2°. Em situações 

normais diárias de tráfego, um condutor experimenta tipicamente situações não 

superiores a ±2° (LIEBEMANN et al., 2004). Reforçando assim, a tarefa de limitar o 

ângulo de deriva do veículo dependendo da situação da aderência com o pavimento. 

Outra função é limitar a aceleração lateral para prevenir capotamento, sendo esta 

aplicação principalmente eficaz em veículos com elevado centro de gravidade como 

caminhonetes, utilitários esportivos, caminhões e ônibus. 

O processo do controle inicia-se primeiramente com o planejamento da trajetória 

baseado nas condições iniciais e nos comandos do condutor. Os valores medidos nos 

sensores são comparados com o modelo de referência. Realizadas as comparações, o 
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controlador recebe duas informações: a trajetória desejada e a trajetória que o veículo 

tende a seguir. 

Para definir a trajetória desejada são calculados valores de velocidade 

longitudinal, ângulo de deriva do veículo e velocidade angular em guinada, ou seja, 

calculam-se os novos estados desejados. Existem várias técnicas para calcular estes 

valores, no entanto, quase todos são baseados em modelos lineares.  

Para corrigir o veículo e obter estados estáveis e com dirigibilidade introduz-se 

um momento corretivo. Com base neste momento, são escolhidos os sistemas ativos e 

em que intensidade cada um intervirá. 

Os controladores propostos para dinâmica lateral fazem uso das variáveis: 

ângulo de deriva do veículo e velocidade angular em guinada trazendo-os perto dos 

valores desejados para que o veículo estabilize e trace a trajetória desejada mesmo nas 

condições limites. 

Os passos básicos do algoritmo podem ser resumidos como: observar os estados 

do veículo, detectar necessidade de intervenção, definir os estados de referência com 

base em modelos lineares e estáveis, determinar o momento necessário para trazer o 

veículo ao estado referência, aplicar a distribuição entre os sistemas, limitar atuação 

para limites de aderência. 

Buckholtz (2002a) propõe como objetivo apenas a correção da velocidade 

angular em guinada, tentando diminuir o erro. Neste estudo, o valor desejado é obtido 

por meio do ângulo de esterçamento do volante, usando um filtro de primeira ordem. 

Mesmo esta técnica apresentando um desempenho geral satisfatório, ela falha no 

quesito de trajetória pois tenta compensar o erro de velocidade angular em guinada 

com altos valores de ângulo de deriva do veículo (BUCKHOLTZ, 2002b; HAC´, 

1998; INAGAKI et al., 1994; ZANTEN et al., 1995). 
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Tendo este aspecto em vista considerar a diminuição do erro da velocidade 

angular em guinada, porém, com limites para o ângulo de deriva do veículo, 

permitindo uma velocidade angular em guinada desejada mais robusta e um melhor 

desempenho em trajetória. 

Portanto, para controladores de dinâmica lateral, é necessário o uso de ângulo de 

deriva do veículo e velocidade angular em guinada. Somente usando ambos é possível 

melhorar o desempenho em estabilidade (YOSHIMI, 1996).  

A utilização do ângulo de deriva do veículo introduz um problema intrínseco ao 

estimado pelo fato de necessitar do cálculo de derivadas no processo. 

Uma opção, demonstrada por Lazic (2002), é uma opção desacoplar por meio de 

inversão do sistema de equações e usar um controle PD. A parte integral do 

controlador é substituída por um observador de distúrbio. Outra opção é desacoplar 

com restrições no ângulo de deriva do veículo e chavear entre controles de tipos 

diferentes. Também foi pensado um controle independente usando alguns sistemas 

para reduzir o erro de velocidade angular em guinada e outros sistemas para limitar o 

ângulo de deriva do veículo. Sempre tentando desacoplar as dinâmicas, apresentou-se 

uma tentativa de desacoplar por transformação de coordenadas e por fim, um 

acoplamento usando os canais no domínio da freqüência (LAZIC, 2002), pois sistemas 

desacoplados não garantem a integridade do sistema. 

Então, as premissas se resumem em seguir o valor desejado de velocidade 

angular em guinada e limitar o ângulo de deriva do veículo por meio da determinação 

dos escorregamentos de cada pneu.  

Outra importante questão são os modelos de dinâmica de guinada 

freqüentemente baseados em modelos lineares. Esta simplificação auxilia no 

desenvolvimento do controlador, porém não atinge bons resultados.  
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O controlador não linear é indispensável no desenvolvimento de sistemas ativos 

para estabilização do veículo (KWAK & PARK, 2001) por ser significante a não 

linearidade da dinâmica veicular, principalmente em regiões limites, nas quais será 

ativado. Também se pode complementar com os modelos dos atuadores que são não 

lineares. Assim, tais tipos de controladores são necessários para sobrepor o 

comportamento não linear dos veículos, as incertezas, distúrbios e as diferentes 

condições encontradas: condutor, aderência, tipos de curvas etc. 

Shibahata (1992) apontou a instabilidade como conseqüência da deficiência em 

restaurar o momento em guinada enquanto o ângulo de deriva do veículo aumenta. 

Propôs um método para o projeto do controlador de estabilidade veicular e discutiu 

como o momento em guinada gerado pelas forças laterais no eixo dianteiro e traseiro 

muda com a variação do ângulo de deriva do veículo. Matsumoto (1992) desenvolveu 

um controle para seguir a velocidade angular em guinada desejada apenas com 

realimentação da mesma e não obteve sucesso para pavimento com baixa aderência. 

Alberti (1996) propôs o controle de velocidade angular em guinada com limitação do 

ângulo de deriva do veículo. Inagaki et al. (1994) analisou a estabilidade do veículo 

em movimento pelo plano de fase do ângulo de deriva do veículo e propôs um 

controle baseado em faixas de atuação.  

Com isso, técnicas de controle não linear foram estudadas, assim como o 

controlador robusto, visto que este interpreta as não linearidades como incertezas ou 

perturbações.   

Em adição às abordagens analíticas anteriores, os pesquisadores, discutidos na 

seqüência, propuseram sistemas ativos controlados baseados em técnicas como: 

controle adaptativo, H∞, sliding mode, lógica nebulosa e redes neurais (MASAO, 

1997). Yoshimi (1996) propôs o sliding mode control e Tohru (1998) projetou o 
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mesmo usando a mesma técnica com realimentação do ângulo de deriva do veículo e 

velocidade angular em guinada. 

 Uma técnica não linear aplicada por muitos trabalhos é multiple sliding mode 

(KWAK & PARK, 2001; YOSHIMI, 1996). Este controlador é um dos mais populares 

entre os não lineares para aplicação em modelos com incertezas e distúrbios 

(SLOTINE, 1991). Esta técnica é baseada no método de re-projeto de Lyapunov. 

Outro controlador não linear aplicado foi o de lógica nebulosa (BUCKHOLTZ, 

2002a).  

Sistemas comerciais desenvolvidos pela BOSCH ou TOYOTA são baseados 

principalmente em conhecimentos experimentais (KWAK & PARK, 2001). 

Com relação ao tipo de intervenção, a maioria dos trabalhos concentram em dois 

sub-sistemas. Primeiramente por freio e depois por direção. Existe um consenso de 

que os sistemas ativos de freios são itens de série da grande maioria dos veículos, 

sistemas ativos de direção cada vez mais comuns e outros sistemas têm grande 

potencial para serem introduzidos no mercado.  

Algumas das possibilidades que estão sendo estudadas, para serem adicionadas 

aos sistemas ativos integrados, que não participam do estudo desta tese são: 

esterçamento traseiro, diferencial ativo, camber ativo e suspensão ativa. 

A interação entre sistemas é mais difícil politicamente do que tecnicamente 

(ZUURBIER 2005), por isto, ainda não existem soluções elegantes para o problema. 

Este trabalho propõe uma técnica flexível com relação à quantidade de sistemas 

ativos permitindo uma aplicação a todas as integrações, no entanto, o estudo 

desenvolvido concentra apenas na aplicação por freio, por esterçamento dianteiro e por 

barras anti-rolagem. 
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Partindo para um equacionamento com o intuito de apreciar os mecanismos de 

alteração do momento em guinada utiliza-se um veículo em regime permanente 

realizando uma curva. Isto implica que existem forças em todos os pneus e como a 

velocidade longitudinal é constante pode-se afirmar que a somatória de tais forças 

resulta em um momento em guinada igual à zero, assim, caracterizando o estado 

inicial para desenvolvimento de um breve estudo. Partindo do estado inicial as forças 

horizontais nas rodas podem ser alteradas por controle ativo, que pode ser por uma 

intervenção no freio, por um esterçamento ou por uma variação de força normal. 

Assim, o efeito do atuador será alterar as forças longitudinais ou laterais dos 

pneus. O momento em guinada resultante é então alterado. Forças aerodinâmicas são 

negligenciadas e o resultado é tal como segue na equação: 
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4.2 Intervenção por Freio 

 

O uso do controle de escorregamento longitudinal do pneu foi amplamente 

estudado para estabilizar o veículo. Primeiramente o ABS e o TCS permitiram uma 

frenagem e uma aceleração controlada capazes de melhorar as condições de 

dirigibilidade em situações críticas. Na seqüência surgiu o ESP que intervém no 

sistema de freio para gerar momentos estabilizadores em guinada ao manipular a força 

longitudinal do pneu de forma assimétrica.  
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A quantidade de momento em guinada depende da intensidade da força de 

frenagem, em que roda é aplicada e da situação em que o veículo se encontra. A tabela 

4.1 explica o critério utilizado por Smakman (2000) para especificar o efeito da 

frenagem individual no controle de dinâmica lateral. 

 

 
Aumento da força 

longitudinal 
Redução da força 

lateral 
Transferência de 

normal para frente 

Dianteira de dentro Pró-curva Anti-curva Pró-curva 

Dianteira de fora Anti-curva Anti-curva Pró-curva 

Traseira de dentro Pró-curva Pró-curva Pró-curva 

Traseira de fora Anti-curva Pró-curva Pró-curva 

Tabela 4.1: Mecanismo de intervenção por freio. 

 

As figuras 4.1 e 4.2 ilustram os mecanismos para gerar momentos corretivos 

para ambas situações. 

Estes são os fenômenos mais importantes que alteram a dinâmica lateral com a 

frenagem. Os sistemas atuais monitoram o comportamento do veículo e a necessidade 

de momentos para estabilizá-lo e, na necessidade, aplicam freio, dentro dos limites 

possíveis, na roda ideal e na quantidade correta. 
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Figura 4.1: Intervenção pró-curva por freio 

 

 

Figura 4.2: Intervenção anti-curva por freio 

 

A frenagem possui alguns problemas: um é a redução da velocidade, o que pode 

provocar desconforto ao condutor, outro é que frenagens exageradas podem reduzir 

drasticamente as forças laterais, perdendo potencial de curva. Portanto, este sistema 

deve ser muito bem aplicado para não provocar danos maiores. 

Sistemas por intervenção no freio foram muito estudados (MÜLLER et al., 1994, 

ZANTEN et al., 1995, DEBES et al., 1997). Atualmente já são itens de série em 

muitos países e a tecnologia avança no desenvolvimento de atuadores mais velozes e 
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menores. A técnica de controle já está bem consolidada e é baseada em PID. O 

movimento do veículo é observado e medido por sensores cada vez mais sofisticados e 

o estado instantâneo do veículo é comparado com um modelo de referência que 

garante estabilidade. Se existir diferença entre ambos, então o sistema de 

realimentação aplica a ação adequada de controle. 

Algumas observações devem ser feitas com relação ao efeito da frenagem e suas 

implicações. Para pequenos valores de escorregamento longitudinal do pneu, a força 

lateral não é influenciada. Para maiores escorregamentos longitudinais do pneu, a 

força lateral será alterada. Assim, para as rodas interna traseira e externa dianteira o 

efeito de frenagem é o mesmo que da redução da força lateral, porém, para as outras 

duas, o efeito da força longitudinal gerada pela frenagem é oposto à perda da força 

lateral provocada pela frenagem. A diminuição da força lateral demonstra um efeito 

maior na alteração do momento em guinada do que a força longitudinal. Isto acontece 

também pelo fato dos braços de atuação da força lateral serem maiores do que da força 

longitudinal para o eixo em guinada. 

Uma característica importante da intervenção por freio é a redução da velocidade 

longitudinal. Outra propriedade é que o momento de guinada atinge o pico perto da 

metade da máxima taxa de desaceleração (DEBES et al., 1997). 

A transferência de reação normal para o eixo dianteiro sempre irá provocar um 

efeito pró-curva, porém isto reduz a capacidade dos pneus traseiros em gerar momento 

em guinada. Para gerar momento anti-curva é bem clara a escolha da roda dianteira 

externa, porém, para gerar momento pró-curva a decisão não é tão direta. A roda 

traseira externa é capaz de gerar maior momento, mas a característica não é monótona. 

A roda traseira de dentro trabalha de forma adequada e mesmo com menor capacidade 

é escolhida para este projeto. Existem alguns sistemas no mercado que utilizam 
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frenagens múltiplas, portanto existem incertezas sobre a melhor escolha, sendo isto um 

possível alvo de trabalhos futuros. 

Considerando que o veículo realiza uma curva para a esquerda e transferindo o 

mecanismo de funcionamento de intervenção por frenagem para o equacionamento do 

momento em guinada resultante observa-se que ao frear a roda interna traseira ocorre o 

seguinte fenômeno: 
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Pelo gráfico da figura 3.6 do Capítulo 3 que representa a variação de força 

longitudinal e lateral combinadas pode-se inferir com tal situação e considerando 

apenas as regiões estáveis de trabalho do pneu que: 
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O que representa de uma forma geral uma queda da força lateral no mesmo pneu. 

Se observar a equação 4.1 conclui-se que existe a introdução de um desequilíbrio que 

fará que o momento em guinada torne-se positivo, provocando um fenômeno pró-

curva como se pode orientar pela equação 4.4. 
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Por outro lado, a aplicação de freio na roda externa dianteira proporciona o 

seguinte fenômeno: 
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Pelo gráfico da figura 3.6 do Capítulo 3 que representa a variação de força 

longitudinal de lateral combinadas pode-se inferir analogamente: 
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Com a introdução da força de frenagem e uma redução da força lateral observa-

se o resultado na equação 4.7 onde o momento em guinada resultante torna-se 

negativo. 
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4.3 Intervenção por Barra Anti-rolagem 

 

As variações na carga vertical de cada roda influenciam a força total que pode 

ser desenvolvida por um pneu. Conseqüentemente, a forma que as cargas inerciais são 

transferidas ao sistema da suspensão pode ser modificada usando sistemas ativos e 

semi-ativos da suspensão com o objetivo de afetar o comportamento lateral do veículo.  
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Para entendimento das aplicações do ARC, deve-se primeiro entender o 

mecanismo para influenciar o momento em guinada.  

O peso do veículo é suportado pelas quatro rodas. Primeiramente existe uma 

distribuição estática do peso que é em função da distribuição da massa ao longo do 

veículo. Então, quando o veículo se submete às acelerações, a distribuição de peso 

muda, definindo uma distribuição dinâmica que é variante no tempo. O sistema ativo 

aqui estudado, barra anti-rolagem, pode interferir gerando uma nova distribuição. 

Quando o veículo está submetido à aceleração lateral, existe uma transferência 

da força de reação normal dos pneus de dentro para os de fora da curva. A quantidade 

transferida depende da altura do centro de gravidade, da distância lateral entre as rodas 

e da magnitude da aceleração lateral. Quando o veículo está acelerando 

longitudinalmente ou desacelerando, existe uma transferência da reação normal entre 

os pneus dianteiros e traseiros. 

Durante a aceleração lateral o veículo experimenta o fenômeno de rolagem que é 

impulsionado pela aceleração lateral e resistido pelos elementos de suspensão: molas, 

amortecedores e barras anti-rolagem. Surge um momento para resistir à força da 

aceleração lateral aplicada a altura do centro de gravidade. Este momento de 

resistência é desenvolvido tanto pelo eixo dianteiro quanto pelo eixo traseiro, 

resultando na transferência da reação normal. Portanto, existe um momento dianteiro e 

um traseiro que não são necessariamente iguais, porém a soma de ambos deve ser 

igual ao momento contraposto gerado pela aceleração lateral. Os momentos gerados 

pelos eixos dependem de alguns parâmetros, dentre eles, um que é bem significante, a 

rigidez da barra anti-rolagem.  

Nestas condições, foi definida a distribuição do momento de rolagem, que é a 

razão entre o momento dianteiro e o traseiro. Assim, alterando a rigidez da barra anti-



92 
 

 

rolagem, altera-se o valor do momento do eixo referente e também a distribuição do 

momento de rolagem. Sendo possível alterar a distribuição de reação da força normal 

alterando a distribuição de peso dinâmica.  

A rigidez da barra anti-rolagem pode ser variada dentro de limites. O limite 

inferior é definido pela magnitude da solicitação e pelo maior ângulo de rolagem 

admissível, enquanto o superior é definido pelo atuador. Este princípio de alterar a 

rigidez foi a base para desenvolver a idéia de auxiliar a estabilidade em guinada do 

veículo com o elemento de suspensão. A partir de então se desenvolve uma alternativa 

mais enérgica que permite a geração de momentos pela barra anti-rolagem, assim, 

permitindo alterar a distribuição do peso sem o veículo estar submetido a acelerações 

laterais e aumentar o limite de variação da distribuição.  

 

 

Figura 4.3: Intervenção anti-curva por ARC 

 

A distribuição pode ser alterada dentro de limites e sempre será de forma 

diagonal, ou seja, ao elevar ou diminuir a reação normal em uma quantidade definida 

de uma roda, a roda diagonalmente oposta experimenta a mesma situação e as demais, 
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o inverso. As barras anti-rolagem podem controlar a distribuição de peso, dentro de 

certas limitações, e podem controlar o ângulo de rolagem, porém, não interferem no 

ângulo de mergulho nem na altura do veículo. 

Se os pneus apresentassem comportamento linear na geração de força lateral com 

relação à variação de força normal, o fenômeno de distribuição de reação normal não 

alteraria a dinâmica em guinada, sem ser capaz de produzir momento em guinada e 

sem ter efeito na força horizontal. No entanto, como explicado anteriormente, devido a 

não linearidade, existe influência na dinâmica lateral. Assim, este fenômeno pode ser 

utilizado para alterar a força lateral, tanto no eixo dianteiro como no traseiro, 

permitindo então, a manipulação e criação de momento em guinada. 

Resumindo, a força lateral correspondente a um eixo é máxima para um dado 

ângulo de deriva do veículo se a distribuição da força peso for simétrica. Quanto maior 

a diferença entre as forças normais nos pneus, menor será a resultante das forças 

laterais no eixo em questão. Pode-se dizer que existe uma sensibilidade da geração de 

força lateral resultante por parte da diferença de força normal que pode ser provocada 

ou manipulada pela barra anti-rolagem ativa. Esta sensibilidade é maior, quanto maior 

for a não linearidade do pneu. 

Para alterar um momento em guinada basta, portanto, alterar a distribuição da 

reação normal, assim, os pneus com maior carga normal aumentam a capacidade de 

gerar força no plano horizontal e no caso de existir forças laterais em ambos os eixos, 

o eixo que sofrer maior alteração da distribuição, perderá eficiência na geração de 

forças laterais. 

Uma análise da influência da distribuição do momento de rolagem para melhorar 

a estabilidade do veículo em situações próximas ao limite é apresentada por Abe 

(1991). O estudo mostra o potencial do momento de rolagem em influenciar o veículo 
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com relação às regiões de instabilidade lateral e direcional sob circunstâncias de 

manobras severas. 

Uma aproximação semi-ativa que envolve o uso da variação dos coeficientes é 

apresentada por Bodie & Hac’ (2000) utilizando amortecedores magneto-rheológicos. 

Neste artigo, a velocidade angular em guinada é controlada com a distribuição das 

forças normais entre a parte interna e externa, conseqüentemente afetando a eficiência 

entre a dianteira e a traseira. Desse modo melhora-se a resposta do veículo e reduz-se 

o esforço do condutor no sistema de direção. Demonstra também que as variações em 

força normal têm um potencial corretivo grande do momento em guinada em níveis 

elevados de aceleração lateral.  

O controle do ângulo de rolagem é testado experimental por Williams & Haddad 

(1995) com o uso de uma suspensão ativa com um controlador não linear. Este 

controlador mostra um desempenho satisfatório em seguir uma referência de 

velocidade angular em guinada.  

Ottgen & Bertram (2001) mostram que o gradiente do US pode ser alterado 

distribuindo a rigidez de rolagem entre os eixos traseiro e dianteiro ao adicionar mais 

rigidez em um eixo e reduzir a do outro. Fazendo assim, o potencial de força lateral 

dos pneus pode ser esgotado inteiramente sem desperdício no eixo traseiro do veículo. 

Neste mesmo trabalho, um controle PID do momento de rolagem junto com 

controladores PI de distribuição do momento de rolagem é desenvolvido a fim reduzir 

a rolagem indesejada e manter a estabilidade.  

Algumas considerações devem ser explicitadas para um entendimento do 

mecanismo. Dependendo da aceleração lateral, os atuadores sobrepõem torques 

adicionais estabilizadores aos eixos para compensar o ângulo de rolagem do veículo 

durante a curva. Com estabilizadores passivos, a distribuição do momento de rolagem 
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entre o estabilizador dianteiro e o traseiro permanece constante. Assim, o ARC pode 

incrementar a capacidade de estabilizar ou a agilidade de manobras e, pode melhorar 

conforto em situações normais de condução.  

Em uma situação de frenagem µ-split, um par de pneus terá aderência inferior, 

prejudicando a frenagem, no entanto, isto pode desestabilizar o veículo, assim, podem-

se manipular as barras anti-rolagem para reduzir a influência da roda dianteira com 

elevada aderência e priorizar a roda ao lado que está sobre o pavimento escorregadio, 

assim, reduzindo o fenômeno de desestabilização. Se o veículo está submetido a uma 

curva, os quatro pneus estarão gerando força lateral, sendo que os pneus internos 

apresentarão magnitude inferior. Ao manipular as barras anti-rolagem, um par de 

rodas, ou o dianteiro ou o traseiro, pode sofrer perda de eficiência na força lateral 

resultante, ou seja, diminuindo ela, enquanto o outro par receberá um aumento, 

justamente por conta da nova redistribuição de força normal. Com esta alteração de 

forças laterais, surge uma mudança do momento em guinada, influenciando no 

comportamento do veículo. Assim, para diferentes situações pode-se gerar com as 

barras anti-rolagem ativas um momento pró-curva ou anti-curva, auxiliando na tarefa 

de estabilizar o veículo. 

O conceito de distribuição de reação normal é um controle efetivo do sistema de 

suspensão para a dinâmica lateral. Este mecanismo tem grande potencial para sistema 

ativo de estabilização, principalmente para altas acelerações laterais. Aplicações foram 

estudadas (EVERETT et al., 2000; HENNING, 2006; SMAKMAN, 2000). 

