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RESUMO 

 

Este trabalho propõe uma metodologia de controle em malha aberta para condução de um 

veículo automotivo com tração elétrica em provas de eficiência energética.  A atuação ótima da 

tensão do motor é obtida por meio da solução de um problema de controle ótimo que inclui 

restrições físicas e das exigências da prova. O modelo do veículo representa a dinâmica longitudinal 

de um ponto material para uma pista que pode ter inclinação variável ao longo da posição. A 

influência das curvas é considerada de forma indireta pela adição de uma restrição da máxima 

aceleração centrípeta tolerada pelo pneu. Os parâmetros do modelo foram baseados no veículo de 

competição Jarvis Mark II da equipe de eficiência energética da FATEC de Santo André/SP. A 

metodologia consiste em formular e transformar o problema de controle ótimo de energia mínima 

num problema de otimização paramétrica não linear discreto para solução por programas 

comerciais. A metodologia foi aplicada em pistas elementares e nota-se, por exemplo, que a 

estratégia ótima inclui soluções não triviais tais como a redução da velocidade nos aclives e 

acelerações nos declives apenas por meio da ação da força peso.  A metodologia foi aplicada 

também às condições da Maratona Universitária de Eficiência Energética no kartódromo Ayrton 

Senna, porém as análises das pistas elementares não foram sempre válidas, invalidando a criação de 

um conjunto de regras gerais. Além do problema de condução a metodologia foi usada para se 

avaliar a influência da massa do conjunto, do raio da roda do veículo, e do coeficiente de resistência 

ao rolamento na solução de controle ótimo. Os resultados sugerem que tanto as questões de projeto 

como a estratégia de condução são muito relevantes para a problemática do consumo energético, 

porém percebe-se com isso que o procedimento proposto não pode ser facilmente convertido num 

conjunto de regras de condução, ou seja, para garantir a máxima eficiência energética é importante 

formular e resolver um problema de controle ótimo. Embora existam recomendações típicas do 

traçado de condução, recomenda-se investigar a solução ótima simultânea do problema de 

condução e de traçado.  

 

Palavras chave: Veículos elétricos. Controle ótimo. Eficiência energética. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work proposes a control methodology in open loop for driving a motor vehicle 

with electric traction in energy efficiency competitions. The optimal pattern of the motor 

voltage is obtained by solving an optimal control problem that includes physical constraints 

and requirements of the competition. The vehicle model is related to the longitudinal 

dynamics of a particle in a track that can have variable slope along the position. The influence 

of a cornering is considered indirectly by adding a constraint of the maximum centripetal 

acceleration tolerated by the tire. The model parameters were based on Jarvis Mark II 

competition vehicle of the energy efficiency team of FATEC Santo André/SP. The 

methodology is to formulate and transform the optimal control problem of minimum energy 

in a parametric nonlinear optimization problem for solution by a solver. The methodology 

was applied in elementary tracks and is noted for example that the optimal strategy includes 

non-trivial solutions such as allowing velocity reduction during positive slopes and 

accelerating through the action of the weight force during negative slopes. The methodology 

was also applied to the conditions of the University Marathon on Energy Efficiency in the 

Ayrton Senna karting track, but the analysis of basic tracks were not always valid, 

invalidating the creation of a set of general rules. Besides the problem of driving, the 

methodology was used to evaluate the influence of the total mass, of the wheel radius, and of 

the rolling resistance coefficient to the optimal control solution. The results suggest that both 

the design and driving strategy are very relevant to the energy consumption, but realizes that 

the proposed procedure may not be easily converted into a set of driving rules, i.e. to ensure 

maximum energy efficiency is important to formulate and solve an optimal control problem. 

Although there are typical recommendations of the driving route, it is recommended to 

investigate the optimal simultaneous solution of the problem of driving and path. 

 

Keywords: Electric vehicles. Optimal control. Energy efficiency.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as competições automobilísticas reúnem seguidores em todo o mundo. Até 

a atualidade, veículos com motores à combustão interna tem tido sucesso com escuderias 

renomadas nas categorias Fórmula 1, Stock Car, Nascar, dentre outras. Todavia, uma 

categoria que tem evoluído é a dos veículos de competição com motores elétricos que 

surgiram e ganharam espaço principalmente no foco universitário com desenvolvimento de 

tecnologias que visam eficiência energética, além da criação de uma nova categoria 

profissional, a Fórmula-E. 

Para veículos com tração elétrica a eficiência energética é fundamental e seja na 

condição de competição quanto em veículo de passeio e autônomos, pois a bateria não pode 

ser carregada instantaneamente, logo a necessidade da eficiência prover a máxima autonomia. 

 Quando falamos de competição automobilística em caráter amador ou universitário 

com veículos elétricos, devemos observar que esta não é uma corrida tradicional, mas uma 

prova de três dias em que o veículo passa por testes estáticos e dinâmicos e é avaliado em 

quesitos como aceleração, design e eficiência energética. Essa competição geralmente ocorre 

em paralelo ao evento de veículos com motores à combustão e notam-se diferenças 

construtivas e de projeto. A primeira delas para potências em média de 120CV e velocidade 

máxima de 200km/h enquanto que para a segunda os limites são tipicamente 80CV e 

160km/h. 

 Um exemplo destas competições e motivação deste trabalho é a Maratona 

Universitária de Eficiência Energética para veículos elétricos, uma competição em caráter 

amador, onde se almeja a máxima eficiência deste veículo que é medida ao final do percurso 

da prova. 

 Uma das dificuldades para as equipes que competem está no fato delas, independente 

do projeto mecânico, não terem parâmetros para determinar rigorosamente a velocidade 

instantânea necessária a fim de manter a condição ótima de gasto energético. Um dos motivos 

para isso é que o sistema é considerado em malha aberta, uma vez que é proibido pelo 

regulamento qualquer sensoriamento que retorne as condições de consumo da bateria, perdas 

de carga e demais situações que possam monitorar o comportamento do veículo.  Logo, toda e 

qualquer ação corretiva está condicionada à ação do piloto e as informações repassadas pela 

equipe técnica de apoio. 

 Nesse cenário a estratégia típica é que a equipe de apoio realize testes com o veículo e 

com isto determine qual a velocidade deverá ser imposta em cada trecho da pista por meio da 
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amplitude da tensão aplicada ao motor pelo acelerador de modo a impor essa velocidade pré-

determinada. 

 Esta dificuldade das equipes de corrida é agravada se houver modificações de projeto, 

necessidade de substituição do veículo principal ou no pior caso, se durante a competição 

houver a necessidade de alteração no veículo ou de piloto, o que influi nas características do 

veículo e no peso do conjunto. Nessas situações a equipe estaria sem dados de testes prévios e 

o piloto provavelmente iria realizar um controle empírico dependente apenas da sua 

experiência. 

 Este cenário sugere a formulação e solução de um problema de controle ótimo em 

malha aberta como uma forma mais rigorosa de se encontrar a velocidade instantânea 

adequada durante toda a competição que garanta a minimização do consumo energético e que 

respeite todas as restrições do problema. 

 O veículo utilizado como base para este trabalho é o Jarvis Mark II, sendo o veículo 

elétrico de competição da equipe de eficiência energética da FATEC de Santo André no 

estado de São Paulo. Ele não é objeto de estudo desta pesquisa, mas é usado como referência 

para a obtenção de um modelo simplificado a para a aplicação do controle ótimo. 

 Em linhas gerais, dadas às características do veículo de competição e da pista de 

prova, será obtido valor instantâneo da tensão que deve ser imposta ao motor pelo piloto por 

meio do acelerador para garantir o mínimo consumo energético durante uma volta na pista. 

 

1.1 ESTADO DA ARTE 

 

A mobilidade elétrica tem ganhado o foco de projetistas, indústria e entidades de 

pesquisa, pois se trata de uma solução por meio de uma energia menos poluente e que não 

emitem gases como no caso de motores à combustão. Este cenário chama a atenção do setor 

automobilístico de competição e com isto a busca por desenvolvimento de veículos em provas 

convencionais de velocidade e em maratonas de eficiência energética, alvo das equipes de 

competição formadas nas instituições de ensino e patrocinadas pelo setor empresarial. 

A eficiência energética tem sido buscada indiretamente por meio da otimização do 

projeto do veículo e com a solução de problemas de controle ótimo que têm por objetivo 

minimizar explicitamente o consumo de energia do veículo durante sua condução. 

Soluções indiretas implicam na melhoria da eficiência energética por meio, por 

exemplo, de um melhor desempenho mecânico. Esse tipo de otimização indireta pode ser 

vista no trabalho de Marcelino, Lucena e Grandinetti (2003) que propõem um controle de 
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velocidade aplicado a veículo automotivo do tipo mini baja, tracionado por um motor de 

indução trifásico. Nesse trabalho busca-se um controle eficiente do motor de forma a permitir 

acelerações lentas, o que, supostamente, contribui para a eficiência energética e prolonga a 

vida útil da bateria. A melhoria da eficiência é obtida fazendo-se um acionamento por meio de 

conversor de frequência cujo controlador tenta reduzir os picos de corrente elétrica e a 

geração de harmônicas, preservando a vida útil da bateria e diminuindo as perdas no 

acionamento. A solução adotada envolve a aplicação de um circuito micro controlado que 

realiza o controle por modulação de largura de pulso (PWM). Vale dizer que o controle é 

realizado em malha aberta, mas mesmo assim permite diminuir a amplitude das correntes 

transitórias, preservando a vida útil da bateria. 

O princípio de melhorar os projetos de veículos automotivos envolve otimizar os 

sistemas de energia melhorando o rendimento e eficiência do veículo para permitir, por 

exemplo, uma maior distância percorrida com a mesma fonte de energia. De fato, esses 

estudos são relevantes e necessários, mas não são suficientes para uma otimização mais ampla 

da eficiência energética. É preciso incluir também a forma de condução do veículo que pode 

implicar num consumo maior de energia. 

Em Yamagata et al. (2014) discute-se o projeto e desenvolvimento de um veículo 

elétrico por solicitação do Ibaraki Colégio Nacional de Tecnologia (INCT) para participação 

da prova ECO-RUN em Sugo no Japão. Na concepção desse projeto, os objetivos foram as 

técnicas construtivas; portanto, a preocupação foi o projeto do veículo elétrico sem qualquer 

menção à problemática de condução do veículo e o perfil de velocidade ótima. O interesse 

principal é o de melhorar o rendimento do sistema que fornece energia ao motor. Para tanto, 

buscou-se uma forma de garantir que a bateria pudesse ser preservada quando em situações de 

acelerações ou condução em velocidade elevada. A metodologia é baseada no projeto de um 

conversor DC-DC bidirecional que utiliza um Super Capacitor (EDLC – Capacitor de Dupla 

Camada Elétrica) no circuito de energia do veículo elétrico. Argumenta-se que o circuito 

proposto permite otimizar o fornecimento de energia, pois o EDLC opera em paralelo com a 

bateria que se carrega durante a condução, para que em baixa tensão o sistema comute para 

uma ligação série e o EDLC auxilie no fornecimento de energia do motor, poupando a bateria 

e reduzindo seu consumo. 

Em Rodrigues (2009) propõe-se um modelo e faz-se a simulação em MATLAB / 

Simulink do veículo elétrico de competição Formula Student da equipe da Universidade 

Técnica de Lisboa. O projeto visa comparar o desempenho do veículo elétrico com um 

veículo movido a gás em termos de autonomia e eficiência para obterem conhecimentos para 
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a construção de uma versão aprimorada do veículo elétrico. O foco central desse trabalho é 

especificar as melhores tecnologias e topologias visando à competição de Endurance que 

deverão conferir, além de um elevado rendimento, o menor tempo para se percorrer 22 km. 

Portanto, para modelar cada subsistema do veículo foram criados subsistemas no Simulink 

para representar: força tracionaria, forças resistivas, suspensão, motor, banco de baterias, 

conversores e sistema de controle. Com o recurso criado e com os resultados das simulações 

foi possível avaliar o desempenho de cada componente, inclusive determinar as necessidades 

para que o veículo pudesse percorrer os 22 km do Endurence em tempo mínimo. 

No trabalho de Righi, Costa e Molenda (2010) argumenta-se que a eficiência de um 

veículo depende de quatro requisitos básicos: motor de alto rendimento, uma massa pequena, 

atrito mínimo e uma aerodinâmica eficiente. Nesse estudo o objeto de pesquisa está em como 

reduzir as forças resistivas que geram perda de carga devido à massa e ao arrasto 

aerodinâmico. Para minimizar as forças resistivas foi proposta uma nova forma geométrica 

que pudesse minimizar o arrasto aerodinâmico. As forças resistivas foram determinadas por 

meio de simulação numérica com o foco na melhoraria do projeto da carroceria. Para as 

simulações do escoamento de ar através da carroceria foi aplicado o método de elementos 

finitos com o auxílio do programa ANSYS. Foi revista a arquitetura do sistema de 

transmissão e os materiais empregados na construção do veículo visando diminuir a massa 

que influencia de maneira importante as perdas de carga. Argumenta-se que com estas 

estratégias é possível contribuir para melhoria da eficiência energética.  

Esgotadas todas as possíbilidades de otimização do projeto do veículo, a melhoria da 

eficiência energética pode ser buscada por meio da condução ótima do veículo. Essa 

condução pode ser avaliada, por exemplo, em relação ao traçado da trajetória do veículo sobre 

a pista e em relação à cinemática do movimento sobre essa trajetória. Uma abordagem típica 

para esse caso é por meio da formulação e solução de uma problema de controle ótimo. Vale 

dizer que os problemas de controle ótimo são baseados em modelos e, portanto, um modelo 

suficientemente representativo é base dessa abordagem. 

Utilizando uma abordagem de controle ótimo Sciarretta, Back e Guzzella (2004) 

propuseram uma estratégia de controle de carga em tempo real para veículos híbridos 

paralelos usando informações da dinâmica longitudinal. O objetivo é minimizar o consumo de 

combustível sem levar em conta as condições de condução na formulação do problema. As 

restrições do problema incluem o estado de carga da bateria e a função objetivo reflete a taxa 

de consumo de combustível. Para permitir a implementação em tempo real, um problema 

sub ótimo foi considerado para gerenciar a comutação das fontes de energia e a estratégia 
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utilizada é baseada na adoção de uma quantidade que representa o equivalente de combustível 

associado à energia elétrica. Os resultados obtidos foram comparados com estratégias 

convencionais e mostram grande redução no consumo de combustível. A questão de robustez 

também é investigada por meio da variação dos parâmetros de controle. 

