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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de dimensionar um novo conjunto de tração elétrica e desenvolver 

o sistema de controle de tração para o protótipo da equipe Faraday E-Racing, participante da 

competição Fórmula SAE Brasil na categoria Elétrico. Para isso, foi necessário um estudo das 

demandas do protótipo para a escolha dos componentes do sistema de tração, a fim de que a 

equipe seja capaz de ter um veículo elétrico competitivo e de aproveitar seu desempenho ao 

máximo. Após a escolha de usar um motor elétrico, do próprio motor, do inversor e das células 

de baterias, foi necessário revisar as novas tecnologias desenvolvidas no setor automotivo para 

otimizar o uso do sistema de tração nas diversas situações em que o carro se encontra na 

competição. Aplicou-se, então, o projeto de controle de tração no protótipo. Para haver um 

melhor desenvolvimento do controle de tração, também foi introduzida a modelagem e a 

simulação do protótipo no software IPG CarMaker, que será capaz de avaliar a eficácia do 

projeto antes mesmo da construção do protótipo. O controlador se mostrou uma boa alternativa 

para a equipe. Juntamente com isso, também realizou-se um novo estudo sobre o 

dimensionamento do acumulador de bateria.  

 

Palavras-Chave:  Fórmula SAE; Veículo elétrico; Controle de tração; Sistema de tração 

elétrica. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project had the objective of designing a new electric powertrain system and develop the 

traction control for the Faraday E-Racing Formula SAE Electric team. In order to make this 

possible, it was necessary to understand the power demands of the vehicle to choose the 

components of the traction system, so the team would be able to build a competitive car, and to 

maximize the vehicle performance. After the concept of one motor at rear axle, motor, inverter 

and battery was chosen, it was also necessary to review the new developed technologies in the 

automotive industry to optimize the use of the electric traction system in the various situations 

the car needs to go through during a competition event. The traction control system was chosen 

to be applied on the prototype. To minimize problems with the development of the traction 

control, modelling and simulation of the car on the software IPG CarMaker were introduced, 

which allowed to evaluate the efficiency of the project before the vehicle was built. The 

controller would be a good choice for the team. Along with this, a procedure to design the 

battery accumulator was used.  

 

 

Key-Words: Formula Student; Formula SAE; Electric car; Traction Control; Electric traction 

System. 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1.1 - Protótipo da equipe alemã WHZ Racing Team da Universidade de Ciências Aplicadas Zwickau 

durante a competição Formula Student Germany em 2016, f. 15 
Figura 1.2 - Equipe Faraday E-Racing junto ao protótipo na competição Fórmula SAE Brasil 2017, f. 16 
Figura 2.1 – Sistema de coordenadas axial de veículos SAE,f. 20 
Figura 2.2 - a) Curva típica de Slip Ratio na tração; b) Curva típica de Slip Ratio na frenagem, f. 23 
Figura 2.3 - Diagrama circular de fricção, f. 24 
Figura 2.4 - Transferência de carga longitudinal, f. 26 
Figura 2.5 – a) Distância, velocidade e aceleração durante a prova de aceleração para carro com tração nas 

quatro rodas; b) Distância, velocidade e aceleração durante a prova de aceleração para carro com tração nas 

duas rodas traseiras, f. 28 
Figura 3.1 - Torque e potência em relação à rotação para o motor de excitação em série de corrente contínua, 

f. 31 
Figura 3.2 - Torque e potência em relação à rotação para o motor de corrente contínua de excitação 

independente, f. 32 
Figura 3.3 - Torque e potência em relação à rotação para o motor assíncrono, f.32 
Figura 3.4 - Torque e potência em relação à rotação para o motor síncrono com excitação permanente, f. 33 
Figura 4.1 - Análise do motor de tração elétric, f. 40 
Figura 4.2 - Relação de transmissão ideal para a prova de aceleração, f.44 
Figura 4.3 - Desenho da pista da prova do skid-pad, f. 44 
Figura 4.4 - Relação de transmissão ideal para a prova de skid-pad, f. 45 
Figura 5.1 - Curva típica de aderência por deslizamento dos pneu, f. 49 
Figura 5.2 - Ciclos típicos do controle de tração, f. 52 
Figura 5.3 - Segmento com controlador PID do sistema de controle de tração, f. 544 
Figura 6.1 - Ferramenta de vídeo do simulador IPG CarMaker, f. 59 
Figura 6.2 - Janela principal de comando do simulador IPG CarMaker, f. 60 
Figura 6.3 - Processamento dos dados do TTC, f. 62 
Figura 6.4- Blocos do software IPG CarMaker, f. 63 
Figura 6.5 - Blocos da seção IPGVehicle do software IPG CarMaker, f. 64 
Figura 6.6 - Deslizamento do pneu nas rodas traseiras esquerda (SR RL [adimensional]) e direita (SR RR 

[adimensional]), velocidade do veículo (v [m/s]), torque do motor (M [Nm]) e potência do motor (P [W]) em 

manobra de aceleração em linha reta; em função da distância (s [m]) e nos casos com e sem o controle de 

tração (TC), f. 65 
Figura 6.7 - Velocidade do veículo (vCar [m/s]), aceleração lateral (ay [m/s²]), taxa de quinada (Yaw rate 

[rad/s]) e ângulo de estercamento do volante (Steering angle [deg]) em manobra de aceleração lateral quase 

constante; em função da distância (s [m]) e nos casos com e sem controle de tração, f. 66 
  



 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.1: Resumo das provas da competição Fórmula SAE no ano de 2019, f. 15 
Tabela 2.1 - Resultados da simulação comparativa entre os conceitos de tração traseira e de tração nas 

quatros rodas, f. 29 
Tabela 3.1 - Comparação entre sistemas de baterias, f. 35 
Tabela 4.1 - Parâmetros para cálculo da escolha do motor, f. 39 
Tabela 4.2 - Dados técnicos e características do motor EMRAX 228 MV, f. 41 
Tabela 4.3 - Dados técnicos e características do inversor SEVCON Gen4-S8, f. 41 
Tabela 4.4 - Dados técnicos e características da célula de bateria modelo Melasta SLPB8070170, f. 42 
Tabela 4.5 - Especificações de projeto do protótipo da equipe Faraday E-Racing na temporada de 2019, f. 46 
Tabela 5.1 - Variáveis de entrada do controle de tração, f. 53 
Tabela 5.2 - Parâmetros de entrada do controle de tração, f. 53 
Tabela 5.3 - Variáveis de saída do controle de tração, f. 53 
Tabela 6.1 - Parâmetros do acumulador limitados pelo regulamento, f. 67 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO, P. 14 
1.1 OBJETIVOS, P. 16 

1.2 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS, P. 17 

1.3 PRODUTOS ORIUNDOS DESSE TRABALHO, P. 17 

2 DINÂMICA VEICULAR, P. 19 
2.1 SISTEMA DE COORDENADAS, P. 19 

2.2 PNEUS, P. 21 

2.3 DINÂMICA LONGITUDINAL, P. 24 

2.3.1 MÉTODO,  P. 25 
2.3.2 RESULTADOS, P. 28 

3 SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA, P. 30 
3.1 MOTOR, P. 30 

3.1.1 TIPOS DE MOTOR ELÉTRICO, P.30 
3.1.1.1 Motor de corrente contínua com excitação em série, p. 31 
3.1.1.2 Motor de corrente contínua com excitação independente, p. 31 
3.1.1.3 Motor assíncrono, p. 32 
3.1.1.4 Motor síncrono de ímã permanente, p. 33 
3.1.2 CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, P. 33 
3.2 BATERIAS, P. 34 

3.2.1 TIPOS DE SISTEMAS DE BATERIAS, P. 34 
3.2.1.1 Sistemas de baterias de chumbo-ácido, p. 35 
3.2.1.2 Sistemas de baterias de níquel, p. 35 
3.2.1.3 Sistemas de baterias de lítio, p. 36 

4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA, P. 37 
4.1 SELEÇÃO DO CONCEITO, P. 37 

4.2 SELEÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO, P. 37 

4.2.1 METODOLOGIA, P. 38 
4.2.2 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA A SELEÇÃO DO MOTOR, P. 39 
4.2.3 RESULTADO DA SELEÇÃO DO MOTOR, P. 40 
4.3 SELEÇÃO DO SISTEMA DE BATERIAS, P. 41 

4.4 RELAÇÃO DA TRANSMISSÃO, P. 42 

4.5 CONFIGURAÇÃO FINAL DO PROTÓTIPO, P. 45 

5 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA, P. 47 



 

5.1 SISTEMAS MECATRÔNICOS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, P. 47 

5.2 CONTROLE DE TRAÇÃO, P. 48 

5.2.1 DEFINIÇÃO DE CONTROLE DE TRAÇÃO, P. 49 
5.2.2 SISTEMA IMPLEMENTADO, P. 51 

6 MODELAGEM E SIMULAÇÃO, P. 58 
6.1 IPG CARMAKER, P. 58 

6.2 MODELAGEM DE PNEU, P. 60 

6.3 MODELAGEM DO SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA, P. 62 

6.4 RESULTADOS, P. 64 

6.5 DIMENSIONAMENTO DO ACUMULADOR, P. 67 

7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS, P. 72 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, P. 74 



14 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Levando em consideração o alto desempenho das máquinas elétricas, esse tipo de força 

motriz vem sendo considerada superior aos motores de combustão interna devido à sua alta 

eficiência e ótima relação torque/massa (STAN, 2005). Nesse sentido, a escolha por máquinas 

elétricas se mostrou muito assertiva em muitas aplicações industriais, permitindo, inclusive, o 

seu uso na indústria automotiva. 

A utilização desse tipo de máquina também foi feita pela comunidade da competição 

estudantil Fórmula SAE nos últimos anos com a criação da categoria Elétrico. A Fórmula SAE 

(SAE INTERNATIONAL, 2018) é um evento anual em que equipes de estudantes 

universitários são desafiadas a projetar, construir e testar um protótipo de corrida, seguindo o 

regulamento formulado pela SAE Internacional. A estreia da categoria Elétrica no Brasil foi em 

2012 e, em 2018, ela contou com 19 equipes inscritas. A Figura 1.1 mostra o tipo de carro 

utilizado na competição estudantil, na categoria elétrico, sendo esse o protótipo da equipe alemã 

WHZ Racing Team da Universidade de Ciências Aplicadas Zwickau durante a competição 

Formula Student Germany em 2016. 
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Figura 1.1 - Protótipo da equipe alemã WHZ Racing Team da Universidade de Ciências 

Aplicadas Zwickau durante a competição Formula Student Germany em 2016.  

Fonte: (WHZ RACING TEAM, 2018) 

 

A competição é composta de oito provas, que são divididas em três provas estáticas e 

quatro dinâmicas. A equipe com a maior pontuação total vence. As provas dinâmicas são: 

aceleração, skid-pad, autocross, enduro e eficiência. Já as provas estáticas são apresentação de 

projeto, de custos e de negócios. Na Tabela 1.1 encontra-se o resumo dos objetivos, desafios e 

a pontuação máxima de cada uma das provas dinâmicas. 

Tabela 1.1: Resumo das provas da competição Fórmula SAE no ano de 2019. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (SAE INTERNATIONAL, 2018, p. 123-134) 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é representada pela Faraday E-Racing. A 

equipe é formada atualmente por 44 alunos de graduação de 7 cursos diferentes. Na Figura 1.2, 

mostra-se parte da equipe junto ao protótipo de 2017 durante a competição em Piracicaba, SP. 

Para a temporada de 2019, a equipe tem a meta de projeto de reduzir a massa do protótipo e de 

utilizar um novo sistema de tração. Assim, seria possível aproveitar a, até então inédita, regra 

que estipula a tensão nominal máxima em 600 VDC, diferentes dos 300 VDC adotados nos anos 

anteriores (SAE INTERNATIONAL, 2018). O objetivo é ter um desempenho consistente e 

capaz de desafiar as equipes mais consolidadas nas competições anteriores.  
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Figura 1.2 - Equipe Faraday E-Racing junto ao protótipo na competição Fórmula SAE 

Brasil 2017. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Uma das maiores dificuldades do projeto é a aquisição dos três componentes mais 

importantes do protótipo: as células de bateria, o motor elétrico e os pneus. Já que são artigos 

caros e importados. Por isso, é necessário otimizar o uso deles, visando a melhor relação entre 

custo e desempenho nas provas dinâmicas do Fórmula SAE Brasil, evitando assim, gastos 

desnecessários. No caso do motor elétrico do tipo síncrono de íma permanente, um dos 

principais problemas está ligado ao seu elevado torque em velocidades baixas (BOSCH, 2005), 

que pode levar à perda de aderência do pneu com a pista. Isso eleva o consumo de energia e 

aumenta a quantidade necessária de células de bateria.  