Conclusões gerais podem ser listadas: o ARC é mais efetivo para níveis altos de 

aceleração lateral, apresenta baixa eficiência para estabilizar o veículo em condições 

de baixa aderência e, a capacidade de gerar momento em guinada é muito inferior se 

comparada com intervenção por freio ou direção. Assim, controle de estabilidade é 
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uma função adicional de suspensão ativa e é secundária ao controle de rolagem para 

conforto. 

Passando o entendimento para o equacionamento matemático tem-se a somatória 

de forças normais: 

 

0=−+++=∑ mgFFFFF zrrzrlzfrzflz       (4.8) 

 

Ao transferir reação normal em um eixo de um lado para o outro que o mesmo 

ocorre no outro eixo em mesma quantidade só que em sentido oposto. 

Se o veículo estiver realizando uma curva para a esquerda e o sistema anti-

rolagem for ativado de forma a aumentar a transferência de força lateral no eixo 

dianteiro o que ocorrerá no eixo traseiro será o inverso, portanto, o resultado a ser 

observado pode ser traduzido nas seguintes equações: 

 

0
)(

,
)(

>
dt

Fd

dt

Fd
zrlzfr         (4.9) 

0
)(

,
)(

<
dt

Fd

dt

Fd
zrrzfl         (4.10) 

 

Conseqüentemente, pelas características não lineares de relacionamento de força 

lateral e reação normal explicitadas na figura 3.7 do Capítulo 3 a somatória de forças 

laterais do eixo dianteiro será reduzida e a somatória de forças laterais do eixo traseiro 

será aumentada. Observa-se um resultado de momento anti-curva. 
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4.4 Intervenção por Direção 

 

Tradicionalmente, os sistemas de direção do veículo foram usados para controlar 

o movimento lateral. Os trabalhos nesta área podem ser distribuídos ao longo das 

seguintes linhas: sistema ativo de direção dianteira (AFS); esterçamento traseiro ativo 

e sistemas de esterçamento nas quatro rodas (KOJO et al., 2002). O controlador de 

direção pode influenciar os pneus de diversas maneiras. Os controladores tipo AFS 

alteram o sentido das rodas dianteiras em função da excitação e das correções 

necessárias, com ou sem ligação mecânica. Os controladores traseiros não influenciam 

o ângulo de esterçamento dianteiro, pois esta tarefa é deixada para o condutor, mas 

afetam a dinâmica do veículo ajustando os ângulos de esterçamento das rodas 

traseiras. O sistema de esterçamento nas quatro rodas controla os ângulos da parte 

dianteira e da parte traseira em função das entradas do condutor e da dinâmica do 

veículo (SEGAWA et al., 2002).  

No artigo de Ackermann (1998), as tarefas do controlador de manter o veículo na 

pista e de estabilizar automaticamente em guinada são separadas através do sistema de 

controle que corrige o ângulo de esterçamento. Outra abordagem é apresentada por 

Vilaplana (2004), onde um sistema de direção elétrica e um sistema convencional são 

integrados em um único. Esta construção permite a introdução de um sistema de 

gerência de segurança que reverte ao sistema normal em caso de falha do sistema por 

fios.  
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O sistema traseiro ativo foi estudado por diversos autores para o controle de 

dinâmica lateral do veículo. A maioria das estruturas estabelece o controle segundo um 

ganho programado referenciado pelo esterçamento dianteiro e pela velocidade 

longitudinal (SEGAWA et al., 2002). De tais estruturas de controle, algumas já foram 

implementadas em carros de passeio como item de série.  

 Diversas leis diferentes de controle foram propostas para sistemas de direção 

AFS. Hirano & Fukatani (1996) e, alguns anos mais tarde, Inoue & Sugasawa (2002) 

combinaram o controle do eixo traseiro com o comando do condutor e as necessárias 

correções de um eventual AFS.  

Avanços recentes introduziram sistemas ativos de direção dianteira como item de 

série (KÖHN & BAUMGARTEN, 2002). A função básica deste sistema é adicionar 

um ângulo de esterçamento ao solicitado pelo condutor fazendo este ganho ser 

dependente da velocidade, melhorando a precisão de manobras em alta velocidade.  

Este AFS utiliza o comando do condutor e um comando imposto pelo motor para 

obter um deslocamento resultante na cremalheira. O mecanismo apresenta uma das 

maiores capacidades de gerar momento em guinada, porém, em algumas situações 

outros sistemas devem ser primeiramente considerados, como será explicado 

posteriormente. O AFS pode gerar momento em guinada para baixas velocidades 

longitudinais, no entanto, com o aumento da aceleração lateral, diminui a capacidade.  

Portanto, a primeira função do AFS é trabalhar uma relação variável do sistema 

de direção dependente da velocidade longitudinal. Para baixas velocidades o 

esterçamento recebe um ganho maior por parte do sistema elétrico reduzindo os 

esforços do condutor. Em velocidades elevadas o ganho é diminuído, assim, 

aumentando a precisão do sistema e evitando desgaste do condutor em corrigir sempre 

um sistema de ganho elevado. 



99 
 

 

Além desta função, o atuador do AFS pode também ser usado para estabilizar o 

veículo por meio de controle da velocidade angular em guinada similar ao ESP. O 

mecanismo de intervenção pode ser visualizado na figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4: Intervenção anti-curva por AFS 

 

O princípio de geração de momento em guinada é facilmente equacionado. 

Considerando um veículo percorrendo uma curva para a esquerda com a necessidade 

de um momento anti-curva, um esterçamento das rodas para a direita provoca um 

decréscimo nas forças laterais das rodas do eixo dianteiro: 
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4.5 Análise do Momento de Guinada 

 

Para que o veículo inicie uma manobra em curva é requerido um momento em 

guinada. As características e comportamento do momento em guinada no veículo 

durante situações limites de curva são decisivos para estabilidade. Momentos em 

guinada podem ser causados por distúrbios como vento lateral e frenagem ou 

aceleração em superfícies com diferente aderência. O momento resultante em guinada 

que atua no veículo é importante para estudo da dinâmica lateral. Aqui se discute o 

método que é aplicado neste trabalho para auxiliar a definir direções da estratégia de 

controle segundo a análise dos momentos que podem ser gerados com os sistemas 

ativos propostos. 

O método utiliza o modelo analítico descrito no APÊNDICE B. O veículo é 

analisado como se fosse uma simulação de raio constante realizando uma curva. 

Durante o processo são variados os sistemas ativos: frenagem assimétrica, 

esterçamento e variação da distribuição da reação normal. As forças resultantes nos 

pneus são analisadas. O detalhamento do método está descrito por Smakman (2000). 

Os resultados para o modelo do veículo a ser estudado ajudam a orientar o 

projeto de controlador integrado e facilitam o entendimento do que acontece de forma 

geral com o veículo. 

O momento que o freio é capaz de gerar no sentido anti-curva é 

aproximadamente linear em relação à aceleração lateral, assim, tende sempre a 

aumentar. Este fato pode ser compreendido, pois o sistema de direção, que é 

responsável pela maior parte do fenômeno pró-curva, está localizado no eixo dianteiro, 

que é exatamente o eixo que fica sobrecarregado em uma situação de frenagem. 
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Portanto, o eixo dianteiro perde eficiência, fazendo com que o veículo se comporte 

US. 

 

 

Figura 4.5: Momento em guinada anti-curva por freio 

 

Para gerar momento pró-curva, o sistema de freio é limitado e pode-se observar 

pelo gráfico que, para acelerações laterais elevadas, perde capacidade. Isto também 

pode ser entendido, pois o pneu principal, para gerar momento pró-curva, perde reação 

normal na medida em que a aceleração lateral aumenta. 
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Figura 4.6: Momento em guinada pró-curva por freio 

 

O sistema de direção está, juntamente com o freio, dividindo as maiores 

capacidades para gerar momento anti-curva apresentando maior vantagem para baixas 

acelerações laterais e sendo um pouco inferior em altas acelerações laterais. 

 

 

Figura 4.7: Momento em guinada anti-curva por AFS 
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Este fato é o principal guia dos atuais projetistas de controle integrado de freio e 

direção. Baseando-se nestas características, o sistema de direção é utilizado para gerar 

momentos em situações de baixa aceleração lateral e, na medida em que esta aumenta, 

inicia a intervenção por freio. 

Pode-se observar que para gerar momento pró-curva, o sistema de direção é bem 

forte para baixas acelerações, porém, torna-se gradativamente ineficiente para 

elevados valores de aceleração lateral. Isto acontece pelo fato de atingir a saturação do 

pneu, entrando em valores de escorregamento lateral elevados. 

 

 

Figura 4.8: Momento em guinada pró-curva por AFS 

 

A geração de momento pelo sistema de barra anti-rolagem é simétrico no que 

concerne o sentido de pró-curva e anti-curva. Uma das grandes vantagens deste 

sistema é para aplicações em altas acelerações laterais, sendo bem eficiente 

comparativamente para gerar momento pró-curva. 
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Figura 4.9: Momento em guinada anti-curva por ARC 

 

 

Figura 4.10: Momento em guinada pró-curva por ARC 

 

Este estudo limitou-se a apresentar resultados e conclusões para atuações 

individuais. Logicamente seria interessante desenvolver algumas comparações sobre 

atuações integradas, no entanto, existe uma grande dificuldade devido às inúmeras 

formas de integração, assim, refletindo a justificativa deste trabalho. 
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4.6 Integração de Atuadores 

 

Nos recentes anos inúmeras tecnologias em sistemas ativos capazes de estabilizar 

o veículo em manobras transientes foram introduzidas. As tarefas atuais são, portanto, 

administrar a crescente complexidade de sistemas integrados, prevenir que sistemas 

não trabalhem de forma contrária a outros, reduzir custos por meio de sinergia, 

melhorar segurança, agilidade e conforto. 

Sistemas com intervenção por freio serão em breve itens de série em todos os 

veículos por meio do ABS. Assim, o caminho para chegar ao ESP é mais rápido. AFS 

pelas suas características e capacidades oferece grande interesse aos sistemas de 

estabilidade e por isso já está sendo utilizado no mercado. ARC representa uma 

tendência como a terceira técnica a ser integrada no controle de estabilidade. 

ESP é um controle para estabilidade em condições de estabilidade limite. Assim, 

não deve afetar dirigibilidade em condições normais de condução. Portanto, o sistema 

de freio deve ser utilizado apenas em situações críticas. 

Atualmente os sistemas ESP do mercado freiam a roda interna traseira para gerar 

momento pró-curva e a roda externa dianteira para gerar momento anti-curva. A 

frenagem individual controlada nas quatro rodas para manter a estabilidade do veículo 

e a resposta ao sistema de direção estão comprovadamente inseridas na melhoria da 

segurança. 

 No entanto, usar ESP para controlar a dinâmica lateral não é desejável em todas 

as situações. Para os veículos que operam sob circunstâncias normais, a dinâmica 

lateral controlada por esterçamento, se possível nas quatro rodas, apresenta maior 

potencial em comparação com os demais sistemas. No entanto, a questão de custo e 

precariedade de tecnologia ainda faz com que o ESP seja predominante no mercado.  
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A evolução do ESP integra o sistema AFS e é conhecido como ESP II, como é o 

caso do sistema desenvolvido pela Continental TEVES que já está no mercado. O 

sistema AFS isolado foi planejado para ajustar a relação de esterçamento de forma 

variável, como já foi explicado anteriormente. A integração com a intervenção por 

freio foi primeiramente idealizada para compensar o momento em guinada na 

frenagem µ-split e conseqüentemente permitiu outras duas funções: a linearização da 

função entre o sistema de direção e a velocidade angular em guinada e, momentos em 

guinada corretivos para acelerações laterais de nível médio, antes da intervenção por 

freio (FUCHSHUMER et al., 2005). 

Portanto, é alto o potencial de envolver o sistema de direção para auxiliar ou 

mesmo complementar o ESP em situações de emergência. A indústria automotiva 

trabalha no sentido de utilizar tal possibilidade para auxiliar os condutores na 

realização de tarefas difíceis. 

Muitos trabalhos foram realizados para abordar a integração do sistema de 

direção e freio (ABE, 1995; ABE et al., 1996; ABE et al., 2000;  WANG & NAGAI, 

1996; FURUKAWA & ABE, 1997; SALMON, 1990; ZANTEN, 2000; 

FUCHSHUMER et al., 2005). 

Até a atualidade, a combinação de AFS e ESP na maioria dos trabalhos emprega 

ESP para estabilizar o veículo e o AFS para melhorar capacidades de dirigibilidade em 

baixa e média aceleração lateral, assim, separando as faixas de atuação de cada 

sistema, sem existir uma atuação simultânea, ou bem dizer, integração. A figura 4.11 

ilustra um mecanismo proposto por Cooper et al. (2004) para representar a integração 

de ESP e AFS. Isto também foi concebido pelo fato do AFS comparativamente 

apresentar pequena capacidade em afetar a dinâmica lateral nos limites de aderência.  
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Figura 4.11: Esquema de integração de ESP e AFS 
Fonte: Cooper et al. (2004) 

 
 

Portanto, a função primordial do AFS é estender a região linear de dirigibilidade 

contribuindo para segurança e auxiliando o condutor a não atingir regiões de 

instabilidade. Portanto, em situações que necessitam agilidade, como desviar de 

obstáculos, ou em situações que necessitem um momento anti-curva, o AFS deve ser 

utilizado, podendo nestas tarefas ser integrado com o ESP, porém poucos estudos 

trabalham neste sentido, sendo mais fácil a segregação. 

A influência de elementos de suspensão e forças longitudinais agindo como a 

unidade coesiva para afetar o movimento lateral do veículo foi investigada também 

por grande número de autores. Os trabalhos recentes nesta área estão sumariados 

extensivamente no artigo de Gordon et al. (2003).  

Uma abordagem nesta área centra no projeto dos sistemas independentemente 

definidos cuja ação é coordenada com o uso de um mecanismo supervisório. Um 

exemplo é o projeto apresentado por Hac´ & Bodie (2002); onde um algoritmo de 

controle é executado para coordenar o controle ativo dos freios com uma suspensão do 

tipo magneto-rheologica que reduz significativamente a intervenção requerida pelo 

freio para manter a estabilidade em comparação com um sistema sem elementos de 
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suspensão ativos. Além de frear, a distribuição do torque pode ser controlada para 

fornecer a estabilidade em situações críticas.  

Os sistemas: suspensão ativa, esterçamento nas quatro rodas e ESP, são testados 

independentemente e coordenados por Kitajima & Peng (2000) usando um algoritmo 

de controle H∞. O controle integrado apresenta nos resultados de simulação um 

desempenho significativamente diferente e maior estabilidade do que os controladores 

não coordenados, mostrando assim, a importância das interações. 

 Trächtler (2004) integra ESP com outros controladores como o AFS e, os 

resultados do sistema demonstram uma melhora significativa na manipulação da 

dinâmica lateral e mostram que requer menor intervenção do condutor e pressões 

menores de freio para manter a estabilidade. Além disto, os resultados mostram 

também que estas interações possuem aplicações para afetar a dinâmica longitudinal, 

por exemplo, para diminuir distâncias de frenagem. 

Com os inúmeros estudos de integração de sistemas ativos para aumentar a 

segurança dos veículos de passeio surgiu o termo “Vehicle Dinamics Management” 

(VDM). A definição de VDM aqui utilizada é o controle integrado para dinâmica 

veicular, ou seja, além da intervenção de ESP, tem adicionalmente direção ativa (AFS) 

e barra anti-rolagem ativa (ARC) (TRÄCHTLER & LIEBEMANN, 2002; 

TRÄCHTLER & VERHAGEN, 2003; SCHWARZ, 2003). A figura 4.12 ilustra o 

esquema proposto pela Bosch para VDM (VERHAGEN et al., 2004). 
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Figura 4.12: Estrutura de controle para VDM 

 

Para definir a estratégia de atuação, alguns objetivos devem ser escolhidos e 

especificados. Para conforto, inicialmente apenas intervenções de suspensão ou 

direção são permitidas. As intervenções de freio só são permitidas se existe uma 

situação que necessita estabilização e os outros sistemas não são suficientes. Para 

segurança, o objetivo é distribuir o momento em guinada necessário, de forma que as 

forças geradas nos pneus são otimizadas. A diferença das forças atuais geradas nos 

pneus e o máximo que pode ser gerado é máxima, produzindo uma margem de 

segurança máxima. Essa otimização deve ser baseada logicamente em modelos 

sofisticados de pneu que representem todas as características não lineares. No caso de 

falha, primeiramente deve-se tentar realocar o momento para os sistemas que 

funcionem, portanto, um desligamento parcial e redistribuição dos esforços.   

Para lidar com a complexidade dos vários sistemas ativos, o controlador possui 

camadas de prioridade. As funções de relação de direção variável do AFS, o controle 

do ângulo de rolagem pela barra anti-rolagem ativa ARC são elementos da camada de 

suporte ao condutor e funções de conforto. 
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As funções de estabilizar o veículo em guinada estão na camada de controle de 

dinâmica veicular. A camada superior corresponde a trajetória do veículo e a 

assistência do motor, que consideram funções de desaceleração longitudinal e funções 

de direção para dirigibilidade lateral. Em contraste, a camada de controle de dinâmica 

veicular, o condutor é sempre o mestre, podendo assumir o controle da situação.  

Nesta tese apenas as funções de auxílio ao condutor serão consideradas, portanto 

nenhuma função de conforto é estudada. 

Para atuação simultânea, existem diversas maneiras de atingir o controle 

desejado, assim, esta liberdade oferece múltiplas soluções, justificando a busca de 

soluções ótimas para garantir máxima margem de aderência nos pneus. 

Para o gerenciamento dos distintos atuadores muitos trabalhos criaram uma 

função que calcula a distribuição do momento necessário para correção entre os 

sistemas ativos. Esta distribuição deve ser baseada na situação particular que o veículo 

se encontra e a intensidade do momento em guinada que deve ser gerado. Assim, os 

atuadores inteligentes convertem o valor do momento desejado em atuações 

correspondentes por parte dos atuadores baseados em modelos simples de pneus. 

A análise dos sistemas, segundo duas condições, é importante para aplicação 

correta da integração. Primeiramente segundo o sentido que se deseja corrigir, ou seja, 

na geração de momento pró-curva ou anti-curva. E depois nos níveis de aceleração 

lateral.  

A tabela 4.2 mostra o resultado da análise do momento em guinada. Os valores 

são apenas comparativos e sem significado físico direto. Para anti-curva o AFS é 

particularmente efetivo em estabelecer uma maior linearidade das respostas e melhorar 

o entendimento do condutor com relação ao comportamento do veículo. Intervenção 

por freio é muito boa para manobras de emergência em razão da velocidade de 
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resposta do veículo. Para momentos corretivos pró-curva o AFS apresenta a maior 

autoridade para acelerações baixas. Sistemas assimétricos são severamente limitados 

para OS. No entanto, estas considerações são somente válidas se tais sistemas forem 

acionados separadamente, o que acontece na maioria dos trabalhos citados. Para prever 

o comportamento e as capacidades de atuadores funcionando simultaneamente, 

inúmeras simulações devem ser realizadas, de maneira correta e com modelos de alta 

fidelidade. 

 

Sistemas 
Ativos 

Aceleração 
Baixa Média Alta 

pró anti pró anti pró anti 
ESP 3 5 3,5 7 3 9 
AFS 7 5,5 2 6,5 0,5 8 
ARC 1 1 2 2 2 2 

Tabela 4.2: Distribuição teórica dos sistemas ativos. 

 

Segundo Verhagen et al. (2004), desenvolver VDM a partir do princípio do ESP 

requer o uso de funções e softwares já existentes, portanto um conceito modular e 

escalonável é a solução imediata. Outro motivo do VDM ser baseado no ESP é o fator 

de comercialização, pois permite uma montagem mais simplificada, apenas agregando 

os novos sistemas, ou seja, podendo utilizar o mesmo ESP. Portanto uma tentativa de 

introduzir o produto no mercado de forma mais barata. 

Verhagen et al. (2004) foi o primeiro a publicar resultados de testes com veículos 

integrando tais sistemas ativos. Anteriormente apenas simulações virtuais eram 

desenvolvidas. Devido às características desafiadoras de um projeto como este, o 

controlador ficou limitado a intervir em apenas algumas situações críticas. 

Logicamente o ESP continua com todas as funções, porém a integração só é realizada 
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apenas na detecção de frenagem µ-split. E mesmo assim, os resultados demonstram 

que o controlador utiliza ângulos de esterçamento superiores aos que são praticados 

pelo condutor na ausência de AFS demonstrando a ineficiência da integração. Só foi 

possível implementar a atuação simultânea para tal manobra,decorrente da falta de 

robustez e adequação do controlador para as demais manobras. 

Isto demonstra a dificuldade do projeto e reconhece a necessidade de ferramentas 

avançadas de controle não linear, adaptativo e ótimo. Uma das limitações dos sistemas 

propostos é que são baseados no controlador do ESP e adicionam momento em 

guinada com os outros sistemas não realizando a devida integração. 

A indústria automotiva desenvolveu muito as técnicas de ABS e TCS e ESP, 

agora surgem algumas integrações com AFS e na seqüência será com ARC. O sistema 

proposto é uma técnica que permite integração de inúmeros atuadores para 

funcionarem simultaneamente, não se limitando apenas a estes três. 

Permite ainda integração, buscando otimização e adaptação. Esta técnica também 

faz possível uma real determinação de quais sistemas ativos oferecem maiores 

capacidades se integrados, justamente por apresentar uma integração robusta e 

otimizada. 
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5. Projeto do Controlador 

 

 

Neste capítulo é explicada a estrutura do controle proposto. Trata-se de uma 

estrutura composta por um neurocontrolador que aprende por reforço com algoritmos 

genéticos. Primeiramente as especificações de desempenho são esclarecidas. Na 

seqüência a técnica e as considerações de chaveamento para iniciar o controlador são 

detalhadas. Depois se apresenta uma breve descrição das composições do observador. 

A estrutura do controlador é detalhada, explicando o funcionamento da rede neural 

artificial, da aprendizagem por reforço, a aplicação de algoritmo genético e a 

coordenação destas técnicas. Por fim, analisa-se estabilidade do controlador para 

verificar a aplicação do sistema neurocontrolador. 

 

5.1 Especificações de Desempenho 

 

Existem algumas técnicas de avaliação de sistemas ativos de segurança. A 

importância de evitar acidentes ou reduzir a severidade é tão importante quanto a 

redução dos danos após o acontecimento do mesmo. Por isso, metodologias de 

avaliação da eficiência devem ser desenvolvidas para estabelecer diretrizes para 

projeto. Existem três técnicas conhecidas para avaliação de tais sistemas: avaliação 

segundo testes, por meio de simulações e por dados de acidentes (GAUSEMEIER & 

LÜCKEL, 2000).  
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Atualmente os testes realizados para sistemas ativos de segurança são em geral 

testes de validação, ainda necessitando algumas adaptações para serem utilizados para 

avaliação e desenvolvimento. Klug (1989) propõe uma metodologia e disponibiliza 

um padrão de testes e parâmetros para estudo e caracterização de sistemas ativos de 

estabilidade, ilustrando assim uma adaptação dos testes de validação com objetivos de 

desenvolvimento. 

