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Abstract: In the automotive industry, enhancing engine performance, reducing fuel consumption and 
air pollutant emissions are notable concerns which control engineers are challenging with. To achieve 
these purposes, they work on the development and extension of control algorithms. In this way, 
modeling can be an invaluable tool to predict and optimize key parameters in control system of 
engine. In this research, modeling of a spark ignition engine has done. Besides that, Power 
transmission and longitudinal dynamic of vehicle have been modeled; which together provide a fairly 
complete model of a vehicle. Also, adding some sensors and actuators of engine, has made the model 
more efficient. Eventually, the created model has been verified with a native vehicle from B-segment. 
Possessing this developed model, several controllers can be implemented and analyzed on it. In 
addition, it’s possible to consider noise, disturbance and parameter uncertainty to approach to real 
condition of control systems. It’s worth mentioning that in this study, controlling vehicle speed in 
NEDC driving cycle using model predictive controller has reached less than 2 percent of error and 
controlling air to fuel ratio utilizing sliding mode controller has attained an error below 0.5 percent. 
 

 MILبرخط در سیستم کنترل  به صورت ریسازی دینامیکی یک موتور احتراق داخلی بنزینی به منظور بکارگیشبیه

 

هان نار روی سوساخه و هان مواجاه هنارند و ناه منداور دساریننن ناه   از جمله مواردی که امروزه مهندسان  کنرارد در عانخو راودرو نان   چکیده :

ن اشانره کاردد در ایا  هاساوا  ناه اااشایا کانراین موساور  کانها مخارو ساورو و کانها   ینادهکنناد  مانهنی کنررلن کنر مانگنررش الگوریرم

هاانی ساانزی  نرامررهاانی کلیاادی در سیناارم کنراارد موسااور ننشاادد روشنیناان و نهینااهسوانااد انااشار ارزشاامندی ناارای  اایاساانزی ماانراساارن  ماادد

سنزی موسور وجاود دارد کاه هادو از ان انن ایا   ادوها  دساریننن ناه یاس روش مننسان نان هادو کنرارد اساو ناه  اوری کاه مخرلفن نرای مدد

هان و مرییرهانی موساور را ناه عاوری ناررن سخمای  ی  روش در حی  داشر  دقاو کانان  ح ام مبنساکنی کمان داشاره ننشاد سان نراوا  رروجانا

 زد و در سینرم کنررد نه کنر گراود

شاده سانزی موساور ناه ایا  روش ان انن سانزی مخرلا   در ایا   ادوها  روش م ادار میاننگی  انرخان  و ماددهانی مادد س از نررسان روش

سانزی شاده اناد کاه در کنانر هام مادد نناکرن کانملن از یاس راودرو را اسود همچنی  سینارم انر اند قادری و دیننمیاس  اولن راودرو نیاش مادد

شاود کاه ایا  مهام نیاش از اهاداو  ادوها سار ماندهندد نن اضناه کرد  نررن از حناگرهن و مملگرهانی موساور  مادد ناه واقخیاو نشدیاسسشکیل من

 نرند دارلن امرکنرسن ن شده اسود  Bمدد ای ند شده نن یس رودروی کالس  اسود در نهنیو

سااوا  نااویش  ساانزی و سبلیاال کااردد همچناای  ماانسااوا  کنررلرهاانی مخرلفاان را ناار روی ماادد  یاانده ااس از ای ااند ایاا  ماادد سوسااخه ینارااه  ماان

هاانی کنراارد درنداار گراااود در ایاا   اادوها  کنراارد ناارمساار شااد  نااه شااراین واقخاان در سیهاانی  اانرامرری را ناارای نشدیااسو ناانمخینن اغرشاانش

درعاد و همچنای  کنرارد نناکو هاوا ناه ساورو  2الان  1نای  و نان ریانی نن اسارفنده از کنررلار  ایا NEDCسرمو رودرو در سیکل رانندگن 

 درعد ان نن شده اسود 5/0موسور نن اسرفنده از کنررلر مود لیششن نن رینی زیر 
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