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Resumo 

 

A competição Formula Student foi criada com o objetivo de alunos de engenharia de várias 

universidades projetarem um protótipo de veículo para competirem entre si. As equipes devem 

seguir o regulamento da competição que impõe várias regras, principalmente para garantir a 

segurança e integridade de todos os envolvidos. O objetivo desse trabalho foi otimizar a 

distribuição de conjugado nas rodas uma vez que o protótipo possui um motor elétrico acoplado 

a cada roda traseira. O alto conjugado desenvolvido pelos motores elétricos gera dificuldades 

de tração, surgindo a necessidade de controle, das forças longitudinal e lateral sofridas pelo 

pneu. O uso de dois motores proporciona também a possibilidade de um controle de yaw rate 

do veículo, aumentando a velocidade do carro nas curvas. Foi desenvolvido um modelo para 

simulação em ambiente do software Matlab/Simulink e posteriormente foi transformado em 

código C para ser compilado na central de controle do protótipo com a ajuda do toolbox Matlab 

Embedded Coder. 

 

Palavras-chaves: Controle de tração. Torque vectoring. Dinâmica veicular.  
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Abstract 

 

Formula Student is competition created with the purpose to encourage students from various 

universities designing a prototype vehicle to compete among themselves. The teams must 

follow the rules imposed by the competition, mainly to ensure the security and integrity of 

everyone involved. The aim of this study was to optimize the distribution of torque at the wheels 

by exploiting the fact that the prototype has two electric motors coupled to the rear wheels. The 

high torque generated by the electric motor generates traction difficulties arising the need of a 

control, which can be done by analyzing the longitudinal and lateral forces suffered by the tires. 

The use of two engines also provides the possibility of a yaw rate control, which increases the 

vehicle speed when cornering. A model was built and simulated in the software 

Matlab/Simulink and it will be transformed into C code to be compiled in the control central of 

the prototype with the help of Matlab toolbox Embedded Coder. 
 

Key-words: Traction control. Torque vectoring. Vehicle dynamics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Relevância do tema em investigação 
 

O efeito estufa juntamente com o problema da escassez dos recursos energéticos de 

origem fóssil, vem sido discutido em vários encontros mundiais. Leis cada vez mais rígidas 

vêm sendo implementadas para controlar as emissões dos veículos com motores de combustão 

interna em praticamente todos os países. Apesar disso, essas restrições não são soluções 

definitivas para o problema. Essas legislações controlam apenas os gases gerados pela queima 

incompleta do combustível como, por exemplo: HC, CO, NOx e aldeídos. Esse controle 

acontece para todos combustíveis utilizados nos motores ciclo Otto, sendo eles a gasolina 

(Benzina), a gasolina comum encontrada em todos os postos de gasolina brasileiros com 22% 

de etanol em sua constituição (E22), o etanol (E100) e o gás natural veicular (GNV). Já para os 

motores do ciclo diesel, existe também um limite imposto pela emissões de particulados, que 

estão presentes em quantidade significativa na queima do óleo Diesel. O CO2, principal 

causador do efeito estufa, não tem controle legislativo no Brasil. 

  O baixo rendimento dos motores ciclo Otto, cerca de 25%, também é motivo de críticas. 

Os motores ciclo diesel têm um melhor rendimento, porém vêm perdendo sua eficiência com a 

implementação de novas legislações de emissões que impõe a obrigatoriedade de se utilizar 

sistemas de tratamento dos gases de escape como EGR - Exhaust Gas Recirculation, injeção de 

Uréia e filtro de particulados. O uso dos motores de combustão interna se torna cada vez mais 

restrito, diminuindo sua eficiência e questionando sua viabilidade.  Nesse contexto, os veículos 

elétricos com seu alto rendimento vêm se tornando uma solução para este problema ambiental, 

principalmente, pela não emissão de poluentes. 

Paralelamente ao aumento das restrições legislativas aos motores de combustão interna, 

a população mundial continua a crescer. Estima-se que nos próximos 50 anos, ela passe de 7 

para 10,5 bilhões de habitantes [NATIONAL GEOGRAPHIC 2011]. Neste mesmo período, 

estima-se, também, que o número de veículos aumente, ultrapassando o atual valor de um bilhão 

[CHAN 2004]. Portanto, como a grande maioria destes veículos é movida por motores de 

combustão interna, uma futura crise de petróleo pode gerar grandes problemas sócio-

econômicos. 
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O desenvolvimento de meios de transporte sustentáveis contribui, indubitavelmente, 

para a solução deste problema. Uma solução alternativa para os motores de combustão interna 

passou a ser vista com uma nova perspectiva, gerando a necessidade de um maior incentivo 

para acelerar este processo. Uma grande fonte de desenvolvimento de pesquisa são as 

universidades, e que, na grande maioria dos países desenvolvidos, são uma grande opção de 

investimento das indústrias para a concretização das ideias emergentes. Com isso em mente, o 

desenvolvimento de veículos elétricos passou a ganhar novos contornos, vindo de forma 

acelerada para satisfazer as necessidades do mercado. Além disto, surgem também, nesta área 

de desenvolvimento, novas tecnologias que podem ser aplicadas à área emergente. 

Os carros movidos a propulsores elétricos possuem uma série de vantagens em relação 

aos motores de combustão interna. O uso de mais de um motor por veículo junto com a 

flexibilidade de controle proporcionada pelos motores elétricos geram uma grande variedade 

de assistências para o condutor. Isto faz com que o veículo tenha um melhor desempenho, 

podendo, ainda, gerar grandes reduções em tempo de volta para as aplicações do automobilismo.   

Em vários carros comercializados, hoje em dia, é possível encontrar uma variedade de 

sistemas de assistência ao condutor, os quais podem melhorar a direção como também proteger 

ativamente de acidentes. Assim, enquanto os sistemas de segurança passiva, tais como, cinto 

de segurança, airbag e arco Santo Antônio servem para a proteção contra as consequências de 

uma eventual colisão no trânsito, o objetivo de sistemas de segurança ativa é evitar o próprio 

acidente.  

Entre os sistemas de segurança ativa, existem sistemas que intervêm na dinâmica do 

veículo. O mais famoso sistema de segurança ativa é o Eletronic Stability Program (ESP), 

também conhecido como Dynamic Stability Control (DSC) ou Eletronic Stability Control 

(ESC). O ESP tem a tarefa de evitar a perda do controle devido ao excesso de forças no eixo 

lateral do veículo. Inúmeras análises estatísticas internacionais mostram que pelo menos 25% 

de todos os acidentes ocorrem por perda do controle lateral do veículo, derrapando até colidir 

[AGA e OKADA 2003; GERMANN 1997; KNOLL e LANGWIEDER 2006].  

Em caso de acidentes, que resultam em morte, este número pode variar ente 34% a 43%. 

A autoridade americana de segurança para o transporte rodoviário (NHTSA) estima que pelo 

uso de ESP nos EUA, mais de 10.000 vidas poderiam ser salvas a cada ano. Por conseguinte, a 

partir de 2004, a NHTSA recomendou que as montadoras equipassem todos os veículos com 

ESP [FMVSS] até o ano de 2012. 
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Com efeito, o ESP gera um momento de estabilização sobre o eixo vertical do veículo, 

freando as rodas individualmente. Além das intervenções de frenagem das rodas, de modo 

individual, um momento de estabilização em torno do eixo vertical também pode ser gerado 

através da distribuição de conjugados diferenciados para cada motor/roda. Esse tipo de controle 

está diretamente relacionado ao sistema de Torque Vectoring que será apesentado mais adiante 

nesse trabalho. 

É neste contexto que a entidade organizadora da competição Formula Student/SAE 1- 

Society of Automotive Engineers, juntamente com outras entidades como: IMechE – Institution 

of Mechanical Engineers, ATA – Associazione Technicadell’Automobile, e VDI - Verein 

Deutscher Ingenieure, começaram a apresentar nas suas competições espalhadas pelo mundo 

com classe específica para veículos elétricos. 

Todas as organizações retro citadas têm, em comum, o objetivo de preparar os futuros 

engenheiros para os desafios que enfrentarão no mercado de trabalho, não somente sob o 

aspecto intelectual, mas também em termos práticos.  