Freqüentemente, os testes de validação são conduzidos comparando duas 

situações distintas: o sistema ativo ligado e desligado. Uma situação comum são os 

testes realizados para homologação, quando os sistemas a serem avaliados devem 

cumprir com requisitos estabelecidos por normas. Existe uma infinidade de testes 

padrões que foram regulamentados por instituições como a SAE e a ISO. Alguns 

exemplos que podem ser utilizados na avaliação dos sistemas de segurança ativo estão 

listados na tabela 5.1. 

 

Código Objetivo 
ISO 3888-1:1999 Dupla mudança de faixa 
ISO 3888-2:2002 Desvio de obstáculo 
ISO 4138:1996 Regime estacionário 
ISO 7401:2003 Resposta lateral transiente 
ISO 7975:1996 Frenagem na curva 
ISO 9816:1993 Power-off 

ISO 12021-1:1996 Vento lateral 
ISO 13674-1:2003 On-centre qualificação 
ISO 14512:1999 Frenagem µ-split 

Tabela 5.1: Testes para caracterização de dinâmica veicular 

Fonte: Forkenbrock (2005) 
 

Avaliação por simulação se faz difícil pela ausência de modelos de condutor 

realistas. No entanto podem ser conduzidas simulações padrões para avaliar 

desempenhos gerais do veículo sem um modelo do condutor (FORKENBROCK, 
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2005). Um simulador de veículo pode ser submetido a situações de interesse para 

avaliação do algoritmo funcional. Com tal protótipo virtual podem se conduzir 

simulações para desenvolvimento. Com estas simulações também é possível criar 

avaliações subjetivas que geralmente são reconhecidas por testes em pista. 

Avaliação segundo dados de acidentes é atualmente difícil de elaborar, visto que 

o maior objetivo e realização dos sistemas ativos de segurança são evitar acidentes, 

por tanto, apenas uma forma indireta de avaliar redução de acidentes torna-se 

plausível. 

Outro problema é a ausência de um sistema de coleta de dados com 

caracterização focada em auxiliar o desenvolvimento de sistemas de segurança. Assim, 

dificilmente os dados de acidentes podem ser utilizados para avaliação dos sistemas 

ativos de segurança. 

Por fim, para a avaliação da técnica apresentada neste trabalho será usada a 

avaliação por simulação. Os critérios de avaliação serão baseados nos requisitos do 

controlador. 

Os objetivos deste controlador são somente vinculados a questão de segurança, 

portanto, nada com relação ao conforto será objetivado. Para segurança, a meta 

primordial é distribuir o momento em guinada necessário de forma que as forças 

geradas nos pneus sejam otimizadas. 

Procurando manter a maior margem de segurança, o controlador deve integrar a 

capacidade de estabilizar o veículo automaticamente limitando os valores de ângulo de 

deriva do veículo e velocidade angular em guinada. 

Na seqüência, alguns outros objetivos podem ser listados: aumentar a velocidade 

crítica para curvas; facilitar a tarefa do condutor em manobras de estabilização como 

por exemplo uma frenagem µ-split. Outro fator importante para avaliação das 
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manobras que envolvem frenagem é a distância de frenagem ou a desaceleração 

obtida. 

Portanto, aumentar o domínio de condições nas quais o condutor pode manobrar 

com segurança. 

Com relação a alguns termos mais específicos da área de controle, podem-se 

definir mais alguns objetivos. Com relação à robustez às incertezas do sistema e 

distúrbios; para manipular estas incertezas da planta real, o sistema de realimentação 

deve ser capaz de manusear pequenas excitações da atual trajetória a partir da 

referência adaptar e funcionar coerentemente. Com relação à integridade do sistema, a 

técnica do controlador deve ser estável em todas as situações que pertencem ao escopo 

do projeto. 

Definidos os objetivos, faz-se necessário determinar os valores desejados para 

algumas variáveis. Os controles de estabilidade de dinâmica veicular, como foi 

detalhado no capítulo anterior, baseiam-se em corrigir a velocidade angular em 

guinada e limitar o ângulo de deriva do veículo. Portanto, é extremamente importante 

saber que valores devem ser seguidos. Isto é explicado na seqüência com o modelo de 

referência. 

 

5.2 Modelo de Referência  

  

O modelo de referência deve ser primeiramente coerente com o veículo, ou seja, 

deve representar as características dinâmicas com exatidão. Também deve ser coerente 

com os objetivos e requisitos de desempenho, que por sua vez, estão adequados ao 

condutor normal. 
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Como o modelo de referência deve ser adequado ao veículo e as necessidades do 

condutor, a representação geralmente é feita por modelos analíticos simplificados. 

Inúmeros estudos apresentam bons resultados utilizando esta técnica (SMAKMAN, 

2000; GHAFFARI et al., 2005; KARNOPP, 2004), assim, o presente trabalho também 

faz uso de semelhante aproximação, utilizando parte do modelo descrito no 

APÊNDICE B, que possui as mesmas características da planta desenvolvida em 

ADAMS. 

Os programas de ESP atualmente consolidados utilizam sempre uma correção 

segundo um valor de velocidade angular em guinada ideal estimado segundo modelos 

de referência e dados medidos: velocidade das rodas, ângulo de esterçamento, 

aceleração lateral e velocidade angular em guinada (LIEBEMANN et al., 2004). 

O reconhecimento de uma situação crítica de condução de veículo é importante 

para auxiliar o controlador na função de chaveamento. Assim, os sistemas ativos só 

serão acionados quando for reconhecida uma situação de emergência. Para tal 

reconhecimento Busshardt et al. (1997) conduziu uma comparação da velocidade 

angular em guinada com um modelo de referência. Por meio desta, observou-se que 

grande parte dos condutores normais, sobre pavimento seco, atinge como máxima 

aceleração lateral 4 m/s2. Dentro deste limite o comportamento é similar ao modelo 

linear (LIEBEMANN et al., 2004).  

Em situações de mudança rápida do comportamento do veículo, como por 

exemplo, uma mudança da aderência do pavimento, o veículo passa a comportar não 

linearmente e o condutor sem conhecimento ou experiência comanda o veículo com 

atitudes não harmônicas. Assim, Busshardt et al. (1997) estabeleceu um valor de 

tolerância para a velocidade angular em guinada (2,87°/s) para definir situações 

críticas. Para calcular a velocidade angular em guinada desejada são utilizadas duas 
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igualdades diferenciais de primeira ordem construídas com os parâmetros de 

velocidade e ângulo de esterçamento. 

A desvantagem deste modelo é possuir cinco parâmetros variáveis: massa, 

localização do centro de massa, momento de inércia em guinada e rigidez para gerar 

força lateral dos pneus dianteiros e traseiros. Uma identificação fiel e segura neste 

sistema crítico de segurança apresenta-se difícil.  

Outra técnica desenvolvida para suprir esta incerteza se baseia na velocidade 

característica que é indiferente a mudança de carga ou mudança de condições de pneu. 

Este procedimento é considerado eficiente para caracterizar comportamento crítico em 

curvas quase estacionárias. Para tanto foram definidas duas fronteiras: uma de US e 

outra de OS. Em Karnopp (2004) estão descritos os algoritmos para determinar estas 

fronteiras. Esta lógica de chaveamento, portanto, reconhece e faz distinção entre duas 

situações principais, uma para US e outra para OS. E dentro de cada um dos pacotes 

lógicos existe o reconhecimento da velocidade angular em guinada por sensores 

reconhecendo o sentido de giro do veículo. 

Mokhiamar & Abe (2002b) também propuseram uma região de tolerância para o 

ângulo de deriva do veículo em função da aderência. 

No entanto, deve ser esclarecido que os valores limites de ângulo de deriva do 

veículo e velocidade angular em guinada dependem totalmente da velocidade 

longitudinal e da aderência. Portanto, fazendo-se necessário um melhor mapeamento 

dos valores limites, e não apenas definir valores genéricos que serão ineficientes. 

Não obstante, surgiu uma técnica que considera não apenas a velocidade angular 

em guinada e o ângulo de deriva do veículo como também a velocidade de variação do 

ângulo de deriva do veículo.  
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As análises de estabilidade pelo plano de fases sugeridas por Wallentowitz 

(2002) foram aplicadas para definir margens para a atuação do controlador.  Na figura 

5.1 pode ser identificada a teoria de estabilidade. 

 

 

Figura 5.1: Plano de fase 

 

O uso de tal análise para estudo de controle de dinâmica veicular foi seguido por 

Inagaki et al. (1994). Uma abordagem similar foi aplicada neste projeto. Partindo-se 

do objetivo principal de definir uma região para auxiliar no chaveamento do 

controlador, algumas áreas podem ser escolhidas como sugere a figura 5.2.  
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Figura 5.2: Plano de fase com seleção ângulo de deriva do veículo crítico 

 

Uma solução é abranger toda região do ângulo de deriva do veículo definido 

como crítico, como na figura 5.2. A desvantagem é não considerar a velocidade de 

variação do ângulo de escorregamento. Um pequeno ângulo de deriva do veículo, com 

uma alta velocidade de variação, pode conduzir para uma situação instável. 

Se a definição fosse baseada na análise da variação das combinações iniciais o 

resultado seria como ilustrado na figura 5.3. Pode-se observar que existe influência da 

velocidade do ângulo de deriva do veículo, no entanto, esta região só é valida para 

ângulos de esterçamento nulo, assim, no caso do condutor aplicar um esterçamento 

adicional, tal região não é mais válida e, além disto, tal região permite ângulos de 

escorregamento muito elevados, que serão estáveis, porém serão desagradáveis para o 

condutor.  
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Figura 5.3: Plano de fase com seleção crítica total 

 

A região que apresenta um compromisso entre as duas anteriores e, considerada 

coerente (SMAKMANN, 2000: INAGAKI et al., 1994) para aplicação do controle está 

na figura 5.4. Esta região reduz os valores de ângulo de deriva do veículo sem deixar 

de considerar valores altos da derivada.  

 

 

Figura 5.4: Plano de fase com seleção final 
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Portanto, quando existir a tendência de instabilidade, o controlador será ativado e 

poderá trabalhar harmonicamente.  

Como explicado anteriormente, o plano de fase depende da velocidade, do 

ângulo de esterçamento e da condição de aderência. Assim, para ilustrar outras 

seleções, a figura 5.5 apresenta a seleção para condição de alta aderência, sem 

esterçamento e para velocidade de 120 km/h. A figura 5.6 segue com um esterçamento 

de 80º. A figura 5.7, é o veículo em condições de baixa aderência. 

 

 

Figura 5.5: Plano de fase para velocidade de 120 km/h 



123 
 

 

 

Figura 5.6: Plano de fase para velocidade de 120 km/h e esterçamento de 80º 

 

 

Figura 5.7: Plano de fase para baixa aderência 

 

O controle é ativado quando a trajetória encontra o threshold, que também 

considera o atraso dos atuadores. A linha de estabilidade de um condutor experiente 

poderia ser maior que a do projeto do controlador, porém, pode ser superior a de um 

novato. Assim, o threshold não satisfaz todos os tipos de condutores. 



124 
 

 

Quando o estado do veículo estiver na região instável, será necessária a geração 

de momentos para trazê-lo de volta a região estável. O momento necessário será 

positivo ou negativo, dependendo de que lado da região estável se encontra o estado 

do veículo. A implementação do sistema de ativação é com uma tabela interpoladora 

onde foram definidas algumas situações para estabelecer uma malha de possibilidades. 

Durante as simulações observou-se que, em algumas condições, se estas áreas de 

ativação fossem ampliadas os resultados seriam melhores. No entanto nenhuma 

correlação foi desenvolvida. Assim, estas áreas de ativação serviram para realizar o 

treinamento e inicializar o processo de simulação.  O mecanismo de ativação foi 

ajustado em função das manobras realizadas. 

 

5.3 Observador 

 

O observador é composto de três algoritmos. Um para cada valor a ser estimado: 

velocidade longitudinal, ângulo de deriva do veículo e aderência com pavimento. 

Existem muitos estudos na área de observador (NISHIO & TOZU, 2001; RAY, 1995; 

BUTZ et al., 2000; RYU, 2004). Todos os observadores são compostos por modelos, 

os mais precisos possíveis, e por critérios lógicos para determinar algumas 

características complementares. 

O estimador de velocidade longitudinal utiliza como entrada as velocidades dos 

pneus e a aceleração longitudinal. O algoritmo utilizado é descrito por Pesce (2006). 

Existem diversos modelos para estimador de aderência dos pneus com o 

pavimento descritos na literatura (GUSTAFFSON, 1997; WANG et al., 2004). A 

informação de aderência é assumida ser disponibilizada por estes estimadores. Shim & 

Margolis (2001) demonstraram as vantagens de utilizar sistemas estimadores de 
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aderência. O método utilizado é uma combinação do método proposto por Fiedler et 

al. (2005) desenvolvido pela SIEMENS com o método proposto por Zuurbier (2005) 

desenvolvida pela TNO. Não é considerada nenhuma alteração dos parâmetros que 

determinam a aderência em função do desgaste em razão do uso. Esta decisão se faz 

por não fazer parte do escopo de otimização considerando o desgaste dos pneus. 

Como não existe sensor apropriado para medir o ângulo de deriva do veículo em 

veículos de série, faz-se necessário o uso de um estimador que se baseia nos dados dos 

sensores básicos: aceleração lateral, velocidade angular em guinada, velocidade 

longitudinal e ângulo do volante. Muitos dos sistemas atuais utilizam técnicas 

redundantes sobre modelos lineares de dois graus de liberdade e realizam uma 

validação com testes em pista. 

 

 

Figura 5.8: Esquema do estimador de ângulo de deriva do veículo 
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No presente trabalho foi utilizada uma técnica desenvolvida pela TOYOTA 

(NISHIO & TOZU, 2001) para estimar o ângulo de deriva do veículo. Basicamente 

existem dois métodos para estimar: um utiliza um observador e o outro utiliza uma 

pseudo-integral. O método proposto utiliza uma combinação de ambos. Os 

estimadores definem o tipo de aderência, entre gelo, neve, úmido e seco, assim, 

alterando os modelos e as formas das não linearidades. A figura 5.9 é o diagrama que 

resume o observador. 

 

 

Figura 5.9: Diagrama do observador 
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5.4 Controlador 

 

5.4.1 Introdução  

 

Os controladores automatizados fornecem sinais de controle a uma planta em 

uma tentativa de fazer com que a planta exiba um comportamento desejado. Planta é 

um termo genérico para um dispositivo que permite ser controlado. Juntos, a planta, o 

controlador e suas interconexões compõem o sistema. O projeto dos controladores é 

complicado pela instabilidade do sistema que resulta pelo menos na operação 

imprópria da planta, e possivelmente, pelos danos significantes ao equipamento ou por 

ferimento às pessoas. Felizmente, um controlador corretamente projetado impede que 

o sistema opere em uma modalidade perigosa, instável, ou reduz a probabilidade de 

atingir uma situação instável. Conseqüentemente, é imperativo que o controlador 

esteja projetado para operação estável como um objetivo preliminar; o desempenho é 

uma consideração secundária do projeto a ser perseguida depois que a estabilidade é 

assegurada.  

No caso deste projeto, a planta é representada pelo veículo, e a dinâmica a ser 

controlada é referente ao ângulo de guinada. Manobras bruscas do condutor 

alcoolizado e diferente aderência na pista são exemplos de fenômenos que complicam 

o projeto. Portanto, como a planta a ser controlada pode estar sujeita aos distúrbios e 

condições de operação que mudam os parâmetros da dinâmica estudada, a estabilidade 

sempre terá limites de operação. Por conseguinte, o primeiro objetivo do controlador é 

aumentar a faixa de operação estável e tentar sobrepor as adversidades. Mesmo 

porque, se o controlador fosse proposto para evitar que o veículo fique exposto a 
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situações de risco de instabilidade, a velocidade longitudinal seria extremamente 

restringida, o que inviabilizaria o uso de tal. 

O projeto de tais controladores pode ser abordado por inúmeras filosofias de 

projeto.  

No controle robusto, analisa-se a dinâmica da planta em uma tentativa de 

construir um controlador que garanta matematicamente o comportamento estável do 

controle. Freqüentemente alguns controladores estáveis são encontrados e o que 

corresponde ao melhor desempenho é selecionado. Entretanto, a maioria das plantas de 

interesse prático possui suficiente complexidade para proibir a precisa especificação 

dinâmica da planta. Assim, geralmente os projetistas são forçados a computar um 

modelo matemático da planta para servir como uma aproximação à planta real. 

Conseqüentemente, o processo de projeto do controle robusto é complicado porque se 

deve construir um controlador que seja estável para o modelo matemático e para a 

planta real. Necessariamente, isto limita a agressividade do projeto do controlador e 

assim, resulta em desempenho sub-ótimo do controle.  

Por outro lado, a aprendizagem por reforço (RL) supõe pouco conhecimento 

sobre a dinâmica do sistema. Com isso, desenvolve uma função de controle que busca 

a otimização por um processo de tentativa e erro. O desafio desta abordagem é 

estabelecer uma estrutura com flexibilidade suficiente para permitir que o controlador 

adapte-se a uma estratégia de controle. Entretanto, esta flexibilidade pode resultar 

numerosas estratégias indesejáveis, assim, o coordenador deve ser disposto para 

permitir temporariamente que muitas destas estratégias mais pobres sejam declinadas 

enquanto procura pelas melhores. É importante notar que muitas das estratégias 

indesejáveis podem fornecer o comportamento instável do controle.  
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Uma vantagem desta metodologia é a possibilidade de evoluir o controlador 

junto da planta real, para tanto se deve verificar a estabilidade do sistema enquanto 

evolui. 

Enquanto plantas físicas reais contêm a dinâmica que não é linear e invariante no 

tempo (LTI), a análise de sistemas não LTI é na maior parte não tratável. Muita da 

teoria de controle moderna é baseada em sistemas lineares e invariantes no tempo. O 

desempenho em malha fechada é sacrificado freqüentemente pelas limitações impostas 

pela dinâmica LTI. Um dos primeiros estudos de controle adaptativo foi proposto por 

Franklin & Selfridge (1992). A finalidade preliminar do controle adaptável é dar forma 

a um modelo de uma planta física adaptando parâmetros no modelo. O controle 

adaptável propõe tipicamente uma estrutura modelo para a planta, onde os parâmetros 

deste modelo são alterados.  

Uma das tentativas mais simples no controle adaptável tradicional é o regulador 

auto-ajustável (STR) (ASTROM & WITTENMARK, 1973). O STR usa uma equação 

com parâmetros não especificados para modelar o sistema. Os parâmetros são 

definidos da amostragem em tempo real de dados empíricos.  

Uma abordagem mais sofisticada de controle adaptável é o Controlador 

Adaptável da Referência Modelo (MRAC) (PARKS, 1966). O MRAC usa um modelo 

ideal externamente fornecido ao sistema em malha fechada que exibe as características 

desejadas. Os parâmetros do controlador são atualizados dinamicamente em uma 

tentativa de fazer o sistema em malha fechada agir como o modelo de referência.  

O neurocontrolador originou como uma filial especial do controle adaptável. 

Originalmente, as redes neurais eram empregadas como agentes do controle adaptável 

para modelar a dinâmica de uma planta (KALKKUHL et al., 1997). Entretanto, a rede 
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neural é muito mais ampla do que modelos específicos de controle adaptável 

tradicional e, seu uso difundiu rapidamente a outros aspectos da teoria de controle. 

Uma das primeiras aplicações do neurocontrolador como solução elegante em 

problemas de controle onde existia a necessidade de coordenar dois robôs distintos 

para realizar uma tarefa conjuntamente. Observa-se que esta tarefa apresenta o aspecto 

semelhante a problemática deste projeto: integrar diferentes atuadores visando 

controlar uma variável comum. 

O algoritmo backpropagation (WERBOS, 1974) e a habilidade da rede neural de 

representar modelo não-linear (HASSOUN, 1995), foram características importantes 

nesta difusão da técnica.  

As aplicações de ANN em controle são: identificação do sistema, imitação de um 

controlador já existente, identificação da dinâmica inversa de um sistema, planta 

diferencial e controlador com otimização. 

Muitos problemas de controle têm como função fazer com que a planta siga uma 

referência. A aprendizagem por reforço (RL) com um histórico detalhado de sua 

aplicação em controle, é introduzida no trabalho de Sutton & Barto (1998). De uma 

perspectiva histórica, Sutton e Barto identificam duas tendências chaves da pesquisa 

que conduziu ao desenvolvimento da aprendizagem por reforço: a aprendizagem por 

tentativa e erro da psicologia e os métodos de programação dinâmica da matemática. 

Não é nenhuma surpresa que os primeiros investigadores de RL foram motivados 

observando animais e povos aprendendo a resolver tarefas complicadas. Ao longo 

destas linhas, alguns psicólogos desenvolveram teorias formais desta técnica de 

aprendizagem. Estas teorias serviram como suporte para desenvolver representações 

algorítmicas e matemáticas dos agentes artificiais que aprendem pelo mesmo meio.  
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A outra tendência histórica em RL chegou do controle ótimo desempenhado no 

começo dos anos 50. Aqui, controle ótimo se refere à otimização matemática do sinal 

de reforço. Hoje, este trabalho é classificado na categoria de programação dinâmica e 

não deve ser confundido com as técnicas ótimas de controle da teoria de controle 

moderna. Ao matemático Richard Bellman é creditado o desenvolvimento da técnica 

de programação dinâmica para resolver uma classe de problemas determinísticos 

através de um procedimento de busca (BELLMAN, 1957). Estendendo o trabalho na 

programação dinâmica aos problemas estocásticos, formulou-se o trabalho em 

processos de decisão de Markov.  

O objetivo do RL é planejar um algoritmo de controle que selecione as ações 

ótimas para cada estado observado. Por ótimas designam-se aquelas ações que 

produzem os sinais de reforço mais elevados. 

Um avanço significante no campo do RL é o algoritmo de aprendizagem de 

Chris Watkins (WATKINS, 1989). Watkins demonstra como associar corretamente a 

função do valor do RL com o estado e a ação do sistema. Esta abordagem de 

aprendizagem atrela ordenadamente a teoria em um algoritmo que seja fácil de 

executar e demonstra resultados empíricos excelentes.  

O uso de sistemas evolucionários, como o algoritmo genético (GA), nas técnicas 

de controle é relativamente escasso na literatura e as propostas são limitadas. GA pode 

ser usado para determinar uma população apropriada baseando se nos parâmetros do 

controlador convencional ou nas regras de um sistema especialista, ou ainda para 

otimizar uma rede neural numa abordagem de neurocontrole. Um GA pode ser usado, 

portanto, como supervisor de um sistema de controle inteligente indireto, conceito 

explicado no próximo tópico. 
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Portanto a teoria do neurocontrolador e da aprendizagem por reforço, que são 

aplicadas neste estudo são abordadas especificando as propriedades e princípios que 

justificam a implementação como solução do projeto. 