O trabalho de Dib et al. (2012) propõe uma abordagem de avaliação da eficiência 

energética de um veículo elétrico durante trajetos de curta duração a partir de parâmetros 

adquiridos da condução. Argumenta-se que é possível formar uma base de dados para orientar 

o condutor em uma condução urbana mais eficiente e, consequentemente, menos desfavorável 

ao consumo de energia elétrica. Os autores consideraram o comportamento da dinâmica 

longitudinal do veículo e as restrições de projeto e de trajeto na formulação de um problema 

de controle ótimo para minimizar a energia consumida pela descarga da bateria. O horizonte 

do controle ótimo considerado é aquele entre dois pontos de velocidade nula, ou seja, de 

parada do veículo elétrico. Logo a solução de controle ótimo é formada pela sequência de 

valores ótimos da velocidade em cada segmento que implica em menor consumo de energia. 

 Para Debert et al. (2011) quanto mais informações se dispõe das condições futuras de 

condução em veículos, mais realista é o gerenciamento preditivo de energia. Essa estratégia 

de gerenciamento de energia utiliza um algoritmo de programação dinâmica a fim de 

minimizar o consumo de combustível de um veículo híbrido. Para uma implementação em 

tempo real, os autores buscaram reduzir o tempo de processamento para permitir embarcar a 

solução num computador de bordo, entretanto afirmam que isso ainda é uma questão em 

aberto e algoritmos mais eficientes devem ser investigados. O artigo foca na influência do 

horizonte de predição e da capacidade da bateria nas emissões de CO2 de um veículo elétrico 

híbrido. Os resultados das simulações indicam que um horizonte de predição elevado traz 

benefícios em relação ao consumo de energia para o veículo estudado. Os autores concluem 

também que com o gerenciamento de energia proposto, baterias com elevadas capacidades 

servem apenas para aumentar a autonomia, pois não interferem significativamente no 

desempenho da estratégia de predição. 

Com a mudança do cenário automobilístico e as atenções voltadas para pesquisa e 

desenvolvimento de veículos elétricos, estes ganharam espaço nas competições e 

principalmente em provas de eficiência energética que têm como objetivo o menor gasto 

energético para um dado percurso fechado e número mínimo de voltas definido. 

 No trabalho de Omar et al. (2013) os autores analisam um veículo elétrico projetado 

para a Shell Eco Maraton com motor sem escovas movido por uma célula de combustível a 

hidrogênio com membrana de troca de prótons (PEM) que opera em diferentes potências. O 
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objetivo foi desenvolver uma estratégia de condução para maximizar a distância alcançada 

com uma quantidade fixa de combustível e para uma velocidade média fixa. Para análise, um 

modelo computacional baseado na dinâmica longitudinal do veículo e nas forças resistivas foi 

criado para simular a dinâmica do motor e do veículo. Na impossibilidade de determinar 

precisamente a massa aparente equivalente devida aos elementos em rotação, os autores 

consideraram um acréscimo empírico de 5% em relação à massa do sistema. Vale dizer que 

no modelo do veículo Jarvis Mark II, base para este trabalho, tem-se uma situação análoga, 

porém adotou-se um acréscimo apenas de 3%, conforme prescrito na norma NBR 10312. Os 

resultados foram obtidos por meio de simulações para se avaliar a potência em função da 

velocidade e da aceleração com a finalidade de mapear o desempenho do motor e determinar 

qual a condução que minimiza o consumo energético. 

 As competições automobilísticas que visam eficiência energética, conforme descrito 

nesta pesquisa, normalmente surgem nos centros de pesquisa e nas instituições de ensino, pois 

visam o desenvolvimento de tecnologias e métodos. Sabendo-se que os motores elétricos 

possuem melhor eficiência quando comparados com outros motores, a busca pelo menor gasto 

energético acaba direcionada a uma melhor concepção geométrica, sistemas mecânicos mais 

eficientes, trajetórias e condução ótimas. Uma solução ótima de controle em relação à 

condução, normalmente se refere a determinar a cinemática do movimento sobre uma 

trajetória pré-determinada. Embora a trajetória e a condução possam ser otimizadas 

separadamente, é de se esperar que uma otimização simultânea desses dois problemas leve a 

soluções melhores. No presente trabalho somente a questão da cinemática ótima é 

considerada. 

 No estudo de Atmaca (2012) foi desenvolvida uma estratégia de condução ideal para 

um carro solar em uma pista com diferentes inclinações e curvas de modo a encontrar uma 

trajetória de corrida e o perfil de velocidade que minimiza o tempo de volta. Este é um caso 

típico de uma competição automobilística. O problema foi formulado como um problema de 

programação não linear e resolvido com software Matlab por meio da função FMINCON que, 

a partir de uma estimativa inicial, busca obter uma solução que atende a todas as restrições e 

minimiza localmente a função objetivo, neste caso, a energia consumida. A pista da prova é 

modelada em cada trecho por suas coordenadas espaciais e o respectivo comportamento da 

velocidade e distância percorrida do veículo é linearizado. As restrições são dadas pelas 

condições de operação do motor CC sem escovas, pela bateria e pela pista. A solução do 

problema de controle ótimo é a velocidade do carro em cada trecho da pista que minimiza o 

tempo de volta e faz o melhor uso da bateria e da célula fotovoltaica. 
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Além dos motores elétricos BLDC e dos trifásicos assíncronos, outros tipos vêm sendo 

investigados para a aplicação em veículos de competições de eficiência energética. No 

trabalho Lu et al. (2014), analisa-se a aplicação de motor síncrono de imã permanente 

(PMSM) que possui alta eficiência e alta densidade de torque. Para essa aplicação, um modelo 

e eficiência é usado em combinação com um modelo de carga da pista na formulação de uma 

estratégia de controle ótimo para economia de energia. Admite-se que as condições da pista 

podem ser medidas previamente, por exemplo, com o emprego de um GPS. Com essas 

informações a velocidade ótima do veículo elétrico pode ser obtida analiticamente para 

condições simples de pista. Para condições complexas de pista, propõe-se o uso de 

programação dinâmica para a solução numérica do problema de consumo mínimo de energia. 

 No estudo de Lot e Evangelou (2013) é ilustrada uma metodologia para a otimização 

do tempo de volta de um veículo de competição elétrico híbrido (VEH) em série.  Utiliza-se 

uma abordagem indireta de controle ótimo para se determinar as entradas de controle que 

minimizam o tempo de percurso sobre uma dada trajetória e que satisfazem às equações do 

movimento e que ainda satisfazem às restrições tais como aquelas relativas à aderência dos 

pneus, máxima potência e largura da pista. Como o instante final do percurso não é conhecido 

a priori, os autores mostram que é conveniente formular o problema em termos da variável 

independe relativa ao deslocamento, ao invés do tempo. Na abordagem indireta de controle 

ótimo, o problema com restrições é convertido num problema sem restrições por meio dos 

multiplicadores de Lagrange. Para a solução do problema de otimização utiliza-se o software 

Maple para as manipulações simbólicas e o pacote MBSymba para modelar o veículo. O 

problema de controle ótimo foi formulado por meio do pacote XOptima que faz a geração 

automática de um código C++, pronto para ser compilado. Finalmente, a integração numérica 

é conduzida em softwares específicos.  

Analogamente ao artigo de Lot e Evangelou (2013), o presente trabalho utiliza 

informações da dinâmica longitudinal e controle ótimo como forma de obter a velocidade 

associada a cada posição da pista, porém, diferentemente da abordagem utilizada por eles, 

neste trabalho não é necessário mudar a variável independente, pois a ferramenta utilizada 

(PROPT) automatiza todo o processo de conversão do problema de controle ótimo num 

problema equivalente de otimização não linear para, na sequência, tentar solucioná-lo por 

meio do pacote de programa SNOPT.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia de controle ótimo em malha 

aberta para condução de um veículo automotivo com tração elétrica em competições de 

eficiência energética. A condução ótima buscada corresponde à determinação da tensão 

aplicada num motor CC em cada posição da pista e que implica numa cinemática do 

movimento do carro que respeita todas as restrições físicas e de exigência da competição de 

eficiência energética. 

São destacados os seguintes objetivos específicos: 

a) desenvolver um modelo simplificado que represente a dinâmica longitudinal de 

veículo elétrico de competição em provas de eficiência energética; 

b) configurar o modelo do veículo com os parâmetros do veículo Jarvis Mark II; 

c)  formular um problema de controle ótimo de mínima energia com base no modelo 

de ponto material e em restrições físicas; 

d)  resolver o problema de controle ótimo para pistas elementares para tentar 

caracterizar relações de causa e efeito para uma base de conhecimento; 

e)  formular e resolver um problema de controle ótimo de mínima energia com as 

exigências da competição de eficiência energética para uma pista real;  

f)  avaliar a influência das características de projeto no consumo de energia. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos, sendo o Capítulo 1 uma introdução 

que aborda as motivações deste estudo, seus objetivos e uma revisão bibliográfica de 

trabalhos relacionados. 

O Capítulo 2 contém uma apresentação dos conceitos relacionados ao tema central 

desta dissertação com foco no controle ótimo e na dinâmica veicular. 

No Capítulo 3 apresenta-se a metodologia proposta e uma discussão dos parâmetros 

escolhidos e das restrições utilizadas, assim como a descrição dos problemas estudados com a 

aplicação da metodologia proposta. 

Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia são apresentados no Capítulo 4 

e no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho e as propostas de trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Muitos fatores influenciam o consumo energético de um veículo. Um deles é a 

eficiência do motor. Os motores de combustão interna têm uma eficiência inferior a 40%, 

enquanto os motores elétricos normalmente têm eficiência superior a 90% (Gottlieb, 1994). 

Também são relevantes a essa problemática as forças resistivas que têm origens diversas, tais 

como geometria da carroceria, tipo de pneus, atritos e carga. 

Em uma competição de eficiência energética de veículos elétricos tipicamente deve-se 

executar um número mínimo de voltas na pista com uma velocidade superior à mínima que é 

imposta pelo regulamento e com o menor gasto energético, avaliado diretamente pelo 

consumo da bateria ao final da prova. 

 Neste trabalho se considera um veículo com propulsão por meio de motor elétrico DC 

cujas características são fixas. Certamente as características mecânicas e elétricas do veículo 

também influenciam a eficiência energética, mas supõe-se aqui que elas já foram otimizadas 

ou que não podem ser alteradas, ou seja, não é objeto da melhoria de eficiência energética o 

projeto do veículo ou a seleção de seus componentes. O aumento da eficiência deve ser obtido 

apenas pela forma de condução do veículo que, neste caso, se resume à determinação da 

tensão aplicada ao motor ao longo do tempo, pois a trajetória também é considerada dada. 

Isso é razoável, pois a trajetória escolhida pelos pilotos dentro de uma mesma pista pode ser 

considerada aproximadamente invariante, principalmente para baixas velocidades. 

 Como forma de se obter a máxima eficiência energética, um problema de controle 

ótimo é formulado e sua solução determinada numericamente. Para a solução do problema de 

controle ótimo, este é transformado num problema equivalente de otimização não linear 

paramétrico por meio de uma ferramenta computacional comercial, o PROPT, e então 

resolvido pelo solver SNOPT.  

 O problema de controle ótimo é baseado no modelo matemático do veículo e da pista 

e, portanto, suas características são fundamentais ao trabalho. Este Capítulo resume alguns 

conceitos sobre dinâmica longitudinal de um veículo e sobre problemas de controle ótimo de 

forma a prover ao leitor um embasamento teórico para o entendimento da metodologia 

proposta.  
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2.1 DINÂMICA LONGITUDINAL 

 

A dinâmica veicular é comumente estudada separando-se os problemas em dinâmica 

longitudinal e lateral. Na Figura 1 ilustram-se os graus de liberdade associados ao movimento 

de um veículo com orientações definidas segundo a norma regulamentar J 670 (Vehicle 

Dynamics Terminology) da Sociedade de Engenheiros Automotivos (SAE, 2008). 

 

Figura 1 - Eixos de um automóvel 

 

Fonte: GILLESPIE, 1992, p. 519 

 

A dinâmica longitudinal está relacionada ao principal movimento do veículo em 

função do eixo x e do ângulo de arfagem q o qual é dado pelo movimento de rotação no eixo 

y, sendo estas dependentes das ações de aceleração e frenagem que são dependentes 

principalmente dos elementos da carroceria e do conjunto propulsor compreendido pelo 

motor, transmissão e rodas. 

Em contrapartida a dinâmica lateral preocupa-se em prever o movimento do veículo 

em relação às forças e seus efeitos que agem na direção transversal da pista, ou seja, do eixo y 

à rolagem. 

 Segundo Matos (2006), as forças que incidem sobre um automóvel determinam 

seu movimento e o modo como se deslocará. Todavia, para estudo da dinâmica longitudinal 

são consideradas apenas as forças atuantes que determinam o movimento longitudinal, ou 

seja, a translação e a transferência de forças normais nas rodas traseiras e dianteiras, durante 

acelerações e desacelerações. No que se segue e para o restante deste trabalho considerou-se 

que o veículo é um ponto material e, portanto, a transferência de forças normais não é 

analisada. 
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O movimento longitudinal do automóvel considerado neste trabalho é então 

determinado basicamente pela 2ª Lei de Newton aplicado a um ponto material: 

 

             (1) 

 

Onde: 

FR é a resultante das forças atuantes sobre o conjunto veículo e piloto; 

m é a massa do conjunto veículo e piloto; 

a  é a aceleração desenvolvida pelo conjunto veículo e piloto. 

 

 Segundo Nicolazzi (2004), para entender o que envolve a dinâmica longitudinal 

devem-se considerar os seguintes elementos: 

a) forças atuantes: divididas conforme suas características, são as forças motrizes dadas pelo 

motor e pela projeção da força peso em declives e as forças resistivas ou de resistência ao 

movimento, oriundas da resistência aerodinâmica, resistência ao rolamento e pela projeção da 

força peso em caso de aclives; 

b) inércias: representadas pela própria massa do conjunto automóvel e piloto e pela massa 

aparente causada pela inércia dos elementos rotativos; 

 

Na sequência faz-se um resumo de cada força atuante no veículo em relação ao 

movimento longitudinal. 

 

2.1.1. Força devida ao aclive ou declive 

  

Segundo Matos (2006), um veículo automotor localizado em uma rampa é submetido 

a uma força que é a componente da sua força peso G paralela ao solo, sendo esta força uma 

resistência em caso de aclive ou uma assistência em caso de declive. 