Além do fator custo, outras questões também estão envolvidas na estratégia de uso 

desses componentes. Como exemplo, no caso das baterias, o superdimensionamento da 

quantidade de células necessárias levaria a um aumento de massa indesejado do protótipo. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Apresentada a realidade dos desafios existentes, o presente trabalho pretende realizar o 

desenvolvimento de um sistema de controle para motor elétrico da equipe Faraday E-Racing de 

Fórmula SAE Elétrico, visando o ganho de desempenho e a otimização do consumo de energia. 

Em outras palavras, a principal meta desse trabalho é desenvolver um controlador capaz de 
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mitigar  o problema do elevado  torque em baixas velocidades, como forma de otimizar o uso 

do motor elétrico no protótipo.  

Entre os sistemas de controle mais comuns na indústria automotiva há o controle 

antitravamento dos freios (ABS) e o de tração (HEIßING et al., 2007). Na Fórmula SAE, o 

regulamento da competição restringe o uso do ABS, sendo, dessa forma, o desenvolvimento do 

sistema de controle de tração a única alternativa a ser explorada para as equipes que possuem 

um único motor. Os objetivos deste estudo são:  

(i) dimensionar o novo sistema de propulsão elétrica, através da seleção do motor 

elétrico, da sua quantidade, do conversor e das células de bateria;  

(ii) apresentar as configurações do veículo e da arquitetura do controle de tração e;  

(iii) simular e validar o sistema desenvolvido no programa IPG CarMaker. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

O presente estudo apresenta, no capítulo 2, a teoria acerca da dinâmica veicular e como 

ela pode ser utilizada ao escolher a quantidade de motores elétricos do protótipo. No capítulo 

3, explica-se a teoria sobre os componentes do sistema de tração elétrica do protótipo, ou seja, 

o motor, as células de bateria e o conversor. No capítulo 4, foi realizada a escolha dos 

componentes do sistema de tração. No capítulo 5, apresenta-se o histórico do desenvolvimento 

de sistemas mecatrônicos na indústria automotiva e como esses sistemas impactaram 

positivamente no desempenho dos automóveis e a escolha do algoritmo do sistema de controle 

de tração a ser aplicado no protótipo. No capítulo 6, foi realizada a modelagem e a simulação 

do protótipo com e sem a aplicação do sistema de tração para fins de comparação. Além disso, 

utilizou-se o valor simulado do consumo de energia durante a prova de enduro para o 

dimensionamento ideal das baterias. 

 

1.3 PRODUTOS ORIUNDOS DESSE TRABALHO 

O capítulo Otimização do sistema de tração elétrica que foi adaptado e submetido como 

o artigo Desenvolvimento de um sistema de controle de tração para protótipo de Fórmula SAE 

no prêmio ACE – Autônomos, Conectados e Elétricos (CANUTO et al., 2018). O artigo foi 
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semifinalista na categoria de Graduação e apresentado no evento Veículo Elétrico Latino 

Americano, realizado entre os dias 17 e 19 de setembro de 2018 na cidade de São Paulo. 
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2  DINÂMICA VEICULAR  

 

 

A atenta observação de um automóvel possibilita perceber que se trata de uma máquina 

funcionando ao ar livre e sob ação das forças gravitacionais, ao passo que também sofre com 

ações das forças de tração, de frenagem e das forças laterais transmitidas do contato do pneu 

com a pista, conforme observado por (BRAESS et al., 2013). Por isso, é necessário o estudo 

dessas forças que fornecem informações sobre as dinâmicas longitudinal, lateral e vertical do 

protótipo. 

Este capítulo apresenta uma análise do uso do acionamento através de um motor ou dois 

motores nas rodas traseiras ou através das quatro rodas. É composta por estudos da dinâmica 

longitudinal para cada uma dessas situações, de forma a investigar e identificar os efeitos nas 

provas de aceleração. Por não ser do interesse deste trabalho realizar uma avaliação 

aprofundada do efeito de cada um desses conceitos no desempenho do veículo, não será feita a 

análise da dinâmica lateral e da vertical. O estudo completo das dinâmicas longitudinal, lateral 

e vertical pode ser encontrado em (BITENCOURT, 2015). Além disso, são apresentados 

conceitos sobre pneus que são necessários para o entendimento do problema de se ter o torque 

do motor extremamente elevado em certas situações. 

 

2.1 SISTEMA DE COORDENADAS 

O sistema de coordenadas utilizado é o proposto pela convenção da SAE (GILLESPIE, 

1992). Nele o carro pode ser representado como uma massa única localizada no centro de 

gravidade do carro, como mostra a Figura 2.1. Esse sistema de coordenadas tem como 

referência o tipo right-hand orthogonal e sua origem se encontra no centro de gravidade e se 

move junto ao veículo.  
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Figura 2.1 – Sistema de coordenadas axial de veículos SAE. 

Fonte: (GILLESPIE, 1992) 

As coordenadas do sistema, de acordo com (GILLESPIE, 1992) e (SAE 

INTERNATIONAL, 1976), são: 

• x – para a frente e no plano longitudinal de simetria; 

• y – lateral e para fora do lado direito do veículo; 

• z – para baixo em relação ao veículo; 

• p – velocidade de rolagem sobre o eixo x; 

• q – velocidade de arfagem sobre o eixo y; 

• r – velocidade de quinada sobre o eixo z. 

Segundo (BRAESS et al., 2013), os seis graus de liberdade, mostrados na Figura 2.1, 

podem ser divididos entre as dinâmicas longitudinal, lateral e vertical. Eles são independentes 

entre si, tanto nos graus primários de liberdade, quanto nos graus secundários. Apesar disso, há 

complexas dependências entre elas quando estudamos as componentes de força do pneu. 
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2.2 PNEUS 

De acordo com (MILLIKEN et al., 1995), é muito importante compreender o 

comportamento do pneu para se obter o melhor desempenho possível. Já que quando se trata de 

uma pista no plano horizontal as forças para acelerar o carro originam-se principalmente nos 

pneus.  

As forças e torques desenvolvidos pelo pneu afetam o veículo de várias maneiras. 

Durante o funcionamento do veículo, os pneus suportam o seu peso e outras forças verticais 

que possam ser geradas, como forças aerodinâmicas. Os pneus também fornecem as forças 

usadas para controlar e estabilizar o veículo e para resistir a perturbações externas da estrada e 

do vento, seja em manobras de aceleração longitudinal, curvas ou frenagem. Ao mesmo tempo, 

o pneu apresenta uma força de resistência ao rolamento ou rolling resistance e gera torques 

durante o esterçamento (giro) do volante que são sentidos pelo motorista. Estes efeitos 

indesejáveis são, no entanto, o que torna os outros efeitos possíveis.  

Outro conceito importante para o entendimento do problema estudado nesse trabalho 

está ligado ao Slip Ratio e à velocidade de escorregamento longitudinal, ambos envolvidos na 

dinâmica do pneu. Abordagens mais completas sobre esse conceito podem ser encontradas em 

(MILLIKEN et al., 1995) e (BITENCOURT, 2015). 

Segundo (MILLIKEN et al., 1995) e (SAE INTERNATIONAL, 1976), a velocidade 

de escorregamento longitudinal é definida como a diferença entre a velocidade angular da roda 

tracionada ou sob atuação de frenagem e a velocidade angular da roda que está rolando 

livremente, ou seja:  

𝑠 =  𝜔 − 𝜔0                                                                                                            (2.1) 

onde: 

𝑠 = velocidade de escorregamento longitudinal, [rad/s]; 

𝜔 = velocidade angular da roda tracionada, [rad/s]; 

𝜔0 = velocidade angular da roda não-tracionada, [rad/s]. 

Já o Slip Ratio pode ser expresso em porcentagem ou fração e é definido pela (SAE 

INTERNATIONAL, 1976) como: 
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              𝑆𝑅 =
𝜔

𝜔0
− 1                                                                                                            (2.2)   

onde 𝑆𝑅 é Slip Ratio, adimensional. 

A velocidade angular da roda que está girando livremente pode ser encontrada através 

da seguinte relação: 

              𝜔0 =
𝑉

𝑅𝑒
                                                                                                                    (2.3) 

onde: 

𝑉 = velocidade do veículo, [m/s]; 

𝑅𝑒   = raio efetivo do pneu, [m]. 

Dessa forma, leva-se em consideração que o valor do Slip Angle, conceito a ser 

explicado mais adiante, é zero para que o cálculo seja simplificado e somente a ação das forças 

longitudinais sejam consideradas. Então, o Slip Ratio pode ser determinado como: 

𝑆𝑅 =
𝜔𝑅𝑒

𝑉
− 1                                                                                                          (2.4) 

Neste caso, quando o veículo está girando todas as rodas livremente o valor do Slip 

Ratio é 0. Enquanto no caso de travamento das rodas por conta da frenagem o valor do Slip 

Ratio é de aproximadamente 1. 

A força de tração, atuante na aceleração, e a força de frenagem, atuante na 

desaceleração, do pneu são funções do Slip Ratio. Conforme o Slip Ratio aumenta a partir de 

zero, as forças sobem rapidamente até um valor máximo e após essa faixa as forças caem. No 

primeiro estágio da curva, até o pico, as forças dependem das propriedades elásticas da faixa 

de contato do pneu com a pista. Após o pico, essas forças dependem de uma variedade de 

fatores, como composto do pneu, textura da pista, velocidade, temperatura do pneu 

(MILLIKEN et al., 1995). A Figura 2.2 apresenta as curvas típicas de Slip Ratio para tração e 

frenagem. 
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Figura 2.2 - a) Curva típica de Slip Ratio na tração; b) Curva típica de Slip Ratio na 

frenagem. 

Fonte: (MILLIKEN et al., 1995) 

 

Depois do pico no gráfico, um aumento no Slip Ratio implica em uma força que tende 

a amortecer a velocidade angular do pneu. Assim, ao exceder o Slip Ratio correspondente à 

força máxima, a condução se torna instável e a roda tende a girar em falso, no caso da tração, 

ou travar, no caso da frenagem.  

O efeito das manobras em curva e da aceleração lateral é um fator importante para 

carros de corrida, como é o caso do protótipo da Faraday E-Racing. Justamente pela forma em 

que os carros são pilotados, já que os pontos de frenagem e de aceleração numa curva podem 

ser determinantes no tempo final de uma volta (MILLIKEN et al., 1995). 

Por isso é necessário conhecer um conceito importante para o estudo da combinação 

das forças do pneu em manobras de curva, que é denominado de Slip Angle. Esse ângulo é 

definido como o menor ângulo formado entre a direção para qual a roda se dirige e a direção na 

qual o pneu está realmente percorrendo. A causa desse fenômeno é a deformação do pneu 

quando está sob ação de uma força lateral (BITENCOURT, 2015). 

É possível reescrever a Equação 2.4 levando em conta a influência do Slip Angle. De 

acordo com (MILLIKEN et al., 1995) e (SAE INTERNATIONAL, 1976), define-se de Slip 

Ratio para um valor de Slip Angle diferente de zero como: 

              𝑆𝑅 = (
𝜔𝑅𝑒

𝑉 cos 𝛼
) − 1                                                                                                   (2.5) 



24 

 

onde 𝛼 é o Slip Angle, em graus. 