 

5.4.2 Redes �eurais – �eurocontrolador  

 

O campo tecnológico da Inteligência Artificial (AI) busca construir máquinas, o 

que na maioria dos casos significa a programação de computadores, tais quais 

possuem a habilidade de processar o conhecimento e raciocinar sobre o mesmo. As 

três principais abordagens são sistemas especialistas, redes neurais artificiais (ANN) e 

sistemas evolucionários. Os sistemas especialistas são baseados em regras geradas na 

maior parte pelo conhecimento de peritos em um determinado campo. ANN pode ser 

vista como a simulação de um cérebro simples treinado para executar uma 

determinada tarefa. Para tanto, utiliza informações como entrada e responde com 

saídas e, no processo de aprendizagem, recompensa ou penaliza as entradas de acordo 

com a taxa de sucesso da saída. A finalidade deste treinamento é conceber uma ANN 

em uma configuração com a qual possa gerar respostas altamente bem sucedidas a 

todos os tipos de entradas, mesmo para entradas diferentes das do treinamento. Os 

sistemas evolucionários funcionam como processos que geram diferentes indivíduos, 

os quais são submetidos a subseqüentes seleções buscando uma população futura de 

indivíduos evoluídos. 

A base biológica de ANN, ou mesmo, a idéia atrás da teoria, é a estrutura de um 

cérebro. De forma simplificada, um cérebro consiste de células chamadas neurônios 

que são interconectadas. Cada neurônio pode receber estímulo de diversos outros 

neurônios ou do meio externo. Se a entrada for estimulando de maneira suficiente a 
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provocar continuidade do sinal, este neurônio passará a diante o sinal para um outro 

neurônio e assim por diante. Um neurônio pode também ser conectado, em 

combinação com diversos outros neurônios, a um dispositivo de saída como uma parte 

do corpo ao qual o cérebro pertence. Desta maneira, o dispositivo de saída pode ser 

controlado. Uma ANN consiste em uma rede de neurônios artificiais.  

Um modelo básico de neurônio é mostrado na figura 5.10. O neurônio recebe as 

entradas que são ponderadas com os pesos, recebe também uma entrada extra que é 

uma constante conhecida como bias. Calcula a saída usando uma função genérica 

chamada de função de ativação, e é normalmente a mesma para cada camada neural na 

rede (ALEKSANDER & MORTON, 1990). 

 

 

Figura 5.10: Neurônio artificial 
Fonte: Aleksander & Morton (1990) 

 

Assim, os neurônios se comportam como funções. Neurônios traduzem sinais de 

entrada não limitados e(te)=(e1(te) ...,en(te)) no tempo te em um sinal limitado û(te). 

Portanto, podem-se identificar alguns elementos principais de um neurônio: conjunto 
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de sinapses, combinador linear e função de ativação. O conjunto de sinapses 

representa a ligação entre os neurônios sendo cada ligação detentora de um peso w que 

representa a importância do sinal. O combinador linear realiza a soma dos resultados 

produzidos pelo produto dos sinais sinápticos e pesos. A função de ativação fornece o 

valor de saída do neurônio em função do resultado gerado pelo combinador. O 

resultado destas operações pode ser exemplificado pela equação 5.1 no caso da função 

de ativação ser tangente hiperbólica. 
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Um exemplo de uma ANN é mostrado em figura 5.11, na qual se pode observar 

que a rede está constituída por camadas. A camada da esquerda, que tem como entrada 

um sinal originado no meio externo, é a camada de entrada. O exemplo mostra uma 

camada de entrada com dez neurônios. A camada da direita, que apresenta sua saída ao 

meio e não a outros neurônios, é a camada de saída. O exemplo mostra uma camada de 

saída com dois neurônios. Entre as camadas de entrada e de saída, pode haver outras 

camadas nomeadas de camadas escondidas. O exemplo mostra uma camada 

escondida, com quatro neurônios. No exemplo, cada neurônio em uma camada está 

conectado a cada neurônio na seguinte camada, portanto esta rede está conectada 

completamente. Também, cada neurônio é conectado somente às camadas sucessivas, 

mas não a precedente. A ANN que tem conexões entre uma camada e as camadas 

precedentes é chamada de rede recorrente. 
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Figura 5.11: Rede neural artificial 

 

A ANN possui h´ unidades escondidas, matriz de peso da entrada W´h´xn e matriz 

de peso da saída V´mxh´ sendo os termos de bias incluídos como entradas fixas. Assim, 

a ANN computa a saída de acordo com: 
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A ANN é, portanto, um mapeamento de todas as entradas possíveis para 

determinadas saídas. Os parâmetros do problema são apresentados à ANN, e espera-se 

uma saída representativa de uma resposta sensível a tais parâmetros.  

A ANN desenvolvida para este projeto possui a camada de entrada, uma camada 

escondida e a camada de saída. A dimensão da camada de entrada é definida pela 

quantidade de variáveis que são introduzidas no controlador. Estas variáveis são: 
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velocidade longitudinal do veículo, ângulo de deriva do veículo, aderência com 

pavimento, velocidade angular de cada roda, velocidade angular em guinada, diferença 

entre o ângulo de deriva do veículo e do modelo de referência, diferença entre 

velocidade angular em guinada do veículo e do modelo de referência, comando do 

condutor com relação à frenagem e esterçamento, aceleração lateral e longitudinal do 

veículo. Portanto, um total de 14 neurônios é utilizado na camada de entrada. A 

camada escondida possui 29 neurônios e a camada de saída é constituída por seis 

neurônios que são responsáveis por transmitir aos atuadores os sinais do controlador. 

Para a ANN responder de forma adequada, deve ser treinada para tanto. Um 

modo de treinar uma ANN é apresentando amostras de entradas para saídas previstas, 

examinando a saída, e ajustando os pesos das conexões de acordo com o sucesso da 

saída. Por exemplo, se a resposta fosse distante da prevista, pode-se enfraquecer as 

conexões que eram principalmente responsáveis para tal resposta. No caso contrário, 

se a resposta fosse boa, pode-se reforçar os pesos responsáveis. Esta técnica é 

conhecida como aprendizagem supervisionada.  

O procedimento mais comum para o ajuste de pesos na rede é algoritmo do 

backpropagation. O erro entre as saídas obtidas e esperadas é propagado para trás na 

rede e os pesos são ajustados de acordo com o erro. Beste método é baseado na 

descida do gradiente da função de erro. Detalhes exatos deste algoritmo são 

encontrados freqüentemente na literatura como no livro de Aleksander e Morton 

(ALEKSANDER & MORTON, 1990).  

A busca de uma ANN bem sucedida para um determinado problema é uma busca 

do mínimo global no espaço dos erros gerados pelas possíveis ANN segundo as 

amostras de treinamento para o mesmo problema. Existem alguns métodos para 
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encontrar ANN aplicáveis, mas são caros, não trabalham em todas as situações e não 

garantem o sucesso.  

A rede neural neste trabalho é aplicada como o controlador, assim, todas as 

decisões quantitativas e qualitativas principais da função de distribuir a atuação entre 

os sistemas ativos serão desempenhadas pela ANN. 

Quanto mais complexa a planta, mais difícil será projetar um bom controlador. 

Em vista da falta de métodos convencionais gerais para controlar plantas não lineares, 

que é o caso da dinâmica veicular, a atenção voltou-se para métodos de inteligência 

artificial. As duas maneiras principais em que o controle por inteligência artificial (AI) 

é aplicado são controle inteligente direto e controle inteligente indireto 

(VERBRUGGEN et al., 1992). O controle inteligente direto é similar ao controle de 

malha fechada, onde o controlador é substituído com um controlador AI. O controle 

inteligente indireto é também similar, no entanto um elemento extra é adicionado: um 

supervisor inteligente, que dirige ou adapta o controlador. O supervisor é guiado por 

alguma informação interna. A figura 5.12 ilustra um diagrama de blocos que 

representa a estrutura básica de um controle inteligente indireto. 

 

 

Figura 5.12: Controle adaptativo 
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Existem diversos métodos de AI que podem ser usados para compor 

controladores inteligentes. Os sistemas especialistas são aplicados com base no 

princípio de substituição de um controlador humano, capturando o conhecimento 

humano por meio de regras. Os sistemas especialistas são usados em controle, 

principalmente porque atendem alguns requisitos de não linearidade e são viáveis de 

implementação. ANN tem a habilidade de aprender e é conseqüentemente uma 

abordagem apropriada para situações em que dificilmente regras podem ser 

elaboradas, pois a ANN pode aprender estas regras de como controlar a planta. 

Neurocontrole é o termo designado para a técnica de aplicação de ANN como 

controlador em plantas controladas. Uma planta é um mecanismo que aceita alguma 

entrada, e apresenta alguma saída como uma reação a essa entrada. A saída é 

dependente da entrada, do estado interno da planta, da dinâmica da mesma e de 

distúrbios. No neurocontrole, uma ANN está treinada para controlar a entrada de uma 

planta, de forma que a saída da ANN é a entrada da planta. Diversas são as maneiras 

de aplicar neurocontrole, utilizando diferentes tipos de ANN. Uma maneira muito 

direta do neurocontrole é o controle em malha fechada, como mostrado em figura 

5.13. 

 

 

Figura 5.13: Neurocontrolador 
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Os métodos de treinamento de um neurocontrolador são diversos. Porém, 

geralmente, um primeiro passo pode ser treinar a ANN para que funcione como um 

observador. A figura 5.14 ilustra o esquema de treinamento para identificar a dinâmica 

de um sistema.   

 

 

Figura 5.14: Identificação do sistema 

 

Outro método de treinamento seria na ocasião da existência de um controlador, 

assim, a rede deve apenas copiar a função do já existente, portanto, o treinamento pode 

ser facilmente esquematizado como na figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15: Cópia de controlador 
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Uma técnica de neurocontrole largamente utilizada baseia-se no treinamento de 

um modelo que represente a dinâmica inversa da planta a ser controlada. Um modelo 

inverso pode ser alimentado com a saída desejada da planta. O controlador necessita 

saber o estado da planta, o qual também pode fazer parte da entrada como informação 

adicional. Esta informação é a história recente do processo de controle, isto é, as 

últimas entradas e saídas da planta. A idéia deste controle por modelo inverso é 

mostrada na figura 5.16.  

 

 

 

Figura 5.16: Neurocontrolador por planta inversa 

 

O modelo de dinâmica inversa é de obtenção trabalhosa e difícil por métodos 

convencionais, pode ser não alcançável ou instável. No entanto, uma ANN pode ser 

usada para defini-lo. Para treinar unicamente uma ANN como controlador inverso com 

base no conhecimento da planta constitui uma técnica complicada com grande risco de 

não ter bons resultados (JARMULAK, 1994). O treinamento de uma ANN para ser um 

modelo tipo observador, que é um modelo que reage da mesma maneira que a própria 

planta, como ilustrado na figura 5.14 soluciona as dificuldades. 
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 Uma ANN como observador pode ser usada no treinamento de uma ANN para 

ser um modelo inverso. Para treinar o modelo inverso, este é ligado ao observador, e o 

sistema todo é treinado para encontrar uma entrada para o mesmo de modo que o 

observador permaneça inalterado. Mesmo se o modelo inverso não puder ser 

alcançado, a ANN pode convergir a um controlador que apresenta bons resultados 

(HASSOUN, 1995). A figura 5.17 idealiza uma aprendizagem para planta inversa. 

 

 

Figura 5.17: Aprender a planta inversa 

 

Foram propostas algumas configurações de controlador em que o observador não 

possui um papel central. Em um controlador do tipo preditivo, um observador é usado 

para prever as saídas da planta como resultado de uma seqüência de entradas. Os 

valores preditos são usados para encontrar uma seqüência de entrada que conduza à 

saída desejada. Esta e outras configurações do neurocontrole foram estudadas por 

Jacek Jarmulak com sua bancada de neurocontrole (JARMULAK, 1994). Todas estas 

configurações usam um observador ou um modelo inverso da planta. O modelo 

inverso da planta é derivado melhor usando um observador, portanto, o observador é 

usado em todos os casos.  

Para gerar os dados de treinamento é necessário saber as especificações de 

desempenho desejadas como reação da planta. Entretanto, não é uma tarefa trivial a de 
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escolher dados de treinamento, pois é importante que a ANN resulte em um 

controlador trabalhando normalmente tanto para as condições de treinamento como 

para as que não fossem utilizadas no treinamento.  

Uma possibilidade é controle por meio de reforço, também conhecido por 

aprendizagem por reforço (RL). A figura 5.18 ilustra um esquema de aprendizagem 

com agente crítico, que é o caso da RL. Este modelo foi pensado para aplicações nas 

quais não existe um método para definir diretamente os valores desejados para a saída. 

O controlador é adaptado de acordo com uma função que estabelece um critério que 

avalia o comportamento do controlador com o comportamento desejado. 

 

 

Figura 5.18: Aprendizagem com agente crítico 

 

 Partindo do princípio que nenhum modelo é usado, o conhecimento do sistema é 

eliminado do controlador. A única maneira de avaliar o comportamento do controlador 

é observar seu desempenho em uma situação de tempo corrido. A avaliação do 

comportamento da planta submetida ao controlador é usada para adaptar o controlador. 

As características distintas da RL são conseqüentemente a ausência de um modelo e o 
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uso de uma avaliação de desempenho prático do controlador como ferramenta para 

adequar o mesmo. 

O GA é baseado na adaptação de acordo com a aptidão, avaliação do 

comportamento do controlador. Assim, o GA nivela sem conhecimento de um sistema 

e pode conduzir de forma eficientemente a uma configuração, portanto, é uma 

abordagem apropriada para executar o RL para neurocontrole. 

 

5.4.3 Algoritmos Genéticos – Otimização  

 

O algoritmo genético (GA) é uma das implementações mais bem sucedidas de 

sistema evolucionário, assim o GA, adquiriu um bom nível no campo de inteligência 

artificial (AI). Os algoritmos genéticos são algoritmos de busca baseados nos 

princípios da seleção natural e da genética. 

John Holland é psicólogo e cientista de computador considerado fundador de 

diversas tecnologias na área de sistemas adaptáveis complexos para aplicação na 

informática. Na primeira edição do livro de Holland (1992), publicado em 1975, 

descreve-se um sistema adaptável como um sistema que muda constantemente para 

fazer melhor uso de seu ambiente e, desenvolve uma teoria geral de sistemas 

adaptáveis. Entre outras coisas descreve como operadores genéticos podem ser usados 

para atingir um estado desejado. O livro de Holland foi a base para um grande número 

de desenvolvimentos práticos na área de sistemas adaptativos. Um do mais importante 

destes, pelo qual Holland é um dos maiores responsáveis, é o algoritmo genético.  

O GA é geralmente usado para os problemas de otimização que possuem 

complicações de formulação analítica. A base para um GA é a coleção de soluções 
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alternativas para um problema. Estas coleções são chamadas de população, e cada 

solução alternativa é chamada de indivíduo.  

Na maioria dos casos a população tem um tamanho fixo. Um indivíduo é 

representado por uma estrutura que é composta por uma coleção de vetores. Esta 

estrutura é chamada de genótipo do indivíduo, ou de genoma, enquanto cada vetor do 

genótipo é chamado de cromossomo. Em muitos casos, cada indivíduo é representado 

por apenas um cromossomo, que descreve o indivíduo na forma codificada.  

Geralmente o cromossomo também tem um comprimento fixo. A decodificação 

do cromossomo fornece a solução alternativa que o mesmo representa e é chamada de 

fenótipo. A coleção de todas as soluções alternativas possíveis é chamada de espaço de 

solução. O cromossomo consiste de caracteres que possuem um sentido específico, 

que é relacionado a sua posição ao longo do cromossomo. Os caracteres são chamados 

também de genes.  

Uma posição dentro da cadeia do cromossomo é chamada de locus, e na 

seqüência o locus de um gene determina o que o mesmo significa. Para cada individuo 

existe um valor que indica quão bom o indivíduo executa a tarefa com relação aos 

demais da população. Este valor é chamado aptidão do indivíduo. A aptidão é 

determinada avaliando uma função que considera o fenótipo dos indivíduos. Baseado 

na aptidão dos indivíduos, na população e em alguns operadores genéticos uma nova 

população é criada a partir da existente, nomeando-se assim a nova geração.  

Os operadores genéticos buscam uma geração com uma aptidão média mais 

elevada do que última geração e ao mesmo tempo criar alguns novos indivíduos. 

Desde que a aptidão média se eleve, cada geração seguinte deverá conter indivíduos 

melhores do que a geração anterior. 
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O GA continua a criar gerações novas até que algum critério de finalização seja 

cumprido. Um critério comum é o número máximo de gerações. Quando o processo 

termina, o indivíduo com a aptidão mais elevada na última geração é escolhido como a 

melhor aproximação da solução requerida. A figura 5.19 ilustra um esquema que 

ilustra a seqüência de funcionamento de GA. 

 

 

Figura 5.19: Diagrama funcional do GA 

 

Três operadores genéticos são usados: reprodução, cruzamento e mutação. A 

reprodução é o equivalente artificial do princípio da sobrevivência do mais apto. Com 
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este operador um indivíduo da geração atual é copiado simplesmente para a seguinte 

geração. O processo de seleção é baseado na aptidão do indivíduo, isto é, o indivíduo 

com aptidão elevada tem uma possibilidade maior de ser selecionado do que um 

indivíduo com aptidão baixa. A reprodução certifica-se que indivíduos com elevada 

aptidão permaneçam na população, enquanto aqueles com aptidão mais baixa sejam 

removidos. 

O cruzamento é o equivalente artificial da reprodução sexual. Dois diferentes 

indivíduos são selecionados da última geração, novamente de acordo com a aptidão. 

Estes dois indivíduos são os pais de dois indivíduos novos da geração seguinte. O 

ponto do cruzamento pode ser selecionado de forma aleatória ou de forma específica 

nos cromossomos. Cada um dos cromossomos dos pais é segregado em duas partes 

neste ponto de cruzamento. Então a primeira parte do primeiro cromossomo é 

adicionada à segunda parte do segundo cromossomo, construindo indivíduos novos. 

As partes restantes são adicionadas para fazer o segundo indivíduo. Este procedimento 

é mostrado na figura 5.20.  

 

 

Figura 5.20: Cruzamento 
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A mutação é o equivalente artificial da mutação biológica. Cada gene do 

cromossomo na geração seguinte tem uma possibilidade de mutar, isto é, assumir um 

novo valor de forma aleatória. A mutação atribui aos genes que já não ocorrem na 

população uma possibilidade de retornar em uma geração futura. 

O GA é considerado “cego” se comparado com algoritmos de busca 

convencionais, pois estes alteram os parâmetros da função, enquanto o GA trabalha 

com parâmetros codificados promovendo alterações sem considerar o significado do 

código. O GA possui uma propriedade de inerência paralela. Algoritmos 

convencionais funcionam com apenas uma solução alternativa, enquanto o GA 

considera uma população de soluções alternativas. Algoritmos convencionais 

freqüentemente usam informação adicional como derivada da função a ser minimizada 

para determinar a direção de busca, ao passo que o GA não utiliza informação 

adicional, fazendo uso apenas da aptidão dos cromossomos na população atual.  

O GA tem natureza probabilística enquanto algoritmos convencionais são 

determinísticos. No entanto, se comparar o GA com uma busca puramente 

probabilística, esse funciona melhor por usar o conhecimento implícito que é 

encontrado na aptidão dos cromossomos. 

Por causa de suas características, o funcionamento do GA pode ser aplicada em 

diversos ambientes e circunstâncias de diferentes problemas. Outra maneira de frasear 

isto é dizendo que o GA é robusto. A maioria dos algoritmos convencionais de busca 

não é robusta e pode, conseqüentemente, apenas ser usado para problemas para os 

quais foi especificamente projetada. As desvantagens do GA mais notáveis são as 

seguintes: não tem uma estrutura teórica completa para o processo evolucionário; não 

há nenhuma garantia de que a solução será encontrada, freqüentemente é mais lento se 
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comparado com técnicas convencionais, pois uma população inteira é examinada ao 

contrário de soluções separadas.  

Apresentadas as ferramentas: ANN e GA, faz-se necessário explicar como ambas 

serão aplicadas conjuntamente para obter o controlador por meio de aprendizagem por 

reforço. 

 

5.4.4 Aprendizagem por Reforço – Otimização do �eurocontrolador 

 

Como citado anteriormente, a aprendizagem por reforço utiliza de um agente 

crítico que quantifica e qualifica os resultados de uma tentativa para reforçar a direção 

do aprendizado. 

Na tarefa de observar o estado do sistema e produzir uma saída, RL recebe um 

sinal da avaliação do ambiente que indica a utilidade de sua saída. Usando da técnica 

de tentativa e erro a RL pode descobrir saídas melhores para maximizar o sinal de 

avaliação. O RL ajusta seus parâmetros internos para melhorar as saídas futuras para o 

mesmo estado observado. Assim, a RL é uma escolha ideal, porque as necessidades de 

informação do algoritmo combinam exatamente com a informação disponível no 

meio. Outros aspectos da RL também se enquadram bem ao ambiente do controle 

deste projeto, sendo o mais notável é a habilidade de otimizar durante o processo 

(SUTTON & BARTO, 1998).  

Sendo específico com relação a teoria de controle, deseja-se minimizar o erro 

quadrático médio no tempo. Para a maioria dos problemas de controle, a ação de 

controle não afeta somente o erro imediato da próxima etapa, mas também o erro num 

tempo futuro. Assim, o objetivo de cada ação do controle é minimizar a soma dos 

erros futuros. A natureza estatística da amostragem da RL permite a otimização das 
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decisões de controle sem a necessidade de manter a soma do comprimento de erro 

analisado (SUTTON & BARTO, 1998).  

A RL além de possuir habilidade de otimizar também é capaz de manipular 

atrasos ou restrições de tempo no sistema. Supondo que o sistema seja discreto no 

tempo com atraso de duas etapas do tempo. Nenhuma ação feita na etapa k do tempo 

afetará a saída no tempo k+1, no entanto, afeta a saída no tempo k+3. Novamente, por 

causa da natureza da amostragem estatística do RL, o agente de aprendizagem 

identifica estes atrasos e desenvolve uma função de controle que seja apropriada 

(SUTTON & BARTO, 1998). 

 A RL é estruturada para uma abordagem de tentativa e erro, sendo que a maioria 

tem um fator de exploração que pode ser ajustado para variar o grau que o agente tenta 

ações novas ou utiliza o conhecimento acumulado. Tipicamente, o fator de exploração 

é definido como alto inicialmente e então reduzido enquanto a aprendizagem progride. 

Esta tendência para a exploração permite que a RL descubra novas e possivelmente 

melhores soluções de controle. Através de tentativas repetidas de ações do controle, o 

algoritmo de aprendizagem acumula informação usada para produzir um controle 

aperfeiçoado. É esta característica da RL que permite que os algoritmos de controle 

adaptável desempenhem de forma superior as técnicas tradicionais de controle em 

plantas complexas. Entretanto, é também esta característica que dá forma à 

desvantagem mais significante para esta aplicação, as funções de controle 

intermediárias adquiridas durante o processo de aprendizagem funcionam 

freqüentemente mal e são instáveis. 