Ademais, as várias organizações supra compartilhavam da visão, desde a sua 

constituição, de que, num espaço de três anos, a classe de protótipos elétricos passaria a ser 

competitiva em face da classe principal, a movida por motores de combustão interna. No 

entanto, após quatro anos da criação da referida categoria, a expectativa fora já amplamente 

superada, surgindo a necessidade de uma primeira limitação com o fim de proibir que a potência 

do sistema motopropulsor fosse superior a 85kW de potência. Apesar desta restrição, os 

protótipos elétricos continuaram mais rápidos e um novo regulamento vem sendo discutido para 

deixar ambas as categorias equiparáveis. 

Com o crescimento exponencial da categoria, a competitividade também passou a ser 

mais acirrada. É neste âmbito e com a experiência anteriormente adquirida por este autor nas 

competições da Formula SAE Brasil, na equipe Fórmula Cefast do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais, que surge a motivação da realização deste Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

Na seção seguinte, são abordadas, em detalhes, as questões regulamentares e a filosofia 

que alicerçam as competições da Formula Student. A partir do conhecimento das duas 

premissas anteriores, pretende-se tomar as melhores decisões para o desenvolvimento do 

presente trabalho de modo a cumprir as respectivas regras, tendo sempre em conta o bom 

                                                 
1 A competição Formula Student/SAE será definida na próxima seção. 
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desempenho com o desenvolvimento da engenharia do sistema, da sua simplicidade e da 

capacidade de ser implementado. 

 

1.2. Definição do problema 
 

O alto conjugado gerado pelos motores elétricos cria um problema de perda de tração 

do pneu principalmente em arrancadas. Esse problema pode ser resolvido através de um 

controle que é abordado neste trabalho. Além disso, devido ao seu tamanho e peso, a 

possibilidade de utilizar mais de um motor por veículo é gerada. Essa variante permite a 

utilização de um sistema ativo de controle de distribuição de conjugado entre as rodas que será 

referenciado neste trabalho pelo termo internacional: Torque Vectoring. Esse sistema, que 

também é o segundo tema de investigação do trabalho, é feito através do monitoramento e 

controle do momento gerado pelos motores em torno do eixo vertical do veículo, localizado no 

centro de gravidade. 

 

 

1.3. Contextualização 
 

A Formula Student é uma competição automobilística estudantil de engenharia 

organizada por diversas instituições de ensino superior consoante o país, onde é realizada. A 

competição surgiu, em 1978, nos EUA como uma variação da competição Mini-Baja. Em 1980, 

o projeto cresceu adotando regras mais livres para incentivar o desenvolvimento dos carros, 

passando a se chamar Formula Student, porém apenas com protótipos movido por motores de 

combustão interna. Em 2010, surgiu pela primeira vez, na Alemanha, a variante com um sistema 

moto propulsor elétrico. 

O conceito inserido no bojo da competição é o da elaboração de uma empresa au-

tomobilística fictícia que precisa levantar investimentos para se consolidar no mercado. Sendo 

assim, cada equipe monta sua estrutura de projetos para poder desenvolver um “protótipo-

exemplo” de um carro Fórmula que será apresentado aos investidores.  

O aludido protótipo é, então, avaliado em potencial de produção. Os universitários 

devem projetar, construir e testar o veículo, baseado numa série de regras, cujos propósitos 

principais visam a assegurar operações seguras no evento e promover soluções de engenharia 
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inteligentes. Na figura 1, pode-se ver o protótipo da temporada 2013/2014 do WHZ Racing 

Team, equipe da qual faz parte este autor. 

 

 
Figura 1.1: Formula Student da temporada 2013-2014 desenvolvido pelos membros do WHZ 

Racing Team 

(fonte: arquivo da equipe) 

 

 

Na competição, o protótipo é submetido a diversas provas sob a avaliação de juízes, 

para escolha do melhor projeto. A pontuação de cada prova varia de acordo com a parte do 

projeto a ser avaliada e ambos sistemas desenvolvidos estão relacionados a cada uma delas:  

Constituem as provas estáticas: 

 Prova de Design: O objetivo desta prova é avaliar os estudos desenvolvidos para 

obtenção de um melhor desempenho em pista, além da viabilidade de implementação 

do projeto no mercado. Com o sistema proposto, o desempenho esperado é maior, logo 

haverá uma maior pontuação. 

 Prova de Custo e Manufatura: Avaliar a gestão financeira da equipe realizada pelos 

alunos concernente às decisões tomadas para uma melhor relação entre custo-benefício, 

considerando a compra de peças, bem como as decisões tomadas no âmbito da 

manufatura do produto. E, ainda, avaliar a capacidade de criar e manter a Bill of Material 

(BOM) desta indústria fictícia. O hardware do sistema deverá ser incluso no BOM, logo 

o aumento de desempenho deverá justificar esse aumento de custo. 

 Prova de Apresentação: Esta prova consiste na formulação de um plano de negócios, 

englobando a parte de análise de mercado, marketing, logística, produto a ser vendido 
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e a parte financeira, com o fim de convencer investidores a construir uma indústria para 

venda em série do protótipo. Para ajudar a convencer esses futuros parceiros, o 

acréscimo do sistema de controle proposto pode se tornar um diferencial. 

As provas dinâmicas são constituídas por: 

 Prova de Aceleração: Verifica a aceleração do protótipo em uma pista reta de 75 metros 

de comprimento. Em uma arrancada, o alto conjugado dos motores gera uma perda de 

tração nos primeiros instantes da prova. O controle de tração garante uma significativa 

redução do tempo de realização da prova como comprovado nesse trabalho. 

 Skid-Pad: Consiste em uma pista no formato de um “oito” para testar a aceleração lateral 

do carro. O carro deve percorrer cada círculo duas vezes no menor tempo possível. Com 

o sistema de Torque Vectoring, valores de conjugados diferentes para cada roda são 

gerados garantindo uma maior facilidade de realização da prova. O controle de tração 

lateral garante a permanência do veículo na pista fazendo com os pneus não derrapem 

prejudicando a volta do piloto. 

 Auto-Cross: Nesta prova, os protótipos devem percorrer um circuito de cerca de 1 km 

no menor tempo possível, que envolve vários tipos de curvas de modo que a velocidade 

média do percurso seja de 50 km/h, podendo chegar a 120 km/h nas retas.  

 Enduro: Prova que testa a confiabilidade do protótipo, o qual deve percorrer 22 km de 

um circuito semelhante ao do Auto-Cross descrito anteriormente. 

 Prova de Economia de Combustível: Verifica quanto de energia foi gasta durante o 

enduro. O carro mais econômico obterá maior pontuação. 

Nestas três últimas provas (auto-cross, enduro e a prova de economia de combustível) 

são as mais afetadas pelo sistema. O controle atua a todo instante melhorando o desempenho 

do protótipo além de evitar que um excesso de conjugado seja gerado em alguns instantes 

reduzindo o consumo de energia. 

 

1.4. Objetivos do Trabalho 
 

Este trabalho objetiva primordialmente desenvolver um modelo de torque vectoring e 

um controle de tração para um protótipo de Formula Student. Mais especificamente, pretende-

se desenvolver as equações matemáticas e diagramas de bloco relacionadas a estes sistemas e, 

após avaliação por meio de simulações, implementá-las em um protótipo de competição da 

marcelo
Realce

marcelo
Realce

marcelo
Realce

marcelo
Realce



17 

 

equipe WHZ Racing Team. Após esta etapa, os resultados serão analisados para verificar a 

melhoria de desempenho do protótipo. 

 

1.5. Organização do Texto 
 

Este relatório está organizado em cinco capítulos, sendo este o de Introdução. 

O capítulo dois se inicia com uma introdução aos conceitos básicos referente aos dois 

tipos de controles que são desenvolvidos nesse trabalho. É realizado também um estudo dos 

fatores, que influenciam a dinâmica dos controles e distribuição de conjugado entre as rodas 

concomitante a uma revisão bibliográfica dos modelos existentes. Os principais aspectos de 

cada modelo são citados e avaliados com relação a sua aplicabilidade.  

O capítulo três apresenta a construção e a simulação no software Matlab/Simulink com 

o modelo teórico proposto. Esta se inicia com a apresentação do hardware utilizado no 

protótipo. A modelagem é dividida entre o controle de tração e o torque vectoring pois eles 

atuam independentemente. Por fim, o modelo do veículo utilizado para a simulação também é 

elucidado.  