 

         ,            (2) 

 

onde α representa o ângulo em relação ao plano horizontal, conforme mostrado na Figura 2. 
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   Figura 2 - Forças atuantes em um veículo em plano inclinado 

 

    Fonte: NICOLAZZI, 2004, p. 47 

 

 Sendo M a massa do conjunto veículo e piloto e g a aceleração da gravidade, podemos 

representar a força devida ao aclive/declive pela equação: 

 

                       (3) 

 

2.1.2 Força de resistência ao rolamento 

 

 Conforme Nicolazzi (2004), a força resultante das perdas ocasionadas pelo contato dos 

pneus com a pista é denominada de resistência ao rolamento e, conforme a norma 

NBR 10312/14, pode ser determinada experimentalmente em um teste de desaceleração. 

 Este teste deverá ocorrer em pista plana e retilínea com solo conhecido. Para se 

determinar a resistência ao rolamento, o veículo deverá atingir uma determinada velocidade e 

em sequência posto em marcha neutra de modo que atue sobre ele apenas o arrasto 

aerodinâmico e a resistência ao rolamento. 

 A equação característica desta interação de forças é expressa por: 

 

                  (4) 

 

Onde,  

Rx  representa a resistência ao rolamento; 

DA  representa o arrasto aerodinâmico; 

M  representa a massa total do conjunto veículo e piloto, considerando a massa aparente 

dos elementos girantes. 
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    é a aceleração desenvolvida pelo conjunto veículo e piloto. 

 

 A massa total do conjunto envolve não apenas o veículo e o piloto, mas há um 

acréscimo relacionado à inércia das partes girantes que, na impossibilidade de ser 

determinada, poderá ser aproximada, conforme a norma NBR 10312, por um fator de 3%. 

Logo, temos que 

 

                                  .  (5) 

 

 A norma NBR 10312 considera que as forças resistivas são dependentes da 

velocidade, portanto, assim como em Pasquier (2001), podem ser representadas por um 

polinômio quadrático em v, tal que 

 

                   
      (6) 

 

 Neste modelo de representação, a norma NBR 10312 considera o termo linear f1, nulo 

e, conforme 2ª Lei de Newton, resulta que 

 

(                  
       (7) 

 

 Onde, 

v  é a velocidade desenvolvida pelo veículo, 

f0  força resistiva ao rolamento. 

f2  arrasto aerodinâmico. 

 

 A resistência ao rolamento inclui os elementos rotativos: motor, sistema de 

transmissão e pneus. A parcela do motor é descontada, pois se considera a saída líquida de 

trabalho, logo está inserido no modelo do motor. Porém, sendo o sistema de transmissão do 

veículo considerado neste trabalho acoplado à roda, as perdas maiores do sistema resumem-se 

à rolagem dos pneus ao longo do movimento na pista, portanto o termo f0 poderá ser dado 

praticamente somente em função do atrito dos pneus. 
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 Essa resistência ao movimento é caracterizada pela força que o veículo necessita para 

estar em movimento e depende da massa do conjunto e do coeficiente de resistência ao 

rolamento, o qual é adimensional e permite expressar f0 como 

 

               .     (8) 

 

 Onde, 

g  é a aceleração da gravidade 

Crr  representa o coeficiente de resistência ao rolamento 

a  ângulo de inclinação longitudinal da pista 

 

 O trabalho de Clark et al. (1979) faz um comparativo entre tipos de pneus que é 

ilustrado na Figura 3 onde se pode notar a invariância de f0 em baixas velocidades. 

 

       Figura 3 – Força de resistência ao rolamento em função da velocidade 

 

        Fonte: CLARK, et al., 1979 
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2.1.3 Força de resistência aerodinâmica 

 

 Conforme Nicolazzi (2004), o efeito aerodinâmico em um veículo atua de três formas 

distintas: 

a) formação de uma força na direção vertical, denominada de força de sustentação; 

b) formação de uma força transversal à direção do movimento, denominada de efeito 

de ventos laterais; 

c) formação de uma força na direção axial do veículo, denominada de arraste ou 

resistência aerodinâmica. 

 

Para o estudo da dinâmica longitudinal consideramos apenas a força denominada de 

arraste ou resistência aerodinâmica o qual ocorre por 3 meios distintos: 

a) resistência de forma – ocorre dado o turbilhonamento do ar com o deslocamento da 

camada limite que causa uma turbulência prejudicial ao movimento; 

b) resistência de atrito – ocorre em função da viscosidade do ar em contato com a 

superfície externa do veículo, porém, comparado aos demais efeitos, este é 

praticamente nulo;  

c) resistência por correntes de ar – este efeito ocorre pelo fato de que para um mesmo 

ambiente, as correntes de ar desaceleram ao penetrar no interior da carroceria para a 

refrigeração, alimentação e ventilação da cabine e aceleram ao sair. 

 

Uma comparação da contribuição das diversas causas para resistência aerodinâmica 

em um veículo genérico é demonstrada por valores médios na Tabela 1. 

 

        Tabela 1 - Contribuição para a resistência aerodinâmica 

DESCRIÇÃO % 

Forma 55% 

Tomadas de ar para motor e cockpitch 8% 

Frisos, calhas, antenas, faróis... 29% 

Parte inferior do veículo 8% 

         Fonte: NICOLAZZI, 2004 
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 A eficiência aerodinâmica de um veículo pode ser resumida em dois fatores: 

a) Cx – o coeficiente de penetração aerodinâmico que está relacionado à forma do 

veículo e pode ser obtido de dois modos, sendo um experimental por meio de testes 

em um túnel de vento, conforme Figura 4, ou com a utilização de métodos numéricos 

em softwares de simulação fluidodinâmico; 

b) Sf – corresponde a área frontal do veículo projetada na direção do movimento. 

 

 Conforme Nicolazzi (2004), o valor da força de resistência aerodinâmica Qa poderá 

ser determinado pela seguinte expressão: 

 

   
 

 
                (9) 

 

Sendo, 

ρ  densidade do ar, 

v  velocidade do veículo, 

Cx  coeficiente de resistência aerodinâmica, 

Sf  área frontal do veículo. 

 

Exemplos de coeficientes de arrasto aerodinâmico para diferentes formas de veículos 

são monstrados na Tabela 2. 
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          Tabela 2 – Coeficientes de arrasto em função da forma do veículo 

 

            Fonte: EHSANI; GAO; EMADI, 2010 

 

A densidade do ar é característica do meio em que se encontra e varia com a 

temperatura, altitude e umidade. Todavia, um valor médio pode ser adotado para a maioria 

dos casos em 1,25 kg/m³. 
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        Figura 4 - Veículo submetido a testes em túnel de vento 

 

          Fonte: MATOS, 2006, p. 54 

 

 Baseado na Equação (10) de Nicolazzi (2004) e na norma NBR 10312, o termo f2 visto 

anteriormente na análise da força de resistência ao rolamento pode ser expresso por 

 

       
 .       (10) 

 

 Logo, 

 

   
 

 
        .      (11) 

 

2.1.4 Resistência mecânica 

 

 Conforme Nicolazzi (2004), a potência “líquida” gerada pelo motor até as rodas sofre 

perdas devido ao atrito mecânico dos componentes da transmissão na caixa de câmbio, juntas 

de transmissão e no conjunto diferencial. A Figura 5 ilustra um conjunto de transmissão e 

seus componentes. 
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    Figura 5 - Conjunto de transmissão 

 

 

     Fonte: Fiat Automóveis S.A. – Treinamento de Pós Vendas, 2014 

  

Para uma representação simplificada destas perdas, podemos considerar o rendimento 

da transmissão, logo obtemos a potência líquida entregue as rodas pela seguinte equação: 

  

              (12) 

  

Sendo, 

P  a potência líquida fornecida pelo motor, 

Pp  a potência entregue às rodas, 

nm  o rendimento mecânico da transmissão. 

 

 O rendimento mecânico da transmissão está associado às perdas devido à 

movimentação do óleo lubrificante dentro da caixa de transmissão e ao atrito entre as partes 

em contato e podem ser predeterminados como em Nicolazzi (2004), cujos valores típicos 

estão entre 84% a 93%, sendo estes dependentes da concepção de projeto e arquitetura 

construtiva adotada. 
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2.1.5 Inércias 

 

 O trabalho de Matos (2006) relaciona 4 grupos de inércias associadas a um veículo. 

São eles: 

a) inércia do motor – devida a massa dos componentes internos do motor e que 

possuem movimento quando em operação. Para um motor elétrico corresponde à 

inércia do induzido, uma vez que é a única parte móvel, ao passo que o motor de 

combustão interna possui pistões (movimento de translação), árvore do virabrequim 

(rotação), eixo de comando de válvulas (rotação) e volante do motor (rotação);  

b) inércia da transmissão – devida a massa em rotação dos eixos e engrenagens 

presentes na caixa de câmbio e no diferencial; 

c) inércia das rodas e pneus – dada pela massa do conjunto de rodas, pneus e demais 

partes mecânicas que compõem esse conjunto; 

d) massa do veículo. 

 

2.1.6 Força total de tração 

 

Para determinarmos a força total ou esforço de tração, considere a ilustração da Figura 

6. O carro possui aceleração       sobre uma pista inclinada com um ângulo  e deseja-se 

superar a força devido ao arrasto aerodinâmico (Fd), a força devido à resistência de rolamento 

(Fr), a força pela ação da gravidade a qual é devida aos declives e aclives (Fg), e a força (Fa) 

devido a aplicação da 2ª Lei de Newton. 

 

                               

 

 
                           

  

  
            (13) 

 

Onde, 

ρ  é a densidade do ar (1,204 kg/m
3
 a 20ºC, 1 atm), 

Cx  é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, 

Sf  é a área da superfície frontal do veículo (m
2
), 

v  é a velocidade do veículo (m/s), 

M é a massa aparente do conjunto veículo e piloto (kg), 

g  é a aceleração de gravidade (9,81 m/s
2
). 
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Crr  é o coeficiente da resistência de rolamento, ou coeficiente de atrito de rolamento, 

tipicamente 0,01 para pneus de carros no concreto ou no asfalto. 

 

       Figura 6 - Veículo subindo uma estrada com gradiente Z=
L

H  

 

          Fonte: HYBRID…, 2010, p. 3 

 

A potência tracionaria requerida é dada por: 

 

        
 

 
                          

  

  
          (14) 

 

2.2 SISTEMA DE TRAÇÃO 

 

A topologia do sistema de tração considerado neste trabalho consiste na aplicação 

direta dos motores elétricos na roda do veículo, não requerendo sistemas mecânicos adicionais 

para transmissão. Trata-se de um sistema simples, eficiente e com baixas perdas dada a 

redução de partes mecânicas, inclusive a diminuição de massa do conjunto que favorece a 

eficiência do veículo em relação ao consumo de energia. 

Na solução adotada neste trabalho, a potência tração exigida é gerada por um motor 

elétrico CC, para o qual a potência de tração é proporcional à velocidade e o torque máximo é 

constante. Na Figura 7 mostra que o motor elétrico produz um torque máximo a partir de uma 

velocidade nula e tem a característica de potência constante, a qual é desejável a partir de uma 

velocidade base até atingir um limite máximo de velocidade.  Note-se, portanto, que um 

veículo elétrico requer um sistema de transmissão muito mais simples e eficiente se 

comparado com um motor de combustão interna. 
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     Figura 7 - Característica do motor elétrico  

 

                                   Fonte: ENGENHARIA..., 2011, p. 5 

 

2.2.1 Modelo do motor elétrico  

 

As aplicações de motores de corrente contínua (MCC) são bastante variadas, incluindo 

a tração de veículos elétricos conforme ilustrado na Figura 8. O campo magnético pode ser 

produzido por uma corrente que circula o enrolamento de campo ou produzido por imã 

permanente. 
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    Figura 8 - Veículo tracionado por motor elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Autor 

 

 Para a obtenção do modelo do motor elétrico, inicialmente aplica-se a lei de Kirchhoff 

ao circuito de armadura. 

 

              
     

  
                    (15) 

 

Onde    é a tensão induzida no enrolamento da armadura por causa do movimento 

relativo entre armadura e campo magnético, denominada força contra eletromotriz e conforme 

a Lei de Lenz dada por 

 

              .              (16) 

 

Uma vez que a potência mecânica desenvolvida deve ser igual à potência elétrica 

absorvida no rotor, no sistema MKS, km = ke, portanto pode-se escrever o modelo utilizando 

somente uma delas, tal que 

 

              
     

  
         .          (17) 

R 

M 

L 

+ 

- 

u 

i 

 

 

ω 

r 

J 

f 

fres. 
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 O torque    produzido por um motor elétrico cujo campo é gerado por imã 

permanente é dado por 

 

               .      (18) 

 

 Com a aplicação do TMA ao sistema da Figura 8, obtém-se 

 

          
     

  
                      (19) 

 

em que Jm é o momento de inércia total reduzido ao eixo do motor, B é o coeficiente de atrito 

viscoso nos mancais e                é o torque produzido no eixo do motor pela força 

resistiva     . 

 Do equacionamento do conjunto motor elétrico e veículo é possível obter a partir das 

Equações (17) e (19) o diagrama de blocos da Figura 9 que relaciona a tensão de armadura de 

entrada u, a velocidade angular de saída ω e o torque resistivo externo T. 

 

Figura 9 - Modelo do motor elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Em motores de CC normalmente o valor da indutância é cerca de 1000 vezes menor 

que as demais grandezas no equacionamento da tensão elétrica, logo para um L muito 

pequeno adotamos L=0. Também é típico que os atritos viscosos dos mancais sejam pequenos 

e para se ter uma visão mais clara sobre o comportamento dinâmico da máquina CC, 

consideramos que seu atrito viscoso seja desprezível, sendo B=0. Portanto, como       e  

       , a Equação (19) resulta 

 

          
 

 

     

  
                   .  (20) 

     km 

 R + Ls 
u 

- 

+ 
ω 

 km 

- 
+                1 

         s + B 

T 
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A equação do circuito de armadura resulta 

 

               
    

 
  .              (21) 

 

2.2.2 Modelo completo 

 

 Conforme detalhado na seção 2.1, a força total resistiva apresenta as seguintes 

componentes: 

 

                 
              (22) 

  

Combinando as equações do movimento e do motor elétrico e substituindo a expressão 

da força resistiva, obtém-se o modelo da dinâmica longitudinal de um veículo com propulsão 

elétrica, dado por: 

 

   
  

  
       

  
 

    
                 

             
  

   
     (23) 

 

2.3 CONTROLE ÓTIMO 

  

Os objetivos deste trabalho envolvem a solução de um problema de controle ótimo. 