A Figura 2.3 mostra um gráfico da força lateral versus força longitudinal, tanto para 

frenagem como para tração para uma série de Slip Angle e Slip Ratio. Sendo que, apenas a 

metade direita do diagrama circular é mostrada (MILLIKEN et al., 1995 e SAKAI, 1982). De 

acordo com (GROßMANN, 2014), controladores mecatrônicos, como o freio ABS e o controle 

de tração, são ativados quando as forças do pneu saem da região interna desse círculo. A 

intenção desses sistemas é controlar o veículo para voltar a operar dentro do círculo, evitando 

a instabilidade na condução.  

 

  

Figura 2.3 - Diagrama circular de fricção. 

Fonte: (MILLIKEN et al., 1995) e (Sakai, 1982) 

  

2.3 DINÂMICA LONGITUDINAL 

De acordo com (DANIELSSON et al., 2013), a modelagem da dinâmica longitudinal 

pode ser feita para determinar a diferença de desempenho em aceleração entre os conceitos de 
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protótipo de tração nas quatro rodas e de tração traseira (duas rodas). Para isso, utiliza-se o 

algoritmo proposto por (JACOBSON, 2012) e que será apresentado a seguir.  

2.3.1 Método 

 

Primeiro, calcula-se a transferência de carga longitudinal. Fatores como a geometria 

da suspensão, amortecedores e molas não são levados em consideração. Ao invés disso, as 

equações do momento de equilíbrio serão utilizadas e foram desenvolvidas na Figura 2.4.  

              𝐹𝑧𝑓 = 𝑚 (
𝑔𝑙𝑟

𝑙𝑓+𝑙𝑟
−

𝑎𝑥ℎ

𝑙𝑓+𝑙𝑟
)                                                                                           (2.6) 

𝐹𝑧𝑟 = 𝑚 (
𝑔𝑙𝑓

𝑙𝑓+𝑙𝑟
+

𝑎𝑥ℎ

𝑙𝑓+𝑙𝑟
)                                                                                            (2.7) 

onde:  

𝐹𝑧𝑓  = carga vertical na dianteira, [N]; 

𝐹𝑧𝑟= carga vertical na traseira, [N]; 

𝑚 = massa do carro com piloto, [kg]; 

𝑔 = aceleração da gravidade, [m/s²];  

𝑙𝑟 = distância do centro de gravidade ao eixo traseiro, [m]; 

𝑙𝑓 = distância do centro de gravidade ao eixo dianteiro, [m]; 

𝑎𝑥 = aceleração longitudinal, [m/s²]; 

ℎ = altura do centro de gravidade, [m].  
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Figura 2.4 - Transferência de carga longitudinal. 

Fonte: (MILLIKEN et al., 1995) 

No caso do modelo matemático da aceleração, pode-se alterar certos parâmetros e 

manter outros constantes para analisar como isso afetará a aceleração. O desenvolvimento do 

modelo é mostrado a seguir. 

𝑎 =
𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟−𝐹𝑑−𝐹𝑟

𝑚
                                                                                                      (2.8) 

onde: 

𝑎 = aceleração do carro, [m/s²]; 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = força do motor, [N]; 

𝐹𝑑 = drag force, [N]; 

𝐹𝑟 = força de resistência à rolagem, [N]; 

 

Onde a forças necessárias foram calculadas como equação 2.9 a 2.11. 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑇

𝑅
                                                                                                               (2.9) 

onde:  

𝑇 = torque do motor, [Nm]; 



27 

 

𝑅 = raio do pneu, [m]. 

 

𝐹𝑑 =
𝑐𝑑𝐴𝑝𝑉²

2
                                                                                                            (2.10) 

onde: 

𝑐𝑑 = drag coefficient, [adimensional]; 

𝐴𝑝 = seção transversal do carro, [m²]. 

 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑔𝑘2                                                                                                            (2.11) 

onde: 

𝐹𝑟 = força de resistência à rolagem, [N]; 

𝑘2 = resistência à rolagem, [adimensional]. 

 

Assim, podemos reescrever a equação 2.8 como a equação a seguir. 

𝑎 =
1

𝑚
∙

𝑑²𝑠

𝑑𝑡²
=

1

𝑚
∙ (

𝑇

𝑅
−

𝑐𝑑∙𝐴𝑝

2
∙ (

𝑑𝑠

𝑑𝑡
)

2

− 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑘2)                                                 (2.12) 

onde: 

𝑠 = deslocamento do protótipo, [𝑚]; 

𝑡 = tempo, [s]. 

 

O torque máximo que uma roda pode fornecer foi calculado pela força normal de cada 

roda. A força normal entre os eixos dianteiro e traseiro muda devido à transferência de carga 

durante a aceleração. Para simplificar, o coeficiente de atrito do pneu é considerado como sendo 

constante. 

𝑇 = 𝐹𝑛𝜇𝑝𝑛𝑒𝑢𝑅                                                                                                       (2.13) 

onde: 

𝐹𝑛 = força normal ao pneu, [N]; 

µ𝑝𝑛𝑒𝑢 = coeficiente de atrito do pneu, [adimensional]. 
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O modelo tem algumas simplificações, a saber: a resistência ao rolamento é assumida 

como proporcional à massa do carro, e; a relação da transmissão foi assumida como tendo valor 

unitário. Existem outros parâmetros que também afetam, mas as diferenças são pequenas, a 

saber: a força de arrasto está aumentando com o quadrado da velocidade, que é uma constatação 

obtida empiricamente através da análise de parâmetros adimensionais, e; o momento de inércia 

nas rodas não é contabilizado (JACOBSON, 2012).  

2.3.2 Resultados 

 

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos por (DANIELSSON et al., 2013). 

Na Figura 2.5, apresenta-se uma comparação entre os conceitos de tração das rodas traseiras e 

tração das quatro rodas na prova de aceleração. Os resultados indicam que o veículo simulado 

com tração nas quatro rodas é 0.38 𝑠 mais rápido na prova de aceleração do que o veículo com 

tração traseira, o que se mostra um ganho de desempenho significativo para a pontuação da 

competição.  

 

Figura 2.5 – a) Distância, velocidade e aceleração durante a prova de aceleração para 

carro com tração nas quatro rodas em função do tempo, em segundos; b) Distância, 

velocidade e aceleração durante a prova de aceleração para carro com tração nas duas 

rodas traseiras em função do tempo, em segundos. 

Fonte: (DANIELSSON et al., 2013) 
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Foi suposto que o motor, transmissão e controlador frequência de motor para as rodas 

dianteiras em um carro com motores nas quatro rodas aumentará o peso do carro em 25kg. 

Mesmo assim, há um ganho na aceleração com o uso de quatro motores devido à possibilidade 

de usar a tração das rodas dianteiras que são inutilizadas no conceito de tração das rodas 

traseiras somente. Na Tabela 2.1, encontra-se os resultados finais da simulação comparativas 

entre os dois conceitos.  

Tabela 2.1 - Resultados da simulação comparativa entre os conceitos de tração traseira e 

de tração nas quatros rodas. 

 

Fonte: (DANIELSSON et al., 2013) 

O maior potencial de erro desta simulação está na modelagem do pneu. Como a 

aderência do pneu com a pista é o maior limite do desempenho do protótipo, o uso de um 

modelo básico de pneus poderá reduzir a precisão dos resultados obtidos. No modelo de pneu 

adotado por (DANIELSSON et al., 2013), a aderência aumenta linearmente com o 

carregamento de forças verticais. A eficiência do sistema também pode ser diferente da 

eficiência real do carro. O modelo também assume que o coeficiente de atrito do pneu é igual 

em cada umas das quatros rodas.  
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3 SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA 

Neste capítulo são revisadas as formulações matemáticas e os conceitos utilizados na 

seleção do motor, inversor e das baterias. Desta forma, elabora-se uma breve fundamentação 

teórica sobre os mesmos. 

3.1  MOTOR 

O projeto de um carro elétrico começa na escolha do motor. Em cada veículo, as 

características de torque e potência são determinantes na obtenção de eficiência energética e de 

melhor desempenho.  

Um ponto bastante importante é conciliar as limitações impostas pelo regulamento 

com o menor custo possível, sem que o desempenho do protótipo seja prejudicado. Conforme 

(SAE INTERNATIONAL, 2018), a potência máxima do protótipo deve ser de 80 kW, tensão 

máxima de 600 VDC e o uso do conversor entre o motor e o acumulador, ou seja, o banco de 

baterias, é obrigatório.  

 

3.1.1  Tipos de Motor Elétrico 

 

O funcionamento do motor elétrico é conceituado em (STAN, 2005) como sendo 

baseado em campos eletromagnéticos que são gerados eletricamente. Esses campos causam 

forças magnéticas através de uma indução. A partir das características e dos diferentes tipos de 

motores elétricos, pode-se escolher o que melhor atende às necessidades do protótipo. 
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3.1.1.1  Motor de corrente contínua com excitação em série  

Segundo (BOSCH, 2005), este tipo é o que possui o sistema de acionamento mais 

simples. O funcionamento se baseia num circuito de potência que regula a tensão do motor de 

acordo com o valor teórico desejado da corrente. 

O motor de corrente contínua com excitação em série possui uma construção simples 

e de baixo custo e apresenta eficiência baixa. Por isso ele é bastante popular para aplicação em 

empilhadeiras, já que possuem velocidades máximas baixas e, portanto, não operam em 

rotações mais elevadas (BOSCH, 2005). A Figura 3.1 mostra a curva de torque e potência em 

relação à rotação deste tipo de motor. 

 

Figura 3.1 - Torque e potência em relação à rotação para o motor de excitação em série 

de corrente contínua. 

Fonte: (BOSCH, 2005) 

 

3.1.1.2 Motor de corrente contínua com excitação independente 

De acordo com (BOSCH, 2005), o motor de corrente contínua com excitação 

independente utiliza um regulador de campo para que a própria excitação magnética seja 

ajustada. Os custos deste tipo acabam sendo mais altos que o anterior, pois se faz necessário o 

uso de pólos auxiliares. Ao mesmo tempo, possui uma eficiência maior no reaproveitamento de 

energia de frenagem.  

Apesar de ser possível a seleção de um motor de corrente contínua de baixo custo e 

massa, a necessidade de trocar as suas escovas com alguma frequência torna a manutenção mais 

complexa que a dos motores de indução, do tipo gaiola de esquilo, controlados por conversores, 

que se tornaram uma alternativa mais barata e mais eficiente. A Figura 3.2 mostra a curva de 

torque e potência em relação à rotação deste tipo de motor. 
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Figura 3.2 - Torque e potência em relação à rotação para o motor de corrente contínua 

de excitação independente. 

Fonte: (BOSCH, 2005) 

 

3.1.1.3 Motor assíncrono 

Os motores assíncronos, segundo (BOSCH, 2005), são mais simples, baratos, 

eficientes, leves e menores que o de corrente contínua. Apesar disso, o controlador do motor 

assíncrono é mais complexo e mais caro. Eles também podem ser operados com atenuação de 

campo, e por não possuírem um conversor mecânico de tensão, pode-se atingir rotações 

elevadas. A Figura 3.3 mostra a curva de torque e potência em relação à rotação deste tipo de 

motor. 

 

Figura 3.3 - Torque e potência em relação à rotação para o motor assíncrono. 

Fonte: (BOSCH, 2005) 
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3.1.1.4 Motor síncrono de ímã permanente 

O motor síncrono com excitação de ímã permanente é definido por (BOSCH, 2005) 

como um tipo com eficiência muito elevada, até mesmo quando se trata de carga parcial. Eles 

utilizam ímãs de terra rara, que possuem alta densidade energética. Assim, é possível obter um 

motor pequeno e capaz de atingir um torque elevado.  

Por causa do material utilizado, o custo é mais alto do que o do tipo assíncrono. Outras 

características importantes são que eles podem operar com potência relativamente constante, 

como pode-se encontrar na figura 3.4, e que a atenuação do campo não pode acontecer no motor 

síncrono com excitação de ímã permanente.  

 

Figura 3.4 - Torque e potência em relação à rotação para o motor síncrono com 

excitação de ímã permanente. 

Fonte: (BOSCH, 2005) 

 

3.1.2 Conversor de frequência 

 

Segundo (DANFOSS, 2014), um conversor de frequência é um dispositivo que 

converte corrente alternada (CA) de uma frequência para outra. Tradicionalmente, esses 

dispositivos eram máquinas eletromecânicas (conjunto motor-gerador). Com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, tornou-se possível construir conversores de frequência 

completamente eletrônicos, a partir de chaves semicondutoras. 