O capítulo quatro apresenta os resultados das simulações obtidos através do modelo. 

Estes resultados são comparados com os dados do protótipo obtidos anteriormente podendo 

assim verificar o avanço possível de ser alcançado. 

Finalmente, o capítulo cinco apresenta as conclusões do trabalho e as propostas de 

continuação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Introdução 
 

A distribuição do conjugado, devido aos novos sistemas de controle de estabilidade 

como controle de tração e torque vectoring, afeta diretamente a maneira como a massa do 

veículo reage às forças no pneu. Essa análise é chamada de dinâmica veicular e pode ser 

definida como um subconjunto das dinâmicas mecânicas dedicadas à resolução de movimento 

do veículo. Esta ocorre devido a forças aplicadas, fortemente influenciadas pela dinâmica dos 

pneus [MILLIKEN e MILLIKEN 1995]. Essa dinâmica é objeto de estudo nessa seção 

relacionada com ambos os sistemas, controle de tração e torque vectoring. Um estado da arte 

será exposto, analisando os modelos com seus métodos de controle dos dois sistemas em 

questão. 

 

2.2. Conceitos Básicos2 
 

O modelo do veículo utilizado neste trabalho é o modelo planar mostrado na figura 2.1. 

Este modelo é amplamente utilizado na análise de veículos cuja largura apresente dimensões 

reduzidas e tem como vantagens a simplicidade e as correlações são explicitas [PACEIJKA 

2002]. 

A partir dele, pode-se definir diversos parâmetros de interesse neste trabalho que são 

essenciais para o entendimento dos sistemas de torque vectoring e de controle de tração 

revisados neste capítulo e do sistema desenvolvido no capítulo seguinte. 

 

                                                 
2 Para representar as forças, momentos e velocidades, uma convenção de eixos foi 

aderida em todos os cálculos. Este padrão foi determinado pela ISO 8855:1991. Do ponto de 

vista do piloto, o eixo x é positivo para frente e negativo para trás, o eixo y é positivo para a 

direita e negativo para a esquerda e o eixo z é positivo para cima e negativo para baixo. 

marcelo
Realce

marcelo
Realce
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Figura 2.1: Modelo dinâmico da bicicleta em uma curva em estado estacionário (fonte: 

adaptado: SCHRAMM, HILLER e BARDINI 2010) 

 

 

Os principais parâmetros e suas definições são: 

 O: Centro do raio da curva 

 R [m]: Raio da curva  

 L [m]: Distância entre o eixo dianteiro e traseiro do veículo  

 CG: Centro de gravidade 

 lv [m]: Distância entre o eixo dianteiro e o centro de gravidade  

 lh [m]: Distância entre o eixo traseiro e o centro de gravidade  

 δ [rad]: Ângulo formado entre o eixo x e o eixo longitudinal da roda dianteira 

 Fx,f [Nm]: Forças longitudinais sofridas pelo pneu (tração e frenagem) no eixo 

dianteiro 

 Fx,r [Nm]: Forças longitudinais sofridas pelo pneu (tração e frenagem) no eixo 

traseiro 
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 Fy,f [Nm]: Forças laterais sofridas pelo pneu no eixo dianteiro 

 Fy,r [Nm]: Forças laterais sofridas pelo pneu no eixo traseiro 

 V [m/s]: Vetor de velocidade do veículo, apontado para a direção que o centro 

de gravidade está se locomovendo (tangente ao trajeto circular) 

 vf [m/s]: Vetor de velocidade apontado para a direção que o eixo dianteiro está 

se locomovendo (tangente ao trajeto circular) 

 vr [m/s]: Vetor de velocidade apontado para a direção que o eixo traseiro está se 

locomovendo (tangente ao trajeto circular) 

 αf [rad]: Slip angle do pneu dianteiro (ângulo formado entre vf e Fx,f) 

 αr [rad]: Slip angle do pneu traseiro (ângulo formado entre vr e Fx,r) 

 r [rad/s]: Yaw-rate. Velocidade angular do veículo em torno do eixo vertical 

 β [rad]: Side slip angle. Ângulo formado entre o vetor v e o eixo x. 

 M [kg]: Massa do veículo 

 J [kg/m2]: Inercia do veículo 

 ay [m/s²]: Aceleração lateral 

 

Além das componentes retro citadas é importante definir o slip ratio(λ). Este é calculado 

com a fórmula (1) a seguir, a partir da medição da velocidade na roda dianteira (velocidade real 

do carro) e na roda traseira (tracionada). 

 

𝑆𝑙𝑖𝑝 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (λ) =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎
        (1) 

 

A partir destes parâmetros, os conceitos de controle de tração e torque vectoring podem 

ser detalhados nas seções seguintes. 

2.3. Estratégias de controle de estabilidade 
 

O controle dinâmico da estabilidade define amplamente qualquer sistema de controle de 

veículos, mecânico ou elétrico, como finalidade de manter o veículo, estável ou dirigível, na 

hipótese de estar o veículo perto de seus limites de manipulação.  

Sua finalidade é estabilizar o veículo em condições adversas para uma melhora da 

segurança e do controle pelo motorista. E existem vários métodos para se alcançar este objetivo 

cuja popularidade depende muito do custo de implementação e da respectiva complexidade.  

marcelo
Realce
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Exemplos de controle de estabilidade são: anti-lock breaking system (ABS), controle de 

tração, torque vectoring, direção ativa, esterçamento das rodas traseiras, entre outros.  

Nesse trabalho são abordados apenas o controle de tração e o torque vectoring devido à 

limitação de escopo.  

 

2.4. Controle de Tração 
 

O controle de tração é uma importante ferramenta para se melhorar o desempenho do 

veículo. Ele já vem sendo utilizado em veículos comerciais, há algum tempo, em razão de 

proporcionar uma significativa melhora de desempenho.  

Um primeiro modelo de controle de tração pode ser feito através da estimativa do 

coeficiente de atrito entre o pneu e a superfície [KOSKINEN 2010; YE 2008]. O problema do 

sistema é que a parte de instrumentação gera um alto custo ao projeto, além de não produzir um 

resultado preciso, o qual é extremamente necessário no ambiente de automobilismo. As 

pequenas alterações na temperatura ou na umidade do local podem afetar esse coeficiente 

gerando erros e possíveis falhas no sistema. Por esta razão, sistemas de controle de tração 

baseados na estimativa do coeficiente de atrito não são o foco desse trabalho. 

Alternativamente, o Model Flowing Control (MFC) [HORI 2004] utiliza um simples 

modelo de veículo para estimar a velocidade da roda. O erro entre a velocidade estimada e a 

velocidade real da roda é utilizada como realimentação. O diagrama de blocos do modelo pode 

ser visto na figura 2.2. O MFC é baseado na ideia de que a inercia das rodas depende do slip 

ratio, podendo assim determina-lo: 

                                        𝐽𝑟𝑒𝑎𝑙 ≅ 𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎 + 𝐽𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜(1 − λ)                                           (2) 

 

Um rápido aumento na velocidade da roda causa o escorregamento do pneu e que poderá 

ser observado como uma redução da inercia da roda. 
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Figura 2.2: Diagrama de blocos do sistema MFC (fonte: HORI 2004) 

 

Onde Fm é a força de tração gerada pelo motor, Fd um distúrbio, mw a massa da roda, e 

m a massa do veículo. Quando o pneu não sofrendo nenhum tipo de deslizamento, a massa total 

equivalente do veículo é a soma das massas suspensa e não suspensa. Quando o pneu escorrega, 

a velocidade angular altera significativamente. Durante a aceleração, a velocidade angular é 

menor que o valor gerado no modelo convencional sendo comparada com a velocidade angular 

do pneu. Essa diferença é então utilizada como valor base de correção no controle para que o 

escorregamento seja evitado. 

O sistema trabalha com estimação de valores o que pode não ser recomendado para 

aplicações em veículos de competição devido a sua baixa precisão, além dos próprios resultados 

do autor do sistema mostram essa imprecisão. 

