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 :دهيچک

 کنتیرل  و پاییداری  الکترونیکیی  کنترل ضدقفل، ترمز همچون مختلفی کنترل های سیستم اخیر، های دهه در هوشمند نقل و حمل های سیستم ی توسعه جهت در و سواری خودروهای پایداری حفظ و ایمنی افزایش راستای در

 جیانیی  و طولی های سرعت جمله از حالت متغیرهای بودن دسترس در و خودرو سیستم دینامیک از دقیق اطالعات داشتن ها، سیستم این در مدرن های کننده کنترل طراحی برای. باشند می توسعه حال در و شده  معرفی کروز

 هیای  میدل  دقیت  عید   در مهم عوامل از نامعینی منابع دیگر و خودرو دینامیک پارامترهای در تغییر آیرودینامیکی، نیروهای جاده، اصطکاک و شیب مثل رانندگی در محیطی شرایط تغییر. باشد می جدی های چالش از خودرو

 اطمینانی قابل و دقیق مدل تعیین امکان مختلف، عوامل با ارتیاط بدلیل که است دیگری ای پیچیده مسائل از جاده با تماس در تایر نیروهای غیرخطی رفتار مدلسازی. باشند می خودرو سیستم برای شده تعیین پیش از ریاضی

 های نامعینی دیگر و تایر نیروهای خودرو، سیستم دینامیک از برخط و دقیق تخمین توصیف این با. اند شده معرفی خاص شرایط در استفاده برای و تجربی های داده بر میتنی تایر نیروهای های مدل عمدتا و ندارد وجود آن برای

 های سیستم که باشد می ذکر به الز  نکته این دیگر سوی از. باشد موثر بسیار خودرو، سیستم مختلف شرایط با سازگار و دقیق کنترل جهت در تواند می سیستم های خروجی از محدودی تعداد گیری اندازه از استفاده با مدلسازی

 هیای  داده. باشید  نمیی  دسیترس  در هیا  موقعییت  برخی ودر بوده پایین فرکانس دارای باال دقت رغم علی جهانی یاب موقعیت سیستم مثال عنوان به. نماید مواجه مشکل با را تخمین تواند می که دارند هایی محدودیت گیری اندازه

 افزایش موجب ها داده این از مستقیم استفاده و نیوده اعتماد مورد تنهایی به ژیرسکوپ، و  سنج شتاب های داده در دریفت و بایاس شامل حسگرها های قطعیت عد  وجود دلیل به نیز خودرو دوران نرخ و شتاب مانند گیری اندازه

 یک به دسترسی منظور به حاضر، رساله در. دهد افزایش اطمینان قابل و دقیق تخمین یک به رسیدن جهت در را گیری اندازه های داده به اعتماد تواند می حسگرها اطالعات از مناسیی ترکیب بنابراین. شود می تخمین در خطا

 که کننده جیران جمالت تخمین با پیشنهادی، روش در. شود می پیشنهاد بین پیش بر میتنی جدید غیرخطی  تخمین روش یک مدل، بر میتنی های کننده کنترل طراحی در استفاده جهت خودرو از اطمینان قابل دینامیکی مدل

 هیای  داده از اسیتفاده  بیا  لحظیه  هیر  در باشیند،  میی  تیایر  نیروهای و خودرو سیستم های نامعینی حاوی که کننده جیران جمالت. شود می روزرسانی به لحظه هر در خودرو سیستم از دقیق مدل یک شود، می اضافه اولیه مدل به

 سیسیتم  بیین  حسیگری  اطالعیات  ترکییب  از اسیتفاده  با خود های وزن برخط تنظیم برای تطییقی نوین ایده یک از تخمین جدید الگوریتم این. شوند می محاسیه عقب به گا  یک بین پیش الگوریتم یک اساس بر و گیری اندازه

 و سینج  شیتاب  حسگرهای بایاس) گیری اندازه های داده های قطعیت عد  و مدل در موجود های نامعینی حضور در الگوریتم این بنابراین. برد می بهره مرجع تراز و سمت سیستم و جهانی یاب موقعیت سیستم اینرسی، برداری داده

 ...دهد می ارائه حالت متغیرهای از باال فرکانس با و دقیق تخمینی( ژیرسکوپ دریفت
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