Embora o princípio de conversão da tensão e frequência se manteve praticamente 

inalterado, tem havido muitas evoluções desde o primeiro conversor que contava com 

tecnologia analógica e atualmente é controlado por microprocessadores. Atualmente, o motor 
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trifásico controlado pelo conversor de frequência é encontrado em várias aplicações, seja em 

plantas de processo, edifícios comerciais e públicos, ou até mesmo em automóveis.  

Muitos motores de alta eficiência, como os motores síncronos de excitação 

permanente, não podem ser operados diretamente da fonte de alimentação. Dessa forma, o uso 

do conversor de frequência se torna imprescindível. 

 

3.2 BATERIAS 

Na aplicação automotiva, as baterias, ou também acumuladores, oscilam entre uma 

alternativa mais ecológica para o uso de combustíveis líquidos e um dos maiores empecilhos 

para a popularização do veículo elétrico, quando são aplicadas como meio de armazenamento 

de energia para tração. A maior desvantagem das baterias em relação aos combustíveis líquidos 

é a sua baixa densidade de energia (STAN, 2005). 

 

3.2.1 Tipos de sistemas de baterias 

O tipo de aplicação, o grau de eficiência exigido e o custo são fatores muito 

importantes na escolha dos tipos de bateria. Por exemplo, as baterias de chumbo-ácido são as 

mais utilizadas nas empilhadeiras por questão de custo mais baixo. Já quando se trata de 

automóveis elétricos, as baterias de níquel e lítio são as mais populares (BOSCH, 2005). 

 Abaixo, na Tabela 3.1, encontra-se uma comparação entre os três sistemas que serão 

citados a seguir: chumbo-ácido, níquel e lítio. Propriedades como a densidade de energia, 

densidade de potência e temperatura de operação podem ser encontradas. 

 

 

 

 

 



35 

 

Tabela 3.1 - Comparação entre sistemas de baterias. 

 

Fonte: (BOSCH, 2005, p. 723) 

 

3.2.1.1 Sistemas de baterias de chumbo-ácido 

De acordo com (BOSCH, 2005), as baterias de chumbo-ácido utilizam peróxido de 

chumbo (PbO2), chumbo (Pb) e ácido sulfúrico diluído (H2SO4) como materiais ativos para a 

placa positiva, placa negativa e eletrólito, respectivamente. 

Esse tipo de bateria perde a capacidade de absorver energia com a diminuição de 

temperatura. Dependendo da temperatura pode ser necessário o uso de um aquecedor de 

baterias. Além disso, o desempenho em aceleração e a autonomia são, também, afetados com a 

queda de temperatura, por causa do seu efeito na potência e na energia disponível (BOSCH, 

2005). 

Outro fator que afeta o desempenho dos bancos de bateria de chumbo-ácido é a relação 

entre a capacidade disponível e a corrente de carga. Dessa forma, ao se dirigir o veículo com 

plena carga, diminui-se significativamente a sua autonomia. Adicionalmente, a vida útil da 

bateria cai na medida em que se aumenta os ciclos de uso, ou seja, ao longo dos processos de 

carga e descarga. 

 

3.2.1.2 Sistemas de baterias de níquel 

Conforme (BOSCH, 2005), as baterias de níquel podem ser de níquel-cádmio ou de 

níquel-hidreto metálico. Este último possui uma liga de metal capaz de armazenar hidrogênio, 
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substituindo, assim, o cádmio, que é prejudicial ao meio ambiente. Além disso, as baterias de 

níquel-hidreto metálico também possuem a densidade de energia mais alta e a durabilidade mais 

longa que o de níquel-cádmio. 

A tensão das baterias é menor nos sistemas de níquel do que de chumbo, sendo 

necessário, assim, um número maior de células. Ademais, os custos de fabricação e de material 

das baterias de níquel são maiores, porém a durabilidade desta também é maior do que as de 

chumbo. Por fim, tem-se a necessidade de resfriamento nas baterias de níquel.  

 

3.2.1.3 Sistemas de baterias de lítio 

Segundo (BOSCH, 2005), as baterias de lítio possuem tensão por célula mais alta que 

as demais e podem ser utilizadas em temperatura ambiente, ou um pouco mais alta. Do mesmo 

modo, elas apresentam densidades de energia e de potência maiores que as demais. 

A desvantagem é que o custo alto com os sistemas de segurança das baterias de lítio. 

As células precisam ser monitoradas uma a uma para que não ocorra sobrecarga e de uma 

proteção especial em um eventual curto-circuito. 

Os sistemas de bateria de lítio podem ser do tipo íons de lítio ou polímeros de lítio. O 

primeiro tem íons de lítio acumulados no eletrodo negativo, cobalto no eletrodo positivo e 

material orgânico como eletrólito. Já que eletrólitos aquosos possuem intensa reatividade 

química com o lítio. 

Já as baterias de polímeros de lítio compõem-se de uma fina lâmina de lítio, eletrólito 

de alumínio e eletrodo positivo laminado cujo material principal é o óxido de tungstênio. Essa 

película pode ser dobrada ou enrolada e a célula pronta opera em aproximadamente 60 ºC. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA 

 

O sistema de tração fornece as forças nas rodas para superar as forças de resistência 

enquanto se está dirigindo. Este sistema também inclui o motor (TRZESNIOWSKI, 2008). 

Neste capítulo será abordada a escolha do conceito do protótipo, ou seja, a opção por usar um, 

dois ou quatro motores, e dos seguintes componentes do sistema de tração elétrica: motor 

elétrico, inversor e células de baterias. Ao final, também será definida a relação de transmissão 

ideal para o protótipo. 

 

4.1 SELEÇÃO DO CONCEITO 

Como visto no capítulo 2, há diferenças significativas nos tempos das simulações das 

provas de aceleração para os carros com tração nas rodas traseiras e com tração nas quatro 

rodas. Apesar disso, o alto custo e alta complexidade do conceito de dois motores e do de quatro 

motores, ainda mais caro e complexo, torna inviável a adoção a curto prazo de tal conceito. 

Porém, se mostra um bom conceito para o futuro a médio prazo da equipe, já que contará com 

maior maturidade financeira e técnica. Por isso, escolheu-se o uso de um motor elétrico para 

tração das duas rodas traseiras.  

 

4.2  SELEÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO 

O que transforma um veículo em um automóvel é o motor, ou seja, um veículo que é 

capaz de se locomover por tração própria. Além disso, o motor causa um grande fascínio 

quando se trata de carros e é um símbolo de desempenho (TRZESNIOWSKI, 2008). Neste 

item, tanto o desempenho como o custo serão levados em consideração para a seleção do motor 

elétrico a ser usado no protótipo da equipe Faraday E-Racing.  
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4.2.1 Metodologia 

Com base nos cálculos propostos por (KOROBKOV, 2016) e (KHUSAINOV, 2009) 

para o dimensionamento do motor elétrico para um protótipo de Fórmula SAE, tem-se os 

valores limites para a potência, torque e velocidade do motor. Primeiro, calcula-se a potência 

máxima requerida pelo veículo, levando-se em conta os efeitos da resistência à rolagem e da 

resistência do ar. 

 

𝑃 =
𝑀𝑎∙𝑔∙𝑘2∙(1+𝐴𝑓∙𝑉𝑚𝑎𝑥

2 )∙𝑉𝑚𝑎𝑥+0,5∙𝑐𝑥∙𝜌𝑎𝑟∙𝐴∙𝑉𝑚𝑎𝑥
3

ƞ𝑡𝑟∙𝐾𝑃
                                                       (4.1) 

onde: 

𝑃 = potência máxima requerida pelo carro, [kW]; 

𝑀𝑎 = massa do carro com piloto, [kg]; 

𝑔 = aceleração da gravidade, [m/s²]; 

𝑘2 = resistência à rolagem [adimensional];  

𝐴𝑓= coeficiente de eficiência da velocidade na força de resistência à rolagem, [s²/m²]; 

𝑉𝑚𝑎𝑥= velocidade máxima do carro, [m/s]; 

𝑐𝑥= drag coefficient, [adimensional]; 

𝜌𝑎𝑟 = densidade do ar, [kg/m³]; 

𝐴 = seção transversal do carro, [m²]; 

Ƞ𝑡𝑟 = coeficiente de eficiência do sistema de transmissão, [adimensional]; 

𝐾𝑝 = fator de operação do sistema de tração elétrica, [adimensional]. 

 

Observando a importância do desempenho em aceleração para a pontuação nas provas 

dinâmicas, percebe-se a necessidade de dimensionar corretamente o motor elétrico de acordo 

com o torque máximo necessário. Para isso, tem-se a Equação 4.2, na qual leva-se em conta os 

efeitos da resistência à rolagem, da resistência do ar e da inclinação da pista. 

𝑇 =
(𝑓0∙(1+𝐴𝑓∙𝑉𝑚𝑎𝑥

2 )∙𝑚∙𝑔∙cos 𝛼+𝑚∙𝑔∙sin 𝛼+0.5∙𝑐𝑥∙𝜌𝑎𝑟∙𝐴∙𝑉𝑚𝑎𝑥
2 +𝑚∙𝑎∙𝜏𝑟)∙𝑅

ƞ𝑡𝑟∙𝑖
                              (4.2) 

onde: 

𝑇 = torque máximo requerido, [Nm]; 

𝛼 = inclinação da pista, [graus]; 

𝑎 = aceleração do carro, [m/s²]; 
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𝜏𝑟 = fator de compensação das massas rotacionais, [adimensional]; 

𝑖 = relação da transmissão, [adimensional]; 

𝑅 = raio do pneu, [m]. 

 

Já para o cálculo da velocidade do motor, utiliza-se a fórmula a seguir. 

𝜔 =
𝑉𝑚𝑎𝑥∙𝑖

𝑅
                                                                                                               (4.3) 

onde 𝜔 é a velocidade angular do motor, em radianos por segundo. 

 

4.2.2 Memória de cálculo para a seleção do motor 

Os dados utilizados para a seleção do motor elétrico são apresentados na Tabela 4.1. 

Os dados de massa e aerodinâmicos são do protótipo da temporada de 2018 da equipe Faraday 

E-Racing. Os outros dados foram estipulados como sendo o objetivo de desempenho da equipe 

com o novo sistema de propulsão elétrica.  

Tabela 4.1 - Parâmetros para cálculo da escolha do motor. 

 

Nesse caso, a potência máxima requerida é de 24,4 kW. Já o torque máximo requerido 

é de 610 Nm e a rotação do motor 1223 rpm. Durante os cálculos, a relação da transmissão foi 

considerada como tendo valor unitário, já que após a seleção do motor, se faz necessário o 



40 

 

estudo mais profundo da escolha da relação da transmissão, como pode ser encontrado no item 

4.3 deste trabalho. 

  

4.2.3 Resultado da seleção do motor 

Realizada através de orçamentos com as próprias fabricantes ou revendedores, 

seguindo o que foi feito em (KOROBKOV et al., 2016), a análise dos motores foi feita com 

motores comerciais comumente utilizados pelas equipes de Fórmula SAE pelo mundo. A partir 

da análise, na Figura 4.1, pode-se encontrar a relação da potência e do torque com o peso do 

próprio motor e, também, do seu valor. 

 

 

Figura 4.1 - Análise do motor de tração elétrico. 

Fonte: Adaptado de (KOROBKOV et al., 2016) 

 

Considerando a análise feita, o modelo de motor escolhido foi o EMRAX 228 MV. A 

escolha se deu devido à boa relação do torque e da potência do motor com a sua própria massa. 

Além disso, ele apresenta um valor mais acessível dos que os modelos YASA 750 e AMK DD5. 

Trata-se de um motor do tipo síncrono com excitação de ímã permanente e foi escolhido pela 

sua boa relação de torque e potência com o peso do motor e também pelo seu custo mais baixo. 

Além disso, esse modelo também cumpre os requisitos calculados anteriormente. Na Tabela 

4.2, encontra-se as principais características e dados técnicos do EMRAX 228 MV. 
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Tabela 4.2 - Dados técnicos e características do motor EMRAX 228 MV. 