Um outro modelo chamado de Maximum Transmissible Torque Estimation (MTTE) 

[YIN 2009] pode ser analisado como um controle de carga. O sistema utiliza a saída do modelo 

para prover um limite de saturação da demanda de conjugado. O método é baseado na estimação 

da força de atrito agindo na roda: 

                                                             𝐹𝑑 =
𝑇

𝑟𝑎𝑖𝑜
−

𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎�̇�𝑟𝑜𝑑𝑎

𝑟𝑎𝑖𝑜2
                                                           (3) 

 

Sendo Fd a força de atrito, T o conjugado e raio o raio da roda.  



23 

 

Um fator de relaxamento semelhante ao slip ratio é utilizado para definir a razão entre 

a aceleração do veículo e a da roda. 

                                                                                 𝜀 =  
�̇�

�̇�𝑟𝑜𝑑𝑎
                                                                (4) 

 

Caso ocorra o grave escorregamento do pneu, a diferencia entre as velocidades do 

veículo e da roda deve aumentar e 𝜀 deve diminuir. O máximo torque que pode ser aplicado às 

roda pode ser estimador por: 

                                                              𝑇𝑚𝑎𝑥 = (
𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎

𝜀𝑀𝑟𝑎𝑖𝑜2 + 1) 𝑟𝑎𝑖𝑜. 𝐹𝑑                                          (5) 

 

A figura 2.3 mostra o diagrama do controlador descrito acima. 

 

 

Figura 2.3: Controlador MTTE (fonte: YIN 2009) 

 

 

De forma semelhante ao outro controlador, este trabalha com estimativa de valores o 

que não é aplicável à carros de corrida devido a sua imprecisão. O autor do projeto também cita 

que a forças de arrasto e resistência à rolagem não são levadas em consideração, logo podem 

afetar o desempenho do controlador especialmente em altas velocidades. 
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Uma opção mais simples seria a instalação de dois sensores de velocidade, sendo um 

em cada roda dianteira, que não é tracionada, logo não haveria escorregamento [MAGALLAN, 

ANGELO e GARCIA 2011]. A velocidade das rodas traseiras pode ser aproveitada da 

instrumentação já existente nos motores ali acoplados.  

De acordo com trabalhos recentes, a medição de velocidade do veículo foi feita de forma 

diferente em vários artigos. Alguns autores [YOON e PENG 2014; SAADEDDIN, ABDEL-

HAFEZ e JARRAH 2013] fazem a medição utilizando o GPS, porém a sua baixa taxa de envio 

de dados pode prejudicar a precisão do sistema. A possibilidade de perda de sinal por qualquer 

que seja o motivo pode ser levado em consideração como um fator limitador. Outros autores 

[KIRSCHNER 2006; IBRAHIM e GREEN 2002] utilizaram sensores óticos que medem a 

velocidade ao serem apontados para o asfalto. Esse sistema possui uma excelente precisão e 

possibilita descobrir se o slip angle do veículo ajudaria no controle do torque vectoring, questão 

também abordada no presente trabalho. O aspecto negativo desse tipo de instrumentação é seu 

elevado custo que pode significar um entrave.  

Com a instrumentação das velocidades, um controle de tração pode ser feito através da 

comparação dessas velocidades para determinação do slip ratio e sintonizar um controlador 

[ZETTERQVIST 2007]. 

 

2.5. Torque Vectoring 
 

O torque vectoring é uma ferramenta mais nova de controle de estabilidade. Ela surgiu 

com o recente crescimento do desenvolvimento de veículos elétricos em face da necessidade 

de utilização das energias consideradas limpas.  

Conforme abordado no capítulo um, os motores elétricos têm uma grande vantagem em 

relação aos motores de combustão interna; possuem um menor volume, possibilitam medir e 

controlar o conjugado em qualquer momento com um baixo atraso. Tais benefícios permitem a 

utilização de várias unidades em um só veículo, e assim gerar diferentes valores de conjugado 

para cada motor dependendo da condição em que se encontra. 

Deste modo, como no controle de tração, existem vários modelos propostos por 

pesquisadores e engenheiros. O custo e a complexidade serão fatores de avaliação, além da 

garantia do melhor desempenho com plena confiabilidade. 

Existem também modelos, em que não há um sistema de controle de malha fechada 

[FUNK e PFAUNDLER 2012], os quais podem gerar grandes erros. O sistema consiste em 
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calcular a distância das rodas traseiras até o centro da curva e gerar um conjugado proporcional 

à esse valor. Convém ressaltar que na investigação também foi desconsiderado o slip angle dos 

pneus, como pode ser visto na figura 2.4, o que pode gerar uma grande perda de precisão. A 

ausência desse parâmetro faz com que o centro da curva passe para a linha do eixo traseiro, o 

que não acontece na realidade. Para veículos comerciais, essa solução poderia ser adequada 

porém no ambiente de automobilismo, é comum o carro sofrer understeer e oversteer. Nestas 

condições, esse sistema de torque vectoring geraria uma grande instabilidade pois o volante do 

veículo estaria apontando para o lado oposto a que se deseja ir. Como o valor gerado pelo 

controlador depende do ângulo de esterçamento, o valor do conjugado para cada roda seria 

equivocado. 

 

Figura 2.4: Modelo de torque vectoring  

(fonte: adaptado: FUNK e PFAUNDLER 2012) 

 

 

Um outro método para se fazer o torque vectoring seria a partir do controle do yaw rate. 

Este é o mais encontrado em toda bibliografia entretanto existem uma variedade de sistemas 

desse tipo que divergem no grau de liberdade. 

O yaw rate pode ser medido através de um sensor, logo é necessário calcular o valor 

ideal em cada condição para que se possa fazer o controle. O cálculo preciso do yaw rate ideal 

é extremamente complexo, pois depende diretamente do comportamento da suspensão, direção 

e pneus do carro, que são bastante dinâmicos e não linear. O comportamento do pneu, por 

exemplo, precisa de muitos parâmetros para poder gerar resultados mais acurados o que provoca 

uma maior dificuldade de implementação em tempo real [GENG 2009]. Este sistema é o mais 

complexo de ser executado pela ausência de linearidade oriunda das forças de saturação que o 
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pneu sofre imposto pelos limites de aderência do mesmo. Em outras palavras, os parâmetros do 

modelo variam de acordo com o regime de operação que é dependente de outros modelos do 

carro como suspensão e sistema de direção. 

Consoante exposto no exemplo citado, um modelo abordando precisamente o 

comportamento completo do carro exige muito tempo de projeto. Nesse trabalho de conclusão 

de curso houve uma limitação do tempo total para conclusão, logo um modelo muito complexo 

pode não ser interessante para esta aplicação. 

Independentemente do modelo, no cálculo do yaw rate o side slip angle sempre está 

relacionado mesmo que indiretamente. O slip angle do veículo (β) é muito difícil de ser 

calculado por ser não linear. O ideal seria a aquisição deste sensor que fizesse a medição, 

contudo em face do seu alto custo, alguns autores sugerem diferentes aproximações para que o 

mesmo seja estimado [WANG, YUAN e SU 2010; LIU, LIU, DING e GUO 2012]. 

Há artigos exemplificando alguns modelos completos de um automóvel. Eles se diferem, 

como já dito, pelo grau de liberdade, ou seja, número de variáveis que estão sendo consideradas. 

Os autores [ZHENG e ZONG 2010] elucidam um sistema com nove graus de liberdade. Já os 

autores [RIEVELEY e MINAKER 2007] utilizam um modelo de oito graus de liberdade. Os 

sistemas com mais variáveis, podem considerar vários fenômenos: 

 Rolagem da massa suspensa do protótipo 

 Mergulho da frente do carro em uma frenagem ou da traseira em uma aceleração  

 Variação do diâmetro do pneu 

 Pressão dos pneus 

 Amortecedores da suspensão  

 Molas da suspensão  

 Barra estabilizadora 

 

Ao considerar todos estes fenômenos, o cálculo passa a ser algo extremamente preciso 

porém de difícil cálculo gerando uma maior possibilidade de erros. 

 

2.6. Conclusões 
 

A bibliografia disponível, é aplicada para veículos comerciais, o que foge um pouco do 

objetivo do projeto. A maioria dos sistemas encontrados visa apenas a segurança dos 

passageiros do carro deixando um pouco de lado a melhoria de desempenho. 
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O modelo de estimativa de coeficiente de atrito entre o pneu e a superfície não apresenta 

um resultado preciso, o que é essencial para esse trabalho. O seu alto custo gerado pela parte 

de instrumentação também é outro ponto negativo do sistema. 