Um problema de controle ótimo pode ser visto como um problema de otimização em que a 

dinâmica do modelo faz parte das restrições do problema de tal modo a obter uma lei de 

controle para minimizar ou maximiar um funcional.  

Para exemplificar, seja o sistema dinâmico:  

 

                   (24) 

 

Sujeito a restrições do tipo 

 

                  (25) 
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Em que: 

 x(t), é o vetor de estado de dimensão n x 1; 

 u(t), é o vetor de controle de dimensão m x 1.  

 

Suponha que o objetivo para o sistema de controle possa ser colocado na forma da 

minimização de uma quantidade J que é função do estado e do controle e eventualmente do 

tempo, ou seja,  

 

                     (26) 

 

Então, o problema de controle ótimo pode ser equivalentemente representado por um 

problema de otimização não linear do tipo 

 

                     (27) 

 

Sujeito às restrições: 

 

                    (28) 

 

                   (29) 

 

2.3.1 Solução manual de um problema de controle ótimo via colocação direta 

 

Considere o exemplo elementar a seguir que ilustra como um problema de controle 

ótimo pode ser convertido num problema de otimização para ser resolvido por uma 

ferramenta de um software comercial, tal como o SNOPT.  

Seja um sistema cuja função de transferência é um integrador, ou seja, que equação 

diferencial associada a esse sistema é dada por: 

 

( ) ( )y t u t        (30) 
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Em que u(t) é a entrada (controle) e y(t) é o estado. A colocação direta é um método 

para sistemas discretos; considere então uma discretização uniforme t kT ,  1,2,3...k  e a  

aproximação de primeira ordem da derivada, resultando em:  

 

( 1) ( )

( )
0

lim
k T kT

kT
T

y y
u

T





 
 

 
.     (31) 

 

Como este exemplo não está associado a nenhuma aplicação, por simplicidade vamos 

admitir que 1T   é suficientemente pequeno para que a derivada de y(t) seja próxima à 

diferença de y(t) em dois instantes consecutivos kT, ou seja, que: 

 

( 1) ( )

( 1) ( )
0

lim
k T kT

k k
T

y y
y y

T






 
  

 
    (32) 

 

Dessa forma a equação diferencial é convertida na equação de diferenças finitas a 

seguir, cuja solução é aproximada à solução da equação diferencial original. 

 

( 1) ( ) ( )k k ky y u         (33) 

 

Vamos então resolver o seguinte problema de otimização de tempo discreto. Seja 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4), , , , , ,p u u u y y y y  o vetor de parâmetros que contém os controles ( )ku  e 

os estados ( )ky . Deseja-se obter o vetor de controle que faz com que o valor do último estado 

(4)y , seja mínimo, porém positivo. Como restrições, considere que o estado inicial é (1) 3y  

e que o controle tem valores extremos limitados conforme:  

 

 ( )10 10iu    .      (34) 
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A equação de diferença do sistema pode ser aplicada a cada instante de amostragem, 

resultando nas seguintes igualdades:  

 

                (35) 

                    (36) 

                    (37) 

                    (38) 

 

O problema de controle ótimo pode ser colocado então da seguinte forma de um 

problema de otimização. 

 

(4)min
p

J y        (39) 

 

s.t. 

 

               (40) 

               (41) 

               (42) 

 

              (43) 

              (44) 

              (45) 

               

              (46) 

                    (47) 

                    (48) 

                    (49) 

             (50)      
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Note-se que o problema de otimização obtido para este exemplo elementar resultou em 

uma função objetivo linear e também com todas as restrições lineares, nos parâmetros p. Isso 

significa que o solver a ser utilizado para este problema de otimização pode ser um que 

resolva problemas de programação linear, tal como a função LINPROG do Matlab e a função 

GLPK do Octave. O código Matlab a seguir foi utilizado para resolver este problema de 

otimização. 

 

% vetor de parâmetros 

% p = [ u(1) u(2) u(3) y(1) y(2) y(3) y(4) ] 

  

% coeficientes da função custo J = y(4) 

f = [ 0 0 0 0 0 0 1]; 

  

% limite inferior e superior dos parâmetros 

LB = [ -10 -10 -10 -inf -inf -inf   0  ]; 

UB = [ +10 +10 +10 +inf +inf +inf +inf ]; 

  

% restrições de igualdade Aeq*p == beq 

Aeq = [  

0 0 0 1  0  0  0   % 1.y(1) = y10           

1 0 0 1 -1  0  0   % 1.y(2) = 1.y(1) + 1.u(1) 

0 1 0 0  1 -1  0   % 1.y(3) = 1.y(2) + 1.u(2) 

0 0 1 0  0  1 -1   % 1.y(4) = 1.y(3) + 1.u(3) 

      ]; 

  

% lado direito das restrições de igualdades 

beq = [ -3 0 0 0 ]'; 

  

% min f'*p    subject to:   A*p <= b 

% p                        Aeq*p = beq 

%                         lb <= x <= ub 

p_otimo = linprog(f,[],[],Aeq,beq,LB,UB) 

 

% solução 

%   -0.0627  = u(1) 

%    8.8826  = u(2) 

%   -5.8199  = u(3) 

%   -3.0000  = y(1) 

%   -3.0627  = y(2) 

%    5.8199  = y(3) 

%    0.0000  = y(4) 

 

Com o resultado obtido, todas as restrições foram satisfeitas e, como o solver 

encontrou uma solução, ela é global, pois se trata de um problema de programação linear. 

Fica fácil perceber com este exemplo que, quaisquer restrições que envolvem o 

controle e os estados podem ser facilmente incorporadas ao problema de otimização.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia proposta neste trabalho possui duas partes. Uma dedicada ao 

desenvolvimento do modelo dinâmico do veículo elétrico de competição e outra dedicada ao 

projeto do controle ótimo de velocidade. 

Na primeira parte, um modelo de dinâmica longitudinal é parametrizado com valores 

que representam aproximadamente as características do veículo elétrico de competição Jarvis 

Mark II, porém isso é feito apenas como motivação, pois a validação desse modelo não foi 

realizada nesta pesquisa. Para a segunda parte, formula-se um problema de controle ótimo 

para otimizar a condução do veículo em relação à cinemática do movimento sobre uma 

trajetória pré-estabelecida. A função objetivo representa o consumo de energia, e as restrições 

envolvem limitações físicas e imposições típicas em uma competição de eficiência energética. 

Embora o modelo não tenha sido validado, faz-se uma aplicação simulada da solução de 

controle ótimo, obtida a partir dos dados do Jarvis Mark II para uma pista real. 

 

3.1 MATERIAIS 

 O veículo elétrico Jarvis Mark II é um triciclo invertido desenvolvido e utilizado pela 

Equipe FATEC Santo André de Eficiência Energética para competição na Maratona 

Universitária de Energética e, considerado como referência neste trabalho. As Tabelas 3 a 8 

informam as características do veículo, da pista e do condutor. 

 

Tabela 3 - Dimensões do veículo 

Largura do cokpitch 500 mm 

Altura do cokpitch 500 mm 

Altura total do veículo 680 mm 

Comprimento total do veículo 2450 mm 

Distância entre eixos 1400 mm 

Distância entre rodas dianteiras 950 mm 

Distância entre solo e assoalho 40 mm 

Área frontal do veículo 0,34 m² 

Centro de massa Próximo ao centro sob o assento do condutor 

Fonte: Autor 
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Tabela 4 - Características da bateria 

Fabricante Shenzen Technology Co. Ltd. 

Modelo THL050307 Life PO4 36V – 9Ah 

Tipo de bateria Íon de lítio 

Fonte: Autor 

 

Tabela 5 - Características do motor 

Fabricante Guangzhou Freego Digital Technology  

Modelo FG-R-100 Brushless 350W 

Tipo de motor Brushless mini hub 

Aplicação Tração de roda traseira 

Torque do motor 15 N.m 

Tensão de alimentação do motor 36 V 

Potência elétrica do motor 350 W 

Rotação máxima 290 RPM 

Polos magnéticos internos 3 

Diâmetro do motor 145 mm 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6 - Características mecânicas 

Formato Triciclo invertido 

Volante Formato U com manetes e freio acoplados 

Rodas Belumi Aro20 modelo Aero Racing, 36 furos  

Transmissão Acoplamento direto na roda traseira 

Pneus Continental, modelo Sport Contact 

Área de contato dos pneus com o solo 55 mm² 

Freio Disco com acionamento hidráulico 

Estrutura Tubo aço carbono de ½” e espessura 1,2mm 

Carenagem principal Poliestireno de alto impacto (PSAI) 

Carenagem translúcida PVC flexível 

Fonte: Autor 
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Tabela 7 - Massas 

Massa do veículo 23 kg 

Massa do piloto principal 50 kg 

Fonte: Autor 

 

Tabela 8 - Coeficientes adotados 

Densidade do ar (considerado para valores médios em dia de prova25ºC, 1atm) 1,204 

Coeficiente aerodinâmico (formato de carrocerias de modelos esportivos) 0,2 

Coeficiente de rolamento (Pneus Continental modelo Sport Contact , asfalto) 0,00488 

Coeficiente de atrito (Pneus Continental modelo Sport Contact , asfalto) 0,03 

Fonte: Autor 

 

3.1.1 Pista de realização da prova 

 

Para ilustrar a aplicação do problema de controle ótimo, considera-se o kartódromo 

Ayrton Senna (vide Figura 10), utilizado para a competição na Maratona da Eficiência 

Energética, localizado na cidade de São Paulo, no bairro de Interlagos, sendo o trecho de 

prova o anel externo em sentido horário, com extensão 804m. 

 Figura 10 - Kartódromo Ayrton Senna – São Paul /SP 

 

  Fonte: Google Earth,  2014 
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3.1.2 Regras e restrições da Maratona de Eficiência Energética 

 

 O regulamento da competição veículos elétricos na pista do kartódromo de Interlagos 

em percurso fechado resume-se a: 

a) número mínimo de voltas a ser completadas:  8; 

b) velocidade média mínima ao final do percurso: 15 km/h; 

c) velocidade máxima permitida:    45 km/h; 

d) limites máximos da fonte de energia:  42VCC, 20A;  

e) rodas:      Aro 20. 

 

3.1.3 Software para resolução de problemas de controle ótimo 

 

O PROPT é um pacote de software do TOMLAB destinado a resolver numericamente 

problemas de controle ótimo transformando o problema original num problema de otimização 

paramétrica não linear. O problema de controle ótimo deve ser formalizado como o modelo 

no espaço de estados por meio de um conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDO) e 

equações diferenciais algébricas (EDA) com as condições de contorno (iniciais e/ou finais). A  

função custo deve ser escrita em função do estado e do controle.  

Sendo definido o problema, o PROPT traduz o problema de controle ótimo no 

equivalente problema de otimização não linear para que a solução seja encontrada por meio 

do método da colocação pseudo-espectral. Isto significa que a solução é um polinomial.  

 Um descrição do PROPT com exemplo que ilustra sua aplicação poderá ser 

visualizado no Apêndice C. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

O modelo considerado aqui reproduz apenas a dinâmica longitudinal do veículo de 

competição. Reorganizando a Equação 23 conforme os parâmetros do veículo e a norma NBR  

10312, temos que: 

 

   
  

  
       

  

   
     

  
 

    
            

             (51) 
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Esta é a equação do movimento resultante da aplicação da 2ª Lei de Newton, cuja 

massa do ponto material reflete a massa do veículo e a massa aparente devido ao motor estar 

em rotação. Nota-se que a Equação (51) reflete as características do motor e do veículo em 

função da tensão elétrica fornecida pelo acelerador e das forças resistivas que incidem na 

dinâmica longitudinal. 

 Para um melhor entendimento do modelo dado pela Equação (51), considere seu 

diagrama de blocos que está representado na Figura 11. Nota-se que existem três tipos de 

forças agindo sobre o móvel. As forças exógenas correspondem à tensão elétrica aplicada u(t) 

e à inclinação a. As demais forças aparecem na forma de realimentação e são devidas ao 

arrasto aerodinâmico e à força contra eletromotriz produzida pelo próprio motor elétrico. 

Essas forças aumentam com o aumento da velocidade e têm características similares a forças 

viscosas.  

A realimentação devida ao arrasto não pode ser anulada artificialmente e, caso a 

alimentação u(t) do motor seja zerada sem que o circuito de armadura seja aberto, a 

realimentação devida à força contra eletromotriz também continua a agir, produzindo uma 

força de desaceleração.  

 

   Figura 11 - Modelo do veículo elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fonte: Autor 
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 Mostra-se na Figura 12 o diagrama em blocos da parte elétrica do Jarvis Mark II. O 

acionamento do motor recebe alimentação da bateria por meio de um Joulemeter que faz a 

medição da energia demandada durante a competição. A Chave Interna permite que a 

alimentação do motor seja interrompida de forma que não haja circulação de corrente pela 

armadura e, portanto, que não seja produzido torque resistente devido à força contra 

eletromotriz. Na metodologia proposta neste trabalho, um efeito similar pode ser produzido, 

mas de forma indireta pela aplicação de uma tensão na armadura contrária à força contra 

eletromotriz. Ou seja, a solução do problema de controle ótimo pode produzir o mesmo efeito 

do desligamento da armadura do motor a partir de uma tensão de armadura igual à da força 

contra eletromotriz. 

 

   Figura 12 - Diagrama em blocos da parte elétrica do Jarvis Mark II 

 

    Fonte: DUARTE, 2015, p. 28 

 

3.2.1 Forças resistivas 

 

Em função das características descritas na seção Materiais pode-se determinar o valor 

das forças resistivas ao movimento do carro. Note-se que as forças de atrito de Coulomb, 

normalmente presentes em veículos com transmissões mais elaboradas, foram desprezadas 

aqui e todas as contribuições ficaram restritas ao rolamento e à aerodinâmica. A força de 

resistência ao rolamento é dada por 
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                     (52) 

 

Substituindo-se seus valores adotados para a massa aparente dada pela massa do 

veículo somado ao piloto, a aceleração da gravidade e o coeficiente Crr da Tabela 8 obtêm-se: 

 

                              (53) 

 

ou, 

 

                      (54) 

 

A força de resistência aerodinâmica é dada por: 

 

   
 

 
                 (55) 

 

Substituindo-se seus valores nominais adotados, obtém-se: 

 

   
 

 
                     (56) 

 

ou, 

 

                  (57) 

 

3.2.2 Modelo completo do veículo 

  

 A norma NBR 10312 prevê que, na impossibilidade de se determinar precisamente as 

massas equivalente devidas às inércias em rotação, estima-se um acréscimo de 3% da massa 

do conjunto referente aos elementos rotativos.  Incluindo esse acréscimo substituindo na 

Equação (62) os valores nominais dos parâmetros, o modelo resulta: 

 

                                                        (58) 
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 O modelo dado pela Equação (58) foi representado pelo diagrama Simulink da 

Figura (13) com a entrada de controle u (tensão elétrica) e saída v (velocidade). Para 

completar o modelo foi incluída uma função que permite determinar o valor do ângulo a em 

função da posição do móvel na pista. Essa função codifica uma LookUpTable, ou seja, 

permitindo que as inclinações da pista em função da posição possam ser incluídas 

explicitamente no diagrama. O modelo foi simulado inicialmente com entradas triviais para 

uma avaliação preliminar da influência dos parâmetros do modelo na resposta em malha 

aberta. 