 

Fonte: Adaptado de (EMRAX, 2017) 

 

Optou-se por usar o inversor modelo SEVCON GEN4-S8. Esse é o conversor 

indicado, dentre outras opções, pela EMRAX para o uso com o modelo de motor escolhido 

(EMRAX, 2017). Como a equipe já tem experiência com conversores da SEVCON, esta foi a 

marca escolhida. Na Tabela 4.3, encontra-se os dados técnicos e características do modelo de 

inversor escolhido. 

 

Tabela 4.3 - Dados técnicos e características do inversor SEVCON Gen4-S8. 

 

Fonte: Adaptado de (SEVCON, 2018) 

 

4.3 SELEÇÃO DO SISTEMA DE BATERIAS 

A escolha do tipo e do modelo da bateria possibilita a determinação da configuração 

das células de bateria com a quantidade de energia ideal, ao passo em que se busca o menor 
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peso e tamanho possível. Assim, devido à alta densidade de energia, optou-se por usar a bateria 

de lítio-polímero. 

 

Quanto ao modelo a ser escolhido, selecionou-se o modelo Melasta SLPB8070170. A 

escolha se deu por causa da relação de patrocínio que a equipe com a empresa fabricante e a 

experiência adquirida ao longo dos anos com esse modelo. Na Tabela 4.4, encontra-se os dados 

técnicos e características do modelo de célula de bateria escolhido.  

Tabela 4.4 - Dados técnicos e características da célula de bateria modelo Melasta 

SLPB8070170. 

 

Fonte: Adaptado de (MELASTA, 2016) 

 

No item 6.5 deste trabalho, é apresentada a determinação da quantidade de células de 

baterias necessárias e a sua configuração. Esse cálculo é essencial após a modelagem e 

simulação do sistema, pois assim tem-se o valor estimado do consumo de energia na prova do 

enduro. 

 

4.4 RELAÇÃO DA TRANSMISSÃO 

Segundo (TRZESNIOWSKI, 2008), um motor potente é tão importante para um carro 

de corrida quanto um sistema de transmissão confiável, e mais ainda, eficiente. Esse sistema é 

o conjunto de peças que transmitem a força do motor para as rodas e precisa ser projetado para 

o protótipo ter o melhor desempenho possível em pista.  

Define-se a relação da transmissão como a relação entre o número de rotações por 

minuto do eixo de entrada da transmissão e o número de rotações por minuto do eixo de saída 

(NAUNHEIMER, 2007). 
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𝑖𝐺 =
𝜔1

𝜔2
=

𝑛1

𝑛2
                                                                                                            (4.4) 

onde: 

iG = relação da transmissão, [adimensional]; 

ω1 = velocidade angular do eixo de entrada da transmissão, [rad/s]; 

ω2 = velocidade angular do eixo de saída da transmissão, [rad/s]; 

n1 = número de rotações por minuto do eixo de entrada da transmissão, [rpm]; 

n2 = número de rotações por minuto do eixo de saída da transmissão, [rpm]. 

 

Diante do provável alto custo que um motor elétrico de torque elevado tem, o uso de 

uma relação de transmissão ideal é bastante importante. Para isso, pode-se utilizar uma redução 

com uma ou mais marchas, levando-se em conta a velocidade máxima do protótipo e sua 

capacidade de arranque, como também o torque e as limitações de rotação do motor (BOSCH, 

2005). Para o protótipo de 2019 da equipe Faraday E-Racing, escolheu-se uma redução com 

apenas uma marcha, dada a simplicidade deste tipo de sistema de transmissão e o bom 

desempenho do motor escolhido. 

A relação de transmissão ideal pode ser definida com o auxílio do software Optimum 

Lap. Trata-se de um simulador de dinâmica veicular simplificado, que permite a obtenção de 

resultados razoavelmente precisos rapidamente (OPTIMUM G, 2018). Optou-se por realizar a 

simulação de duas provas dinâmicas: aceleração e autocross. Essa escolha se deu pela 

importância do comportamento do carro em partida na prova de aceleração e dos efeitos da 

redução na velocidade máxima durante o autocross. 

Para a prova de aceleração, utilizou-se uma pista reta de 75 metros, como consta no 

regulamento (SAE INTERNATIONAL, 2018). O próprio software oferece uma ferramenta que 

mostra o quanto o tempo de volta é afetado por diferentes reduções. Como se pode observar, na 

Figura 4.2, o valor encontrado foi de 3,55:1. 
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Figura 4.2 - Relação de transmissão ideal para a prova de aceleração. 

No caso do skid-pad, uma pista foi desenhada no software OptimumLap de acordo com 

as regras do regulamento, Figura 4.3 (SAE INTERNATIONAL, 2018). Ela foi utilizada junto 

à ferramenta explicada anteriormente, para definirmos a relação de transmissão ideal. O valor 

obtido foi de uma redução de 4:1, como consta na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.3 - Desenho da pista da prova do skid-pad. 

Fonte: Adaptado de (SAE INTERNATIONAL, 2018) 
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Figura 4.4 - Relação de transmissão ideal para a prova de skid-pad. 

Levando-se em conta os resultados apresentados da simulação do protótipo no 

software OptimumLap, afim de se encontrar a relação da transmissão ideal, escolheu-se a 

relação de 3,7:1. Esse valor apresentou o melhor equilíbrio para minimizar os tempos tanto da 

prova de aceleração e como de skid-pad. 

 

4.5 CONFIGURAÇÃO FINAL DO PROTÓTIPO 

Ao final deste capítulo é possível descrever a configuração final escolhida para o 

protótipo de 2019. Este será o quarto carro desenvolvido pelos alunos da equipe Faraday E-

Racing.  

O chassi será tubular construído com aço SAE 1020 e terá tração traseira. O sistema de 

tração possuirá uma máquina síncrona de imã permanente capaz de produzir 100 kW, sendo 

esse valor limitado a 80 kW pelo regulamento da competição (SAE INTERNATIONAL, 2018). 

O acumulador será montado na traseira, atrás do banco do motorista e a suspensão será do tipo 

duplo A com acionamento direto do amortecedor. A Tabela 4.5, apresenta um resumo das 

características técnicas e de desempenho do protótipo, conforme projetado. 
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Tabela 4.5 - Especificações de projeto do protótipo da equipe Faraday E-Racing na 

temporada de 2019. 
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5 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA 

 

O nível de conforto e segurança ativa alcançado atualmente pela indústria automotiva 

se deve aos sistemas de controle eletrônico. No futuro, eles também permitirão uma variedade 

de novos projetos no setor da mobilidade (BRAESS et al., 2013). De acordo com (ISERMANN, 

2006), estes sistemas eletrônicos permitem que o condutor obtenha conteúdo, como 

informações do veículo e entretenimento, e que seu conforto e segurança, passiva e ativa, sejam 

melhoradas. 

Na seção anterior, foi realizada a escolha dos componentes do sistema de tração 

elétrica. Nessa seção, apresenta-se o histórico do desenvolvimento de sistemas mecatrônicos 

como ferramentas para melhorar o desempenho dos automóveis e como se deu a escolha pelo 

controle de tração para otimizar o uso do sistema de tração elétrica já escolhido. Além disso, 

expõe-se o algoritmo escolhido para o controle de tração a ser aplicado no protótipo da equipe 

Faraday E-Racing.   

 

5.1 SISTEMAS MECATRÔNICOS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

Conforme (ISERMANN, 2006), nos últimos 25 anos, componentes mecânicos-

eletrônicos foram introduzidos nos sistemas dos automóveis. São utilizados, por exemplo, 

sensores para a medição de velocidade de rotação, posição, pressão, etc., circuitos integrados e 

microcontroladores para manipular esses dados e atuadores eletromecânicos que recebem esses 

dados e alteram mecanicamente variáveis relevantes do veículo, como velocidade, 

escorregamento do pneu e distância para o carro a frente. Dessa forma, tem-se uma alta 

integração da mecânica, eletrônica e tecnologia da informação no desenvolvimento dos 

veículos modernos, sejam eles a combustão ou elétricos. A seguir, serão apresentados os 

sistemas mecatrônicos mais importantes introduzidos nos carros de passageiro desde 1979 

(ISERMANN, 2006): 



48 

 

• Controle de cruzeiro (1979): Controle da velocidade através de sensores de 

velocidade e do atuador eletromecânico; 

• Freios ABS (1986): Sistema antibloqueio das rodas durante a frenagem, 

especialmente utilizada para evitar a derrapagem em curvas.  

• Controle de tração (1986): Controle antiderrapante das rodas motrizes para evitar o 

escorregamento longitudinal e lateral, através de acionamento do freio na roda ou da redução 

do torque do motor; 

• ESP (1995): Controle eletrônico de estabilidade é usado para amenizar os efeitos 

da geração do momento de guinada, que causa instabilidade, através da frenagem das rodas 

individualmente; 

• ECAS (1998): Sistema de suspensão pneumática controlada eletronicamente para 

ajustar a rigidez da mola e a altura do veículo; 

• ACC (1999): Controle de cruzeiro adaptável utiliza sensores com radar para 

controle da distância ao veículo a frente e da velocidade; 

• AFS (2003): Direção dianteira ativa permite a variação da relação da direção e o 

aumento do ângulo de esterçamento, através de um motor elétrico, auxiliando o sistema ESP 

ou em caso de vento lateral; 

• ABC (1999): O controle ativo do chassi faz uso de atuadores hidráulicos 

adicionados às molas de aço criando uma força vertical que melhora a absorção do choque e o 

controle da rolagem; 

• CDC (2002): O controle contínuo de amortecimento controla as forças de 

amortecimento com o ajuste eletrônico do próprio amortecedor; 

• DDC (2003): O controle da suspensão Dynamic Drive reduz a inclinação em curvas 

através de estabilizadoes ativos, que mudam a relação do momento do estabilizador entre os 

eixos dianteiros e traseiros. O veículo pode ser estabilizado pelo motorista com uma angulação 

menor do volante durante condições críticas de direção. 

 

5.2 CONTROLE DE TRAÇÃO  

O estudo dos sistemas de controle desenvolvidos nos últimos tempos reúne um 

conjunto de informações para análise de qual ou quais sistemas seriam aplicáveis no protótipo 

da equipe Faraday E-Racing. Para isso, é necessário que se considere o conceito escolhido e o 

regulamento da competição.  
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Levando-se em conta a proibição do uso de sistemas eletrônicos na direção e nos freios 

(SAE INTERNATIONAL, 2018), optou-se por utilizar o controle de tração através da 

intervenção no motor para a otimização do sistema de tração elétrica. A opção de se utilizar 

apenas um motor elétrico e de visar a maior eficiência possível também foram aspectos 

importantes para a escolha do sistema. 

 

5.2.1 Definição de Controle de Tração 

Em seu funcionamento, o veículo oscila entre momentos de arrancada, aceleração ou 

frenagem que afetam o escorregamento entre o pneu e a pista por conta da transferência de 

forças entre as rodas (BOSCH, 2005). Na Figura 5.1, encontra-se o padrão normalmente obtido 

das curvas de aderência, ou coeficiente de atrito, e Slip Ratio. É válido observar que, embora 

tenham o mesmo padrão, os valores da curva são diferentes dependendo do pneu e da pista.  

 

 

Figura 5.1 - Curva típica de aderência por deslizamento dos pneus 

Fonte: (BOSCH, 2005) 

 

Segundo (BOSCH, 2005), ao aumentar-se o escorregamento aumenta-se também a 

aderência aproveitável. Porém o aumento excessivo do escorregamento causa um efeito instável 

no funcionamento do pneu diminuindo a sua aderência. O impacto na frenagem é o bloqueio 
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das rodas em poucos décimos de segundo. Já no caso da aceleração, o torque excessivo elevaria 

rapidamente a rotação das rodas motrizes. 