O modelo convencional do MFC foi desenvolvido com a condição de o slip ratio a ser 

alcançado seja zero. Isto significa que a capacidade máxima de tração do pneu não está sendo 

utilizada não sendo interessante para sistemas aplicados a competições. 

O MTTE também apresenta problema de imprecisão causado pela estimativa de valores 

o que não é aceitável em um controle de tração aplicado a um veículo de alto desempenho. 

Sistemas mais simples como o controle entre a diferença da velocidade da roda 

tracionada e a velocidade do veículo apresentam melhores resultados. Uma prévia determinação 

dos valores ideais de slip ratio a serem utilizados pelo controlador garante a utilização da 

máxima capacidade de aceleração do veículo. 

Já no sistema de torque vectoring os modelos podem ser divididos basicamente em dois. 

Um primeiro e mais simples funcionando apenas com a geração de torque para cada ângulo de 

esterçamento do volante. Este não há realimentação para um controle o que gera problemas em 

condições como oversteer e understeer. 

No segundo modelo existem uma infinidade de submodelos que consideram mais ou 

menos variáveis. Obviamente, sua complexidade vai aumentando com o aumento destas 

variáveis. 
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3. MODELAGEM 
 

 

3.1. Introdução  
 

O controle dos motores elétricos será feito no ambiente do Matlab/Simulink compilando 

com a ajuda do toolbox Embedded Coder na central eletrônica VDDC – Vehicle Dynamic Drive 

Control (desenvolvida pelos próprios alunos e membros da equipe). Esta central é responsável 

por controlar os inversores e, por consequência, os motores. O modelo foi criado após a análise 

do estudo da arte do tema, parametrizado e simulado para averiguar a possibilidade de aplicação 

no veículo. 

Para que estes objetivos sejam cumpridos, alguns pontos específicos devem ser 

alcançados. Mister que o protótipo cumpra todas as regras do regulamento disponibilizado pela 

organização do evento, além de ser dotado de um sistema de controle funcional, e, sobretudo, 

confiável. Qualquer inadequação pode levar a incapacidade de concluir algumas provas do 

certame, gerando eliminações com repercussões negativas ao sucesso da equipe na competição. 

 

3.2. Hardware 
 

O programa gerado será implementado na central de controle nomeada VDDC -Vehicle 

Drive Dynamic Control. Suas funções são: 

 Controle da distribuição de conjugado para as rodas 

 Torque Vectoring 

 Funções de segurança 

 Controle do sistema de recuperação de energia 

 Controle de tração 

 Configuração da curva de torque para cada prova da competição 

 

Como já elucidado anteriormente, apenas as funções de torque vectoring e controle de 

tração são abordadas no presente trabalho. 

O VDDC foi desenvolvido completamente por membros da equipe WHZ Racing Team, 

desde seu projeto até a manufatura. O micro controlador utilizado é o DSP TMS320F28335 

fornecido pela Texas Instruments. O VDDC pode ser visto nas figuras 3.1 e 3.2 a seguir: 
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Figura 3.1: Layout do VDDC desenvolvido no software EAGLE 

(fonte: arquivo da equipe) 

 

 

 
Figura 3.2: Placa do circuito eletrônico do VDDC 

(fonte: arquivo da equipe) 

 

 

Outro circuito importante para o trabalho é o acelerômetro de três eixos e o giroscópio. 

A placa de circuito impresso foi também completamente desenvolvida pela equipe. 
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Figura 3.3: Placa de circuito impresso do acelerômetro e do giroscópio  

(fonte: arquivo da equipe) 

 

 

 Estes dois sensores são de extrema importância para o torque vectoring e para o controle 

de tração. Como pode ser comprovado na revisão bibliográfica, o torque vectoring é feito 

através do controle do yaw rate que pode ser medido pelo giroscópio. Ademais, com o 

acelerômetro de três eixos é possível descobrir, em qual região da elipse de tração o carro se 

encontra, afetando diretamente o controle do sistema. 

 

3.3. Modelo Completo 
 

O modelo do sistema foi implementado parcialmente no ambiente do Matlab, sendo este 

utilizado para a definição de variáveis. A justificativa da escolha do Matlab para esta parte do 

modelo se deve pelo fato de algumas variáveis aparecerem múltiplas vezes dentro do sistema 

em Simulink e caso algum valor precise ser alterado, o próprio Matlab irá alterá-lo em todos os 

blocos. O código em Matlab com a definição das variáveis pode ser visto no apêndice deste 

trabalho. 

O modelo em Simulink consiste basicamente em quatro blocos: 

 Entradas que representam os movimentos do piloto 

 VDDC  

 Modelo do veículo 

 Resultados 

Essa implementação é basicamente composta por quatro blocos: comandos do piloto, 

VDDC, modelo do protótipo e resultados. O primeiro bloco, representa as ações tomadas pelo 

piloto, como por exemplo apertar o pedal do acelerador ou esterçar o volante para alguma 

direção. No segundo bloco, encontra-se a lógica de programação que será gravada no hardware 

VDDC após a fase de simulação e validação do sistema. Neste há a implementação dos 
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controles de ambos sistemas propostos no trabalho, além de algumas funções de segurança. Já 

no terceiro bloco, o modelo do veículo é representado de forma que possa ser simulado os 

controles para as ações tomadas pelo piloto. Por fim, no bloco resultados é possível ver os 

gráficos resultantes desta simulação e averiguar a contingência do sistema. O modelo completo 

foi representado pelo diagrama de blocos na figura 3.4 abaixo: 

 

Figura 3.4: Diagrama de blocos do sistema completo. 

 

 

Devido à complexidade do sistema, o modelo foi inicialmente feito de forma separada, 

sendo um primeiro para o controle de tração e um segundo para o torque vectoring. Desta forma, 

erros foram mais facilmente encontrados, pois o tamanho do modelo reduziu drasticamente. 

Depois de pronto, os modelos foram juntados em apenas um. No modelo completo, o 

cálculo do controle de tração acontece anteriormente ao torque vectoring. Isso se deve ao fato 

de que o torque vectoring visa reduzir o conjugado da roda interna à curva para que seja causado 

um momento no eixo vertical do veículo, ajudando-o a contornar o circuito. Caso o controle de 

tração atue depois deste sistema, a roda exterior à curva estará muito mais sujeita a uma redução 

de conjugado para que a tração não se perca, pois o conjugado da roda interior já teria sido 

reduzido pelo sistema de torque vectoring. Como o controle irá atuar mais significativamente 

na roda exterior à curva, em caso de perda de tração, o momento no eixo vertical gerado pelo 

torque vectoring irá reduzir prejudicando o funcionamento deste sistema. 

Se o controle de tração atua anteriormente ao sistema de torque vectoring, o mencionado 

problema não ocorre, porque o momento no eixo Z já estará otimizado para a maior tração 

suportada pelo pneu. 

Cada um dos controles possui um modelo de veículo determinado para simular certas 

condições. Estes modelos são explicados nas seções 3.5 (controle de tração) e 3.6 (torque 

vectoring) a seguir. 

 

 

Piloto VDDC
Modelo do 
protótipo

Resultados
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3.4. Modelo do veículo 

Um modelo de veículo capaz de prever todos os comportamentos dinâmicos incluindo 

o yaw rate do mesmo não seria possível de ser desenvolvido no tempo previsto para o 

desenvolvimento desse trabalho. Existem, no mercado, vários softwares para fazer esse tipo de 

simulação. Eles são conhecidos por Lap Time Simulation e são muito populares na indústria 

automotiva aplicada à competição.  

Em novembro de 2012, a empresa Bosch proporcionou as equipes mais premiadas de 

Formula Student do mundo, um workshop sobre torque vectoring. No encontro, além de 

informações e um direcionamento sobre o desenvolvimento do sistema, foi fornecido um bloco 

de Simulink, o qual representa uma parte do software Bosch LapSim, simula estas condições do 

veículo em pista e foi utilizado na simulação e desenvolvimento do controlador. 