O GA pode ser aplicado como RL na determinação dos pesos nas conexões de 

uma ANN. De forma geral, encontrar pesos apropriados por treinamento é uma tarefa 

demorada que não tem garantia de sucesso e nem todos os algoritmos de treinamento 
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são apropriados para cada situação. A aplicação do GA para o processo de 

determinação dos pesos certamente é demorada pelo fato de ser uma otimização 

estocástica e por se tratar de paralelo, no entanto, oferece grandes possibilidades de 

encontrar o mínimo global da função a ser otimizada, pois a necessidade do GA é 

apenas determinar a aptidão relativa da ANN sob consideração.  

O GA compete com outras abordagens na determinação de pesos especialmente 

quando a informação do gradiente é de difícil obtenção ou a arquitetura de rede é 

muito complexa. Entretanto, quando a informação do gradiente for disponível, outras 

técnicas podem ser mais eficazes.  

A técnica RL pode ser utilizada no controle de processos, sendo assim, nomeado 

de Controle por RL (RC). São raras as aplicações de RC, porque atualmente as únicas 

leis de aprendizagem úteis são propriedades comerciais e, conseqüentemente, não 

divulgadas (HECHT, 1991).  

Um RC que utilize um GA é chamado de controle por RL com GA (GRC). Neste 

projeto o GRC será aplicado a apenas uma estrutura de ANN, assim, após um número 

de ciclos, uma fase do treinamento é ativada para que a ANN seja adaptada, seguindo 

novamente pela execução da ANN por um número de ciclos e seguindo deste modo 

continuamente. O valor de aptidão da ANN é determinado imediatamente antes de 

cada fase de treinamento. Com GRC, uma população de indivíduos é examinada, 

portanto, é necessário determinar a aptidão de cada individuo apenas uma vez. A 

adaptação vem das subseqüentes gerações que são produzidas, e que substituem os 

indivíduos inferiores na população. 

O GRC é a aplicação viável de GA em neurocontrole. Deve-se indicar que há um 

benefício do uso do GA em RC sobre métodos convencionais de RC, pois esse pode 

ser aplicado para gerar diferentes tipos estruturais de redes, mesmo aquelas que não 
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podem ser treinadas com métodos convencionais. Se as melhores soluções forem 

aquelas que não podem ser obtidas com métodos convencionais, o GA pode conduzir 

até elas. A figura 5.21 esquematiza estes princípios. 

 

 

Figura 5.21: GA para ajuste do controlador 

 

O GA para a evolução de ANN é normalmente diferente dos aplicados em outros 

campos. Alguns procedimentos devem ser determinados no projeto do GRC usando 

ANN: codificação do cromossomo e dos genes para aplicação em ANN, determinação 

da aptidão, operadores genéticos, parâmetros do GA, portanto, uma visão geral do 

processo completo. O GA pode ser aplicado tanto para evoluir os pesos das conexões 

entre neurônios como para evoluir a estrutura das camadas de uma ANN, porém, neste 

trabalho apenas será considerada a evolução dos pesos das conexões. 

Existem diversas maneiras para codificar uma ANN como um cromossomo, 

principalmente na decisão de que aspectos e características codificar. A forma mais 

simples, conhecida por codificação direta ou forte, também chamada de baixo nível, 

conduz os genótipos a grandes cromossomos, nos quais cada conexão e cada peso são 
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codificados. A maior dificuldade da codificação direta é o fato de resultar em 

cromossomos muito grandes e, quanto maior o cromossomo, maior o tempo para que 

um GA convirja a uma solução. A maioria dos estudos de codificação de baixo nível é 

aplicada para redes pequenas, como é o caso deste projeto. No entanto, é sempre útil 

minimizar o possível o comprimento do cromossomo (MONTANA & DAVIS, 1989). 

Para esta aplicação, o cromossomo possui 615 elementos, representando todos os 

pesos da camada escondida e da camada de saída. 

 A codificação dos pesos necessita de um espaço muito maior do que a 

codificação da arquitetura. São duas as maneiras de codificar os pesos em 

cromossomos: usando valores binários ou usando valores reais. Se valores reais forem 

usados, apenas uma posição no cromossomo é necessária para codificar um peso, mas 

os valores reais não são apropriados para a mudança provocada pelo operador do 

cruzamento. Se valores binários forem utilizados, mais posições são necessárias para 

codificar um peso. O número de pesos diferentes que serão codificados depende da 

granulometria escolhida, o que significa a quantidade de bits usados para codificar um 

peso. Para codificar todos os valores reais entre -1.0 e +1.0 com quatro decimais, são 

necessários pelo menos quinze bits para codificar um peso. Em um problema como 

este é difícil definir a granulometria necessária. Se a escolha for demasiadamente fina, 

pode-se convergir a uma solução, mas pode ser extremamente demorado 

(DASGUPTA & MCGREGOR, 1992). Enquanto com uma granulometria muito 

grosseira dificilmente serão encontradas soluções aceitáveis.  

Alguns trabalhos codificam informação extra no cromossomo com o objetivo de 

permitir que estes parâmetros também evoluam como o comprimento da codificação 

do peso, ou seja, a granulometria; a possibilidade de acontecer cruzamento ou a taxa 

de aprendizagem. 
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A maneira mais comum de determinar a aptidão de um indivíduo em um 

problema de GRC é simplesmente decodificando o cromossomo e construindo a ANN, 

e então, testando a configuração como amostra de treinamento. O treinamento 

selecionado deve ser escolhido com cuidado, que é exatamente a mesma situação no 

caso de usar o algoritmo do backpropagation.  

O cálculo da aptidão é a parte do GA que será normalmente mais demorada no 

processo todo. Portanto, qualquer recurso no sentido de diminuir este processo será de 

grande valor no quesito de redução do tempo de evolução. 

São muitos os diferentes aspectos do GA que necessitam ser ajustados para 

problemas de GRC, como a codificação do cromossomo, a função de aptidão, os 

operadores genéticos e os parâmetros gerais. Que combinação de parâmetros trabalha 

bem em que situação particular é algo que pode somente ser respondido quando for 

possível executar um grande número experiências diferentes. 

 

5.4.5 Estabilidade  

 

5.4.5.1 Introdução 

 

Em virtude da estrutura diferenciada da ANN é necessário realizar um estudo de 

estabilidade para sistema com neurocontrolador aplicado a dinâmica veicular em 

guinada. É importante desenvolver rigorosamente os vários conceitos de estabilidade 

para realizar o estudo. A figura 5.22 ilustra o diagrama de blocos do sistema em 

questão. Se uma rede neural for incorporada como parte do esquema de controle, deve-

se verificar as exigências tais que os sinais que propagam através do sistema não 

aumentem descontroladamente e sigam ao infinito para entradas razoáveis do sistema. 
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Alguns aspectos de estabilidade são discutidos com ênfase especial nos componentes 

da teoria da estabilidade que contribuem às provas da estabilidade para 

neurocontroladores em sistemas LTI. 

 

 

Figura 5.22: Diagrama de blocos do sistema 

 

Tendo em vista o objetivo de verificar as conseqüências de introduzir um 

controlador por ANN, que é não linear e pode variar com o tempo, na estabilidade do 

sistema, assumiu uma planta linear invariante no tempo, apesar de ser um modelo não 

preciso da dinâmica veicular. 

Existem diversas técnicas para estudar a estabilidade como: método direto de 

Liapunov, estabilidade por entrada-saída, estabilidade de realimentação, estabilidade 

nominal, estabilidade robusta, µ-análise e estabilidade por restrições quadráticas 

integrais (IQC). 

Pode-se abordar a teoria da estabilidade de diversas maneiras distintas, cada qual 

parece ser excepcionalmente diferente da outra. Entretanto, como cada abordagem está 
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baseada na teoria da estabilidade com as mesmas definições fundamentais, assim, para 

cada uma destas pode ser aproximadamente equivalente. Apesar de sua equivalência, 

representam pontos de vista diferentes da estabilidade de sistemas dinâmicos, 

apresentando cada abordagem potencial para diferentes aplicações. 

As discussões que serão apresentadas tratam de forma contínua no tempo pelo 

fato da teoria de estabilidade ser geralmente assim abordada, mesmo sendo o 

neurocontrole com implementação em tempo discreto. 

Considerando o sistema geral especificado por um vetor do estado de dimensão 

n, x(te), aceitando um vetor de entrada de dimensão m, u(te), e produzindo um vetor de 

saída de dimensão p, y(te). A dinâmica de tal sistema é descrita pelas equações 

diferenciais: 

 

der(x(te)) = f1[te; x(te)] + g1[te; u(te)]     (5.3) 

y(te) = f2[te; x(te)] + g2[te; u(te)]               (5.4) 

 

Onde f1, f2, g1 e g2 são funções contínuas. Para direcionar ao estudo da 

estabilidade em neurocontrole, restrições imediatas assumem apenas algumas partes 

deste sistema mais geral.  

Concentra-se nos sistemas autônomos, freqüentemente nomeados como 

invariantes no tempo, nos quais as funções f1, f2, g1 e g2 não dependem do te. Também 

se restringe aos sistemas estritamente apropriados em que g2 = 0. Estas hipóteses 

simplificadoras de forma que elas não alteram o resultado da análise de estabilidade 

(KALKKUHL et al., 1997). 

Assim, as equações podem ser escritas de forma simplificada: 
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der(x(te)) = f1[x(te)] + g1[u(te)]     (5.5) 

y(te) = f2[x(te)]       (5.6) 

 

Tradicionalmente, o estudo da estabilidade de sistema foi um exercício na 

matemática teórica para sistemas lineares em sua maioria, a natureza da análise não 

linear produziu poucas orientações práticas para construir sistemas estáveis. Como a 

análise de sistema linear é facilitada, uma quantidade significante de pesquisas 

aplicadas foi desenvolvida. 

Um sistema linear invariante no tempo (LTI) é governado pelas equações 

diferenciais:  

 

der(x(te)) = A´x(te) + B´u(te)     (5.7) 

y(te) = C´x(te) + D´u(te)      (5.8) 

 

Sendo A´, B´, C´ e D´ matrizes constantes de dimensões apropriadas e D´ = 0 

para sistemas estritamente apropriados. 

Existem soluções únicas que são funções explícitas para x(te). Ao procurar estas 

soluções, concentra-se primeiramente no caso da entrada zero: 

 

der(x(te)) = A´x(te)        (5.9) 

 

A solução geral é da forma x(te) = Φ(te; te0)x0, onde Φ (te; te0) é conhecida 

como a solução homogênea e também a matriz de transição de estado. Para o caso 

linear dado por 5.9, soluções tipicamente existem e são únicas (RUGH, 1996). 

Retornando ao sistema completo, chega-se na solução completa: 
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A solução é linear em x0 e em u(te), e está composta de uma resposta do tipo zero 

de entrada como o primeiro termo do no lado direito da equação e de uma resposta do 

tipo zero para estado na parcela integral do lado direito. Na maioria dos sistemas de 

interesse prático, a solução dada em (5.10) não pode ser computada analiticamente. 

Freqüentemente pode-se recuperar uma solução aproximada através de métodos 

numéricos, entretanto, nenhuma conclusão extraída considerará a estabilidade de modo 

absoluto. Apesar destas dificuldades, podem-se propor algumas propriedades úteis da 

estabilidade examinando a matriz A´ do estado.  

Considerando o mesmo sistema dinâmico linear e invariante no tempo com 

entrada zero, define-se um ponto do equilíbrio xp se: 

 

der(x(te)) = A´ xp = 0       (5.11) 

 

Pode-se supor que este ponto do equilíbrio é o vetor zero (x = 0) sem perder 

efeito por generalização, porque é possível executar uma mudança simples das 

coordenadas para produzir um sistema equivalente em que x = 0 sem afetar a análise 

de estabilidade. Esta alteração simplifica as definições referentes à estabilidade e o 

conseguinte estudo. Assim, para um sistema que começou no estado x(te0)=x0=0 no 

tempo te0, tem-se x(te) = 0 para todo te. O estudo em torno do ponto de equilíbrio trata 

de um estado que seja levemente desviado arbitrariamente distante de x, ou quando o 

sistema estiver atualmente no estado x e perturbado para algum estado próximo, 
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identificando a trajetória resultante de x(te). Se o sistema for estável, deseja-se saber se 

o sistema estabelecerá no estado de equilíbrio ou, pelo menos, se o sistema não 

moverá arbitrariamente distanciando-se do ponto de equilíbrio.  

O ponto de equilíbrio 0 do sistema dinâmico de tempo-contínuo LTI dado por 

(5.11) é estável no tempo te0 se existir uma constante finita γ > 0 tal que: 

 

00 )()( tetetextex ≥∀< γ     (5.12) 

 

Enquanto a estabilidade implica que a trajetória não moverá arbitrariamente 

distanciando-se de um ponto fixo, ela não implica que a trajetória convergirá ao ponto 

fixo. Portanto apresenta-se uma definição mais forte de estabilidade que possui um 

comportamento de convergência. 

O ponto de equilíbrio 0 do sistema dinâmico de tempo-contínuo LTI dado por 

(5.11) é assintoticamente estável no tempo te0 se for estável no tempo te0 e no mesmo 

existir σ > 0 tal que: 

  

0)(lim0 =⇒<
∞→

texx
t

σ      (5.13)    

 

Esta definição de estabilidade requer que para todos os estados iniciais próximos 

o bastante do ponto fixo, o sistema convergirá ao ponto de equilíbrio eventualmente.  

O sistema dinâmico de tempo-contínuo LTI dado por (5.11) é estável se Re(λi)≤0  

onde o λi é um autovalor de A´. Isto é, as partes reais dos autovalores devem ser menor 

ou igual a zero. Além disso, o sistema é assintoticamente estável se Re(λi)<0.  
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Assim, verificar a estabilidade de um sistema de LTI atinge verificar as partes 

reais dos autovalores da matriz A´ do estado.  

Para os sistemas lineares variantes no tempo (LTV), a condição dos autovalores 

é insuficiente, ao contrário disto, devem-se satisfazer determinadas restrições nas 

soluções Φ das equações diferenciais. Computar Φ com exatidão é freqüentemente 

uma tarefa não acessível, conseqüentemente, verificar a estabilidade de sistemas LTV 

é problemático.  

O controlador é projetado para sistemas físicos que possuem freqüentemente 

dinâmicas de difícil determinação. Como conseqüência, o projetista de controle não 

possui acesso completo a dinâmica do sistema. A metodologia tradicional do projeto 

de controladores necessita de uma caracterização matematicamente do sistema de 

determinar o controlador, assim, um modelo matemático do sistema deve ser 

construído.  

O controlador é projetado para tal modelo e por final o controlador é executado 

no sistema físico. Se houverem diferenças substanciais entre o modelo e o sistema 

real, então o controlador pode operar com desempenho comprometido e possivelmente 

de forma instável. Tipicamente informa-se que o modelo seja LTI, de forma que a 

dinâmica não linear do sistema não pode ser incluída no modelo, assim, as diferenças 

entre o modelo e o sistema físico introduz o conceito de robustez. 

Um controlador robusto é aquele que opera bem no sistema físico apesar das 

diferenças entre o modelo de projeto e o sistema real. Os métodos de projeto 

tradicionais são inadequados para tratar do problema de robustez.  

O controle robusto supera este obstáculo incorporando a incerteza no modelo 

matemático. Técnicas numéricas de otimização são aplicadas então ao modelo, no 

entanto, são confinadas para não violar as regiões de incerteza.  
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Desta forma, os blocos de incerteza são condensados para proporcionar um 

arranjo matemático conhecido como Transformada Fracionária Linear (LFT), que é 

uma estrutura para facilitar a análise do sistema. Uma vez que o sistema possui uma 

LFT com o LTI em um bloco e as incertezas em outro, então se pode aplicar uma 

grande variedade de ferramentas para determinar a estabilidade, como é o caso da 

IQC-análise. 

 

5.4.5.2 IQC-análise 

 

É uma ferramenta usada para tratar os problemas de controle robusto, nos quais a 

incerteza é complexa e estruturada (BALAS et al., 1996; PACKARD & DOYLE, 

1993).  

Para este trabalho, utiliza-se IQC-análise para verificar a estabilidade do 

neurocontrolador. O controlador por rede neural tem dinâmica variante no tempo e não 

linearidade.  

O teste de estabilidade com IQC aplica-se a esta incerteza do modelo não LTI, e 

assim, pode-se obter uma garantia matemática formal da estabilidade.  

Restrições quadráticas integrais (IQC) é uma ferramenta para verificar resultados 

de estabilidade, sendo apresentados neste trabalho apenas os princípios básicos de uma 

técnica que é descrita em Megretski & Rantzer (1997a) e Megretski & Rantzer, 

(1997b). 

Considerar os dois blocos interconectados na figura 5.23 onde M e ∆ são 

matrizes complexas.  
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Figura 5.23: Arranjo do sistema para IQC 

 

Considere a interpretação do sistema como mostrado na figura 5.23. O bloco 

superior, M, é conhecido como componente LTI, e o bloco mais baixo, ∆ é a incerteza. 

Um IQC é uma desigualdade que descreve relacionamento entre dois sinais, w e v. O 

relacionamento é caracterizado pela matriz Π como: 
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Onde o v̂  e o ŵ  são transformadas de Fourier de v(te) e de w(te). Segundo o 

teorema da estabilidade por IQC de Megretski & Rantzer (1997a), considera-se o 

sistema representado na figura 5.23 e dado pelas equações: 

 

v = Mw + f        (5.15) 

w = ∆v + e        (5.16) 
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Com isto, supõe-se que a conexão de M e ∆ é well-posed, isto é, o mapa de (v;w) 

=>(e;f) tem um inverso causal, onde o IQC definido por Π é satisfeito e que existe um 

ε > 0 tal que: 
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Então a conexão de realimentação de M e ∆ é estável. A utilidade deste método 

se realiza encontrando o correto IQC, Π, que captura a incerteza do sistema. Encontrar 

IQC é uma tarefa difícil, felizmente, uma biblioteca de IQC para incertezas comuns 

está disponível (MEGRETSKI et al., 1999), assim, um IQC mais complexo pode ser 

construído combinando o IQC básico. Além disso, a computação envolvida para 

cumprir com as exigências do teorema não é difícil. As exigências do teorema 

transformam em uma desigualdade linear de matriz (LMI). O LMI é um problema de 

otimização convexa para o qual existe algoritmo comercialmente disponível. 

As provas de estabilidade estática e dinâmica são desenvolvidas construindo e 

analisando um modelo matemático da planta. Como discutido anteriormente, as 

construções de projeto são tipicamente do tipo LTI porque uma grande variedade de 

pesquisas e softwares de controle está disponível para ajudar no projeto de 

controladores estáveis com elevado desempenho. Inversamente, o projeto de  

controladores para sistemas não LTI é complicado pela proibitiva dinâmica complexa 

e, conseqüentemente, a falta de ferramentas analíticas.  

A não linearidade da tanh das camadas escondidas é uma das incertezas a ser 

estudada. Para tal estudo tratou-se os pesos da ANN como constantes. A nova forma 
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de computar o neurocontrolador é segundo as equações que estão demonstradas no 

APÊNDICE C: 

 

ξΓ= ´ˆ Vu        (5.18) 

´´eW=ξ         (5.19) 

}{ jdiag ρ=Γ        (5.20) 
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Onde Γ é uma função diagonal da matriz que captura toda a não linearidade da 

ANN. É necessário encontrar uma função que represente a dinâmica não LTI. No caso 

da IQC-análise, a função referente deve estar na forma de IQC.  

Como discutido previamente, a construção de IQC é uma tarefa altamente 

especializada que requer extensiva análise não linear do sistema. Como este nível de 

análise está além do espaço desta dissertação, a fundamentação necessária ao 

desenvolvimento desta etapa está descrita por Megretski em seus trabalhos 

anteriormente citados. Também existe uma biblioteca de IQC para muitas funções 

comuns de sistemas não. Neste estudo de estabilidade uma IQC foi utilizada para 

representar as características não LTI do neurocontrolador. Um IQC apropriado para 

cobrir não linearidade das camadas escondidas. Das equações 5.18 à 5.21, observa-se 

que toda a não linearidade está capturada em uma matriz diagonal, Γ. Esta matriz é 

composta pelos ganhos escondidos individuais da camada, ρ, distribuídos ao longo da 

diagonal. Em termos de IQC, esta não linearidade é tratada como uma não linearidade 
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inclinada impar limitada. Há uma restrição quadrática integral, ψ, configurada para 

administrar tal circunstância (MEGRETSKI et al., 1999):  

 

2
2122121

2
211 )()))(()(()(,)()( qqqqqqqqqq −≤−−≤−−=− ζψψζψψ    (5.22) 

 

Então se construiu uma matriz diagonal com dimensões apropriadas 

representando a IQC com não linearidade inclinada ímpar limitada para incorporar-se 

ao sistema no lugar da matriz Γ. Desta maneira forma-se à versão apta a simulação do 

neurocontrolador que será usada no teorema de estabilidade estática.  

Para o estudo da estabilidade estática substituem-se os ganhos não lineares das 

camadas escondidas pela IQC correspondente. Tem-se um sistema de controle LTI 

com uma ANN não linear como componente, o neurocontrolador. Seguindo a hipótese 

do sistema nominal LTI em malha fechada, sem a rede neural, ser internamente 

estável. Observa-se que a ANN é estática, ou seja, os pesos são mantidos constantes, 

assim podendo representar a ANN por um bloco LTI mais uma função IQC, referida 

como a versão testável, onde o IQC representa a não linearidade das camadas 

escondidas. A ferramenta de estabilidade robusta por IQC-análise encontra uma 

solução praticável ao IQC que indica, assim, que a versão testável do sistema de 

neurocontrole é estável. Sob estas circunstâncias, a versão aplicada com a ANN não 

linear completa é estável, pois as circunstâncias listadas satisfazem as precondições da 

teoria da estabilidade por IQC. 
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5.4.6 Treinamento do �eurocontrolador 

 

Para o treinamento de uma rede que segue aprendizagem por reforço, como 

explicado anteriormente, não existe um supervisor que julga quantitativamente as 

ações diretas de controle segundo uma condição ideal. O sistema do neurocontrolador 

é notificado de forma indireta e qualitativa sobre os resultados causados na planta. 

Para tanto, faz se necessária uma formulação que avalia os resultados da planta de 

forma quantitativa. Esta formulação é introduzida no GA como a função de custo a ser 

minimizada.  