Para diminuir essas consequências, utiliza-se os freios ABS para evitar o bloqueio das 

rodas e controle de tração para regular o escorregamento das rodas e impedir que as mesmas 

deslizem. Assim, o sistema de controle de tração realiza o papel de aumentar a tração e de 

assegurar a estabilidade do carro nas situações de arrancada, aceleração, frenagem e curvas. De 

acordo com (BRAESS et al., 2013), o controle de tração:  

• Garante a estabilidade de condução dos veículos com tração traseira ou da direção 

dos veículos com tração dianteira; 

• Age como bloqueio de diferencial; 

• Ajusta as forças de propulsão às condições da estrada; 

• Reduz o desgaste dos pneus; 

• Diminui a energia consumida pelo automóvel. 

O sistema de controle de tração impede a rotação desnecessária das rodas motrizes 

através de uma intervenção no acionamento do motor e/ou acionamento dos freios. O controle 

é baseado tanto em hardware (hidráulico, sensores) como também em software. 

O controle de freio do controle de tração (BASR) atua quando as rodas direitas e 

esquerdas do carro estão em pistas que possuem coeficientes de atrito diferentes. O efeito é que 

a força motriz do lado que tem o maior coeficiente de atrito não pode ser totalmente convertida 

em tração, pois esse lado tem o torque limitado pelo lado oposto. Com o auxílio dos sensores 

de velocidade da roda, o BASR reconhece quando a tração ultrapassa o seu limite em uma roda 

e reduz essa rotação por meio do acionamento do freio correspondente, o torque de frenagem 

aplicado atua como um suporte adicional para o diferencial e passa a ser disponível para roda 

oposta como torque de tração. O BASR atua, essencialmente, durante a partida. Para evitar uma 

sobrecarga térmica do freio, o controlador eletrônico intervém no freio através de um modelo 

de temperatura (BRAESS et al., 2013).  

Já funcionamento conjunto do controlador de freios e do de motor no controle de tração 

é chamado de MASR. A sua função é aliviar o uso dos freios a baixas velocidades, através da 

redução do torque do motor. Assim, pode-se alcançar a melhor utilização de aderência possível 

com a intervenção nos freios em todas as rodas e, também, com a intervenção no motor em 

todas as rodas motrizes. Numa faixa de velocidade superior, a partir de cerca de 40 km/h, a ação 

do freio é pouco perceptível, porque o sistema de controle do motor reduz o torque do motor 

antecipadamente, a fim de aumentar a estabilidade de condução (BRAESS et al., 2013). 
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No caso do uso exclusivo do controlador do motor no controle de tração (MSR), tem-

se a redução do escorregamento gerado pelo torque do motor através de uma intervenção no 

valor que foi medido pelo acelerador, que por sua vez, foi ativado pelo motorista. A utilidade 

dessa estratégia é que o alto torque do motor pode gerar torque de frenagem nas rodas 

tracionadas sem o acionamento do freio. Isso resulta em escorregamento significativo, 

especialmente com baixos coeficientes de atrito. O que pode levar a uma instabilidade de 

condução, especialmente em veículos com tração traseira. O sistema de gerenciamento do 

motor, geralmente, é feito através do protocolo CAN (BRAESS et al., 2013).  

 

5.2.2 Sistema implementado 

Conforme o regulamento da competição de 2019 (SAE INTERNATIONAL, 2018), os 

freios eletrônicos são proibidos de serem usados. Desta forma, fica inviabilizada a 

implementação dos sistemas BASR e MASR, sendo possível somente o uso do sistema MSR. 

Segundo (LOOF et al., 2014) e (HORI et al., 1998), diferentes formas de controle de 

tração para veículos elétricos foram pesquisadas por Hori de 1998 até 2002. O modelo utilizado 

neste trabalho é o Model Following Control (MFC). Nele, regula-se o torque da roda tracionada 

com a finalidade de controlar a razão de escorregamento para um valor pré-definido. Para isso, 

mede-se através de sensores a velocidade das rodas tracionadas e não-tracionadas, cuja 

velocidade é assumida como sendo a própria velocidade do protótipo. Caso o veículo possua as 

4 rodas tracionadas, será necessário o uso de um sensor de velocidade do veículo. 

O algoritmo utilizado para a aplicação do controle de tração neste projeto é o MOVES 

(GROßMANN, 2014) com adaptações para o emprego do sistema de controle de tração através 

da intervenção no motor, somente. A estratégia utilizada se baseia no ciclo típico de 

funcionamento do controle de tração apresentada na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Ciclos típicos do controle de tração. 

Fonte: (GROßMANN, 2014), (BOSCH, 2005) e (HOFBAUR, 2012) 

 

De acordo com (GROßMANN, 2014), a Figura 5.2 mostra as velocidades do carro 

(𝑣𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜), a velocidade de referência (𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎) e a velocidade da roda (𝑣𝑟𝑜𝑑𝑎), que tem o 

mesmo valor para ambas as rodas tracionadas, tanto a roda traseira esquerda como a direita. A 

velocidade 𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 é o valor médio das velocidades das rodas dianteiras, que não estão 

tracionadas. 

No caso em que a fricção entre pneus e superfície da estrada é baixa, o motorista 

começa a acelerar. A partir daí a diferença de velocidade entre as rodas traseiras e dianteiras 

aumenta e as rodas motrizes começam a girar. Se essa diferença de velocidade se elevar acima 

de um determinado limite, o sistema de controle de tração começa a reduzir o torque do motor. 

A Tabela 5.1, a Tabela 5.2 e a Tabela 5.3 descrevem o propósito dos parâmetros e 

variáveis de entrada e sinais de saída necessários para o algoritmo, respectivamente. Os 

parâmetros na Tabela 5.1 são fornecidos pelo simulador IPG CarMaker e na Tabela 5.2 pelo 

usuário do algoritmo. O principal sinal de saída é o 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑, que sempre tem um valor 

negativo ou nulo, e é adicionado diretamente ao valor atual do torque. As outras saídas são 

usadas apenas para monitorar o fluxo de controle.  
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Tabela 5.1 - Variáveis de entrada do controle de tração. 

 

Fonte: (GROßMANN, 2014) 

 

Tabela 5.2 - Parâmetros de entrada do controle de tração. 

 

Fonte: (GROßMANN, 2014) 

 

Tabela 5.3 - Variáveis de saída do controle de tração. 

 

Fonte: (GROßMANN, 2014) 

 

O parâmetro de entrada ASR_on determina se o controlador de tração está ligado ou 

não. Após a leitura desse parâmetro e caso o controlador esteja ligado, o deslizamento das rodas 

tracionadas é regulado através da redução do torque do motor quando o escorregamento 

calculado excede o valor do parâmetro lambdaOn. Ou seja, quando as condições de 

escorregamento pioram. Para isso, um controlador PID foi implementado com partes feedback. 
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Na Figura 5.3, é apresentado o diagrama de blocos da parte do sistema no qual o controlador 

PID está. 

 

Figura 5.3 - Segmento com controlador PID do sistema de controle de tração. 

Fonte: Adaptado de (GROßMANN, 2014) 

 

‘As equações (5.1) a (5.16) apresentam os cálculos envolvidos na Figura 5.3. No início, 

a variável de entrada 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎𝑂𝑛 é lida. Depois, o controlador lê o valor de saída atual, 𝑦𝑘, que 

é calculado usando o escorregamento atual, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎, e diferença de velocidade absoluta, 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓. 

Então, calcula-se a variável reguladora proporcional, 𝑢𝑝, e o estado intermediário, 𝑥𝑃, a partir 

do estado previamente calculado, 𝑥𝑘, e do desvio atual entre o valor desejado, 𝑤𝑘, e real, 𝑦𝑘. 

Por fim, calcula-se a variável reguladora diferencial, 𝑢𝑑,𝑘  e a variável de regulação ilimitada, 

𝑣𝑘, que é o resultado da soma de 𝑢𝑝, 𝑥𝑝e 𝑢𝑑,𝑘. 

𝑤𝑘 = 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎𝑂𝑛                                                                                                    (5.1) 

onde 𝑤𝑘 é o valor desejado. 

𝑦𝑘 = 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∙ (1 + 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓)                                                                                  (5.2) 

onde:  
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𝑦𝑘 = valor real; 

𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 = Slip Ratio; 

𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓  = diferença de velocidade absoluta. 

 

𝑢𝑝 = 𝑘𝑃 ∙ (𝑤𝑘 − 𝑦𝑘)                                                                                               (5.3) 

onde: 

𝑢𝑝 = variável reguladora proporcional; 

𝑘𝑃 = fator proporcional atual. 

 

𝑥𝑃 = 𝑥𝑘 − 𝑢𝑝 + 𝑘𝑃,𝑘−1 ∙ (𝑤𝑘 − 𝑦𝑘)                                                                        (5.4) 

onde: 

𝑥𝑃 = estado intermediário atual; 

𝑥𝑘= estado intermediário previamente calculado; 

𝑘𝑃,𝑘−1= fator proporcional previamente calculado. 

 

𝑢𝑑,𝑘 = 𝑢𝑑,𝑘−1 ∙ (1 −
𝑁∙𝑇𝑑

𝑇𝐷
) − (𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1) ∙ 𝑘𝑝 ∙ 𝑁                                                 (5.5) 

onde: 

𝑢𝑑,𝑘= variável reguladora diferencial atual; 

𝑢𝑑,𝑘−1= variável reguladora diferencial previamente calculado. 

𝑦𝑘−1= valor real previamente calculado. 

𝑣𝑘 = 𝑢𝑝 + 𝑥𝑃 + 𝑢𝑑,𝑘                                                                                               (5.6) 

onde 𝑣𝑘é a variável de regulação ilimitada. 

Em seguida, as limitações de 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑 são verificadas, já que esse valor precisa 

estar entre 0 Nm e 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥. Durante os próximos cálculos, a saída 

𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑 e outras equações necessárias para futuras iterações também são definidas, 

como pode-se encontrar das equações (5.7) a (5.10). 
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𝐸𝑛𝑔𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑 = 𝑣                                                                                                     (5.7) 

onde 𝑣 é a variável de regulação. 

 

𝑒𝑘 = 𝑤𝑘 − 𝑦𝑘                                                                                                          (5.8) 

onde 𝑒𝑘 é o erro atual entre valor desejado e valor real. 

 

𝑒𝑠 = 𝑢𝑑,𝑘 − 𝑣𝑘                                                                                                         (5.9) 

onde: 

𝑒𝑠= erro atual da variável reguladora limitada e ilimitada. 

 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑃 + 𝑒𝑘 ∙ 𝑘𝑃 ∙
𝑇𝑑

𝑇𝑖
+ 𝑒𝑠 ∙

𝑇𝑑

𝑇𝑡
                                                                         (5.10) 

onde 𝑥𝑘+1é o valor próximo do estado intermediário. 

No início, verifica-se se o valor de 𝑣𝑘 está dentro das limitações do parâmetro 

𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑, e então o valor corrigido de 𝑣𝑘 resulta na variável de regulação, 𝑣. 

Posteriormente, lê-se o erro atual, 𝑒𝑘, entre o valor desejado, 𝑤𝑘, e o valor real, 𝑦𝑘. Em seguida, 

o erro atual, es, da variável reguladora limitada, 𝑢𝑑,𝑘, e ilimitada, 𝑣𝑘, é calculado. Ademais, o 

valor do próximo estado, 𝑥𝑘+1, é calculado antecipadamente utilizando os erros apresentados 

anteriormente e os parâmetros PID fornecidos pelo usuário. 

As equações (5.11) e (5.12) calculam a velocidade de referência, 𝑣𝑅𝑒𝑓, como valor 

médio das duas rodas dianteiras, que não são tracionadas e são consideradas como sendo a 

velocidade real do carro, já que giram livremente. Ela serve de base para calcular o valor limite 

𝑣𝐴𝑆𝑅,𝑜𝑛. 

𝑣𝑟𝑒𝑓 =
𝑣𝑅,𝐹𝐿+𝑣𝑅,𝐹𝑅

2
                                                                                                  (5.11) 

onde 𝑣𝑟𝑒𝑓é a velocidade de referência. 

 

𝑣𝐴𝑆𝑅,𝑜𝑛 =
𝑣𝑟𝑒𝑓

1−𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎𝑂𝑛
                                                                                            (5.12)  

onde 𝑣𝑎𝑠𝑟,𝑜𝑛 é a velocidade limite do veículo, a partir da qual o controle de tração é ativado. 
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As equações (5.13) a (5.15) calculam a velocidade média das rodas traseiras, que são 

tracionadas, 𝑣𝑅, que é necessária para calcular tanto a diferença de velocidade, 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓, como o 

Slip Ratio, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎. O valor absoluto 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓 é usado para detectar se as rodas estão girando em 

falso.  