 

 

3.5. Controle de Tração 

O controle de tração, que pode ser visto na figura 3.5 abaixo, é um controlador PI com 

ação Feedfoward. 

 

Figura 3.5: Modelo do controle de tração. 

 

 

Como pode ser visto na figura 3.5, o controle se baseia a partir da determinação do valor 

de slip ratio ideal para cada condição. Este valor pode ser determinado a partir da velocidade 

do veículo e da aceleração lateral e pode ser visto na figura 3.8. Esse valor é subtraído do slip 

ratio calculado a partir da medição da velocidade do veículo e velocidade da roda tracionada 

gerando o erro para o controlador. O controlador PI com ação feedfoward gera o sinal de 
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Figura 3.6: Elipse de Tração 

controle que passa por um bloco de saturação por segurança enviando para o modelo do 

protótipo. 

Foi escolhido um sistema de controle feedfoward devido à sua capacidade de correção 

rápida com a mudança do valor de referência [DORF e BISHOP 2001], o que costuma acontecer 

frequentemente neste tipo de sistema.  

Em tal controlador não foi utilizada a componente derivativa. A justificativa para tal 

decisão foi que o aumento de velocidade de resposta proporcionado, pode vir a se tornar 

oscilações indesejadas no sistema. Além disso, com a componente derivativa, o controlador 

tende a ser muito sensível a ruídos no erro de entrada. E uma oscilação causada por ruído pode 

causar uma derivada muito elevada, acarretando a instabilidade do sistema.  

Ambos os problemas são extremamente críticos para o sistema em discussão. Nos 

momentos em que este controlador estiver atuando, o carro estará no seu limite de tração, e, 

qualquer oscilação, pode significar na perda de controle do veículo, prejudicando 

significativamente seu desempenho nas provas dinâmicas da competição.  

O controle é feito através de uma comparação entre o valor do slip ratio ideal para a 

condição, em que o veículo se encontra; e o slip ratio real, que é indiretamente medido.  

A determinação dos valores de slip ratio ideal, foi feita através de uma análise da elipse 

de tração do pneu mostrado na figura 3.6. A elipse de tração é a simplificação da interação entre 

a máxima força transversal e a máxima força longitudinal sofrida no pneu [PACEJKA 2002]. 

Se o pneu está sofrendo a máxima força de tração, logo ele não será capaz de suportar nenhuma 

força transversal e vice-versa. 

 

 

 

                   Fx 

        

            Fy 
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Caso a soma das forças ultrapasse o limite da elipse, significa na perda de controle do 

veículo. Esta análise é de extrema importância, pois uma adição ou redução de conjugado 

gerado na roda afeta diretamente a capacidade do pneu de sofrer força transversal. 

Para auxiliar essa determinação dos limites da elipse de tração foram utilizados dados 

referentes ao pneu comprados do TTC - Tire Testing Consortium. O TTC é um consórcio 

formado pelas equipes de Formula Student do mundo inteiro que analisa todos os pneus 

disponíveis para a categoria, fornecendo seus dados para todos os integrantes. 

Na figura 3.7 é possível constatar como o slip ratio afeta a força longitudinal sofrida no 

pneu. 

 

 

Figura 1.7: Força Longitudinal vs. Slip Ratio (fonte: TTC) 

 

 

Para simplificar o modelo, em baixos slip ratio, a função da força longitudinal pode ser 

tratada como uma função linear, utilizando o coeficiente de rigidez como inclinação constante. 

Após o pico da curva, a força longitudinal começa a diminuir além de aumentar 

significativamente o desgaste do pneu e sua temperatura pode comprometer o desempenho. 

Bem verdade que, atingir o pico é sempre importante para maximizar o desempenho durante as 

provas. 
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Com isso em mente, o gráfico com o valor de slip ratio ideal, pode ser visto no gráfico 

3.8 a seguir: 

 

Figura 3.8: Slip ratio ideal 

 

 

Como esboçado acima, o gráfico é formada pela aceleração lateral em um eixo, a 

velocidade do veículo em outro; e o slip ratio ideal, para cada uma dessas condições, no terceiro 

eixo.  

Segundo demonstrado na figura 3.7, o slip ratio ideal para se conseguir a maior 

capacidade de tração é em torno de 0,12. Logo na maior parte do gráfico ele deverá ser constante 

neste valor. Para valores de velocidade maior do que 5 km/h, a tabela se mantem constante aos 

últimos valores determinados.  

Com testes realizados no circuito do skid-pad, é possível descobrir a máxima força 

lateral que o pneu consegue suportar antes de perder o controle. Após simular essa condição 

nesse circuito foi possível perceber que a máxima aceleração lateral suportada pelo pneu é de 

cerca de 2,0G, logo, ao atingir esse valor, a força no eixo longitudinal deve ser nula. Quando a 

aceleração lateral do veículo já é alta (acima de 1,25G), significa que o veículo está chegando 

em uma aceleração próxima de se perder o controle, logo deve-se analisar a elipse de tração e 
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reduzir o torque no eixo longitudinal. Com um slip ratio mais baixo nesta condição, o pneu será 

menos capaz de suportar conjugado longitudinal, se mantendo em uma condição dentro da 

elipse. 

Ainda no gráfico 3.8, é possível encontrar um pico para baixos valores de velocidade e 

aceleração lateral. Não foi encontrada nenhuma bibliografia que explicasse a necessidade de 

um alto slip ratio nos primeiros momentos de uma arrancada. Este valor foi determinado com 

a ajuda de engenheiros da empresa Audi AG que possui um extensivo conhecimento sobre o 

tema e é o principal patrocinador da equipe. Tal aumento do slip ratio é necessário por dois 

motivos: o pneu atinge a região de maior capacidade de tração mais rapidamente e o curto 

escorregamento que ocorre ajuda a esquentar o composto do pneu aumentando sua tração. 

Por fim, blocos de saturação foram incluídos para garantir a segurança do sistema, não 

permitindo que nenhum valor fora do esperado seja gerado, colocando a vida do piloto em risco. 

 

3.6. Torque Vectoring 

Na figura 3.9 é possível ver o modelo em Simulink do controlador. No primeiro bloco, 

o valor do yaw-rate desejado é calculado a partir dos valores de entrada que são o ângulo de 

esterçamento do volante e a velocidade. Este cálculo é demonstrado mais a frente nessa mesma 

seção. O valor de yaw-rate calculado é subtraído do valor medido pelo sensor e enviado para o 

controlador. Por fim, o sinal de controle é enviado para o modelo do veículo. 

 

Figura 3.9: Torque vectoring. 

 

O sistema de torque vectoring é composto por um controlador do yaw rate do protótipo. 

O controlador escolhido foi o PID em razão dos problemas gerados pela parte derivativa não 

serem mais cruciais como no controle de tração. A sensibilidade a ruídos não é da mesma 

gravidade que do outro sistema, além da velocidade de resposta que ele proporciona, ser 

extremamente positiva. 
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Para determinar o valor do yaw rate ideal para ser comparado com o medido pelo sensor, 

foi utilizado o modelo planar descrito na seção 2.4. Para facilitar o entendimento a figura 2.1 é 

repetida: 

 

 

Figura 3.10: Modelo dinâmico da bicicleta em uma curva em estado estacionário (fonte: 

adaptado: SCHRAMM, HILLER e BARDINI 2010) 

 

 

Segue o cálculo do valor do yaw rate ideal [MILLIKEN e MILLIKEN 1995]: 

 Cálculo do slip angle: 

 

                                                              δ − (
𝑟′

𝑣
) ∗ lv − β = α𝑓                                                            (6)  

 

                                                              (
𝑟 ′

𝑣
) ∗ lh − β = α𝑟                                                                   (7)  
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Cálculo das forças laterais: 

 

                                                                  α𝑓 ∗ 𝑘𝑣 = 𝐹𝑦,𝑓                                                                       (8) 

 

                                                                   α𝑟 ∗ 𝑘ℎ = 𝐹𝑦,𝑟                                                                       (9) 

 

 Derivadas: 

 

                                               ((𝐹𝑦,𝑓 ∗ 𝑙𝑣) − (𝐹𝑦,𝑟 ∗ 𝑙ℎ)) ∗ (
1

𝐽
) = 𝑟′                                                (10) 

 

                                                                        
𝐹𝑦,𝑓+ 𝐹𝑦,𝑟

𝑚
= 𝑎𝑦                                                             (11) 

 

                                                                   
𝐹𝑦,𝑓+ 𝐹𝑦,𝑟

𝑣 +  𝑚
 − 𝑟′ =  𝛽′                                                       (12) 

 

Integrando: 

 

                                                                           ∫ 𝑟′ = 𝑟                                                                     (13) 

 

                                                                         ∫ 𝛽′ = 𝛽                                                                      (14) 

 

 

O side slip angle calculado será usado nas equações 6 e 7 e o yaw-rate será subtraído 

do valor medido no sensor instalado no protótipo para que o erro seja utilizado no controlador. 