A função a ser minimizada possui cinco fatores: erro da velocidade angular em 

guinada, erro do ângulo de deriva do veículo, intensidade requerida pelos atuadores, 

esforço requerido pelo condutor no sistema de direção e margem de aderência. Alguns 

outros objetivos também foram experimentados tal como desvio da velocidade 

longitudinal desejada, variação da derivada da velocidade angular em guinada, 

variação do ângulo de deriva do veículo, coeficientes de estabilidade, distância de 

frenagem e variações das acelerações longitudinais e laterais. Algumas populações 

foram intercambiadas, no entanto, os resultados finais foram atingidos utilizando 

apenas os cinco fatores principais por apresentarem resultados mais flexíveis. Ou seja, 

controladores mais aptos a acomodar diferentes situações das treinadas com bom 

desempenho. 
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Figura 5.24: Diagrama de blocos do sistema para treinamento 

 

Pela natureza da rede neural, as saídas do controlador para os atuadores são 

limitadas, assim, evitando valores absurdos ou mesmo elevados de forma a extrapolar 

as capacidades dos atuadores. Mesmo assim, foi interessante incluir a intensidade do 

sinal para os atuadores para acelerar o processo de otimização. Antes de introduzir este 

índice, as populações oscilavam entre os atuadores, promovendo freqüentemente a 

ausência de algum. 

A rede neural se baseia na função de otimização e na planta para definir o 

controlador. Portanto, a fase de aprendizado deve ser rigorosa e verdadeira, a fim de se 

evitar modelos errôneos. Todo o conhecimento de uma rede neural está armazenado 

nas sinapses, ou seja, nos pesos atribuídos às conexões entre os neurônios. Não foi 

atribuída a flexibilidade de alterar a topografia da rede para não expandir demais as 

variáveis do problema e correr o risco de não convergir a bons resultados. 
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A inicialização dos pesos foi realizada pelo programa de algoritmos genéticos 

para geração da primeira população. Para garantir uma abrangência satisfatória, os 

limites e variações foram escolhidos de forma ampla e inicialmente as primeiras 

populações foram habilitadas para sofrer grande variação por mutação. 

Inicialmente os ganhos, que amplificam o valor da saída da rede neural até os 

limites do atuador, foram colocados na razão de apenas vinte por cento e, com a 

apuração dos pesos e uma funcionalidade definida do controlador, os ganhos foram 

aumentados até cem por cento. Isto foi feito de tal forma para reduzir a influência dos 

atuadores na dinâmica do veículo e provocar instabilidade, o que faz com que a função 

de otimização não consiga avaliar adequadamente. 

De acordo com a separação dos dados, aproximadamente sessenta por cento do 

total de manobras a serem realizadas foi separado para o treinamento da rede neural, a 

fim de que a rede aprenda as regras e não decore exemplos, assim, não atrofiando a 

rede. O restante das manobras foi apresentado à rede neural na fase de testes a fim de 

validar o inter-relacionamento entre situações de comportamento do veículo e as 

respostas do controlador. 

A primeira etapa de treinamento foi realizada com algumas manobras 

individualmente e após uma convergência de direção da resposta foram treinadas todas 

as manobras para aprendizagem juntamente, assim, a função a ser otimizada 

considerava todas as manobras desejadas. Algumas manobras foram treinadas de 

forma separada a intervenção dos sistemas ativos, ou seja, primeiramente foi treinada 

apenas a intervenção por freio e depois foi treinada a intervenção integrando todos os 

três sistemas. Algumas variações foram estudadas e tais podem ser apreciadas nos 

resultados das simulações no próximo capítulo. 
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Com o intuito de validar o treinamento, algumas manobras foram realizadas após 

o treinamento e foram também realizadas as mesmas manobras de treinamento, porém, 

utilizando diferentes condições de velocidade e aderência de pista. Nenhuma variação 

do veículo foi considerada por não fazer parte do escopo deste estudo e, assim, abrindo 

uma possibilidade de estudo futura.  

As manobras utilizadas para treinamento foram escolhidas de forma a abranger 

as bases principais das situações que o controlador será analisado segundo as 

principais manobras escolhidas para avaliação de controladores de dinâmica veicular. 

Primeiramente foi realizado treinamento para a manobra de curva de raio constante 

para três diferentes raios de curvatura. Na seqüência foram realizadas duplas 

mudanças de faixa para duas distintas velocidades. Para finalizar o treinamento de 

manobras individuais foram realizadas frenagens µ-split em reta e em curva, sendo que 

a frenagem em reta foi realizada para duas velocidades iniciais distintas e uma delas 

com redução até parar. Após os treinamentos individuais foi efetuado um treinamento 

com todas estas manobras sendo que para a manobra de curva de raio constante foram 

utilizados três raios distintos. 
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6. Simulações e Resultados 

 

 

Neste capítulo são descritas as condições sob as quais as simulações foram 

executadas. Os resultados são apresentados em forma gráfica descrevendo as variáveis 

observadas no tempo. Os resultados são analisados e discutidos de forma a avaliar a 

metodologia e técnica aplicadas. 

 

6.1 Curva de Raio Constante 

 

Um dos métodos mais antigos no desenvolvimento de dinâmica veicular é a 

realização de curvas em regime estacionário, como pode ser visualizado na figura 6.1. 

As características de regime estacionário de um veículo em curva podem ser avaliadas 

para diferentes velocidades longitudinais, conseqüentemente para diferentes 

acelerações laterais.  
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Figura 6.1: Ilustração do veículo em pista circular 

 

A técnica utilizada para realizar as simulações virtuais segue o método descrito 

na DIN/ISO 4138. Os eixos de referência para análise de circuito de escorregamento 

são demonstrados na figura 6.2. Esta técnica segue o princípio de manter o raio de 

curvatura constante, sendo necessário um modelo de condutor para realizar tal tarefa 

corrigindo o ângulo de esterçamento do volante. 

Inicialmente o veículo deve ser conduzido com a velocidade mínima em um 

círculo fechado de raio 45m. As velocidades longitudinais são variadas de forma a 

variar a aceleração lateral em níveis distintos por 0,1m/s2.  

 

 

Figura 6.2: Diagrama do veículo em um circuito de escorregamento 
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A figura 6.3 ilustra a variação do ângulo de esterçamento corrigido pelo modelo 

do condutor para manter o veículo na trajetória do raio especificado.  

 

 

Figura 6.3: Ângulo de esterçamento pela aceleração lateral. 

 

Pela figura 6.3 pode-se inferir que o veículo é US, pois, ao aumentar a aceleração 

lateral a que é submetido, necessita de mais esterçamento do que o que um veículo 

neutro necessitaria. Esta é uma característica pré-definida neste trabalho já que a 

grande maioria dos veículos de passeio se comporta como tal. A figura 6.4 mostra a 

variação do ganho de velocidade angular em guinada para as diferentes velocidades. 

Assim, pode-se verificar que a partir de aproximadamente 120 km/h o veículo perde 

eficiência em gerar momento pró-curva. 
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Figura 6.4: Ganho de velocidade angular em guinada /esterçamento pela 
velocidade 

 

A figura 6.5, que registra o ângulo de deriva do veículo segundo a aceleração 

lateral, demonstra uma função aproximadamente exponencial para escorregamento. 

Observe que condutores estão habituados a operar em até aproximadamente 2º de 

ângulo de deriva do veículo. A figura 6.6 demonstra como a instabilidade do veículo 

aumenta com o aumento da velocidade. Assim, em velocidades maiores, um mesmo 

esterçamento provoca muito mais escorregamento, tornando a condução mais difícil. 
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Figura 6.5: Ângulo de deriva do veículo pela aceleração lateral 

 

 

Figura 6.6: Ganho de ângulo de deriva do veículo/esterçamento pela velocidade 
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A figura 6.7 ilustra o ganho de aceleração lateral por esterçamento. Observe que 

existe um ponto de inflexão onde representa o limite do ganho.  

 

 

Figura 6.7: Ganho de aceleração lateral/esterçamento pela velocidade 

 

As próximas figuras apresentam resultados, segundo os mesmos critérios até 

aqui apresentados, para simulações com sistemas ativos. Duas outras simulações 

foram realizadas, primeiramente apenas com intervenção por freio e depois com 

atuação integrada dos três sistemas. A figura 6.8 mostra o ângulo de deriva do veículo 

e a partir de aproximadamente 5m/s2 o sistema não responde como o padrão. O 

sistema de freio, atuando de forma pró-curva, faz com que a resposta seja menos 

acentuada, permitindo que o veículo atinja menores valores de ângulo de deriva do 

veículo com a mesma aceleração lateral, assim, facilitando para o condutor e 

mantendo o veículo mais adequadamente na trajetória. A figura 6.9 demonstra a 



175 
 

 

eficiência da intervenção por freio em linearizar a resposta de esterçamento para 

valores altos de aceleração lateral. 

Conclui-se então que o sistema de freio adicionando momento pró-curva auxilia 

o sistema de direção, melhorando assim a dirigibilidade. 

 

 

Figura 6.8: Ângulo de deriva do veículo para intervenção por freio 
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Figura 6.9: Esterçamento para intervenção por freio 

 

Com a integração dos três sistemas o esperado foi confirmado pelas simulações. 

O valor do ângulo de deriva do veículo aparentemente converge para um valor limite 

de aproximadamente 6,5°. A figura 6.10 mostra que o veículo comporta de forma 

diferente, ou seja, não proporcional à aceleração lateral. Isto pode trazer alguma 

sensação indesejada ao condutor, porém, o veículo não ultrapassa valores tão elevados 

se comparados com os sem sistemas ativos. No entanto, o valor limite obtido é 

aproximadamente três vezes o valor usual ao qual os condutores estão acostumados. 
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Figura 6.10: Ângulo de deriva do veículo para intervenção integrada 

 

A figura 6.11 apresenta o resultado do ganho de aceleração lateral por 

esterçamento e o veículo, para baixas velocidades, atinge um valor inferior para o 

ganho máximo. A figura 6.12 ilustra o ganho de ângulo de deriva do veículo para um 

sistema com intervenção integrada. 

 

Figura 6.11: Ganho de aceleração lateral/esterçamento para intervenção integrada 
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Figura 6.12: Ganho de ângulo de deriva do veículo/esterçamento para 
intervenção integrada 

 

O último resultado das simulações de raio de curvatura constante é o ganho de 

velocidade angular em guinada para diferentes velocidades (figura 6.13). Pode-se 

observar que a velocidade para atingir o máximo valor do ganho é de 

aproximadamente 150 km/h. 
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Figura 6.13: Ganho de velocidade angular em guinada /esterçamento para 
intervenção integrada 

 

 

6.2 Rápido Esterçamento e Retorno 

 

Uma situação como esta acontece diariamente com condutores e veículos em 

condições normais de trânsito. É uma curva para um sentido e depois uma alteração de 

sentido contrária a inicial caracterizada pela manutenção da velocidade longitudinal e 

pela variação do esterçamento de modo a construir um esterço em um sentido por 

algum tempo e depois em sentido contrário em mesma intensidade e tempo, sendo 

possível caracterizar o veículo no comportamento transiente. O teste conduzido em 

uma pista de alta aderência a uma velocidade aproximada de 140km/h segundo 

metodologia aplicada pela BOSCH descrita em Liebemann (2004). 
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Figura 6.14: Ilustração de esterçamento e retorno 

 

O veículo sem sistema ativo ao ser esterçado a primeira vez perde a estabilidade 

em razão da severidade da manobra, sendo impossível seguir a trajetória definida pela 

pista. Esta manobra é utilizada para caracterizar as propriedades transientes e também 

pode ser método de avaliação de algoritmos de controle de estabilidade, usando como 

métrica a máxima velocidade na qual o veículo é capaz de conduzir por tais condições. 

A figura 6.15 ilustra a aceleração lateral que o veículo fica submetido ao realizar 

a manobra. Observe que o veículo sem o controle de dinâmica veicular, devido à 

severidade da manobra, não muda de sentido a aceleração lateral, o que significa que o 

mesmo não altera o sentido da trajetória, escapando da pista. 

 

 

Figura 6.15: Aceleração lateral para manobra de esterçamento e retorno 
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Para a realização da simulação uma função padrão é aplicada ao sistema de 

direção do veículo, representando o condutor. Assim, o condutor não é realimentado, 

apresentando sempre os mesmos valores para esterçamento que estão indicados na 

figura 6.16. 

 

 

Figura 6.16: Ângulo de esterçamento para manobra de esterçamento e retorno 

 

Observe na figura 6.17 que o veículo atinge valores superiores a 30° de ângulo 

de deriva do veículo e perde o controle, concluindo em um escorregamento sem 

possibilidade de retorno, que o leva para fora da trajetória. 

 

 

Figura 6.17: Ângulo de deriva do veículo para manobra de esterçamento e retorno 
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A figura 6.18 registra o valor da velocidade angular em guinada para a manobra 

e fica claro que o veículo não responde as vontades do condutor que no tempo de 4 s já 

está com o volante no sentido contrário ao movimento e, mesmo após muitos 

segundos, o veículo não é capaz de girar no sentido correto após a perda de 

estabilidade. 

 

 

Figura 6.18: Velocidade angular em guinada para manobra de esterçamento e 

retorno 

 

As demais figuras apresentam resultados de simulações para um veículo com 

sistema ativo integrado. A figura 6.19 demonstra que o veículo responde com um 

pequeno atraso aos comandos do condutor. A aceleração lateral, diferentemente do 

resultado sem controlador, inverte o sentido e apresenta um pequeno sobre-salto no 

final da manobra. 
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Figura 6.19: Aceleração lateral com intervenção integrada 

 

O ângulo de deriva do veículo fica limitado ao valor de 13º aproximadamente 

para o primeiro esterçamento e de 7º para o segundo esterçamento. Observa-se, que o 

veículo é capaz de mudar o sentido e seguir na trajetória desejada nas mesmas 

condições de velocidade e aderência. 

A figura 6.20 mostra os valores de ângulo de deriva do veículo do sistema com 

intervenção integrada e a figura 6.21 mostra os valores de velocidade angular em 

guinada. Observe que o veículo controlado atinge valores limites de velocidade 

angular em guinada da ordem de 0,6 rad/s para esta manobra. 

 

 

Figura 6.20: Ângulo de deriva do veículo com intervenção integrada 
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Figura 6.21: Velocidade angular em guinada com intervenção integrada 

 

6.3 Dupla Mudança de Faixa  

 

Mais uma simulação para análise das características transientes do veículo e que 

na prática corresponde a uma manobra brusca de desvio de obstáculo. Esta também é 

uma das manobras mais antigas utilizadas para o estudo da dinâmica veicular 

transiente.  

Este teste padronizado pela ISO/TR 3888 apresenta uma grande dificuldade de 

padronização pelo fato de ser um percurso delimitado por cones, pelos quais se deve 

conduzir o veículo a certa velocidade, assim, sendo o comportamento do veículo é 

muito influenciado pelas características do condutor.  

A figura 6.22 representa o circuito no qual o veículo deve ser conduzido a uma 

velocidade de 80km/h. Assim, para o modelo virtual, esta simulação consiste em 

variar a entrada no sistema de direção com o veículo trafegando em linha reta a uma 

velocidade constante. 
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Figura 6.22: Ilustração para dupla mudança de faixa 

 

A figura 6.23 ilustra a aceleração lateral desenvolvida pelo veículo sem controle. 

 

 

Figura 6.23: Aceleração lateral na manobra de dupla mudança de faixa 

 

A figura 6.24 mostra o esterçamento aplicado pelo condutor para realizar a 

manobra. Para efeitos de comparação, esta variável será a mais importante nesta 

manobra, pois o sistema ativo deve ser capaz de auxiliar o condutor a concluir a 

manobra com o menor esforço possível. Assim, permitindo que condutores menos 
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aptos também sejam capazes de efetuar a dupla mudança de faixa dentro de tais 

restrições.  

 

 

Figura 6.24: Esterçamento na manobra de dupla mudança de faixa 

 

Observe que os valores máximos são da ordem de 100º para ambos os lados e 

que no final existe uma correção de aproximadamente 40º. A figura 6.25 registra a 

velocidade angular em guinada de máximo valor 0,3 rad/s. 

 

 

Figura 6.25: Velocidade angular em guinada na manobra de dupla mudança de faixa 
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Ao simular o mesmo veículo com o controlador ativo, a aceleração lateral atinge 

valores levemente superiores e nota-se que o veículo completa a trajetória em tempo 

menor por contornar as curvas com maior exatidão. A figura 6.26 ilustra estes 

comentários. Para esta simulação, as áreas de ativação do controlador foram ampliadas 

para poder obter resultados satisfatórios. Como nesta simulação o controlador assume 

uma função maior de auxiliar o condutor, o veículo, nas condições de simulação, se 

apresenta em condições estáveis.  

 

 

Figura 6.26: Aceleração lateral com intervenção integrada 

 

Observando a figura 6.27, pode-se inferir que o sistema com o controlador 

registra que o condutor necessita 70º de esterçamento para realizar a manobra e, no 

final, valores inferiores a 10º para corrigir a trajetória. 

 Para obter esses resultados a área de atuação do controlador foi ampliada, ou 

seja, o controlador estava operando quase todo o tempo. Isto indica que esta aplicação 

do controlador necessita de uma metodologia diferente para definir as condições de 

ativação e conseqüentemente um treinamento adequado a estas condições. Esta 
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diferença de esterçamento exigido pelo condutor é compensada pelo ângulo adicional 

do sistema ativo de direção gerando momento em guinada. 

 

 

Figura 6.27: Esterçamento com intervenção integrada 

 

 

Figura 6.28: Velocidade angular em guinada com intervenção integrada 
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6.4 Curvas Sinuosas 

 

Ao conduzir por uma seqüência de curvas sinuosas em alta velocidade o veículo 

tende a perder estabilidade. Normalmente o condutor entra na seqüência de curvas a 

uma velocidade na qual pode realizar apenas as primeiras curvas com segurança, sem 

considerar que na seqüência as curvas podem exigir muito do desempenho do veículo 

para a velocidade excessiva. A tendência é a necessidade de aumentar o ângulo de 

esterçamento, sendo assim, uma seqüência alternada no volante que aumenta 

progressivamente é geralmente executada, mantendo a velocidade longitudinal. As 

condições de teste seguem o padrão da BOSCH descrita em Liebemann (2004). A 

figura 6.29 ilustra a manobra.  

 

 

Figura 6.29: Ilustração de curvas sinuosas 

 

O veículo trafega a uma velocidade longitudinal de 70km/h em uma pista com 

aderência de 0,6.  

A figura 6.30 mostra a aceleração lateral que o veículo é submetido quando 

executa as curvas sinuosas. Observe que no terceiro lance de curvas o veículo perde 

estabilidade e não consegue inverter de sentido. 
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Figura 6.30: Aceleração lateral na manobra de curvas sinuosas 

 

A figura 6.31 registra o ângulo de deriva do veículo que para as primeiras curvas 

está dentro de valores admissíveis referentes à aderência da simulação, porém, a partir 

do terceiro lance assume valores cada vez maiores até perder o rumo da trajetória. 

 

 

Figura 6.31: Ângulo de deriva do veículo na manobra de curvas sinuosas 

 

A figura 6.32 ilustra a velocidade angular em guinada evidenciando que os 

valores limites vão aumentando para cada curva até instabilizar o veículo. 
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Figura 6.32: Velocidade angular em guinada na manobra de curvas sinuosas 

 

Considerando a mesma velocidade de 70 km/h e as mesmas condições de 

aderência, foi simulada a manobra para um veículo com intervenção apenas por freio.  

A figura 6.33 permite visualizar a capacidade do veículo em completar a 

manobra sem perder a trajetória. Observe que a aceleração lateral é efetiva em ambos 

os sentidos.  

 

 

Figura 6.33: Aceleração lateral com intervenção por freio com velocidade de 70km/h 
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Os valores de aceleração lateral necessários para realizar a manobra atingem 

como máximo 4m/s2. Nesta manobra, é importante limitar o ângulo de deriva do 

veículo para garantir a trajetória correta. 

Veja pela figura 6.34 que o ângulo de deriva do veículo é limitado a valores de 

1,5º, permitindo assim, que o veículo seja capaz de gerar momentos em guinada 

segundo os comandos do condutor. 

 

 

Figura 6.34: Ângulo de deriva do veículo com intervenção por freio com 
velocidade de 70km/h 

 

A figura 6.35 mostra que a velocidade angular em guinada fica restringida entre 

0,3rad/s. Também se pode observar que a resposta do veículo fica mais rápida com 

relação ao comando do condutor, seguindo com mais eficiência a trajetória, resultado 

este do momento pró-curva do freio traseiro para baixar acelerações laterais. 
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Figura 6.35: Velocidade angular em guinada com intervenção por freio com 
velocidade de 70km/h 

 
 

A simulação para o sistema integrado pouco mostra alterações se realizada na 

mesma velocidade de 70 km/h, portanto, o veículo com controle integrado pelos três 

sistemas ativos: freio, direção e barras anti-rolagem, foi simulado em curvas sinuosas 

para uma velocidade de 100 km/h e depois para uma velocidade de 50 km/h só que 

com uma aderência baixa. 

Observe que os valores de ângulo de deriva do veículo não extrapolam a região 

de estabilidade e podem ser verificados na figura 6.36. Logicamente como a entrada 

do sistema é o esterçamento do condutor, a trajetória da pista a ser percorrida é 

diferente, no entanto a intensidade dos comandos do condutor é a mesma. 
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Figura 6.36: Ângulo de deriva do veículo com intervenção integrada com 
velocidade de 100km/h 

 

A figura 6.37 registra os valores de velocidade angular em guinada assumidos. 

Note que existe maior presença de transientes na resposta, o que dificulta uma resposta 

precisa. Os valores máximos também são maiores, evidenciando uma maior 

solicitação do veículo. 

 

 

Figura 6.37: Velocidade angular em guinada com intervenção integrada com 
velocidade de 100km/h 

 

Para a manobra com baixa aderência os valores de aceleração lateral ficam 

reduzidos e o veículo tarda mais em completar os ciclos. A figura 6.38 mostra os 

valores de aceleração lateral. 
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Figura 6.38: Aceleração lateral com intervenção integrada com velocidade de 
50km/h em pavimento de baixa aderência 

 

Observe pela figura 6.39 que o ângulo de deriva do veículo fica limitado e 

apresenta menos transientes, que pode ser explicado pela menor velocidade de reação 

do veículo. 

 

 

Figura 6.39: Ângulo de deriva do veículo com intervenção integrada com 
velocidade de 50km/h em pavimento de baixa aderência 

 

A figura 6.40 mostra a velocidade angular em guinada do veículo que é 

extremamente pequena pelo fato do veículo estar em condições de baixa aderência. 
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Figura 6.40: Velocidade angular em guinada com intervenção integrada com 
velocidade de 50km/h em pavimento de baixa aderência 

 

 

6.5 Frenagem µ-split  

 

O teste de frenagem sobre diferentes condições de aderência é tido como um dos 

principais métodos de avaliação de sistemas ativos de estabilidade. As condições de 

teste para a simulação foram configuradas seguindo a metodologia utilizada pela 

BMW e pela BOSCH como pode ser observado em Schuller (2003). O veículo é 

conduzido a uma velocidade de 140km/h em linha reta, quando imediatamente é 

submetido a uma frenagem total sobre um pavimento que apresenta diferentes 

coeficientes de aderência, da ordem de 25%, entre os pneus direitos e esquerdos. 