𝑣𝑅 =
𝑣𝑅,𝑅𝐿+𝑣𝑅,𝑅𝑅

2
                                                                                                     (5.13) 

onde 𝑣𝑅 é a velocidade das rodas tracionadas. 

 

𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓 = 𝑣𝑅 − 𝑣𝐴𝑆𝑅,𝑜𝑛                                                                                          (5.14) 

 

𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 =
𝑣𝑅

𝑣𝑟𝑒𝑓
− 1                                                                                               (5.15) 

O fator proporcional, 𝑘𝑃, do controlador de tração PID é calculado dependendo da 

variável 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓  e do parâmetro 𝑘𝑝. A equação 5.16 define o parâmetro 𝑘𝑃 atual como a 

multiplicação de 𝑘𝑝 com o quadrado do valor atual de 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓. 

𝑘𝑃 = 𝑘𝑝 ∙ (1 + 𝑣𝐷𝑖𝑓𝑓²)                                                                                        (5.16) 

 

O torque máximo a ser reduzido do motor, 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥, depende do torque 

atual do motor, 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞. Enquanto o sinal de 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞 for maior que zero, 

𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥 é definido como valor negativo de 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞. Se o valor de entrada for 

menor ou igual a zero, 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞𝑅𝑒𝑑𝑀𝑎𝑥 é definido como zero, o que significa que nenhuma 

redução adicional de 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑇𝑟𝑞 será realizada. A razão para esta estratégia é evitar o 

desligamento indesejado do motor devido ao sistema de controle de tração.  
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6 MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

 

A simulação como ferramenta para engenheiros foi estabelecida graças ao 

desenvolvimento da ciência da computação. Agora é possível executar simulações precisas 

usando softwares profissionais com os benefícios de poder economizar tempo, dinheiro e 

aperfeiçoar o projeto antes mesmo da fabricação (BLASZYKOWSKI, 2013).  Este capítulo 

foca na implementação do protótipo da equipe Faraday E-Racing na temporada de 2019 no 

software IPG CarMaker, desenvolvido pela empresa alemã IPG e distribuído às equipes de 

Fórmula SAE ao redor do mundo como forma de patrocínio.  

 

6.1 IPG CARMAKER 

O carro completo foi simulado para poder prever o efeito das mudanças de parâmetros 

no controle de tração. De acordo com (BLASZYKOWSKI, 2013) e (IPG, 2017), as soluções 

de simulação oferecidas como patrocínio para as equipes estão divididas em três ferramentas, 

o próprio IPG CarMaker, o IPG Driver e o IPG Kinematics.  

O CarMaker é o núcleo da ferramenta de simulação. Ele fornece vários modelos, 

incluindo um modelo pré-definido para o Fórmula SAE. A existência de tal modelo torna 

possível economizar muito tempo, concentrando-se no ajuste do controle de tração e na 

modelagem de partes específicas do carro.  

O IPGDriver é o módulo da ferramenta de simulação que tem a capacidade de dirigir 

como um motorista amador ou como um profissional. Neste último modo, o piloto virtual pode 

aprender com o carro executando manobras básicas diferentes, como aceleração, curvas de 

velocidade constante, frenagem, etc. Esse aprendizado possibilita que o piloto de corrida opere 
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o carro em seus limites físicos máximos. O modo de piloto de corrida é uma boa escolha porque 

permite analisar com boa precisão o efeito da mudança de qualquer parâmetro.  

No entanto, o motorista amador também tem algumas vantagens. Os protótipos de 

Fórmula SAE são dirigidos pelos próprios estudantes que não têm o conhecimento de pilotos 

de corrida profissionais e muitas vezes não têm tempo suficiente para realizar testes com o 

carro. Assim, este modo torna possível simular um motorista que não dirige o carro no limite, 

tentando por exemplo acelerar ou frear demais. 

O IPGKinematics é um módulo especial dedicado aos sistemas de suspensão, direção 

e chassi. Uma modelagem precisa do sistema de suspensão incorporando o efeito da deformação 

dos componentes da própria suspensão, por exemplo, pode ser feito. 

As simulações em execução podem ser visualizadas em tempo real por meio de vídeo. 

Essa ferramenta auxilia na identificação de erros no momento da modelagem ou da simulação. 

Na Figura 6.1, encontra-se uma imagem desta ferramenta. 

 

Figura 6.1 - Ferramenta de vídeo do simulador IPG CarMaker. 

O programa utiliza uma interface chamada GUI, Graphics User Interface, que é usada 

para selecionar, criar ou editar cenários de simulação e seus detalhes. Na Figura 6.2, encontra-

se uma imagem desta interface. 



60 

 

 

Figura 6.2 - Janela principal de comando do simulador IPG CarMaker. 

A simulação em si é feita pelo próprio programa e pode ser integrado no 

Matlab/Simulink. Assim, é possível construir e testar modelos próprios. Além disso, o 

CarMaker possibilita a leitura e modificação de muitos dos seus valores de controle através do 

Matlab/Simulink. Isso permite armazená-los e realizar algumas análises de dados complexas. 

Porém, existe um risco ao se modificar esses valores, já que eles podem levar a situações não 

físicas e causar consequências indesejadas e irreais nas simulações. 

 

6.2 MODELAGEM DE PNEU  

O uso adequado dos dados de pneus é crucial para modelo de um carro de corrida. Sem 

isso, torna-se impossível obter resultados adequados da simulação, dada a importância dos 

pneus para a dinâmica de um carro.  

Os dados dos pneus não são fáceis de criar e exigem equipamentos caros. Com o 

surgimento do Tire Test Consortium, tornou-se possível para as equipes de Fórmula SAE a 

obtenção dos pneus mais utilizados pela categoria mediante o pagamento de uma taxa de 

inscrição única e vitalícia (MILLIKEN, 2018). Os dados brutos são fornecidos, cada um 

contendo grande quantidade de pontos de medição para várias cargas verticais e ângulo de 
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inclinação. Para cada conjunto de medição, uma varredura de Slip Angle é executada enquanto 

21 diferentes variáveis são registradas (BLASZYKOWSKI, 2013). 

Bitencourt (2015) apresenta a inutilidade dos dados brutos para a modelagem dinâmica 

do automóvel, sendo assim necessário o uso de uma representação matemática. Para isso, 

(PACEJKA, 2006) criou a chamada Magic Tyre Formula.  

Essa modelagem matemática se baseia em funções trigonométricas combinadas de 

maneira que possam se aproximar das curvas do pneu fornecidas pelos dados citados 

anteriormente. Como os gráficos referentes a 𝐹𝑦, 𝐹𝑥 e 𝑀𝑧, apresentam formatos muito parecidos 

quando em função do Slip Ratio e do Slip Angle, a equação geral do Magic Tyre Formula, 

Equação 6.1, pode ser utilizada para cada uma dessas situações. 

𝑌(𝑥) = 𝐷 ∙ sin{𝐶 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛[𝐵 ∙ 𝑥 − 𝐸 ∙ (𝐵 ∙ 𝑥 − arctan(𝐵 ∙ 𝑥))]} + 𝑉                  (6.1) 

onde: 

𝑌(𝑥) = força lateral, força longitudinal ou torque autoalinhante; 

𝑥 = “Slip Angle” ou “Slip Ratio”; 

𝐵 = fator de rigidez; 

𝐶 = fator de forma; 

𝐷 = valor máximo de Y(x); 

𝐸 = fator de curvatura; 

𝐻 = valor que desloca o gráfico horizontalmente; 

𝑉= valor que desloca o gráfico verticalmente. 

   

 O valor de 𝐷 é dado como o valor máximo da curva experimental. Considerando -se 

𝐶 maior ou igual a 1 e 𝑦𝑎 como sendo o valor assintótico de 𝑌(𝑋), tem-se que:  

𝐶 = 1 ± (1 −
2

𝜋
∙ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (

𝑦𝑎

𝐷
))                                                                              (6.2) 

O coeficiente 𝐵 não descreve a curva de forma ideal, por isso ele é um valor empírico 

inicial e deve ser corrigido manualmente após o seu cálculo. 

𝐵 =
𝑡𝑎𝑛(

𝜕𝑌

𝜕𝑥
 𝑥=0)

𝐶∙𝐷
                                                                                                        (6.3) 

O valor do coeficiente 𝐸 é dado por: 
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𝐸 =
𝐵∙𝑥𝑚−tan(

𝜋

2∙𝐶
)

𝐵∙𝑥𝑚−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝐵∙𝑥𝑚)
                                                                                             (6.4) 

Assim, após o tratamento dos dados fornecidos pelo Tire Test Consortium, foi possível 

ajustar a curva para encontrar os parâmetros da Magic Tyre Formula. Os valores encontrados 

foram dispostos no formato TYDEX (UNRAU et al., 1997) que é o solicitado pelo IPG 

CarMaker para realizar a simulação (IPG, 2017). Já para o tratamento dos dados, foi construído 

um algoritmo no Matlab capaz de identificar os diferentes conjuntos de medições 

automaticamente, organizar os dados e de gerar os gráficos diretamente do arquivo fornecido 

com os dados originais. A Figura 6.3 mostra o resultado do algoritmo utilizado após organizar 

todos os conjuntos de dados e suavizar os resultados. 

 

Figura 6.3 - Processamento dos dados de pressão (𝑷 [kPa]), ângulo de inclinação (𝑰𝑨 

[deg]), força vertical (𝑭𝒁 [N]), força longitudinal (𝑭𝑿 [N]) e slip ratio (𝑺𝑳 [adimensional]) 

do TTC. 

 

6.3 MODELAGEM DO SISTEMA DE TRAÇÃO ELÉTRICA 

Segundo (GROßMANN, 2014) e (IPG, 2012), o IPG CarMaker pode ser usado junto 

ao Matlab/Simulink de forma a ser uma extensão para o usuário. Nele, algumas funções e 

sistemas do software podem ser alterados de acordo com a aplicação da simulação.  
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O sistema de controle de tração é implementado como um modelo de blocos no 

Matlab/Simulink dentro do bloco original Powertrain. Já existe um controle de tração pronto 

no IPG CarMaker, porém a sua implementação no protótipo se torna impraticável já que esse 

modelo faz uso de dados não-mensuráveis no mundo real. 

A Figura 6.4 mostra o layout básico dos blocos do CarMaker dentro do 

Matlab/Simulink. Os blocos CM_FIRST e CM_LAST são interfaces para o CarMaker. DrivMan 

recebe os inputs de manobra do piloto virtual e VehicleControl prepara a entrada para o próximo 

bloco. 

 

Figura 6.4- Blocos do software IPG CarMaker. 

Na Figura 6.5, são mostrados os componentes do bloco IPG Vehicle. O CarAndTrailer 

representa possíveis apêndices a serem adicionados ao carro, como um trailer. Os blocos Brake 

e PowerTrain representam os sistemas de freio e de tração do protótipo. 
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Figura 6.5 - Blocos da seção IPGVehicle do software IPG CarMaker. 

A integração do modelo MOVES com o software de simulação se dá dentro do bloco 

PowerTrain. Além disso, o torque atual do motor EngineTrq é fornecido pelo PowerTrain. Os 

sinais de entrada Car.WheelSpd_FL, Car.WheelSpd_FR, Car.WheelSpd_RL e 

Car.WheelSpd_RR são as velocidades atuais de todas as quatro rodas. A saída EngineTrqRed 

onde reduz diretamente o torque atual do motor, conforme indicado no item 5.2.2. 

 

6.4 RESULTADOS  

O sistema de controle descrito anteriormente foi implementado no modelo de 

simulação de um veículo elétrico no software IPG CarMaker. O veículo possui um motor 

elétrico para tração das rodas traseiras e, através da simulação, foi realizada uma comparação 

entre a dinâmica do veículo com e sem controle de tração. 