 

   Figura 13 – Diagrama Simulink associado ao modelo do veículo 

 

    Fonte: Autor 

 

3.2.3 Problema de controle ótimo 

 

Para formulação do problema de controle ótimo inicialmente o modelo foi 

representado no espaço de estados. Para tanto, definem-se os seguintes estados 

 

 

u v 
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                    (59) 

                      (60) 

 

O problema de controle ótimo foi formulado como um problema de minimização da 

energia total fornecida ao motor elétrico ao longo de uma volta (Equação 61), cujas restrições 

incluem o modelo dinâmico no espaço de estados (Equações 62 a 64), os limites de variáveis 

são dados pelas limitações da velocidade imposta pela organização da prova, tensão elétrica 

do motor, corrente elétrica do motor, máxima velocidade sem escorregamento lateral 

(Equações 65 a 68, respectivamente), e as condições de contorno (Equações 69 a 71). 

 

                
  

 
          (61) 

 

s.r.        

 

                  (62) 

 

                                            
              (63) 

 

                               (64) 

 

     
      

  
           (65) 

 

                (66) 

 

                 (67) 

 

                   (68) 

 

                     (69) 

 

                     (70) 

 

                      (71) 
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A inclinação a da pista aparece explicitamente na restrição dinâmica dada pela 

Equação (63). Esse ângulo é uma função da posição da pista (kartódromo de Interlagos) e 

foram considerados 40 trechos. A Tabela 14 do Apêndice A apresenta esses valores. 

As restrições dadas pela Equação (65) impõem que a velocidade média ao final de 

uma volta deve estar dentro dos limites impostos pelo regulamento da prova e as restrições 

dadas pelas Equações (66) e (67) refletem os limites elétricos do motor. 

O limite superior das restrições da Equação (68) impõe a máxima velocidade do 

veículo, que é função do raio de curvatura da trajetória sobre a pista.  Neste trabalho, esta 

função é fornecida na forma tabular, pois o levantamento experimental dividiu a pista do 

kartódromo de Interlagos em 40 trechos. A Tabela 14 do Apêndice A apresenta esses valores. 

A velocidade máxima é determinada em função da máxima aceleração normal tolerada 

antes que haja escorregamento lateral, ou seja, 

 

   
  

 
             (72) 

 

  
  

 
               (73) 

 

 Vamos supor que Fn tenha um valor máximo igual à força de atrito. 

 

     
                (74) 

 

Então a Equação (73) pode ser escrita como 

 

  
    

 

 
      

            (75) 

 

 Ou seja, a velocidade não pode ultrapassar o seguinte limite: 

 

    

 
      

                (76) 

 

   
     

 
             (77) 
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 Sendo vmax = f(ρ), ou seja, a velocidade máxima que o ponto material pode ter é 

função do raio de curvatura, logo, para trechos em rampa sem variação do ângulo (a) no 

aclive e declive temos 

 

                         (78) 

 

 Então a Equação (77) resulta em 

 

      
              

 
            (79) 

 

Portanto, 

 

                              (80) 

 

Ou seja, 

 

                        (81) 

 

 A expressão (80) para a velocidade máxima é uma aproximação que é válida se o 

ângulo de inclinação a da pista variar pouco de trecho a trecho da trajetória. 

O problema de controle ótimo foi codificado conforme sintaxe do PROPT 

(Apêndice B) que faz a conversão automática do problema de controle ótimo num problema 

de otimização paramétrica do tipo Colocação Direta para ser resolvido pelo SNOPT.  

 Embora as inclinações e os raios de curvatura tenham sido mapeados para 40 trechos 

da pista admitindo-se que não há variações dentro de um trecho, isso não é realista e, portanto, 

esses valores foram tratados no código por meio uma interpolação linear. Utilizou-se para 

tanto a função INTERP1 do Matlab, mesma função utilizada no bloco LookUpTable do 

diagrama Simulink que representa o modelo dinâmico. 
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3.2.4 Simulações numéricas 

 

 O objetivo deste trabalho é determinar o perfil de condução de mínima energia 

consumida por um veículo elétrico de competição por meio da solução de um problema de 

controle ótimo. O modelo tem parâmetros cujos valores são inspirados nas características de 

projeto e da dinâmica longitudinal do Jarvis Mark II.  

Nesses experimentos a função objetivo representa a energia entregue ao motor elétrico 

e a solução do problema é dada pelo perfil de tensão no motor ao longo do tempo. Para fins de 

condução, a solução é mapeada num perfil de tensão do motor ao longo da posição do carro 

na pista. 

O problema foi inicialmente resolvido para percursos simples que permitem análises 

de causa e efeito mais imediatas. Esses percursos elementares são trajetórias retilíneas e ovais, 

para as quais são avaliadas as influências da inclinação longitudinal, dos raios de curvatura, 

da massa total do sistema e do diâmetro da roda. Essas análises servem de base para 

comparação com a solução do problema da prova de eficiência energética no kartódromo 

Ayrton Senna em São Paulo. Note-se, entretanto, que não é necessário que um padrão de 

condução percebido numa pista simples esteja presente numa pista mais complexa. 

Os experimentos simulados foram organizados da seguinte forma: 

a) trajetória oval em circuito fechado, simétrico e sem inclinação; 

b) trajetória oval em circuito fechado, simétrico, sem inclinação e forças resistivas; 

c) variação de massa para trajetória oval em circuito fechado, simétrico e sem 

inclinação; 

d) variação da roda para trajetória oval em circuito fechado, simétrico e sem 

inclinação; 

e) trajetória retilínea com diferentes inclinações; 

f) trajetória da pista de prova do kartódromo Ayrton Senna. 

 

3.2.4.1 Trajetória oval em circuito fechado e simétrico 

 

 Neste experimento o problema de controle ótimo foi resolvido para uma volta na pista 

virtual denominada Pista_00 cuja extensão foi fixada igual a uma volta na pista da prova da 

Maratona Universitária de Eficiência Energética. 
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 Neste experimento de pista plana analisa-se a solução ótima em relação às 

desacelerações nos trechos que precedem as curvas e as retomadas de velocidade nas retas 

que sucedem as curvas.  

A Pista_00 (vide Figura 14) proposta é classificada como um circuito oval simétrico 

composto por duas retas com 222m de extensão e duas curvas com raio de 60m e extensão de 

180m que totalizam uma extensão total de 804m. 

 

Figura 14 – Pista_00 

 

Fonte: Autor 

 

 Para se testar a coerência dos valores obtidos pela solução do problema de controle 

ótimo e para estabelecer um limite de referência, o problema foi resolvido removendo-se as 

forças resistivas de forma a analisar o comportamento do motor livre de efeitos dissipativos 

externos e devido à inclinação da pista, mantendo-se apenas a dissipação causada pela força 

contra eletromotriz do motor. Essa solução corresponde ao limite inferior de energia que se 

poderia alcançar sob condições ideias e serve como índice para comparação com outras 

situações. 

As respostas para esse circuito plano foram avaliadas para diferentes curvaturas. Os 

cenários foram para 15, 30, 60 e 120m de raio de curvatura. O cenário para 60m foi 

investigado em detalhes por meio de gráficos obtidos a partir da solução de controle ótimo 

enquanto que para os demais cenários só valores os notáveis foram analisados. Essas análises 

foram feitas para se tentar quantificar como raios de curvatura implicam em aspectos da 

cinemática do movimento nos trechos da pista. 

 

R60

Sentido da pista

804 | 0
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3.2.4.2 Influência dos parâmetros 

 

 Este experimento visa quantificar a influência da alteração da massa do conjunto na 

solução de controle ótimo. Para tanto, considera-se o mesmo trajeto da Pista_00 e o modelo 

completo do veículo com todas as forças dissipativas. 

 A massa do conjunto foi variada linearmente desde 0kg até 146kg em 20 intervalos. 

Note-se que o valor mínimo de 0kg corresponde a condição de inexistência de forças de 

resistência ao rolamento, e que o valor máximo de 146kg corresponde ao dobro da massa 

nominal do conjunto Jarvis Mark II. 

 Além da massa, outras características podem influenciar o consumo energético. 

Algumas dessas características estão relacionadas ao projeto do veículo, tais como a 

aerodinâmica, os parâmetros do motor, o raio das rodas e o tipo de pneu. Para investigar 

algumas dessas influências o problema de controle ótimo foi resolvido para o trajeto da 

Pista_00. Inicia-se a análise com os valores nominais dos parâmetros do modelo e o 

respectivo consumo de energia, aproximadamente 12092 J, que é utilizado como referência de 

desempenho para as comparações. Faz-se então uma variação sistemática do tamanho de roda, 

do tipo de pneu com seu respectivo coeficiente de atrito, e o tipo de motor. 

 

3.2.4.3 Trajetória retilínea com diferentes inclinações 

 

O modelo da dinâmica longitudinal é função da inclinação da pista, pois as forças 

resistivas de rolamento e de projeção da força peso dependem explicitamente desse ângulo. 

Para avaliar a solução do problema de controle ótimo foram realizadas simulações baseadas 

em 2 pistas virtuais denominadas Pista_01 e Pista_02, ambas com extensão igual à extensão 

da pista da prova da Maratona Universitária de Eficiência Energética. 

 Para estas pistas analisa-se a solução de controle ótimo devida às seguintes transições: 

a) segmento plano sucedido de aclive; 

b) segmento plano sucedido de declive; 

c) segmento plano precedido de aclive; 

d) segmento plano precedido de declive. 

 

As pistas Pista_01 e Pista_02 (vide Figuras 15 e 16) utilizadas são circuitos abertos e 

compostos por 5 segmentos de reta com comprimento de 160,8m que totalizam uma extensão 

de 804m. 
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Figura 15 – Pista_01 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 16 – Pista_02 

 

Fonte: Autor 

 

 Para avaliar a solução dos problemas em relação às inclinações das pistas foram 

realizadas simulações variando-se a inclinação de 1º a 5º em incrementos de 1º. O cenário 

para 1º foi investigado em detalhes por meio de gráficos obtidos a partir da solução de 

controle ótimo enquanto que para os demais cenários só os valores notáveis foram analisados. 

 

3.2.4.4 Trajetória da pista do kartódromo de interlagos 

  

Para pistas com traçados mais simples pode-se fazer uma análise da solução de 

controle ótimo para se inferir um padrão de causa e efeito para a condução, mas para pistas 

mais complexas que envolvem traçados com curvas de diversos raios de curvatura e diversas 

inclinações, isso pode não ser fácil estabelecer. Isso ocorre porque os mínimos das funções 

objetivos de cada trecho da pista não implicam, necessariamente, no mínimo da função 

objetivo para a pista toda. 

 Neste experimento, formula-se o problema de controle ótimo para a pista do 

Kartódromo Ayrton Senna e para as restrições da Maratona de Eficiência Energética. 

O autor Duarte (2015) realizou a demarcação da pista a cada 20m a partir de um marco 

zero, definido como ponto de largada para a pista, conforme fotos ilustrativas da Figura 19 

relativas a essa atividade. 

 

Sentido da pista

160,8

160,8

•
•

Sentido da pista

160,8

160,91

•
•
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Figura 17 - Demarcação dos pontos da pista para medição 

   

Fonte: DUARTE, 2015, p. 38 

  

Como resultado, Duarte (2015) obteve 40 marcações. Porém, como a pista de prova 

possui 804m de extensão, considerou-se que esta diferença de 4m é um erro diluído 

igualmente por todos os trechos. 

 

Figura 18 - Pontos para medição da inclinação da pista 

 

Fonte: DUARTE, 2015, p. 39 

 Para determinar os ângulos de inclinação de cada trecho da pista, com referência ao 

ponto zero das marcações, Duarte (2015) utilizou um teodolito e os ângulos de inclinação 

foram obtidos por meio do Teorema de Pitágoras (vide Apêndice A). 
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4 RESULTADOS 

 

Para verificar os resultados do problema de controle ótimo de mínima energia foram 

realizadas simulações que baseadas nas pistas de testes descritas no capítulo Materiais e 

Métodos com o Matlab e a ferramenta PROPT em que foram utilizados 150 nós de 

amostragem para melhor aproximação e visualização do resultado dado que acima de 150 não 

houve alterações significativas e abaixo de 150 nós o resultado não é tão aproximado. 

Os resultados obtidos com o PROPT são ilustrados por conjuntos de gráficos relativos 

às variáveis cinemáticas do movimento do carro e às variáveis elétricas do motor, além de um 

gráfico de referência relativo ao raio de curvatura e/ou do ângulo da pista, todos em relação ao 

tempo, dado em segundos. As variáveis cinemáticas são dadas em m (posição), 

km/h (velocidade), e m/s
2
 (aceleração). As variáveis elétricas são expressas em V (tensão), 

A (corrente), e W (potência). O raio de curvatura é expresso em m (metros) e o ângulo de 

inclinação em º (graus). 

 

4.1 SIMULAÇÃO DO MODELO EM CIRCUITO FECHADO E SIMÉTRICO 

 

Em circuitos para competições automobilísticas as pistas geralmente possuem curvas 

com raios de curvatura entre 15 e 120 m. No caso do kartódromo Ayrton Senna em São Paulo 

as curvas possuem raios de curvatura entre 15 e 30 m. 

A solução do problema de controle ótimo de mínima energia obtida com o PROPT 

para um raio de curvatura de 60 m na Pista_00 é ilustrada pelos gráficos da Figura 19. O 

consumo total resulta em aproximadamente 10292 J para o trajeto de extensão 804 m.  

O gráfico do raio de curvatura apresenta dois valores notáveis. O valor de 60 m 

corresponde à curva propriamente dita enquanto que o valor de 110 m, indicados pelos trecho 

de reta no gráfico, corresponde a um valor suficiente grande para que a restrição de 

velocidade máxima no trecho não esteja ativa. Ou seja, esse valor ou qualquer um maior 

equivale ao movimento sem curva. 