 

 

Figura 6.41: Ilustração de frenagem µ-split 
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A duração da frenagem não almeja parar o veículo, apenas visa reduzir a 

velocidade para valores perto de 80Km/h. O sistema de direção é mantido 

estacionário, sem alterar o ângulo do volante. A reação do veículo pode ser 

caracterizada pelo ângulo de escorregamento e pela velocidade angular em guinada 

que podem ser observados nas figuras 6.45 e 6.44 respectivamente. 

Naturalmente observa-se o travamento das rodas que estão submetidas a um 

índice de aderência inferior, o que provoca a instabilização do veículo com relação ao 

eixo de guinada, pelo surgimento de um momento referente a diferença das forças de 

frenagem entre o lado com elevada aderência e o de baixa aderência. 

Neste teste, a desaceleração e a estabilidade da direção do movimento do veículo 

são as principais métricas de avaliação. O comportamento do veículo é extremamente 

influenciado pela velocidade no sentido longitudinal e pelas aderências com o 

pavimento. 

O comportamento ótimo do carro seria uma desaceleração máxima combinada 

com uma variação nula da direção do movimento do carro, ou seja, continuar em linha 

reta, sem a necessidade de esterçamento por parte do condutor. 

Pode-se observar que sem sistemas ativos o desempenho ótimo está longe de ser 

alcançado, sendo visível a necessidade de incorporar tais controles para melhorar a 

estabilidade e a segurança dos veículos. 

A figura 6.42 mostra a aceleração lateral que o veículo se submete ao frear nas 

condições de µ-split. 

 



198 
 

 

 

Figura 6.42: Aceleração lateral na manobra de frenagem µ-split 

 

Observe na figura 6.43 que a desaceleração máxima atingida pelo veículo é da 

ordem de 5 m/s2. 

 

 

 

Figura 6.43: Desaceleração na manobra de frenagem µ-split 

 

A figura 6.44 registra o ângulo de deriva do veículo e por ela observa-se que o 

veículo perde estabilidade e sai do rumo da trajetória desejada. Para esta primeira fase 

de simulações, o condutor não tenta corrigir a trajetória. 
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Figura 6.44: Ângulo de deriva do veículo na manobra de frenagem µ-split 

 

Observa-se que rapidamente o veículo atinge valores de ângulo de deriva do 

veículo superiores a 20º. Pela figura 6.45 pode-se verificar que o veículo inicia uma 

velocidade angular que não apresenta sinais de estabilizar. 

 

 

Figura 6.45: Velocidade angular em guinada na manobra de frenagem µ-split 

 

Para continuar as simulações, um sistema de freio apenas com ABS foi simulado 

e, os resultados foram bastante satisfatórios.  
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A figura 6.46 relata a aceleração lateral que já assume valores máximos e 

estabiliza. 

 

 

Figura 6.46: Aceleração lateral na manobra de frenagem µ-split com sistema 
ABS 

 

A desaceleração assume valor máximo inferior se comparado com o sistema sem 

controle, porém, o veículo não fica instável. Dentro de certos limites, este 

comportamento é preferido. 

 

 

Figura 6.47: Desaceleração na manobra de frenagem µ-split com sistema ABS 

 



201 
 

 

Pela figura 6.48 o ângulo de deriva do veículo continua atingido valores 

inaceitáveis, mas isto acontece pela ausência de atividade no sistema de direção. 

Apesar de assumir valores crescentes, pode-se observar que o valor vai aumentando 

mais lentamente, ficando mais fácil para o condutor corrigir. 

O momento em quinada corretivo anti-curva é aplicado ao sistema de direção 

normalmente pelo condutor em veículos desprovidos de controles côo os 

desenvolvidos neste trabalho. 

 

 

Figura 6.48: Ângulo de deriva do veículo na manobra de frenagem µ-split com 
sistema ABS 

 

 

Figura 6.49: Velocidade angular em guinada na manobra de frenagem µ-split 
com sistema ABS 
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Ao aplicar um sistema integrando os três sistemas, principalmente pelo fato de 

ter o sistema de direção ativo, o veículo se comporta de forma distinta. 

A figura 6.50 relata o ângulo de deriva do veículo assumindo valores próximos 

de 0°, representando pequena mudança de trajetória. 

Observa-se na figura 6.51 que a velocidade angular em guinada também fica 

contida em um intervalo de valores inferior a 0,1rad/s. 

 

 

Figura 6.50: Ângulo de deriva do veículo na manobra de frenagem µ-split com 
intervenção integrada 

 

 

Figura 6.51: Velocidade angular em guinada na manobra de frenagem µ-split 
com intervenção integrada 
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Uma segunda condição de simulação foi aplicada para verificar a influência do 

controle integrado com o condutor em malha fechada. Assim, o condutor corrige o 

veículo se necessário e um dos objetivos do controle de dinâmica veicular é reduzir as 

exigências do condutor. Nesta segunda condição a frenagem do veiculo tem como 

objetivo parar o mesmo, para tanto, uma velocidade de 80Km/h é utilizada como 

inicial. 

A figura 6.52 mostra o resultado da manobra de frenagem µ-split com apenas 

intervenção no sistema de freio. Nesta situação o controle limita a diferença entre as 

pressões das rodas submetidas à frenagem em cada lado do veículo para atingir um 

compromisso entre parar e não desestabilizar.  

O motorista precisa, em geral, contra-esterçar para evitar que o carro saia da 

trajetória desejada. O ângulo de esterçamento aplicado, segundo as condições de teste, 

são da ordem de 33 º. A distância de frenagem é de 67 m para uma velocidade inicial 

de 80km/h. 

A figura 6.52 mostra a distância de frenagem até a completa parada do veículo. 

 

 

Figura 6.52: Distância na manobra de frenagem µ-split com intervenção por freio 
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A figura 6.53 mostra o ângulo do volante aplicado pelo condutor para tentar 

corrigir o veículo. 

 

 

Figura 6.53: Esterçamento na manobra de frenagem µ-split com intervenção por 
freio 

 

 

Figura 6.54: Velocidade angular em guinada na manobra de frenagem µ-split 
com intervenção por freio 

 

A figura 6.55 demonstra o desempenho de um sistema conjunto de intervenção 

no freio e na barra anti-rolagem. Com aplicação de torque adicional na barra dianteira 

e traseira a roda dianteira submetida a maior aderência e a traseira submetida a menor 
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aderência recebem uma reação normal adicional da ordem de 25% do peso estático em 

cada uma delas.  

Esta distribuição adicional resulta em uma distância de frenagem menor de 60 m, 

no entanto, um efeito negativo é o aumento do momento em guinada. Assim, o 

condutor tem que contra-esterçar aproximadamente 160 º de forma brusca. É 

questionável a capacidade de um condutor normal em realizar tal resposta 

corretamente. 

 

 

Figura 6.55: Distância na manobra de frenagem µ-split com intervenção por freio 
e barra anti-rolagem 

 
 

A figura 6.55 mostra a distância de frenagem de um sistema com intervenção 

apenas por freio e barra anti-rolagem. Veja pela figura 6.56 como o condutor necessita 

aplicar valores altos de esterçamento para tentar corrigir o veículo. 
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Figura 6.56: Esterçamento na manobra de frenagem µ-split com intervenção por freio 

e barra anti-rolagem 

 

 

Figura 6.57: Velocidade angular em guinada na manobra de frenagem µ-split 
com intervenção por freio e barra anti-rolagem 

 

A figura 6.58 mostra o resultado da integração dos três sistemas durante a 

mesma manobra de frenagem µ-split a 80km/h. Novamente uma força normal 

adicional é distribuída como anteriormente, no entanto, assim que o momento em 

guinada desestabilizador surge, aumenta a intervenção do sistema de direção antes do 

condutor esterçar. Assim, o condutor não é solicitado a contra-esterçar de forma 

significante. O esterçamento resultante do AFS é da ordem de 90º e a distância de 
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frenagem é de aproximadamente 58 m. O motorista não responde no sistema de 

direção porque a trajetória não é modificada. 

A figura 6.58 mostra a distância de frenagem para o veículo com intervenção 

integrada dos três sistemas. Comparando com as demais figuras de distância pode-se 

verificar o ganho da integração. 

 

 

Figura 6.58: Distância na manobra de frenagem µ-split com intervenção 
integrada 

 

A figura 6.59 mostra o ângulo de esterçamento automático do sistema AFS.  

 

 

Figura 6.59: Esterçamento na manobra de frenagem µ-split com intervenção 
integrada 
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Observe que o fato do veículo frear em menor distância fez com que o sistema de 

direção necessitasse maiores ângulos aplicados nas rodas. 

 

 

Figura 6.60: Velocidade angular em guinada na manobra de frenagem µ-split 
com intervenção integrada 

 

Assim, nesta integração observa-se o compromisso entre a distância de frenagem 

e a estabilidade lateral. 

 

6.6 Frenagem µ-split em Curva 

 

Com esta manobra serão avaliadas as propriedades dos sistemas ativos de 

estabilidade, sendo maior a diferença da eficiência entre diferentes algoritmos de 

controle e meios de atuação, devido a dificuldade de estabilização inerente as 

condições da manobra. Novamente são utilizadas condições seguindo a metodologia 

utilizada pela BMW e pela BOSCH descrito em Schuller (2003). A velocidade é 

140km/h, sendo agora tangencial a um raio de curvatura de 250m. O ângulo de 

esterçamento do volante é mantido a 50°. O freio é acionado totalmente e neste exato 
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momento as condições de pavimento são alteradas, sendo um dos lados do veículo 

submetido a baixo índice de aderência. 

O travamento das rodas sobre o pavimento de menor aderência ocasiona a 

instabilidade do veículo que pode ser observada nas figuras 6.67 e 6.65 que descrevem 

a variação da velocidade angular em guinada e do ângulo de deriva do veículo.  

 

 

Figura 6.61: Ilustração de frenagem µ-split em curva 

 

Novamente as principais métricas de avaliação são desaceleração e estabilidade 

da direção. A velocidade, a aderência e o raio de curvatura são importantes condições 

que influenciam no desenvolvimento da manobra. O nível de dificuldade está no fato 

do veículo estar submetido a um ângulo de deriva e a uma velocidade angular em 

guinada definidos pela trajetória da curva, assim, pré-estabelecendo esforços laterais 

ao veículo, que, após aplicar a frenagem, devem ser mantidos. 

O comportamento ideal seria que o veículo continuasse na trajetória desejada 

pelo condutor, sem que o mesmo necessitasse alterar os comandos no volante de 

direção e, que reduzisse a velocidade longitudinal usando toda a aderência disponível 

no contato com o pavimento. 
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Veja pela figura 6.62 que primeiramente o veículo inicia a condição de curva e 

na seqüência é submetido à frenagem para reduzir a velocidade. 

 

 

Figura 6.62: Aceleração lateral em manobra de frenagem µ-split em curva 

 

A desaceleração assume valores altos da ordem de 8 m/s2, no entanto pode-se 

verificar que o veículo fica instável e não se mantém na trajetória. A desaceleração 

desenvolvida pode ser analisada na figura 6.63. 

 

 

Figura 6.63: Desaceleração em manobra de frenagem µ-split em curva 
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A figura 6.64 mostra a tentativa do condutor em corrigir a trajetória do veículo. 

Observa-se que o condutor aumenta continuamente o valor do esterçamento. 

 

 

Figura 6.64: Esterçamento em manobra de frenagem µ-split em curva 

 

A figura 6.65 mostra que o veículo assume uma condição de curva estável e que 

a partir do momento que se inicia a frenagem, o veículo inverte o sentido de 

escorregamento e instabiliza. 

 

 

Figura 6.65: Ângulo de deriva do veículo em manobra de frenagem µ-split em 
curva 
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A figura 6.66 mostra a redução de velocidade apenas nos instantes de frenagem. 

Já a figura 6.67 ilustra a variação de velocidade angular em guinada durante a 

manobra. 

 

 

Figura 6.66: Velocidade em manobra de frenagem µ-split em curva 

 

 

Figura 6.67: Velocidade angular em guinada em manobra de frenagem µ-split em 
curva 

 

Os próximos resultados são referentes ao sistema com intervenção apenas por 

freio. A figura 6.68 que representa a aceleração lateral. Observa-se que a aceleração 

lateral reduz gradativamente até atingir valores próximos de 1m/s2. 
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Figura 6.68: Aceleração lateral em manobra de frenagem µ-split em curva com 
intervenção por freio 

 

A figura 6.69 mostra que o veículo com sistema de controle com intervenção por 

freio mantém estável a desaceleração em torno de 8 m/s2. 

 

 

Figura 6.69: Desaceleração em manobra de frenagem µ-split em curva com 
intervenção por freio 

 

A figura 6.70 registra a necessidade do condutor em aplicar ângulos de 

esterçamento para corrigir o veículo. Note que a necessidade atinge valor máximo de 

aproximadamente 80º. 
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Figura 6.70: Esterçamento em manobra de frenagem µ-split em curva com intervenção 
por freio 

 

 

Figura 6.71: Ângulo de deriva do veículo em manobra de frenagem µ-split em curva 
com intervenção por freio 

 
 

 

Figura 6.72: Velocidade em manobra de frenagem µ-split em curva com intervenção 
por freio 
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A figura 6.73 ilustra a velocidade angular em guinada que o veículo é submetido. 

Inicialmente como o veículo consegue efetuar a curva quase que corretamente. 

 

 

Figura 6.73: Velocidade angular em guinada em manobra de frenagem µ-split em 
curva com intervenção por freio 

 

Para finalizar as simulações, foi submetido o veículo com os três sistemas ativos 

integrados. Veja pela figura 6.74 que a aceleração lateral reduz mais linearmente até 

atingir os valores finais. O sistema ativo de direção é um dos grandes responsáveis por 

essa linearidade em virtude da origem das forças que este sistema tem aptidão para 

alterar. 

 

 

Figura 6.74: Aceleração lateral em manobra de frenagem µ-split em curva com 
intervenção integrada 
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No que tange a desaceleração, observa-se pela figura 6.75 que o sistema com 

integração é tão eficiente quanto o sistema com intervenção apenas por freio. 

 

 

Figura 6.75: Desaceleração em manobra de frenagem µ-split em curva com 
intervenção integrada 

 

A diferença mais notável da aplicação integrada está presente na curva de 

esterçamento do condutor pelo fato do mesmo quase não necessitar corrigir o veículo 

pelo sistema de direção, apenas, continuar realizando os comandos para a curva. A 

figura 6.76 mostra que foram necessários aproximadamente 10º para corrigir 

inicialmente a trajetória. 

 

 

Figura 6.76: Esterçamento em manobra de frenagem µ-split em curva com intervenção 
integrada 
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As demais figuras apresentadas são o ângulo de deriva do veículo na figura 

6.77 e a velocidade longitudinal do veículo na figura 6.78. 

 

 

Figura 6.77: Ângulo de deriva do veículo em manobra de frenagem µ-split em curva 
com intervenção integrada 

 

A velocidade angular em guinada segue aproximadamente para zero durante a 

frenagem. 

 

 

Figura 6.78: Velocidade em manobra de frenagem µ-split em curva com intervenção 
integrada 
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6.7 Análise dos Resultados 

 

O objetivo deste tópico é realizar uma análise geral sobre os resultados de forma 

a estabelecer uma avaliação e preparar para a conclusão. Dentre os objetivos deste 

trabalho o primeiro passo era estabelecer uma rede neural de dimensões adequadas e 

configurar as entradas de tal forma a ter suficiente informação para resultar em um 

controlador capaz de assimilar as não-linearidades da planta. Isto foi atingido visto que 

o controlador é capaz de estabilizar o veículo em situações de instabilidade. 

O desenvolvimento do software de treinamento que integra as ferramentas 

matemáticas de redes neurais e algoritmos genéticos foi realizado em plataforma 

Matlab. Este ferramental de fato permitiu o treinamento por ajuste dos pesos da rede 

neural. A aprendizagem por reforço, então, foi objetivada e atingida. Como era de se 

esperar o tempo de evolução é extremamente grande, no entanto, esta técnica permite 

uma busca de mínimos globais. 

O ambiente de co-simulação com Matlab e ADAMS operou funcionalmente, 

excluindo-se algumas dificuldades operacionais que foram transpostas com extensiva 

verificação e tentativas. A co-simulação também consome tempo demasiado se 

comparado com a utilização de uma planta analítica escrita em Matlab, no entanto, 

permite a utilização de modelos e técnicas mais representativos. 

O desenvolvimento do modelo multicorpos, a modelagem de sensores, atuadores 

e condutor foi realizado com uso de outros trabalhos de modelagem buscando, assim, 

reforçar a atenção para a metodologia inovadora do neurocontrolador com 

aprendizagem por reforço via algoritmos genéticos. 

O uso da modelagem multicorpos para trabalhar com a técnica de modelos de 

alta fidelidade foi atingido com o uso do software ADAMS, atingindo assim, mais um 
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dos objetivos do trabalho. Inúmeras dificuldades foram encontradas, principalmente 

no que se refere a interface de operação entre os softwares de co-simulação. Assim, de 

forma geral o trabalho apresenta uma modelagem que busca representar a 

complexidade da dinâmica veicular. 

No projeto do controlador foram definidas especificações de desempenho 

qualitativamente e manobras para avaliar o controlador segundo alguns critérios. A 

implantação virtual do neurocontrolador no software de simulação utilizou blocos e 

funções padrões da plataforma de programação. 

Foi realizado um breve estudo para averiguar a estabilidade do neurocontrolador 

operando segundo características não-lineares. 

Na seqüência, utilizando das manobras no veículo sem controlador, foram 

identificados características de estabilidade e de comportamento dinâmico. Partindo 

deste ponto é possível afirmar de forma qualitativa que o neurocontrolador agrega uma 

margem de estabilidade. É difícil definir quantitativamente de forma generalizada, 

pois dependendo do tipo de manobra e das condições de velocidade e aderência o 

ganho na estabilização é variável, mesmo a própria estabilidade é de difícil 

caracterização generalizada de forma quantitativa. 

Aqui são apresentadas algumas comparações específicas para cada situação 

avaliada. Na manobra de raio de curva constante o sistema com intervenção por freio 

reduz em 1,5° o ângulo de deriva do veículo em função da aceleração lateral nas 

condições limites. Pode-se observar também que para acelerações laterais superiores a 

3m/s2 existe um efeito de linearização da relação da aceleração lateral e do 

esterçamento, indicando que o ganho tende a uma constante e não a uma função 

exponencial. Por fim, a intervenção integrada de todos os sistemas consegue atingir 

uma aceleração com ângulo de deriva do veículo reduzido da ordem de 3,5° se 
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comparado com o sistema sem intervenção e 2° se comparado com o sistema com 

intervenção por freio, indicando um menor erro da trajetória desejada pelo condutor. 

Para esterçamento rápido e retorno com velocidade de 140km/h o veículo sem 

sistema ativo é instável ao realizar a manobra agressiva e, com o sistema ativo 

integrado o veículo consegue realizar a manobra. Na manobra de dupla mudança de 

faixa o veículo consegue realizar a manobra de forma a exigir menor esforço do 

condutor, reduzindo de 100° para 70° o máximo esterçamento aproximado necessário. 

Na simulação de curvas sinuosas a introdução do controlador permite conduzir o 

veículo dentro de limites estáveis. Também é plausível de observação a redução do 

ângulo de deriva do veículo em razão da intervenção por freio da ordem de 1° para a 

manobra realizada a 70km/h. A intervenção integrada permite a estabilização do 

veículo para a velocidade de 100 km/h, indicando um aumento do domínio de 

estabilidade. 

A frenagem µ-split na reta com o veículo sem controlador é instável, bastando 

apenas um sistema comum de ABS para torná-la estável, no entanto, resultando em 

um desvio da trajetória. Ao introduzir o sistema ativo integrado o veículo se mantém 

na trajetória e apresenta um ângulo de deriva do veículo limitado a aproximadamente 

2°. Outro aspecto interessante a observar é a redução da distância de frenagem de 67m 

para 58m ao adicionar ao sistema ativo de freio os outros dois sistemas. Também é 

importante observar que com o sistema integrado o condutor não necessitou realizar 

correção da trajetória pelo sistema de direção. Similarmente na frenagem µ-split em 

curva, o sistema também se apresenta instável sem sistema ativo e com a intervenção 

por freio torna-se, para as condições explicitadas, estável. A intervenção por freio 

também permite uma desaceleração aproximadamente constante necessitando apenas 

de uma correção da ordem de 80° no sistema de direção realizada pelo condutor. Ao 
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aplicar o sistema integrado a maior diferença está na necessidade de correção do 

condutor que se reduz para aproximadamente 10° e de forma não estacionária. 

Os sinais do controlador, como dito anteriormente, estão limitados pela função 

de ativação da rede neural presente na camada de saída e pelo ganho referenciado do 

atuador, assim, os sinais são válidos e não apresentam incoerência de escala. 

Assim, pode-se verificar de forma qualitativa e quantitativa os benefícios da 

introdução de um controlador de múltiplos sistemas ativos. Após os resultados 

observa-se que o sistema apresenta certo grau de robustez por não apresentar nenhum 

desvio qualitativo em relação à direção de correção para atingir os valores de 

referência. Estas caracterizações estão restringidas ao domínio de situações 

pretendidas a avaliar neste estudo, não significando que este controlador irá apresentar 

tais qualidades de resultados em outras diferentes condições; para tanto seria 

evidentemente necessário o estudo e treinamento do neurocontrolador adequado para 

toda a gama de situações que um veículo possa estar submetido. 

Assim, este trabalho apresenta uma solução inovadora de controle por redes 

neurais artificiais aprendendo segundo a técnica de aprendizagem por reforço usando 

algoritmos genéticos para integrar múltiplos sistemas ativos no controle de 

estabilidade em guinada de um veículo atendo-se a um definido espaço de situações. 

Esta técnica permite o aperfeiçoamento para atuação simultânea de múltiplos sistemas 

ativos. 
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7. Conclusão 

 

 

A indústria automotiva desenvolveu muito as técnicas com intervenção por freio, 

agora surgem algumas integrações com AFS e na seqüência alguns indícios indicam 

que será o ARC. O sistema proposto é uma técnica que permite integração de 

inúmeros atuadores para funcionarem simultaneamente, não se limitando apenas a 

estes três que serão provavelmente os próximos. Com isso, propõe-se uma técnica de 

ajuste do controlador que possibilita adições futuras de outros sistemas que venham a 

ser disponibilizados para atuação conjunta e ainda permite integração buscando 

otimização e adaptação. 

Esta técnica também faz possível uma determinação de quais sistemas ativos 

oferecem maiores capacidade se integrados. Isto se deve ao fato da estrutura do 

controlador e os resultados apresentarem uma integração robusta e otimizada. As 

simulações evidenciam que as dificuldades de combinar conforto, segurança e 

desempenho são continuamente melhorados com a aplicação de sistemas ativos e 

principalmente na integração dos mesmos. 