O controlador produz em sua saída o valor do momento no eixo z a ser aplicado. A partir do 

referido valor, uma redução no conjugado da roda interna a curva é imposta para que este 

momento seja aplicado.  

Optou-se por uma redução em uma das rodas, pois quando o conjugado estivesse 

próximo de seu valor máximo o torque vectoring não poderia ser feito por não ser possível 

aumentar ainda mais o conjugado de uma das rodas. Este cálculo do valor a ser reduzido é feito 
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a partir de simples equações trigonométricas e o conjugado distribuído pode ser visto na figura 

3.10 abaixo. 

 

 

Figura 3.11: Distribuição do conjugado a partir do momento no eixo z 

 

 

 

3.7. Determinação do parâmetros dos controladores 

Para determinar os parâmetros dos controladores do controle de tração e do torque 

vectoring foi utilizada a ferramenta PID Tuner do Matlab que pode ser vista na figura 3.11: 
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Figura 3.12: PID Tuner 

 

Essa ferramenta facilita a determinação destes parâmetros por necessitar apenas do 

ajuste dos dois potenciômetros mostrados na figura (Response time e Transient behavior). Ao 

variar os potenciômetros já é possível ver a resposta ao degrau do sistema. 

Em ambos os controles procurou-se encontrar a resposta mais rápida possível do sistema. 

No controle de tração um pequeno overshoot e uma pequena oscilação foram permitidas. Como 

pode ser visto no gráfico 1, não há grandes perdas de capacidade de tração quando o slip ratio 

sofre uma pequena variação na região ideal. 

 Já no torque vectoring os parâmetros foram determinados para que não haja um 

overshoot ou oscilação, o que poderia gerar uma instabilidade no veículo como, por exemplo, 

oversteering ou understeering, caso o carro já esteja próximo do seu limite de tração. 
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3.8. Conclusões 

Neste capítulo foram estabelecidos a modelagem no software Matlab/Simulink dos 

sistemas de controle de tração e torque vectoring bem como o modelo do veículo. Cada um 

desses sistemas foi desenvolvido separadamente devido a sua complexidade para facilitar a 

depuração dos algoritmos. Por fim, esses subsistemas foram interligados formando o modelo 

completo. Com esses sistemas já é possível simular nas condições de funcionamento 

semelhantes à competição para garantir sua plausibilidade.  
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4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

4.1. Introdução 
 

O software Matlab/Simulink possui um toolbox chamado Embedded Coder que gera 

código em linguagem de programação C e C++ para ser usado em sistemas eletrônicos 

embarcados, placas de prototipagem rápida e microprocessadores [MATLAB 2014]. O toolbox 

ainda oferece configurações avançadas para otimizar o código. Com o auxílio deste programa, 

a produção do código poderá ser facilitada, reduzindo o tempo de projeto.  

Nessa seção foi abordado os resultados experimentais do modelo proposto. Os testes 

foram feitos separadamente para cada um dos controles propostos. 

Para o controle de tração foi feita a medição dos parâmetros relevantes para análise do 

sistema em uma arrancada do veículo em um trecho de 75m que corresponde a prova de 

aceleração da competição Formula Student. Para validar o sistema, foi simulado esse percurso 

primeiramente com o controle de tração desativado para validar o sistema. Posteriormente 

também foi simulado a arrancada dos 75m com o controle ativado para verificar as melhorias 

proporcionadas pelo sistema.  

Para o sistema de torque vectoring foram simuladas três tipos de entradas comumente 

usadas em um sistema de controle: o degrau, a rampa e a senóide.  

 

4.2. Controle de Tração 
 

A figura 4.1 representa a comparação da aceleração do carro na prova dos 75 m na 

competição em Silverstone no ano de 2013, época em que ainda não havia um controle de tração.  
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Figura 4.1: Representação da velocidade na prova de aceleração. 

 

As curvas n_rl e n_rr representam a velocidade das rodas traseiras, esquerda e direita 

respectivamente, sem um controle de tração. A curva V_wheel representa a velocidade das 

rodas traseiras em uma simulação com o controle desativado. A simulação considerou que as 

duas rodas traseiras possuem a mesma velocidade de aceleração. As curvas V_ref e V_GPS 

representam a velocidade do veículo, sendo a primeira feita a partir de uma simulação e a 

segunda medida pelo GPS instalado no protótipo.  

Devido ao alto conjugado dos motores e a ausência do controle de tração, os pneus 

perdem a tração acelerando mais que a velocidade do carro, aumentando significativamente o 

slip ratio, muito mais do que o desejado. Quando os pneus traseiros conseguem tracionar (em 

torno de 2,2 segundos) suas velocidades acompanham a do veículo. 

O gráfico da figura 4.2 representa o conjugado medido em um dos motores (curva 

vermelha) e a curva de conjugado teórica (valor de referência) do mesmo. Com o 
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escorregamento é possível ver que o torque medido destoa do valor teórico devido ao alto slip 

ratio em uma medição sem o controle de tração. 

 

Figura 4.2: Comparação do conjugado de um dos motores medido e simulado na prova de 

aceleração. 

 

 

Na figura 4.3, pode ser analisada a diferença da aceleração com e sem a presença do 

controle de tração. Na simulação sem o controle, há uma grande diferença entre a velocidade 

da roda tracionada e do veículo, gerando um grande slip ratio, como já relatado anteriormente. 

Nas curvas com o controle, é possível ver apenas uma pequena diferença entre as velocidades 

que representa um pequeno slip ratio predeterminado como discutido na seção 3.4. 
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Figura 4.3: Curva comparativa de velocidade em oposição ao tempo, com e sem controle de 

tração. 

 

 

Por fim, foi feita simulação da prova de aceleração que pode ser vista na figura 4.4. 

Nesta, é possível certificar-se da diferença do tempo gasto para completar os 75 m. A simulação 

com o controle mostrou que o tempo gasto para percorrer o percurso irá reduzir de 4,74 s para 

4,31 s, uma diferença de 0,43 s, significando que o protótipo está 10% mais rápido.  

 

Figura 4.4: Distância percorrida pelo veículo com e sem a presença do controle de tração. 
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4.3. Torque Vectoring 
 

Para analisar os resultados do controle feito pelo torque vectoring, foram simuladas três 

tipos de entradas comumente usadas em  um sistema de controle: o degrau (figura 4.5), a rampa 

(figura 4.6) e a senóide (figura 4.7). Estes três tipos de entradas foram escolhidos pois se 

assemelham com movimentos comumente aplicados pelos pilotos. 

No eixo das ordenadas é representado a porcentagem em que o pedal do acelerador é 

apertado, o que também representa a porcentagem total do torque disponível pelo veículo. 

 

 

Figura 4.5: Simulação com ângulo de esterçamento do volante constante em 5 graus. Pedal do 

acelerador fixo em 70% e velocidade de 50km/h. 

 

  

Com um esterçamento de 5 graus no volante há apenas uma pequena redução no 

conjugado da roda interna a curva. A resposta à rampa se assemelha, porém há uma maior 

redução de conjugado devido ao maior ângulo de esterçamento do volante. Após atingir o 

ângulo máximo de esterçamento do volante a curva tende a se estabilizar como na resposta ao 

degrau. 
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Figura 4.6: Simulação com uma variação do ângulo de esterçamento do volante no formato de 

uma rampa (inclinação = 15 graus/s). Pedal do acelerador fixo em 70% e velocidade de 

50km/h. 

 

 

Já na simulação com a variação do ângulo de esterço do volante na forma de um seno, 

é possível ver que em cada momento o conjugado de uma das rodas é reduzido. 