Como a solução encontrada converge com um erro pequeno, todas as restrições são 

atendidas. Tomando-se como referência o gráfico do raio de curvatura ao longo do tempo, 

nota-se que, para respeitar a restrição da velocidade média mínima de 15 km/h ao final do 

percurso, a velocidade instantânea tende sempre a aumentar em um segmento de reta da pista 

ou após uma curva, e diminuir logo antes do início de um trecho em curva. 
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Essa análise se confirma com o gráfico da aceleração que revela essas ações em 

instantes que são próximos aos instantes em que o raio de curvatura se altera. Fica evidente a 

necessidade de acelerar ao sair de uma curva e a situação de frenagem em sua entrada, pois o 

modelo leva em conta a força centrípeta na forma de uma restrição de velocidade máxima 

permitida para que não haja escorregamento lateral, conforme a Equação (80).  Note-se 

também que, aparentemente, a velocidade tende a se estabilizar sempre que o trecho de reta 

ou curva for longo. 

A força contra eletromotriz gerada pelo motor produz uma resistência ao movimento 

que é proporcional à velocidade. A diferença entre a tensão aplicada à armadura do motor e à 

da força contra eletromotriz é quanto será usado de tensão para produzir corrente e, portanto, 

torque. Portanto, sempre que há uma necessidade de aumentar ou diminuir a velocidade do 

movimento, essa diferença é alterada com aspecto análogo ao da aceleração. Note-se também 

que quando a diferença é pequena, também é pequena a corrente no motor. Isso pode ser 

percebido logo depois dos 180 s. Nesse trecho a potência foi levada à aproximadamente zero 

o que corresponderia a uma manobra em que o piloto desliga o circuito de armadura, ou seja, 

o a solução de controle ótimo consegue realizar essa manobra de forma aparente. 

O sistema foi modelado com uma dinâmica de primeira ordem, o que é razoável, pois 

se admitiu que a constante de tempo do circuito de armadura é pequena quando comparada 

com a dinâmica da parte mecânica. Desta forma, alterações na tensão armadura para produzir 

mudança de velocidade aparecem quase que imediatamente refletidas nas curvas da corrente 

e, portanto, da potência.  

Observando o gráfico da potência elétrica pode-se concluir que, sempre que existe a 

necessidade de aumento da velocidade também há um aumento da potência, tal como no 

instante inicial quando o veículo é tirado do repouso. O contrário também é verdade, ou seja, 

sempre que existe a necessidade de diminuição da velocidade também há uma diminuição da -

potência. 
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    Figura 19 - Respostas gráficas para a Pista_00 

  

 

 

     Fonte: Autor 
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Os gráficos da Figura 20 representam a solução do mesmo problema para um raio de 

curvatura de 60 m na Pista_00, porém removendo-se as forças resistivas, exceto apenas por 

aquela causada pela força contra eletromotriz. Ela precisa ser mantida, pois o sinal de controle 

mantém o circuito de armadura ativo e, portanto, a realimentação dada pela força contra 

eletromotriz. O consumo total resulta em aproximadamente 1890 J para o trajeto de extensão 

804 m, ou seja, com uma redução de cerca de 82% no consumo de energia.  

 Esta expressiva diminuição de energia é devida à redução de forças dissipativas. O 

principal gasto energético fica praticamente associado à mudança de regime permanente que 

acontece desde o início até cerca de 30 s (aceleração) e um pouco depois dos 150 s até cerca 

de 170 s. O percurso que corresponde ao início da primeira curva e ao final da segunda curva 

a esse intervalo é percorrido a uma velocidade constante com um consumo muito pequeno de 

energia. Note-se que isso acontece mesmo com alteração de traçado, pois compreende duas 

curvas e um trecho reto. A última aceleração é feita no último trecho que é retilíneo, logo 

depois da curva. 

O problema de otimização não inclui uma restrição para impor que a velocidade final 

da volta seja nula. Normalmente a adição de restrições limita a redução da função objetivo, a 

menos que elas sejam redundantes as outras. Neste exemplo, a solução de controle ótimo 

provavelmente impôs uma velocidade final de 20 km/h, e isto ocorreu para eu pudesse manter 

a velocidade média em 15km/h. É de se esperar que a imposição de velocidade nula na 

chegada implicasse num consumo maior de energia. 

Os resultados percebidos neste cenário sem as forças dissipativas para uma pista plana 

sugerem que a escolha do pneu é uma das questões importantes de projeto. 
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    Figura 20 - Respostas gráficas para a Pista_00, sem forças resistivas 

 

  

 

 
 

     Fonte: Autor 
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4.2 SIMULAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS 

 

Durante a competição não se pode alterar as características do carro. Dimensões, 

sistema de transmissão, fonte de energia e motor devem ser projetados e mantidos. Entretanto, 

situações de troca de pneu e piloto podem ocorrer por necessidade de manutenção ou, no caso 

mais comum, uma parada de box. 

Ao contrário da força de arrasto aerodinâmico, a força devida à resistência ao 

rolamento depende da força peso. Logo, parece razoável investigar o resultado do problema 

de controle ótimo em função da massa do conjunto veículo e piloto. 

Para testar esta dependência, o problema foi resolvido para diferentes massas desde 

0 kg até o dobro do valor nominal da massa do conjunto do Jarvis Mark II. O consumo ótimo 

de energia ao final de uma volta na Pista_00 está mostrado na Tabela 9 e no gráfico de 

soluções da Figura 21, juntamente com o gráfico da função linear ajustada aos dados. Nota-se 

que o consumo de energia tem uma variação aproximadamente linear em função da massa. 

Do gráfico da Figura 21 fica evidente concluir que deve-se utilizar a menor massa 

possível que o regulamento da prova permita. Entretanto, uma análise da variação simultânea 

de outros parâmetros do modelo deve ser feita para uma conclusão mais geral. 

 

Figura 21 - Energia consumida em função da massa 

 

Fonte: Autor 
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      Tabela 9 - Energia consumida em função da massa 

Massa [kg] Energia [J] 

0 4025 

7,3 4554 

14,6 5102 

21,9 5670 

29,2 6260 

36,5 6872 

43,8 7508 

51,1 8181 

58,4 8877 

65,7 9559 

73,0 10292 

80,3 11281 

87,6 11873 

94,9 12605 

102,2 13520 

109,5 15036 

116,8 15393 

124,1 16557 

131,4 17796 

138,7 18157 

146,0 19184 

      Fonte: Autor 

 

 A roda e o tipo de pneu influenciam o aumento da resistência ao movimento, seja pelo 

momento de força gerado no cubo de roda e que sistema de transmissão entrega ao eixo do 

motor quanto pelo aumento da resistência ao rolamento dos pneus com o solo. 

 A seguinte análise avalia o custo de energia ótima em função do raio da roda utilizada. 

A roda de referência no evento de competição energética é a de aro 20”, que implica num 

consumo de energia de referência de aproximadamente 10292 J. Para uma análise mais 

realista, investigou-se diferentes valores comerciais desde aro 16”, com um consumo 
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aproximado de 9064 J, até aro 22”, com um consumo aproximado de 11300 J (vide 

Tabela 10). 

 Os resultados indicam uma dependência aproximadamente linear, e, para mostrar isso 

com mais detalhes, utilizou-se incrementos de 1”, mesmo não correspondendo a valores 

comerciais. O gráfico da Figura 22 mostra que a dependência linear vai até o aro 21”. 

 

       Figura 22 - Energia consumida em função do diâmetro da roda 

  

          Fonte: Autor 

 

        Tabela 10 – Energia consumida para variações do aro de roda 

DIÂMETRO ENERGIA CONSUMIDA [J] 

16” 9064 

17” 9353 

18” 9653 

19” 9962 

20” 10292 

21” 10642 

22” 11300 

         Fonte: Autor 
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 Do gráfico da Figura 22 fica evidente concluir que se deve utilizar o menor raio 

possível que o regulamento da prova permita. Entretanto, uma análise da variação simultânea 

de outros parâmetros do modelo deve ser feita para uma conclusão mais geral, pois por outro 

lado rodas de diâmetros maiores tipicamente levam a forças de resistência ao rolamento 

maiores. 

Uma troca de pneus também influenciará no consumo de energia, dado que a 

resistência ao rolamento depende da interação entre o pneu e o solo e as características solo. 

Para verificar a influência do coeficiente de resistência ao rolamento, este foi alterado para 

cima e para baixo em intervalos de 0,001 em relação ao valor nominal usado no modelo do 

Jarvis Mark II, conforme Tabela 11. 

Os resultados indicam uma dependência aproximadamente linear que pode ser vista 

pelo gráfico da Figura 23. 

 

      Figura 23 - Energia consumida em função do ‘Crr’ 

 

         Fonte: Autor 
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     Tabela 11 – Energia consumida para variações de ‘Crr’ 

Crr ENERGIA CONSUMIDA [J] 

0,00288 8383 

0,00388 9318 

0,00488 10292 

0,00588 11297 

0,00688 12336 

      Fonte: Autor 

 

 Assim como no caso da variação da massa em que a força de resistência ao rolamento 

é proporcional à massa final e o trabalho desta força depende apenas do comprimento da 

trajetória e no caso do diâmetro da roda, o valor do coeficiente de resistência ao rolamento 

tem uma influência expressiva no consumo energético. Portanto, a escolha do tipo de pneu, 

seja para uma condição metereológica, quanto de reposição, deverá ser realizada com critério. 

Esta análise foi feita por meio da variação somente deste parâmetro, mas uma análise da 

variação simultânea com outros parâmetros do modelo deve ser feita para uma conclusão mais 

geral. 

 

4.3 SIMULAÇÃO DO MODELO EM TRAJETO RETILÍNEO COM INCLINAÇÃO 

 

 Em uma pista de competição, normalmente, além das curvas, estão presentes as 

inclinações longitudinais referentes aos aclives e declives. Durante uma volta da competição o 

veículo percorre trechos com inclinações variadas, tal como no kartódromo Ayrton Senna 

que, neste trabalho, foi mapeado em 40 trechos diferentes, embora a inclinação não varie em 

todos os trechos. 

 Para uma análise da influência da inclinação na solução do problema de controle 

ótimo de mínima energia foram simuladas as respostas para os ângulos de -1º (declive), 0º, e 

1º (aclive) em um trecho retilíneo com comprimento total de 804m. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 12. 
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 Tabela 12 – Energia consumida para variações do ângulo de inclinação 

ÂNGULO [º] ENERGIA CONSUMIDA [J] 

-1 457 

0 10109 

1 33338 

         Fonte: Autor 

  

Nota-se pelos dados da Tabela 12 em relação à resposta no plano, que uma inclinação 

da pista, mesmo que pequena como essa analisada, influencia expressivamente na energia 

consumida. 

Situações de aclives geram uma força resistiva ao movimento dada pela projeção da 

força peso na direção do plano inclinado. Portanto, evidentemente, quanto maior o aclive 

maior deverá ser a força do motor para vencer essa e as demais forças. A situação contrária 

ocorre nas situações de declive quando projeção da força peso na direção do plano inclinado 

favorece o movimento do veículo fazendo com que essa força total do motor possa ser menor, 

se isso for favorável para a solução ótima. 

 Para analisar as situações de transições entre trechos com diferentes, foram realizadas 

simulações com as pistas Pista_01 e Pista_02, conforme características descritas no capítulo 

Materiais e Métodos, e os resultados de consumo energético são mostrados na Tabela 13. 

 

     Tabela 13 – Energia consumida na Pista_01 e Pista_02 

PISTA ENERGIA CONSUMIDA [J] 

Pista_01 11982 

Pista_02 11718 

      Fonte: Autor 

 

 Conforme dados da Tabela 13 é possível identificar que a condição de pista que inicia 

com trechos de plano e declive, implica uma pequena vantagem energética se comparada com 

a pista que inicial com plano e aclive. Os gráficos relevantes desta análise aparecem na 

Figura 24 para a Pista_01 e na Figura 25 para a Pista_02. 
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 Em ambas as Figuras 24 e 25, o primeiro gráfico representa as inclinações ao longo do 

tempo para serem usadas como referência da análise das variáveis cinemáticas do movimento 

e das variáveis elétricas do problema. Note-se que pode ser útil fazer as mesmas análises em 

função da posição da pista ao invés do tempo do percurso, mas que isso pode ser feito 

facilmente, pois o gráfico da posição ao longo do tempo faz esse mapeamento. 

 Ao atingir aclives o veículo sofrerá o aumento da força resistiva devido a inclinação. 

Pode ser intuitivo para o piloto tentar compensar isso aplicando uma tensão maior no motor 

para produzir um torque maior, porém o gráfico da tensão mostra que a solução ótima para 

esta pista implica em não tentar fazer essa compensação e deixar que a velocidade seja 

reduzida temporariamente. Já no trecho em declive nota-se que a solução ótima implica em 

usar a força gerada pelo peso e lentamente aumentar a tensão aplicada ao motor. Com esse 

aumento progressivo, porém lento a tensão aplicada tende a ficar muito próxima da força 

contra eletromotriz fazendo com que a corrente fica praticamente nula, implicando numa 

potência elétrica também muito pequena nesse trecho entre 110 e 140 s, aproximadamente. 

Ou seja, essa estratégia por trás da solução ótima é equivalente ao piloto cortar a alimentação 

do motor. Entenda-se como cortar a alimentação o fato de interromper a passagem de corrente 

no motor ao invés de anular a tensão fornecida ao motor, pois mesmo que a tensão fornecida 

seja nula, pode haver circulação de corrente devido à força contra eletromotriz, produzindo 

uma ação contrária ao movimento. 
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    Figura 24 - Respostas gráficas para a Pista_01 

           

           

 

   Fonte: Autor 
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Na Figura 25 é possível analisar a resposta obtida para a Pista_02 a qual tem 

inclinação simétrica em relação a Pista_01. Com isso pode-se avaliar a resposta para a 

condição em que o primeiro trecho de inclinação é um declive. 

Observando os gráficos da Figura 25 conclui-se que as observações e conclusões feitas 

em relação da Pista_01 são análogas para a Pista_02 também. Durante o declive a potência 

drasticamente reduzida entre 30 e 55s por meio da estratégia de anular a corrente de 

armadura. No aclive a tensão de armadura é mantida praticamente constante fazendo com que 

a velocidade seja reduzida, voltando a crescer no plano logo depois do aclive, mas não pelo 

aumento da tensão de armadura e sim pela diminuição das forças resistivas. 