Até a atualidade poucos, ou nenhum, estudos foram feitos para avaliar a 

eficiência da intervenção por freio com um esterçamento sobreposto. Portanto, em 

situações que necessitam agilidade, como desviar de obstáculos, o AFS é utilizado, 

podendo nestas tarefas ser integrado com o ESP. Porém poucos estudos trabalham 

neste sentindo, sendo comum a segregação. Os sistemas atuais baseiam-se num ESP 

padrão já incorporado que freia as rodas individualmente. 
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Nas situações de emergência, a resposta do AFS é mais veloz, precisa e sem 

oscilações se comparada com a de um condutor normal. As intervenções 

estabilizadoras do AFS são automaticamente integradas por superposição no ângulo 

final, assim, reduzindo a dificuldade da tarefa do condutor. 

A barra anti-rolagem ativa geralmente é estudada baseada no princípio de 

distribuição do equilíbrio para dirigibilidade, no entanto, pode e deve ser desenvolvida 

como potencializador do sistema de freio ou direção. 

Por se tratar de diversos sistemas trabalhando em conjunto e possivelmente de 

distintos fabricantes, pode se concluir a importância da modelagem de alta fidelidade 

para uma implementação mais rápida. Portanto, o fato de utilizar a planta de alta 

fidelidade e uma aprendizagem sobre tais circunstâncias deve propiciar um sistema 

que comporte com maior robustez quando aplicado a planta real. 

Com relação à co-simulação pode-se inferir que ela provê um método efetivo 

para analisar sistemas de controle acoplados com modelos detalhados de dinâmica 

veicular. Assim, trabalham-se com representações mais completas de sistemas de 

controle sofisticados, atuadores e veículos. Um controlador sofisticado utilizando 

ANN e GA com função de RL foram viabilizados pelo Matlab. 

Algumas das dificuldades encontradas nos termos de co-simulação foram o 

tempo de processamento computacional e uma dificuldade inerente a integrar dois 

softwares, que é a comunicação entre eles, pois, para o presente trabalho, ainda não 

existem mecanismos fáceis de implementação das rotinas de simulação. 

Áreas de ativação: foi adotada uma metodologia que serviu para o treinamento e 

para inicializar o processo de simulação, no entanto, a metodologia não se aplica a 

todas as condições de aplicação do controlador aqui estudadas. A técnica de ativação é 
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parte muito importante do desempenho do controlador e deve ser estudada com a 

mesma importância para obter bons resultados. 

A rede deve ser ampla para poder identificar o tipo de manobra, assim, 

permitindo otimização para todos os tipos de situações. Pode-se utilizar codificação de 

alto nível para gerar uma estrutura da rede neural mais evoluída e otimizada. Este 

trabalho não precisa de um estimador de aderência direto, pois já tem o indireto por 

redes neurais. 

As redes neurais podem responder de forma incoerente se forem treinadas de 

forma incorreta e, tendo em vista os resultados que demonstram a eficácia do 

controlador no domínio proposto pelo estudo, pode-se afirmar que as redes foram 

treinadas de forma satisfatória. Uma grande vantagem da rede neural, como 

controlador, observada neste estudo é a condição de saídas limitadas superior e 

inferiormente, evitando assim, valores que ultrapassem as condições de operação dos 

atuadores, situação que pode ser encontrada em outros tipos de controladores. A rede 

neural é adaptativa, apresenta hardwares de aplicação com processamento 

extremamente rápido e é não-linear. 

Uma das maiores dificuldades do projeto de integração é encontrar uma maneira 

ótima de aplicar diferentes sistemas ao mesmo tempo e com um objetivo em comum. 

O GA apresentou-se vantajoso nesta tarefa e só foi possível a sua aplicação de forma 

eficiente por meio do RL do neurocontrolador. Treinar as manobras individualmente é 

uma maneira de entender de maneira mais clara qual é a forma ideal de integração, 

funcionando como um isolador de problema. No entanto, para obter um controlador 

efetivo para diversas manobras que representem todos os fenômenos e situações que 

um veículo possa estar envolvido, é necessário o treinamento com todas as manobras 

representativas. 
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Normalmente, quando comparados ao desempenho de técnicas numéricas de 

otimização, o projeto robusto é tipicamente inferior na aplicação ao modelo, porque a 

incerteza não explora toda a dinâmica do mesmo. Entretanto, enquanto as técnicas de 

otimização numérica executam freqüentemente muito mal na planta física, o 

desempenho do controlador robusto na planta física é similar a seu desempenho no 

modelo.  

As redes neurais artificiais, por apresentarem a característica de adaptação 

quando corretamente treinadas, provavelmente resultem numa solução com elevada 

robustez na aplicação a planta real. Outra vantagem com relação às técnicas de 

controle robusto é a percepção das não-linearidades da dinâmica veicular. 

Portanto, o sistema apresenta satisfatória robustez em nível de simulação, sendo 

plausível esperar que deva funcionar com eficiência no caso de implementação em 

plantas reais. O sistema é robusto para diferentes manobras, vencendo uma das 

dificuldades apresentadas nos projetos desenvolvidos até a atualidade. 

O domínio e escopo foram delimitados e dentro destes objetivos a rede foi 

estudada, desenvolvida e avaliada de forma positiva. A efetividade e aplicabilidade do 

controlador proposto são demonstradas através de simulação por computador de 

modelos analítico e MBS com intervenção dos sistemas integrados. 

Pelas simulações conclui-se que o controlador proposto tem capacidade de 

auxiliar na manutenção da trajetória e melhorar a estabilidade para velocidades 

superiores. O sistema proposto também melhora a estabilidade e reduz a dificuldade de 

execução de tarefas complicadas por parte do condutor no âmbito da manutenção do 

ângulo de deriva do veículo desejado. 

Este trabalho permite a análise apenas qualitativa com relação ao desempenho do 

controlador desenvolvido segundo a metodologia aplicada. Esta aplicação para 
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controlar a dinâmica veicular em guinada é complexa e apresenta uma infinidade de 

possibilidades, assim, este trabalho vem apresentar mais uma possível solução, 

notando que muito desenvolvimento e muitas questões são polêmicas. 

Com relação a trabalhos futuros pode-se explicitar a otimização deste 

controlador visando a adaptação para as condições de desgaste de pneu, assim, o 

controlador seria adaptável durante o tempo de funcionamento e não apenas só no 

treinamento. O desenvolvimento de uma rede neural para o chaveamento do 

controlador, definindo quais são as atividades críticas, eliminando assim a técnica de 

interpolação das regiões dos planos de fase. Seguindo a idéia de integração de sistemas 

ativos, algumas outras tecnologias poderiam ser adicionadas como diferencial ativo e 

esterçamento traseiro. Também existe espaço para aperfeiçoamento do código de 

evolução do GA e da estrutura da ANN. 
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APÊ�DICE A – Estatística de Acidentes 

 

Os dados aqui apresentados são referentes às rodovias federais no Brasil no ano 

de 2003 segundo POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (2003).   

 

Dados de Acidentes 

Período Quantidade 

Dia 61.969 

Noite 43.086 

Total 105.055 

Condições do Tempo Quantidade 

Bom 90.396 

Chuva 20.351 

Neblina 3.826 

Total 114.573 

Traçado da Via Quantidade 

Reta 72.444 

Curva 22.697 

Cruzamento 10.146 

Total 105.287 

Tabela A.1: Condições nos acidentes 
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No cenário nacional pode-se concluir que são muitos os acidentes com danos 

materiais e que, aproximadamente 40% incluem feridos e 7% vítimas fatais, sendo esta 

relação menos drástica na área urbana pois os acidentes de trânsito são menos severos. 

É importante observar que 20% das vítimas fatais são pedestres.  

Com relação ao período do dia, pode-se dizer que 57% dos acidentes fatais 

ocorrem à noite e, geralmente, em locais onde o tráfego é relativamente baixo. Uma 

parte muito significativa dos acidentes graves ocorre nos finais de semana, quando 

aproximadamente 40% de todas as vítimas são fatais, não considerando sexta-feira à 

noite e a madrugada de segunda-feira. 

Na análise de vítimas fatais referentes ao tipo de acidente infere-se que o 

atropelamento de pedestres e ciclistas é responsável pelo maior número de óbitos, 

aproximadamente 30%.  

As colisões traseiras destacam-se nos acidentes com feridos, mas não entre os 

acidentes fatais. Este fato deve-se provavelmente a utilização do cinto de segurança, 

que reduz significativamente a severidade do acidente. 

De acordo com a classificação dos acidentes, segundo Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), as saídas de pista ocorrem pelo menos uma vez 

quando o condutor perde o controle do seu veículo. Ao sair da pista, o veículo pode 

sofrer diversas conseqüências como capotar, tombar, bater em um poste, árvore ou cair 

no barranco, dentre outras possibilidades. As saídas de pista durante a noite ocorrem 

durante toda à noite e as causas podem variar entre excesso de velocidade, sonolência 

no volante e até defeitos na geometria das curvas. 
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Tipos de Acidentes 
Total de 

Acidentes 

Feridos 

Graves 

Feridos 

Leves 
Mortos Ilesos 

Total 

de 

Vítimas 

Colisão Frontal 3.943 2.062 2.440 994 10.044 19.483 

Colisão Lateral 23.112 3.026 6.512 1.255 92.042 125.947 

Colisão Traseira 24.453 1.758 4.581 1.095 104.224 136.111 

Colisão com Objeto 

Fixo 
12.816 1.106 2.728 452 23.857 40.959 

Colisão com 

Bicicleta 
2.445 830 923 356 5.285 9.839 

Atropelamento de 

Pessoa 
4.086 1.525 1.074 1.022 7.647 15.354 

Atropelamento de 

Animal 
3.872 191 474 72 10.943 15.552 

Tombamento 5.916 825 2.296 146 6.181 15.364 

Capotamento 7.206 1.599 3.873 432 7.237 20.347 

Saída de Pista 11.935 1.387 3.928 298 14.733 32.281 

Incêndio 423 30 90 35 881 1.459 

Outros 5.889 707 1.245 244 17.218 25.303 

Total 106.096 15.046 30.164 6.401 300.292 457.999 

Tabela A.2: Tipos de acidentes 

Fonte: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (2003) 
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Causas 

Presumíveis 

Total de 

Acidentes 

Feridos 

Graves 

Feridos 

Leves 
Mortos Ilesos 

Total 

de 

Vítimas 

Velocidade 

Incompatível 
12.546 1.956 4.463 634 23.400 42.999 

Ultrapassagem 

Indevida 
4.011 751 1.216 341 13.809 20.128 

Ingestão de 

Álcool 
735 141 324 53 1.621 2.874 

Desobediência à 

Sinalização 
5.406 1.048 1.982 278 16.081 24.795 

Defeito 

Mecânico em 

Veículo 

3.909 409 1.279 115 8.941 14.653 

Defeito na Via 3.387 383 1.028 106 6.534 11.438 

Falta de Atenção 32.284 4.229 8.137 2.372 107.412 154.434 

Dormindo 2.020 288 695 80 3.122 6.205 

�ão Manter 

Distância de 

Segmento 

8.127 426 1.370 524 37.136 47.583 

Outras Causas 34.404 5.359 9.681 2.597 80.673 132.714 

Tabela A.3: Causas presumíveis 

Fonte: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (2003) 
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APÊ�DICE B – Equações Analíticas 

 

A dinâmica veicular pode ser modelada segundo equações analíticas que 

representam as leis da física. Este apêndice esclarece todas as equações utilizadas na 

modelagem de dinâmica veicular utilizada para algumas partes deste estudo: o cálculo 

dos planos de fase para estabilidade lateral, o cálculo dos momentos em guinada que 

cada sistema ativo estudado é capaz de gerar e o treinamento básico do 

neurocontrolador. 

 

 

Figura A.1: Sistema de coordenadas 
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Primeiramente o escorregamento longitudinal do pneu deve ser calculado. 

Existem diferentes maneiras de fazê-lo e deve-se considerar a velocidade do carro e a 

velocidade de rotação do pneu. 

 

)cos(

.
1

α
ω

V

r
s d

l −=               (A.1)                   

)1(

))(()( 22

lz

ll

r
sF

CtgsC
s

−

+
=

µ

α
                              (A.2) 

 

O escorregamento lateral é definido com base nos ângulos de escorregamento 

lateral. Estes ângulos são calculados a partir dos valores do escorregamento lateral do 

veículo como um todo e da velocidade angular de guinada. Também deve-se 

considerar o efeito do esterçamento no eixo dianteiro. 

 

rlrl βα =             (A.3)                            

rrrr βα =                   (A.4)           

fllfl βδα +−=          (A.5)                

frrfr βδα +−=           (A.6) 

 

O escorregamento pode ser expandido assumindo a forma:  
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As forças laterais e longitudinais são calculadas de duas formas distintas, a 

primeira e mais simples, utilizando um modelo de pneu com rigidez constante e a 

segunda usando a Fórmula Mágica. 
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Para estes cálculos, se sr > 0.5, deve-se multiplicar pelo factor. 
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Se sl > 1.0, as fórmulas são diferentes. 
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Para este equacionamento, a rigidez lateral do pneu para geração de força deve 

ser calculado de forma não linear. 

 

cbFaFC zz ++= 2               (A.28) 

 

A modelagem da força, segundo Pacejka, considera diversos parâmetros que 

devem ser obtidos experimentalmente. Existem algumas bibliotecas de onde podem 

ser obtidos os parâmetros. 
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*))()(1)(( 171676 αγ signaaaFaE z +−+=            (A.37) 
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*))))(*(*((),( λλλλ FatgBPFLatgMsenFF zl −−=           (A.38) 

)(),(),,( VV

zlzl
nomleFFVFF

−−= τλλ             (A.39) 

hK+= λλ*                (A.40) 

109 bFbK zh +=                (A.41) 

0bL =                  (A.42) 

zz FbFbM )( 21 +=               (A.43) 

zFb

zz eFbFbLMF 5)( 4
2

3
−+=              (A.44) 

87
2

6 bFbFbP zz ++=               (A.45) 

 

A resistência à rolagem do pneu pode ser considerada como um momento que 

atua no pneu no sentido contrário ao movimento de rotação. 

 

zrr FfR −=                 (A.45) 

 

A dinâmica de rotação do pneu considera as forças e torques aplicados. 

 

tbdlw TTrFI +−=
•

ω         (A.46) 

 

Considerando a dinâmica elástica do pneu. 

 

)(
0

.

sss FF
S

F
ss
−= ωυ         (A.47) 
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Os ângulos de esterçamento são definidos para uma geometria de Ackermman 

como segue: 

 

L

tl

2

1
1

+
=

δ

δ                        (A.48)  

L

tr

2

1
1

−
=

δ

δ          (A.49) 

 

A distribuição de massa do chassi nas condições estáticas são calculadas 

considerando simetria em relação ao eixo longitudinal. 

 

L

b
WWr =                       (A.50)        

L

c
WW f =                                (A.51)       

Lcb =+                       (A.52)        

 

O equacionamento cinemático do chassi para definir as velocidades em cada 

centro de pneu pode ser calculada como segue, considerando a velocidade angular de 

guinada. 

 

brVV flfl −= )sin()sin( ββ                             (A.53)        

brVV frfr −= )sin()sin( ββ                             (A.54)        
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crVV rlrl += )sin()sin( ββ                             (A.55)                                 

crVV rrrr += )sin()sin( ββ                             (A.56)        

r
t

VV flfl 2
)cos()cos( −= ββ                                    (A.57)        

                

r
t

VV frfr 2
)cos()cos( += ββ                             (A.58)        

r
t

VV rlrl 2
)cos()cos( −= ββ                              (A.59)                               

r
t

VV rrrr 2
)cos()cos( += ββ                             (A.60)        

 

As forças e momentos resultantes no centro de massa são calculadas 

considerando como resultado uma força longitudinal, uma força lateral e um momento 

angular no eixo vertical. Assim, podendo caracterizar o comportamento do veículo em 

um plano. 

 

)cos()cos()sin()sin( rlfrllflrsfrlsfllrrlrlx FFFFFFF δδδδ +++++=   (A.61) 

)sin()sin()cos()cos( rlfrllflrsfrlsflsrrsrly FFFFFFF δδδδ −−+++=  (A.62) 

)sin()sin()cos()cos(
22 rlfrllflrsfrlsfllrrlrlsrrsrlz bFbFbFbFF
t

F
t

cFcFM δδδδ −−+++−−−=

 )cos(
2

)cos(
2

)sin(
2

)sin(
2 rlfrllflrsfrlsfl F

t
F

t
F

t
F

t
δδδδ +−+−   (A.63) 

 

As forças inerciais e centrípetas podem ser resumidas como: 

 

)cos()sin( ββ xyi FFF +−=                   (A.64)   
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)sin()cos( ββ xyc FFF +=                    (A.65)   

•

= V
g

W
Fi                            (A.66)                                      

)( rV
g

W
Fc +=

•

β                     (A.67)  

 

O ângulo de rolagem pode ser encontrado de forma simplificada. 

 

1

2

1

WhKK

Rg

V
Wh

rf −
=

φφ

φ                     (A.68)   

 

A transferência no sentido lateral de carga durante a rolagem é calculada com 

base no ângulo de rolagem e na altura do centro de rolagem. 

 

t

KhF
F

y

z

)( φφ+
=∆                     (A.69)   

 

A transferência no sentido longitudinal de carga durante a frenagem ou 

aceleração. 

Lg

aWh
F

xcg

z =∆                     (A.70)   

 

As forças normais de forma dinâmica e simplificada podem ser calculadas pelas 

equações, assim, sem considerar fenômenos transitórios. Portanto, este modelo só tem 

utilidade para análise em regime permanente. 
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Lg

aWh

t

KhFW
F

xcgffyf

zfl −
+

−=
)(

2

φφ      (A.71)                       

Lg

aWh

t

KhFW
F

xcgffyf

zfr −
+

+=
)(

2

φφ      (A.72) 

Lg

aWh

t

KhFW
F

xcgrryr
zrl +

+
−=

)(

2

φφ        (A.73)                     

Lg

aWh

t

KhFW
F

xcgrryr
zrr +

+
+=

)(

2

φφ      (A.74) 

 

A cinemática de rotação do veículo como um todo ao percorrer uma curva: 

 

)( φβ +−= Rs                   (A.75)         

)( rRV +−=
•

β         (A.76) 

 

As variáveis de estado que são consideradas neste modelo são: 

 

[ ]TrVx β=         (A.77) 

VW

g
Fr c−=

•

β                   (A.78)              

W

g
FV i=

•

                  (A.79)               

z

z

I

M
r =
•

         (A.80) 
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APÊ�DICE C 

 Obtenção das Funções do �eurocontrolador 
 

Para aplicação da teoria de estabilidade ao neurocontrolador, faz-se necessário 

um equacionamento adequado de acordo com o funcionamento matemático das ANN. 

Iniciando pela conversão da dinâmica não linear das camadas escondidas em 

uma função de incerteza. Considerando uma rede neural artificial com um vetor de 

entrada  e=(e1, ... ,en) e um vetor de saída û=(u1, ... ,um). A ANN possui h´ unidades 

escondidas, matriz de peso da entrada W´h´xn e matriz de peso da saída V´mxh´ sendo os 

termos de bias incluídos como entradas fixas. 

A função de ativação da unidade escondida é a comumente utilizada tangente 

hiperbólica. Assim, a ANN computa a saída de acordo com: 

 

∑
=

=
n

i

ijij eW
1

,´χ       (C.1) 

∑
=

=
´

1
, )tanh(´

h

j

jjkk Vû χ      (C.2) 

 

Podem-se escrever estas equações em notação de vetores: 

 

´´eW=ξ         (C.3) 

)tanh(´ ξ=T         (C.4) 

´T́Vû =         (C.5) 
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Estas são as equações da versão de neurocontrolador aplicada. Com um 

rearranjo dos termos podem-se escrever os vetores segundo as equações: 

 

ξΓ= ´ˆ Vu        (C.6) 

´´eW=ξ         (C.7) 

}{ jdiag ρ=Γ        (C.8) 

















=→

≠→
=

01

0
)tanh(

j

j

j

j

j

se

se

χ

χ
χ

χ

ρ      (C.9) 

 

A função ρ computa a saída da unidade escondida dividida pela entrada da 

mesma unidade. Este é o ganho da tangente hiperbólica na unidade escondida. A 

figura C.1 é uma ilustração da função tangente hiperbólica e, a figura C.2 representa o 

ganho da função tangente hiperbólica. 

 

 

Figura C.1: Tangente hiperbólica 
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Figura C.2: Ganho da tangente hiperbólica 

 

O ganho da tangente hiperbólica é limitado a um intervalo: ρ Є [0; 1]. 

Equivalentemente pode-se dizer que a função é do tipo limitada por setores como pode 

ser visto na figura C.3 ou, de forma mais adequada na figura C.4. 

 

 

Figura C.3: Função limitada por setores 

 

 

Figura C.4: Melhor adequação da limitação por setores 
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APÊ�DICE D – Representatividade de IQC 

 

Este apêndice justifica a aplicação da função IQC aplicada. A Primeira função ψ 

representa a não linearidade da camada escondida da ANN. Esta função deve ser uma 

função ímpar.  

 

2
2122121

2
211 )()))(()(()(,)()( qqqqqqqqqq −≤−−≤−−=− ζψψζψψ   

 

Na seqüência, esta função deve coincidir com uma função com derivada 

limitada. Sem perda por generalização, primeiramente considera-se o caso de q1>q2, 

assim, a equação pode ser simplificada. 

 

)()()()( 21221211 qqqqqq −≤−≤− ζψψζ  

 

No lado esquerdo da desigualdade, observa-se: 

 

)()()( 21211 qqqq ψψζ −≤−  

 

21

21
1

)()(

qq

qq

−

−
≤

ψψ
ζ  
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Observe que se esta desigualdade for válida para todos q1 e q2, que a derivada de 

ψ não é menor que ζ1. Similarmente, o lado direito da desigualdade pode demonstrar 

que a derivada de ψ não é maior que ζ2. 

Uma análise paralela pode ser aplicada no caso de q1<q2. Em resumo, esta IQC 

possui derivada limitada no intervalo [ζ1; ζ2]. Para o uso específico desta aplicação, 

utiliza-se ζ1=0 e ζ2=1, para acomodar cada ganho da unidade escondida, ρi. Pelo fato 

do ganho ser uma função não linear limitada no intervalo [0;1], pode-se afirmar que a 

função IQC escolhida é apropriada para representar a não linearidade da unidade 

escondida da rede neural artificial. 

A função tangente hiperbólica da unidade escondida satisfaz as duas restrições 

IQC. Claramente é uma função ímpar. 

 

)tanh()tanh( qq −=−  

 

A função se aplica a condição de derivada limitada. 

 

2
211121 )()))(tanh()(tanh(0 qqqqqq −≤−−≤  

 

Assumindo que q1>q2, sem perder por generalização. 

 

)())tanh()(tanh(0 2121 qqqq −≤−≤  

Assim, é satisfeita pelo fato da tangente hiperbólica ser uma função monotônica 

crescente. 

 