Primeiro, a simulação para aceleração a partir do repouso numa distância de 360 

metros em linha reta sob condições normais de pista (µ𝑚𝑎𝑥 = 1) foi realizada. Os resultados 

desta manobra são mostrados na Figura 6.6. A eficácia do controlador pode ser vista a partir da 

redução dos valores de deslizamento do pneu. Ao mesmo tempo, pode-se observar a potência 

do motor elétrico ao longo da aceleração que, ao mesmo tempo em que a velocidade do carro 

se mantém a mesmo, obtém-se uma redução no consumo de energia. 
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Figura 6.6 - Deslizamento do pneu nas rodas traseiras esquerda (SR RL [adimensional]) 

e direita (SR RR [adimensional]), velocidade do veículo (v [m/s]), torque do motor (M 

[Nm]) e potência do motor (P [W]) em manobra de aceleração em linha reta; em função 

da distância (s [m]) e nos casos com e sem o controle de tração (TC). 

 

Uma segunda simulação compara a dinâmica do veículo quando está saindo de uma 

curva e entrando em outra, num teste da pista de exemplo chamada CountryRoadJunctions. 

Essa pista foi escolhida por ter um conjunto seguido de curvas longas. No trecho apresentado 

na Figura 6.7, o veículo sai de uma curva com µ𝑚𝑎𝑥 = 1 a uma velocidade longitudinal de 

𝑣𝑥= 65 km/h e entra em outra com aceleração lateral constante. No caso descontrolado, ocorre 

o deslizamento do pneu e, assim, as forças laterais do pneu caem. Isso resulta em uma perda de 

direção, de tal forma que o veículo não segue a trajetória circular desejada. Pode-se ver 

claramente que o controle de tração permite manter o veículo na pista com um esterçamento 

mais suave do volante. 
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Figura 6.7 - Velocidade do veículo (𝒗𝑪𝒂𝒓[m/s]), aceleração lateral (𝒂𝒚 [m/s²]), taxa de quinada 

(Yaw rate [rad/s]) e ângulo de estercamento do volante (Steering angle [deg]) em manobra de 

aceleração lateral quase constante; em função da distância (𝒔 [m]) e nos casos com e sem 

controle de tração. 

 

Através do IPG CarMaker, também foi possível simular o consumo de energia durante 

a prova de enduro. Para isso, a pista chamada myFSAE_Brakes_Slalom já fornecida pelo 

software foi utilizada, já que apresenta os obstáculos exigidos pela pista do enduro. A distância 

utilizada foi de 22 km e o consumo de energia obtido foi de 14,5 kWh/100km. Ou seja, o 

consumo durante a prova de enduro de 22 km é de 3,19 kWh. 

Através da análise das configurações de bateria e os motores utilizados pelas equipes 

participantes da versão alemã da competição, o Formula Student Germany, é possível perceber 

que o valor simulado para a energia necessária para completar o enduro está muito aquém da 

usada pelas outras equipes (FORMULA STUDENT GERMANY, 2018). Por isso, recomenda-

se fortemente o teste com o veículo para a avaliação do seu consumo real. 
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6.5 DIMENSIONAMENTO DO ACUMULADOR  

Como vimos anteriormente um dos principais componentes do carro de corrida elétrico 

é a bateria. Entende-se como acumulador, o conjunto de todas as células de bateria do protótipo. 

Dessa forma, é extremamente importante saber a energia total requerida pelo protótipo para, a 

partir daí, calcular a quantidade de células necessárias e a sua configuração. As limitações para 

o dimensionamento do acumulador podem ser encontradas na Tabela 6.1 (SAE 

INTERNATIONAL, 2018).  

Tabela 6.1 - Parâmetros do acumulador limitados pelo regulamento. 

 

Fonte: (SAE INTERNATIONAL, 2018) 

O procedimento para dimensionamento do acumulador utilizado neste trabalho é o 

proposto por (KALMAKOV et al., 2016) e (REDDY, 2011). Essa preferência se deu por causa 

do próprio procedimento que leva em conta as limitações impostas pelo regulamento da 

competição.  

 Para começar os dados de tensão nominal, tensão máxima, capacidade e massa da célula 

e a corrente máxima de descarga são necessários. Então, calculam-se os parâmetros da célula 

que são a sua energia, potência máxima e densidade de energia volumétrica. A partir daí, os 

parâmetros do acumulador são encontrados: número máximo de células em série por tensão, 

número máximo de células em série por potência, número de células em série, número de 

segmentos em paralelo, número de segmentos em série e a energia de cada segmento. Por fim, 

têm-se os parâmetros finais do acumulador que satisfazem o regulamento da competição, sendo 

eles: tensão nominal e máxima do acumulador, número e massa total de células de bateria no 

acumulador e a energia do acumulador. 

As equações necessárias para o cálculo dos parâmetros supracitados são apresentadas a 

seguir:  
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𝐸0 = 𝐶0 ∙ 𝑈𝑚𝑎𝑥                                                                                                        (6.5) 

onde: 

𝐸0 = energia da célula de bateria, [Wh]; 

𝐶0= capacidade da célula de bateria, [Ah]; 

𝑈𝑚𝑎𝑥 = tensão máxima da célula de bateria, [V]. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈0 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥                                                                                                     (6.6) 

onde: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = potência máxima de saída, [W]; 

𝑈0 = tensão da célula de bateria, [V]; 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = corrente máxima de descarga, [A]. 

 

𝐸𝑣 =
𝐸0

𝑉
                                                                                                                    (6.7) 

onde: 

𝐸𝑣 = densidade de energia volumétrica, [Wh/m³]; 

𝑉 = volume da célula, [m³]. 

 

𝐸𝑚 =
𝐸0

𝑚
                                                                                                                   (6.8) 

onde: 

𝐸𝑚 = densidade de energia mássica, [Wh/kg]; 

𝑚 = massa da célula de bateria, [kg]. 

 

Depois do cálculo dos parâmetros da célula de bateria, calculam-se os parâmetros do 

acumulador. O número máximo de células em série no segmento, limitado pela tensão máxima 

permitida pelo regulamento, é determinado pela relação entre a tensão máxima do segmento e 

a tensão máxima da célula. 

𝑁𝑈𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑚𝑎𝑥
                                                                                                        (6.9) 

onde: 

𝑁𝑈𝑚𝑎𝑥 = número máximo de células em série, limitado pela tensão, [adimensional]; 

𝑈𝑆𝑚𝑎𝑥 = tensão máxima por segmento, [V]. 
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O número máximo de células em série no segmento, limitado pela energia máxima 

permitida pelo regulamento, é determinado pela relação entre a energia máxima do segmento e 

a energia da célula de bateria unitária. 

𝑁𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝐸𝐵𝑚𝑎𝑥

𝐸0
                                                                                                      (6.10) 

onde: 

𝑁𝑃𝑚𝑎𝑥 = número máximo de células em série, limitado pela energia, [adimensional]; 

𝐸𝐵𝑚𝑎𝑥= energia máxima por segmento, [Wh]. 

 

O número de células em série é determinado a partir da tensão máxima da bateria.  

𝑁𝑆𝐸 =
𝑈𝐵𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑚𝑎𝑥
                                                                                                          (6.11) 

onde: 

𝑁𝑆𝐸  = número de células em série, [adimensional]; 

𝑈𝐵𝑚𝑎𝑥 = tensão máxima do acumulador [V]. 

 

O número de segmentos em paralelo é determinado pela potência máxima de saída do 

acumulador. 

 𝑁𝑃𝑆 =
𝑃𝐵𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑚𝑎𝑥∙𝑁𝑆𝐸∙𝐼𝑚𝑎𝑥
                                                                                              (6.12) 

onde: 

𝑁𝑃𝑆 = número de segmentos em paralelo, [adimensional]; 

𝑃𝐵𝑚𝑎𝑥 = potência máxima de saída do acumulador, [W]. 

 

O número de segmentos em série deve ser mínimo com as restrições dadas sobre a 

tensão máxima e a energia máxima. Para isso o valor de Nss deve ser escolhido, de forma que 

o valor de k seja menor que NUmax e NPmax.  

𝑁𝑆𝑆 =
𝑁𝑆𝐸

𝑘
                                                                                                              (6.13) 
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onde:  

𝑁𝑆𝑆 = número de segmentos em série, [adimensional]; 

𝑘 = número de células no segmento, [adimensional]. 

 

A energia disponível de um único segmento é determinada a seguir. 

𝐶𝑠 = 𝑘 ∙ 𝐶0 ∙ 𝑈0                                                                                                      (6.14) 

onde 𝐶𝑠 é a energia disponível de um segmento, em watt-hora. 

 

A tensão do acumulador é calculada a seguir. 

𝑈𝐵 = 𝑈𝑂 ∙ 𝑁𝑆𝐸                                                                                                        (6.15) 

onde 𝑈𝐵 é a tensão do acumulador, em volt. 

 

O número total de células de bateria é calculado a seguir. 

𝑁 = 𝑁𝑆𝐸 ∙ 𝑁𝑃𝑆                                                                                                        

(6.16) 

onde 𝑁 é o número total de células de bateria, adimensional. 

 

A energia total disponível no acumulador é calculada a seguir. 

𝐶𝐵 = 𝑁 ∙ 𝐶0 ∙ 𝑈0                                                                                                     

(6.17) 

onde 𝐶𝐵 é a energia total disponível no acumulador, adimensional. 

 

Os cálculos realizados permitiram a obtenção da massa mínima do acumulador com 

base na tensão e potência máxima necessária do acumulador e nas restrições do número de 

células em série em cada seguimento. O resultado final para as células de bateria modelo 

SLPB8070170 é a configuração de 4 segmentos em série, com 25 células de bateria cada, sendo 

cada uma das células carregadas a 3,7 V.A energia disponível seria de 3,7 kWh e a tensão do 

acumulador seria de 370 V.  

Conforme exposto no item 6.4, a comparação do valor do consumo de energia 

simulado no trabalho e o utilizado por outras equipes mostra que o valor encontrado é muito 
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menor do que os dos concorrentes. Por isso, é importante a realização de testes com o carro 

para validar o dado simulado e verificar a necessidade do aumento de energia disponível. Caso 

seja necessário, indica-se o uso de um segundo ramo em paralelo de 4 segmentos em série com 

25 células cada, o que equivale a 7,4 kWh de energia disponível. 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS  

 

 

Os carros elétricos e as tecnologias de controle dos sistemas de um veículo são 

tendências para a indústria automotiva nos próximos anos. Neste trabalho, realizou-se a 

implementação do sistema de tração elétrica e do controle de tração no protótipo da equipe 

Faraday E-Racing, afim de maximizar o desempenho do carro na competição Fórmula SAE 

Brasil no ano de 2019. 

A primeira parte deste estudo apresentou o estudo das escolhas de motor, inversor e 

células de bateria. A partir daí, foi realizada a modelagem de um sistema de controle de tração 

no software IPG Carmaker, através da extensão com o software Matlab/Simulink.  A avaliação 

da dinâmica do veículo com o controlador foi realizada em um ambiente de simulação realista, 

através do software IPG CarMaker, e uma comparação com o caso não controlado foi feita. 

Como resultado se obteve uma redução no consumo de energia durante a aceleração e melhor 

transmissão de força lateral do pneu durante as curvas. Dessa forma, foi possível analisar os 

efeitos do sistema de controle de tração no protótipo e conclui-se que o seu uso no protótipo 

pode se mostrar como uma boa estratégia para aumentar o desempenho do carro da equipe 

Faraday E-Racing, pois não é necessário o uso de muitos equipamentos para implementá-lo.  

A principal limitação deste estudo é a precisão do modelo do software IPG CarMaker. 

Como a simulação foi realizada para um veículo a ser construído no futuro, não foi possível a 

realização de testes para a validação dos resultados obtidos. Além disso, o IPG CarMaker 

possibilita a execução de testes com a pilotagem sendo realizada pelas próprias pessoas da 

equipe, através de joystick (IPG, 2017) e essa opção pode ser considerada pela equipe para 

futuras simulações.  
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Trabalhos futuros podem abordar o desenvolvimento de um método de cálculo on-line 

do valor da região ótima da razão de escorregamento através da introdução de novos sensores 

e da modelagem do pneu no sistema já desenvolvido neste trabalho. 
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