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Resumo: Este trabalho tem como objetivo      
desenvolver uma estratégia de controle de tração para        
veículos elétricos e posteriormente implementá-la no      
Fórmula FEI Elétrico, visando melhorar o desempenho       
geral do carro nas competições em que ele participa. 
 

1. Introdução 
Durante uma forte aceleração ou a perda de        

aderência dos pneus de um veículo na pista pode ocorrer          
um aumento abrupto da velocidade das rodas motrizes,        
gerando um efeito indesejado de derrapagem no veículo        
[1]. Este efeito diminui consideravelmente a sua       
aceleração longitudinal, pois os pneus de um veículo        
tendem a transferir mais aceleração durante um certo        
nível de escorregamento, que varia com as condições do         
asfalto e pneus [1,2]. Outros problemas causados pela        
derrapagem das rodas motrizes podem ser acidentes ou        
a perda de controle do veículo em condução [1]. 

Com base nisso, o controle de tração (TC) tem como          
objetivo monitorar o escorregamento (λ) das rodas       
motrizes de um veículo de forma a diminuir a potência          
do motor quando uma das rodas aumentar       
demasiadamente a sua velocidade em relação a do        
veículo, portanto aumentando o seu escorregamento [3].       
O TC pode atuar tanto diminuindo o torque gerado no          
motor como também aplicando freio à roda que está         
escorregando [1]. Estudos mostram que o uso do TC em          
sistemas de controle veiculares melhoram     
significativamente a seu desempenho e segurança      
quando em aceleração [1-3]. 
 

2.  Estratégia de controle 
Para este projeto utilizou-se a técnica de diminuição        

do torque motor quando o TC detectar que uma das          
rodas motrizes (no caso, as traseiras) aumentar muito o         
seu escorregamento acima de um valor λmax previamente        
definido. Como meio de identificar a velocidade em que         
o veículo está se deslocando para estimar o        
escorregamento, utilizou-se a média aritmética das      
rodas não motrizes (dianteiras). 

Quando o TC detectar que uma das rodas traseiras         
tiver o seu escorregamento maior que λmax ele irá enviar          
um sinal de decremento DecTPS a um multiplicador, que         
também terá como entrada o sinal TPS, gerado pelo pedal          
do acelerador e controlado pelo piloto do veículo. 

 

                            TPSadj =  TPS · DecTPS                    (1)   
 

O sinal ajustado TPSadj será então enviado ao inversor         
de potência do Fórmula FEI Elétrico (FFE) e        
posteriormente ao motor do veículo. Desta forma, o TC         

estará intervindo diretamente na quantidade de torque       
requerido no motor do veículo, de forma a manter a sua           
aceleração longitudinal de forma satisfatória e evitar a        
derrapagem das rodas traseiras. 

Caso a roda que está derrapando não volte ao nível          
máximo de escorregamento, o TC irá aumentar a sua         
intervenção na quantidade de torque no motor do        
veículo diminuindo continuamente o valor de DecTPS       
através de um fator de decremento Fd : 

 

            DecTPS  = Fd  · DecTPS                         (2) 
 

Este fator contínuo visa fazer com que o TC atue          
apenas no nível necessário à situação. Caso as rodas         
escorreguem muito, ele terá uma grande intervenção na        
aceleração do veículo visando corrigir a velocidade da        
roda. A ideia geral se baseia em realizar um controle          
rápido e preciso, para não ocorrer também o corte         
desnecessário de potência, o que irá acarretar em uma         
menor desempenho do veículo em pista. 

Quando o escorregamento de ambas as rodas       
voltarem aos níveis normais, a lógica do TC irá fazer          
DecTPS = 1, deixando de intervir na quantidade de         
aceleração que o piloto está requerendo. O sistema        
então irá voltar ao estado de monitoramento do        
escorregamento nas rodas traseiras, e irá atuar       
novamente quando uma das rodas ultrapassar o valor        
máximo estipulado. 

Como fator de segurança foi adicionado com       
número máximo de decrementos contínuos nmax com o        
objetivo de evitar que o TC faça a aceleração do veículo           
ir a zero ou ficar extremamente pequena, algo        
indesejado na prática. Ou seja, quando houver nmax        
decrementos por parte do TC, ele irá manter o valor de           
DecTPS atual até que o escorregamento de ambas rodas         
volte aos valores permitidos. 

O sistema final então é composto pela lógica de ação          
descrita do TC e também de um bloco multiplicador. A          
figura 1 mostra o diagrama de blocos do sistema         
completo. As entradas λTE e λTD correspondem aos        
escorregamentos das rodas traseiras. Todo este modelo é        
baseado no modelo clássico do cálculo de slip-ratio. 
 

 
 

Figura 1 – Diagrama de blocos completo do TC. 
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3. Modelagem e simulação 
Para a modelagem e as simulações computacionais       

utilizou-se o MATLAB/Simulink. O sistema foi      
modelado junto com a sua lógica de controle, e foram          
então testadas situações onde as rodas traseiras       
aumentam muito a sua velocidade, verificando-se como       
o TC se comportava. 

A figura 2 mostra o diagrama de blocos no         
Simulink. Dentro do subsistema há blocos que irão        
estimar o escorregamentos e blocos subsequentes que       
irão realizar o decremento do sinal de aceleração, caso o          
escorregamento seja acima do permitido. A decisão de        
decrementar ou não o sinal TPS é tomada por uma lógica            
de controle, nas simulações ela é representada por um         
código escrito no MATLAB. 

 

 
 

Figura 2 – Diagrama de blocos do TC no Simulink. 
 

A tabela 1 mostra os valores notáveis utilizados nas         
simulações dentro da lógica do TC. Estes valores foram         
escolhidos de forma que o controle atue de forma mais          
suave e verídica possível, de forma a não cortar muito a           
potência do motor do veículo e nem deixar de atuar          
quando for necessário. 

Já a figura 3 mostra um de trecho da simulação          
completa do TC. Na parte superior, temos o        
escorregamento estimado das rodas traseiras     
(“LambdaTE” e “LambdaTD”), e na parte inferior, o        
sinal TPS juntamente com o sinal ajustado TPSadj, de         
forma a comparar ambos os sinais. O nível de         
aceleração está representado em porcentagem, e o sinal        
TPS foi escolhido como sendo um sinal “rampa”, que          
representa melhor uma situação de aceleração real. 
 

 
 

Figura 3 – Simulação do TC. 

 
Tabela I – Valores na lógica do TC nas simulações. 

 
Parâmetro Valor 

λmax 20% 
Fd  0,998 

nmax 100 vezes 
 

Note que na figura 3 há um limite no decremento do           
sinal, de forma a não atingir uma aceleração muito         
pequena ou quase nula no veículo. Na prática, este         
limite irá evitar que o TC tenha uma intervenção         
exagerada na aceleração do veículo, algo que julgou-se        
desnecessário durante os trabalhos. 
 

4. Conclusões 
Através das simulações foi possível perceber que a        

estratégia de TC proposta efetivamente diminui o nível        
de aceleração do veículo quando há um escorregamento        
maior do que o permitido, realizando um decremento        
contínuo no nível de aceleração. Após a normalização        
dos níveis de escorregamento das rodas, observa-se que        
o TC então deixa de atuar imediatamente, não        
interferindo mais na quantidade de torque que o piloto         
está requisitando. 

Portanto, pelos resultados nas simulações até agora,       
a estratégia proposta se mostrou condizente com os        
objetivos e as necessidades do projeto, além de        
satisfazer as necessidades do Fórmula FEI Elétrico,       
onde o TC será implementado futuramente. 
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