Pela análise dos gráficos das Figuras 24 e 25 somos induzidos a formular uma regra prática de 

como lidar com aclives e declives a fim de minimizar o consumo energético. Entretanto, não 

se pode generalizar o que foi observado só por meio dessas duas situações particulares.   
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   Figura 25 - Respostas gráficas para a Pista_02 

 

 

 

     Fonte: Autor 
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4.4  SIMULAÇÃO NA PISTA DO KARTÓDROMO AYRTON SENNA 

 

 Após as respostas obtidas com as simulações nas pistas virtuais de teste, o problema 

de controle ótimo de mínima energia foi resolvido com os dados que caracterizam a pista do 

kartódromo Ayrton Senna e denominada aqui como Pista_k. 

 Os diferentes raios de curvatura e as diferentes inclinações longitudinais para cada um 

dos 40 trechos da pista foram explicitamente considerados na formulação do problema de 

otimização. No levantamento feito, as curvaturas e inclinações foram consideradas constantes 

dentro de um mesmo trecho o que pode implicar em descontinuidade desses valores de trecha 

para trecho. Para suavizar essas descontinuidades esses dados foram interpolados tanto na 

codificação do problema de controle ótimo como na representação da solução por meio de um 

diagrama Simulink. 

 A solução do problema de controle ótimo para a Pista_k está representada por meio 

dos gráficos da Figura 26.  

 Nota-se pelo gráfico da velocidade que a solução ótima implica em manter o veículo 

numa velocidade praticamente constante durante todo o trajeto da pista que corresponde, 

aproximadamente, à velocidade limite imposta pelas curvas de menor raio de curvatura. 

Aparentemente as poucas alterações em relação a isso, tal como no trecho de 160 a 190 s, 

sejam para permitir atender à velocidade média mínima do final da prova. 

 Embora a velocidade tenha se mantido praticamente constante também no trecho que 

vai de 80 a 130 s, foi necessária uma atuação transitória da tensão de armadura com 

oscilações, possivelmente para compensar a intensa variação simultânea do raio de curvatura 

e da inclinação nesse trecho. 

Nos trechos de declive a força a favor do movimento contribui para um ganho de 

velocidade, tal como no trecho de 80 a 90 s, e mesmo quando o trecho também é de curva, tal 

como aquele entre 160 e 165 s. Em ambas as situações a potência fornecida pelo motor pode 

ser relativamente pequena.  

 As análises feitas com as pistas elementares apenas com variação de raio de curvatura 

e somente com variação da inclinação podem não ser confirmadas em todo o trajeto já que 

alterações simultâneas ocorrem em vários trechos. Note-se, por exemplo, o que acontece nos 

últimos dois trechos retilíneos. Num deles a potência sofre uma diminuição exponencial até 

praticamente zero, enquanto que no outro trecho a potência é incrementada quase linearmente 

até o maior valor de potência durante o movimento sobre a pista. Ou seja, é difícil extrair da 

solução ótima recomendações heurísticas de condução. 
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    Figura 26 - Respostas gráficas para a pista do kartódromo 

 

 

 

     Fonte: Autor 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho investigou a condução de veículos elétricos de competição em provas de 

eficiência energética. Essas provas estimulam a melhoria nos projetos dos veículos e de seus 

componentes, assim como o banco de baterias. 

A metodologia proposta para tanto foi por meio de um problema de controle ótimo 

incluindo as restrições físicas e as exigências do regulamento da prova. Utilizou-se um 

modelo dinâmico simplificado que captura somente a dinâmica longitudinal do movimento 

em função da inclinação da pista, porém curvas também foram analisadas de forma indireta 

pela adição de uma restrição ao problema que reflete a máxima aceleração normal permitida 

antes que o pneu escorregue lateralmente. 

Os parâmetros do modelo do veículo foram baseados no veículo Jarvis Mark II de 

competição energética da FATEC Santo André. Entretanto, isso foi feito apenas para se usar 

uma referência real, mas nenhuma validação explícita do modelo foi feita de fato. 

O problema de controle ótimo associado ao problema de minimização de energia 

durante a condução foi transformado num problema de otimização paramétrica não linear 

discreto e resolvido por ferramentas comerciais. Embora essa transcrição pudesse ser feita 

manualmente, utilizou-se um software comercial que realiza essa tradução, o PROPT. A 

variável de controle utilizada é a tensão do motor em função da posição do veículo na pista, 

ou seja, a solução do problema gera um mapa ótimo de qual tensão deve ser aplicada ao motor 

em cada posição da pista. De fato, a solução do problema de controle ótimo fornece os valores 

de tensão do motor ao longo do tempo, porém também fornece toda a informação cinemática 

do movimento ao longo do tempo. Desta forma, é imediato obter o mapa de tensões em 

relação à posição do veículo ao longo da pista. Vale dizer que a solução obtida com a 

metodologia proposta é de um controle em malha aberta e nenhuma correção é aplicada caso a 

condução não seja aquela prevista. Caso isso ocorra, o problema de controle ótimo deve ser 

resolvido novamente a partir daquele ponto. 

A metodologia foi aplicada preliminarmente em pistas triviais planas e depois em 

pistas retilíneas com diversas inclinações constantes por trecho. Estas análises visaram 

estabelecer condições mais notáveis do que se pode encontrar em pistas reais de competição. 

Mesmo nessas pistas elementares foi possível perceber que a solução ótima pode não ser 

intuitiva. Notou-se, por exemplo, que a estratégia ótima para pistas retilíneas corresponde a 

não se importar com a redução de velocidade nos aclives e fazer acelerações nos declives por 

meio, principalmente, da ação da força peso. 
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A metodologia proposta foi aplicada também às condições de uma pista real de 

competição com as restrições da Maratona Universitária de Eficiência Energética. A pista 

utilizada é a do kartódromo Ayrton Senna em São Paulo cujo trajeto foi mapeado em 40 

trechos para a determinação dos raios de curvatura e da inclinação da pista.  Quando a 

metodologia foi aplicada para essa pista, o problema de controle ótimo resultou em curvas 

cuja análise não é tão simples como a das pistas elementares. Percebeu-se com isso que o 

procedimento proposto não pode ser facilmente convertido num conjunto de regras de 

condução, ou seja, para garantir a máxima eficiência energética é importante formular e 

resolver um problema de controle ótimo. 

Embora o problema de condução tenha formulado a partir de parâmetros fixo do 

modelo, pode-se avaliar algumas questões de projeto. Para tanto o problema foi resolvido para 

uma dada pista, porém para vários valores de um determinado parâmetro. Investigou-se a 

influência da massa do conjunto, do raio da roda do veículo, e do coeficiente de resistência ao 

rolamento. Percebeu-se que, na faixa de valores investigados, as dependências são 

praticamente lineares, porém intensas. Ou seja, pode-se concluir que se justificam os esforços 

na melhoria do projeto do veículo com vistas à minimização da energia. Note, entretanto, que 

a variação de um único parâmetro por vez permite avaliar apenas a sensibilidade daquele 

parâmetro na resposta, mas não permite avaliar o impacto da variação combinada de 

parâmetros. 

Como continuidade deste estudo propõe-se a validação no modelo com o veículo 

Jarvis Mark II e aplicação da metodologia num caso real de competição de eficiência 

energética. Na sequência propõe-se também melhorias no modelo utilizando um modelo 

dinâmico de duas rodas com uma representação realista do pneu. Isto permitirá investigar o 

problema do traçado de condução sobre uma pista de determinada largura. Embora existam 

recomendações típicas do traçado de condução, recomenda-se investigar a solução ótima 

simultânea do problema de condução e de traçado.  
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APÊNDICE A – Posicionamento da pista do kartódromo 
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  Tabela 14 – Raio de curva e inclinações da pista do kartódromo 

PONTO POSIÇÃO (m) RAIO (m) ALTURA (m) INCLINAÇÃO (°) 

0 0 200 0,09   0,00 

1 20 200 0,05 - 0,13 

2 40 200 0,04 - 0,02 

3 60 200 0,11   0,19 

4 80 200 0,00 - 0,31 

5 100 200 0,16    0,47 

6 120 200 0,17    0,01 

7 140 200 0,14 - 0,08 

8 160 200 0,21    0,20 

9 180 200 0,43    0,63 

10 200 200 0,74    0,89 

11 220 200 1,02    0,82 

12 240 200 1,40    1,07 

13 260 200 1,66    0,75 

14 280 16,5 1,80    0,40 

15 300 16,5 1,84    0,11 

16 320 200 1,59 - 0,72 

17 340 200 0,37 - 3,49 

18 360 200 1,08   2,04 

19 380 100 1,12   0,09 

20 400 200 1,09 - 0,08 

21 420 200 1,30    0,61 

22 440 200 1,09 - 0,61 

23 460 200 1,38    0,84 

24 480 16,5 1,18 - 0,58 

25 500 200 1,57    1,12 

26 520 200 1,74    0,48 

27 540 200 1,91    0,51 

28 560 200 1,86 - 0,16 

29 580 200 1,74 - 0,34 

30 600 200 1,51 - 0,66 

31 620 200 1,27 - 0,69 

32 640 200 0,99 - 0,82 

33 660 18,65 0,70 - 0,81 

34 680 18,65 0,28 - 1,21 

35 700 200 0,06 - 0,63 

36 720 200 0,01 - 0,15 

37 740 200 0,03    0,07 

38 760 200 0,05    0,05 

39 780 200 0,05    0,00 

40 804 200 0,67    1,47 

    Fonte: Autor “adaptado de” Equipe FATEC Santo André, Paulo, 2013 
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APÊNDICE B – Código em Matlab do problema de controle ótimo 
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%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                    MODELO PARA VEÍCULO ELÉTRICO                      % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Objetivo: Eficiência energética em provas de competição              % 
% Competição analisada: Maratona Universitária de Eficência Energética % 
% Local da prova: Kartódromo Ayrton Senna                              %  
% Modelo utilizado: JARVIS MARK II                                     % 
% Instituição de ensino: FATEC - Santo André                           % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                    INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA                          % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Limpa buffer e tela inicial do Matlab.                               % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
clear all 
warning off 
clc 

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                 DECLARAÇÕES E DEFINIÇÕS INICIAIS DO PROPT            % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Declaração de estados, controles e fase.                             % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
toms t 
toms t_f 

  
no = 150;     
p  = tomPhase('p', t, 0, t_f, no);     

  
setPhase(p); 

  
tomStates x1 x2 
tomControls u 

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                           ESTIMATIVA INICIAL                         % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Estima inicialmente uma previsão de resultado para o controle ótimo. % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
x0={  t_f == 50  
      collocate( {x1==402; x2==2} ) 
      icollocate( u==0 )              }; 

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                       DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS                        % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Declara variáveis globais e específicas utilizadas para a solução.   % 
% Declaradas varíaveis estáticas e dinâmicas.                          % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
vm = x1(t_f)/t_f;           %velocidade média do veículo ao final do 

percurso de prova 
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%---------------------------------------------------------------------% 
% Variáveis do modelo do trajéto.                                     % 
%---------------------------------------------------------------------% 

  
%---------------------------------------------------------------------% 
% Identificação dos trechos que compõem a pista.                      % 
%---------------------------------------------------------------------% 

  
trecho_t  = 804; 
trecho1   =  20; 
trecho2   =  40; 
trecho3   =  60; 
trecho4   =  80; 
trecho5   = 100; 
trecho6   = 120; 
trecho7   = 140; 
trecho8   = 160; 
trecho9   = 180; 
trecho10  = 200; 
trecho11  = 220; 
trecho12  = 240; 
trecho13  = 260; 
trecho14  = 280; 
trecho15  = 300; 
trecho16  = 320; 
trecho17  = 340; 
trecho18  = 360; 
trecho19  = 380; 
trecho20  = 400; 
trecho21  = 420; 
trecho22  = 440; 
trecho23  = 460; 
trecho24  = 480; 
trecho25  = 500; 
trecho26  = 520; 
trecho27  = 540; 
trecho28  = 560; 
trecho29  = 580; 
trecho30  = 600; 
trecho31  = 620; 
trecho32  = 640; 
trecho33  = 660; 
trecho34  = 680; 
trecho35  = 700; 
trecho36  = 720; 
trecho37  = 740; 
trecho38  = 760; 
trecho39  = 780; 
%trecho40  = 804; 

  
Breakpoints = [    0  
                trecho1   
                trecho2   
                trecho3   
                trecho4   
                trecho5   
                trecho6   
                trecho7   
                trecho8 
                trecho9   
                trecho10   
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                trecho11   
                trecho12   
                trecho13   
                trecho14   
                trecho15   
                trecho16 
                trecho17 
                trecho18   
                trecho19   
                trecho20   
                trecho21   
                trecho22   
                trecho23   
                trecho24 
                trecho25 
                trecho26   
                trecho27   
                trecho28   
                trecho29   
                trecho30   
                trecho31   
                trecho32 
                trecho33 
                trecho34   
                trecho35   
                trecho36 
                trecho37   
                trecho38 
                trecho39 ]; 

  
%---------------------------------------------------------------------% 
% Ângulos de inclinação longitudinal da pista.                        % 
%---------------------------------------------------------------------%             

             
%alfa  =       0;                 %ângulo de inclinação longitudinal do 

trajéto completo para teste de alfa'n' 
alfa1  =  -0.13;                 
alfa2  =  -0.02;                  

alfa3  =   0.19;                  

alfa4  =  -0.31;                  

alfa5  =   0.47;                  

alfa6  =   0.01;                  

alfa7  =  -0.08;                  

alfa8  =    0.2;                  

alfa9  =   0.63;                  

alfa10 =   0.89;                  

alfa11 =   0.82; 
alfa12 =   1.07; 
alfa13 =   0.75; 
alfa14 =    0.4; 
alfa15 =   0.11; 
alfa16 =  -0.72; 
alfa17 =  -3.49; 
alfa18 =   2.04; 
alfa19 =   0.09; 
alfa20 =  -0.08; 
alfa21 =   0.61; 
alfa22 =  -0.61; 
alfa23 =   0.84; 
alfa24 =  -0.58; 
alfa25 =   1.12; 
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alfa26 =   0.48; 
alfa27 =   0.51; 
alfa28 =  -0.16; 
alfa29 =  -0.34; 
alfa30 =  -0.66; 
alfa31 =  -0.69; 
alfa32 =  -0.82; 
alfa33 =  -0.81; 
alfa34 =  -1.21; 
alfa35 =  -0.63; 
alfa36 =  -0.15; 
alfa37 =   0.07; 
alfa38 =   0.05; 
alfa39 =      0; 
alfa40 =   1.47; 