 

Figura 4.7: Simulação com uma variação do ângulo de esterçamento do volante no formato de 

uma senóide (amplitude = 25 graus/s e frequência = 0.5 Hz). Pedal do acelerador fixo em 70% 

e velocidade de 50km/h. 

 
 

4.4. Conclusões 
 

O modelo do controle de tração foi validado e se mostrou fiel aos dados medidos. Com 

o controlador ativo, o sistema retro citado mostrou-se eficaz reduzindo em 10% o tempo 

necessário para completar a prova de aceleração de 75m, o que é um resultado extremamente 

significativo. 

O modelo de torque vectoring também se mostrou capaz de prover ganhos de 

desempenho para o protótipo a partir da análise das simulações. Entretanto, esse ganho não é 
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facilmente mensurável devido ao excesso de variantes como piloto, pista, condições climáticas, 

entre outras. 
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5. CONCLUSÃO 
  

Os veículos elétricos vêm se mostrando cada vez mais capazes de serem mais rápidos 

se comparados ao movidos por um motor de combustão interna. Tal fato se deve a possibilidade 

da utilização de mais de um motor elétrico por veículo. E concomitante a facilidade de se 

controlar o conjugado dos motores elétricos, abre-se uma grande variedade de outras 

possibilidades de controle como o de tração e o torque vectoring.  

Os resultados das simulações atestaram que ambos os sistemas têm grande potencial. O 

controle de tração longitudinal fez com que o protótipo ficasse 10% mais rápido na prova de 

aceleração, reduzindo o tempo de 4,74 s para 4,31 s, uma diferença de 0,43 s. 

Já o controle de tração analisado lateralmente e o torque vectoring não foi possível 

concluir em valores o quanto seria mais rápido, por serem necessários testes em pista com o 

sistema para uma efetiva comparação. E, até o atual momento da apresentação deste trabalho, 

ainda não foi possível. Apesar disso é esperado um aumento no desempenho do veículo e uma 

redução do tempo de volta nas pistas das competições. 

 

5.1    Recomendações para trabalhos futuros 
 

Recomenda-se testar o modelo em pista para uma comparação com os resultados 

teóricos. 

Executar simulações com modelos de veículos com mais graus de liberdade. 

Desenvolver um sistema de torque vectoring a ser usado também nas frenagens, fazendo 

com que os motores trabalhem como geradores, porém produzindo quantidades de carga 

diferentes para que um momento Mz seja gerado. 

Tendo em vista a tendência dos carros elétricos em utilizar quatro motores, sendo um 

para cada roda, sugere-se desenvolver um modelo de controle de tração e torque vectoring para 

este tipo de veículo. 
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Apêndice 
 

 

Código em Matlab utilizado para definição dos parâmetros: 

 
%Olavo Amorim 
% this script loads the parameters needed in VDDC.slx 

 
% Do some housekeeping 
clearall 
closeall 
clc 
disp('Loading parameters for VDDC.slx'); 

 

 
%% Manobras 
%  ---------------- 

 
% Valores iniciais 
% ---------- 
par.v0      = 10; %[km/h] Velocidade do carro(t=0) 
par.vr0    = 0 *180/pi; %[°/s] Yaw rate(t=0) 
par.beta0   = 0 *180/pi; %[°] Side slip angle(t=0) 

 
% Seleçao da manobra:  
% --------------- 
% manobra=... 
% 1.....Seno 
% 2.....Rampa 
% 3.....Seno com Dwell 
% 4.....Degrau 

 
par.maneuver = 1;  

 
%Seno: 
    par.amp = 25; %Lenkradwinkelamplitude[°] 
par.freq = 0.5;%Frequenz[Hz] 
par.phase = 0;%Phase 

 
%Rampa 
par.slope = 90;%[°/s] 
par.t_start = 0;% Tempo Inicial[s] 
    par.delta0 = 0;%Posicao inicial da direçao(t=0) 

 
%Senocom Dwell 
%amp, freqephasena manobra sejoja definida 
par.bound = 0.9*par.amp;% Fase do Dwell 

 
%Degrau 
par.delta = 5;%Angulo de esterçamento[°] 

 

 

 
%% Parametros do controlador 
%  -------------- 
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% Limitaçao da força lateral dianteira 
% -------------------------------- 
par.CoSvSat = 1;%Coeffizient[] 1==100% 

 
% Kp 
% ------------------------------- 
par.Kp = 2000; 

 
% Parametros PID do Torque Vectoring 
% ------------------- 
par.P    = 1.4*10; 
par.I    = 2.5*10; 
par.D    = 0.05*10; 

 

 

 
%% Parametros do carro 
% ------------------ 

 
% Modelo Bike 
% ------------- 
par.m      = 156;%[kg] massa do carro 
par.lv     = 1.1;%[m] Distancia do eixo diateiroate o CG 
par.lh     = 0.5;%[m] Distancia do eixo traseiroate o CG 
par.Jc      = 310;%[kg*m²] Inercia do carro 
par.kv     = 120000;%[N/rad] Coeficiente de rigidez do pneu dianteiro 
par.kh     = 200000;%[N/rad] Coeficiente de rigidez do pneu dianteiro 
par.i      = 14;%[] relacao da direçao 
par.ha     = 1.4;%[m] Distancia entre as duas rodas traseiras 
par.maxtorq= 120;%[N.m] Max Torque 

 
% Parametros do ambiente 
% --------------- 
par.mue     = 2;%[]Coeficiente de atrito 
par.g       = 9.81;%[m/s²] Gravidade 

 
% Outros valores 
% -------------- 
par.Nv = par.m*par.g*par.lh/(par.lv+par.lh); 
par.Nh = par.m*par.g*par.lv/(par.lv+par.lh); 
Torque_Limit=122; 
Torque_Limit_gain=1/130; 
Slip_desired_gain=-1/17; 

 

 

 
%% Parametros de simulacao 
%  -------------------- 
par.h = 0.01; %Incremento [s] 
par.t = 10; %Duraçao [s] 
par.dt = 0:par.h:par.t; %Vetor do tempo [s] 

 

 

 
% Parametros do controlador do Controle de traçao 
Ts = 0.005;   
Kp = 200; 
Ki = 1700; 
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%Feed forward (controle) 
Kf=120/300; 

 

 
% Parametros do veiculo para o controle de traçao 
Wr = 0.32;  %Raio da roda 
J = 0.8;  %inercia da roda 
v0 = 0.5; % Velocidade inicial 
m4 = 50; % 1/4 massa do carro 
 

 
% Parametros da superfície 
% Modelo do Pacejkapara asfalto seco 
roadCoeffs = [4.2 24 0.52]; 
 

 
%Parametros do atuador 
actuatorPole = 70; 
actuatorSat = 400; 
actuatorDelay = 0.005; 
 

 
%Parametros do inversor 
Converter_Max_Torque = 122; 
Converter_Max_Power = 65000; 
Converter_Power_slope=16; 
Converter_Power_offset=0; 

 

 
% Reference Signal 
lambda_ref = 0.15; 

 

 
% Matriz [S,Vx,ay] 
%matrix = Simulink.Parameter; 
matrix.Value.MaxIdx = [2 2]; 
matrix.Value.BP1 = [0:0.25:2]; 
matrix.Value.BP2 = [0:0.5:5]; 
matrix.Value.Table = [0.500000000000000 0.400000000000000 0.300000000000000 

0.250000000000000 0.200000000000000 0.180000000000000 0.165000000000000 

0.155000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000;0.200000000000000 0.180000000000000 0.160000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000;0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000;0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000;0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000;0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 
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0.150000000000000 0.150000000000000 0.150000000000000 

0.150000000000000;0.100000000000000 0.100000000000000 0.100000000000000 

0.100000000000000 0.100000000000000 0.100000000000000 0.100000000000000 

0.100000000000000 0.100000000000000 0.100000000000000 

0.100000000000000;0.0500000000000000 0.0500000000000000 0.0500000000000000 

0.0500000000000000 0.0500000000000000 0.0500000000000000 0.0500000000000000 

0.0500000000000000 0.0500000000000000 0.0500000000000000 

0.0500000000000000;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
matrix.DataType = 'Bus: slLookupTable'; 
matrix.CoderInfo.StorageClass = 'ExportedGlobal'; 

 

 