  
Table_alfa = [  alfa1 
                alfa2 
                alfa3 
                alfa4 
                alfa5 
                alfa6 
                alfa7 
                alfa8 
                alfa9 
                alfa10 
                alfa11 
                alfa12 
                alfa13 
                alfa14 
                alfa15 
                alfa16 
                alfa17 
                alfa18 
                alfa19 
                alfa20 
                alfa21 
                alfa22 
                alfa23 
                alfa24 
                alfa25 
                alfa26 
                alfa27 
                alfa28 
                alfa29 
                alfa30 
                alfa31 
                alfa32 
                alfa33 
                alfa34 
                alfa35 
                alfa36 
                alfa37 
                alfa38 
                alfa39 
                alfa40  ];  

             
alfa = interp1(Breakpoints,Table_alfa,x1,'spline');     

sind_a  = sin(alfa*pi/180); 
cosd_a  = cos(alfa*pi/180); 
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%---------------------------------------------------------------------% 
% Raios de curvatura da pista.                                        % 
%---------------------------------------------------------------------% 

  
romax = 10000;              %raio maximo em 'm' considerado como reta o 

percurso do modelo 
ro1   = 200 
ro2   = 200 
ro3   = 200 
ro4   = 200 
ro5   = 200 
ro6   = 200 
ro7   = 200 
ro8   = 200 
ro9   = 200; 
ro10  = 200; 
ro11  = 200; 
ro12  = 200; 
ro13  = 200; 
ro14  = 16.5; 
ro15  = 16.5; 
ro16  = 200; 
ro17  = 200; 
ro18  = 200; 
ro19  = 100; 
ro20  = 200; 
ro21  = 200; 
ro22  = 200; 
ro23  = 200; 
ro24  = 16.5; 
ro25  = 200; 
ro26  = 200; 
ro27  = 200; 
ro28  = 200; 
ro29  = 200; 
ro30  = 200; 
ro31  = 200; 
ro32  = 200; 
ro33  = 18.65; 
ro34  = 18.65; 
ro35  = 200; 
ro36  = 200; 
ro37  = 200; 
ro38  = 200; 
ro39  = 200; 
ro40  = 200; 

  
Table_ro = [  ro1  
              ro2 
              ro3 
              ro4 
              ro5 
              ro6 
              ro7 
              ro8 
              ro9 
              ro10 
              ro11 
              ro12 
              ro13 
              ro14 
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              ro15 
              ro16 
              ro17 
              ro18 
              ro19 
              ro20 
              ro21 
              ro22 
              ro23 
              ro24 
              ro25 
              ro26 
              ro27 
              ro28 
              ro29 
              ro30 
              ro31 
              ro32 
              ro33 
              ro34 
              ro35 
              ro36 
              ro37 
              ro38 
              ro39 
              ro40  ];  

           
ro = interp1(Breakpoints,Table_ro,x1,'nearest');    % 

nearest,linear,spline,pchip,cubic 

  
%% -------------------------------------------------------------------% 
% Variáveis do modelo do veículo.                                     % 
%---------------------------------------------------------------------% 

  
MV    = 23;                   %massa do veículo em 'kg' 
MP    = 50;                   %massa do piloto em 'kg' 
ML    = 0;                    %massa do lastro de compensação em 'kg' 
M     = MV+MP+ML;             %massa do conjunto (veículo + piloto) em 'kg' 

  
MI    = 1.03;                 %fator de correção para massa inercial 

conforme ABNT NBR10312 

  
Crr   = 0.002;%0.00488;              %coeficiente de atrito ao rolamento 

(pneu de bike Conti GP 3000 em pista de autódromo ##### 68s to stop) 
r     = (0.0254*20)/2;        %((relação pol em 'm' * diâmetro em pol) / 2) 

= raio da roda do veículo em 'm' 
dpneu = 0.003317;             %distância de contato do penu em 'm' 

(considerado do modelo a área quadrada de 55mm²) 
mi    = 0.15;                 %atrito estático (dpneu/r)*fmi 

  
g     = 9.8;                  %aceleração da gravidade 

  
Cd    = 1.2;                  %coeficiente de arrasto aerodinâmico (para 

veículos esportivos Cd = 1.2) 
dar   = 1.204;                %densidade do ar em 'kg/m³' (para 20ºC e 

1atm, dar = 1.204) 
AV    = 0.34;                 %área da superfície frontal do veículo em 

'm²' 
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fate  = mi*M*g;               %atrito seco 
frr   = Crr*M*g;              %força resistiva ao rolamento 
f2    = 0.5*Cd*dar*AV;        %coeficiente da força resistiva aerodinâmica 

  
km    = 1.18542992096;        %constante mecânica do motor motor 
R     = ((36^2)/350);         %resistência da armadura do motor 
i     = u/R - (km/(R*r))*x2;  %corrente da armadura do motor 
Pot   = u*i;                  %potência elétrica consumida pelo motor 

  
vcc_max = 42;                 %máxima tensão da fonte de energia 
icc_max = 20;                 %máxima corrente da fonte de energia 

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                       EQUACIONAMENTO DO MODELO                       % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Equações características baseadas nas declarações de variáveis.      % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
      vmax = sqrt(  ro*mi*g*cosd_a  ); 

       
      f0 = ifThenElse( x2, 'gt', 0, frr,  0,   0.1);          

       
      acel = ((km/(r*R))*u - (km^2/(r^2*R))*x2 - f0*cosd_a - f2*x2^2 - 

M*g*sind_a)/(M*MI);  
 

%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                        EQUAÇÕES DIFERENCIAIS                         % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Declaração das equações diferenciais do modelo.                      % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
ceq = { collocate( dot(x1) ==  x2  ) 
        collocate( dot(x2) ==  acel) }; 

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                             RESTRIÇÕES                               % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Condições de restrição para a soluçõa do contorle ótimo.             % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     

     
cbox={  +(15/3.6) <=  final(x1/t_f)  <= +(45/3.6) 
                0 <=  icollocate(u)  <= +36              %tensão máxima do 

motor 
                0 <=  collocate(i)   <= +(350/36)        %corrente máxima 

do motor 
                0 <=  collocate(x2)  <= collocate(vmax)  %vmax varia 
                0 <=  collocate(Pot) <= 350              %máxima potência 

do motor 
     };   
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%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                          LIMITES DE CONTORNO                         % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Limites de contorno para a solução do controle ótimo.                % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
cbnd={  initial({x1==0;    x2==0}) 
          final({x1==trecho_t})         };    % x2_final não precisa ser 

zero; percurso total de 6432m  

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                            FUNÇÃO OBJETIVO                           % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Função objetivo que visa a variável a ser minimizada.                % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%       

       
objective = integrate(Pot);                   % só potência   

  
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                          SOLUÇÃO DO PROBLEMA                         % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Solução do problema de controle ótimo.                               % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
options = struct; 
options.name = 'Eficiência Energética'; 
options.scale = 'auto'; 
%######################################### 
options.Prob.SOL.optPar(30) = 200000; 
options.Prob.SOL.optPar(36) = 5000; 
%######################################### 
solution = ezsolve(objective, {cbox, cbnd, ceq}, x0, options); 

  
t      = subs(collocate(t),solution); 
t_f    = subs(collocate(t_f),solution); 
x1     = subs(collocate(x1),solution); 
x2     = subs(collocate(x2),solution); 
vm     = subs(collocate(vm),solution); 
i      = subs(collocate(i),solution); 
Pot    = subs(collocate(Pot),solution); 
u      = subs(collocate(u),solution); 
mi     = subs(collocate(mi),solution); 
Crr    = subs(collocate(Crr),solution); 
alfa   = subs(collocate(alfa),solution); 
%beta  = subs(collocate(beta),solution); 
M      = subs(collocate(M),solution); 
ro     = subs(collocate(ro),solution); 
km     = subs(collocate(km),solution); 
r      = subs(collocate(r),solution); 
R      = subs(collocate(R),solution); 
g      = subs(collocate(g),solution); 
%fate  = subs(collocate(fate),solution); 
f0     = subs(collocate(f0),solution); 
f2     = subs(collocate(f2),solution); 
vmax   = subs(collocate(vmax),solution); 
acel   = subs(collocate(acel),solution); 
J      = subs(collocate(objective),solution); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                                GRÁFICOS                              % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Plota os gráficos de resultados e parâmetros.                        % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
figure(1) 
positionVector2 = [0.1, 0.1, 0.77, 0.23]; 
subplot('Position',positionVector2) 
    plot(t,ro,'d-',t,alfa*25,'*-'); 
    legend('ro','alfa'); 
    ylabel('Raio [m] / Alfa (a/25) [º]');grid            
    print('-depsc','ra_Pista_k.eps')  
    print('-dtiff','-r300','ra_Pista_k.tif')   

  
figure(2) 
subplot(3,1,1) 
    plot(t,x1,'*-'); 
    %legend('x1'); 
    ylabel('Posição [m]');grid   
subplot(3,1,2) 
    plot([0 t(end)],[vm(end) vm(end)]*3.6,'d-g',[0 t(end)],[15 15],'s-

r',t,vmax*3.6,'o-c',t,x2*3.6,'*:b' ) 
    legend('vmédio','vmin','vmax'); 
    ylabel('Velocidade [km/h]');grid   
subplot(3,1,3) 
    plot(t,acel,'*-') 
    %legend('acel'); 
    ylabel('Aceleração [m/s^2]');grid  
    print('-depsc','varcin_Pista_k.eps')    
    print('-dtiff','-r300','varcin_Pista_k.tif')   

     
figure(3)     
subplot(3,1,1) 
    plot(t,x2*1.18542992096*3.6,'d-r',t,u,'*-'); 
    legend('x2*km'); 
    ylabel('Tensão Elétrica [V]');grid 
subplot(3,1,2) 
    plot(t,i,'*-'); 
    %legend('i'); 
    ylabel('Corrente Elétrica [A]');grid 
subplot(3,1,3) 
    plot(t,i.*u,'*-'); 
    %legend('Pot'); 
    ylabel('Potência Elétrica [W]');grid 
    print('-depsc','varele_Pista_k.eps')  
    print('-dtiff','-r300','varele_Pista_k.tif')  

     
     x1(end)/t_f(end)*3.6 
    ((15.0/3.6)^2)/(0.03*9.81)  % ro.cos(alfa) de 60m equivale a vmax de 15 

km/h 

     
    break  
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%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                          GRÁFICOS AUXILIARES                         % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Plota os gráficos de resultados e parâmetros.                        % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
figure(2) 
    plot(t,alfa,'*-') 

  
figure(3) 
    plot(t,ro,'*-') 

  
figure(4) 
    plot(t,u,'*-') 

  
figure(5) 
    plot(t,Pot,'*-')    

  
    break     

     
%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                               SIMULINK                               % 
%----------------------------------------------------------------------% 
% Carrega dados para a simulação no Simulink.                          % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
    dados1m     
    sim('valida1s') 
    valida1s     
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APÊNDICE C – TOMLAB - PROPT 
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O PROPT é um pacote de software do TOMLAB destinado a resolver problemas de 

otimização dinâmica sem ter que nos preocupar com a solução convencional da matemática e 

que geralmente são descrito por: 

- Um modelo de espaço de estados de um sistema que pode ser um conjunto de equações 

diferenciais ordinárias (ODE) ou equações diferenciais algébricas (DAE).  

- Condições iniciais e/ou finais.  

- Uma função custo, ou seja, um valor escalar que depende das trajetórias de estado e da 

função de controle.  

- As equações e as variáveis adicionais, por exemplo, relacionam as condições iniciais e finais 

para entre si.  

Uma vez que o problema tenha sido corretamente definido, o PROPT irá executar em 

ordem todos os passos necessários para retornar uma solução através de métodos de colocação 

pseudoespectral (e outras opções) para a solução de problemas de controle ótimo. Isto 

significa que a solução é um polinomial, e este satisfaz as equações diferenciais algébricas 

DAE e o caminho com restrições nos pontos de colocação. A opção padrão é a utilização de 

pontos de Gauss como pontos de colocação, embora o usuário possa especificar qualquer 

conjunto de pontos a ser utilizado.  

O código é escrito de forma geral e permite uma DAE ao invés de uma EDO 

formulada com restrições de caminho, logo a estimativa de parâmetros para sistemas 

dinâmicos está intrinsecamente suportada pela estrutura das variáveis de decisão escalar que 

poderá ser introduzida na formulação. 
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Para ilustrar a utilização do PROPT, considere um problema de controle de tempo 

mínimo com atrito de Coloumb proposto por Driessen (2000). O problema consiste em 

encontrar u(t) no intervalo [0; t_f ] que minimiza: 
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Sujeito a: 
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As linhas de código a seguir codificam o problema dado no padrão do PROPT. Note 

que, como era esperado, a solução do controle é do tipo bang-bang conforme pode ser 

visualizado nas Figuras 27 e 28. 

 

% Configuração do Problema 

 

toms t 

toms t_f 

p = tomPhase(‘p’, t, 0, t_f, 60); 

setPhase(p); 

tomStates q qdot 

tomControls u 

 

% Estimativa Inicial 

x0 = {t_f == 1, icollocate(q == -t)}; 

 

% Restrições Algébricas 

cbox = {   -2 <= collocate(u) <= 2 

0.01 <= t_f                 }; 

 

% Restrições nas Extremindades 

cbnd = { initial({q == 0;  qdot == 1}),  

         final(  {q == -1, qdot == 0})  }; 

 

% Restrições Dinâmicas 

ceq = collocate({ 

dot(q) == qdot 

dot(qdot) == u-sign(qdot)}); 

 

% Função Objetivo 

objective = t_f; 

 

%Solução do problema 

options = struct; 

options.name = 'Coloumb Friction 1'; 

constr = {cbox, cbnd, ceq}; 

solution = ezsolve(objective, constr, x0, options); 

 

t  = subs(collocate(p,t),solution); 

q = subs(collocate(p,q),solution); 

qdot = subs(collocate(p,qdot),solution); 

u = subs(collocate(p,u),solution); 

% Resultados gráficos 

subplot(2,1,1) 

plot(t,q,'*-',t,qdot,'*-'); 

legend('q','qdot'); 

 

subplot(2,1,2) 

plot(t,u,'+-'); 

legend('u'); 
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 A Figura 27 é a representação gráfica das variáveis de estado em que é possível 

visualizar a posição (m) em função do tempo (s). 

 

Figura 27 – Solução do problema via PROPT: Variáveis de estado 

 

Fonte: TOMLAB Optmization, 2010, p. 109 

 

Na Figura 28 tem-se a representação da entrada de controle em que é possível 

visualizar a força (N) em função do tempo (s). 

 

Figura 28 - Solução do problema via PROPT: Controle 

 

Fonte: TOMLAB Optmization, 2010, p. 109 

 


