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RESUMO 

Esse trabalho tem como finalidade apresentar um modelo para calcular o autonomia de um 

veículo elétrico com motor de relutância variável. Com o avanço no preço dos combustíveis 

fosseis e preocupações ambientais os veículos elétricos voltaram a fazer parte dos mercados. 

Nos veículos elétricos a autonomia se trata de um dos principais pontos para a decisão de 

compra, apenas atrás do preço. O modelo para calculo da autonomia visa reduzir o tempo de 

desenvolvimento do veículo. Através de uma pesquisa bibliografia a arquitetura do veículo 

elétrico foi definida, na sequencia as equações para cada sistema foram definidas. Com a 

equações definidas um modelo em LabView® foi criado um modelo para calcular o autonomia 

de um veículo com motor de relutância variável, a partir da entrada de valores do veiculo, dos 

seus sistemas e do ambiente. O modelo apresentado pode ser ampliado para calcular o 

desempenho de dinâmica longitudinal e transversal. 

Palavras-chave: Veículos elétricos. Motor de relutância variável.  Desenvolvimento de 

veículos. 



 

 

ABSTRACT 

This paper is intended to present a model to calculate the range of a battery electric vehicle 

with a switched reluctance motor (SRM). With the rise in the prices of fossil fuels and the 

advance in environmental concerns the battery electric vehicle has a share of the market 

again.  In the battery electric vehicle the range is one the main points in the buying decision, 

just after the price. The model to calculate the range has the purpose of reducing the time of 

the vehicle development. Through a literature research the architecture of the battery electric 

vehicle was defined, in the sequence the equations for each system wore defined. With the 

equations defined a model in LabView® to calculate the range of the battery electric vehicle 

with switched reluctance motor through the entry of values of the vehicle, it systems and the 

environment was created.  The model presented in this paper can be extended to calculate the 

performance of the longitudinal dynamics and the lateral dynamics of the BEV.  

 

Keywords: Battery electric vehicle. Switched reluctance motor. Vehicle development.   
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1 INTRODUÇÃO 

Com a redução nas reservas de combustíveis fósseis e aumento de preço dos mesmos, os 

veículos elétricos se tornam foco das atenções como uma alternativa para essa situação. Uma 

pesquisa feita em 2013 apresenta que em 2020 5% dos veículos leves terão alguma parte de 

sua propulsão elétrica, o preço de compra será o fator que de forma isolada terá a maior 

influência e será a maior barreira para os BEV(Battery Electric Vehicle, ou Veículos Eletricos 

a Bateria), além de que para 48% dos entrevistados a redução de preço terá a maior influencia 

no crescimento das vendas desses veículos (MURPHY; KAHL, 2013).   

Uma das formas de se reduzir o preço desses veículos é reduzindo o tempo de 

desenvolvimento, e para isso é fundamental poder simular o desempenho da dinâmica 

longitudinal e transversal no inicio do desenvolvimento.  

Através da utilização de modelos existentes para dinâmica longitudinal e transversal de 

veículos, de modelos do motor de relutância variável e componentes elétricos ou eletrônicos 

utilizados nessa arquitetura, aplicando se as técnicas de modelagem e simplificação pode ser 

possível apresentar um modelo matemático para a simulação de desempenho da dinâmica 

longitudinal e transversal para veículos elétricos com motor de relutância variável e bateria.  

A simulação de desempenho da dinâmica longitudinal permite que o tempo e o custo de pré-

desenvolvimento de um veiculo elétrico seja menor, um dos principais pontos para essa 

simulação é o calculo da autonomia dos veículos elétricos. A autonomia é um dos principais 

pontos para o desenvolvimento de um veículo elétrico. Um modelo eletrônico permite que as 

decisões tomadas durante essa fase do projeto de desenvolvimento de um veiculo elétrico 

sejam mais assertivas e produzam resultados na direção esperada, dessa forma reduzindo-se 

custos e tempo de desenvolvimento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA   

 

2.1 VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS 

O primeiro veículo elétrico foi construído na Escócia por Robert Anderson entre os anos de 

1832 e 1839, esse veículo usava baterias não recarregáveis. Esse tipo de veículo foi o mais 

popular, inclusive detendo recorde de velocidade, até o inicio do século XX. Em 1897 a 

empresa Electric Carriage and Wagon Company of Philadelphia  utilizou pela primeira vez de 

forma comercial veículos elétricos em uma frota de taxis na cidade de Nova York.  

No inicio do século XX os veículos com motores a combustão se tornaram mais populares, 

com meios de fabricação mais eficientes reduzindo seus custos e a falta de infraestrutura 

elétrica nas cidades. Ao inicio da 1ª Guerra Mundial os automóveis elétricos tinham números 

significativos. Vale ressaltar que os veículos elétricos continuaram populares na 

movimentação sobre trilhos nas grandes cidades.  
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Após o fim da 1ª Guerra Mundial os veículos com motores de combustão se tornam 

dominantes, nesse período o preço do combustível fóssil era muito baixo e o desenvolvimento 

da tecnologia de motores produziu veículos mais eficientes e baratos que os veículos elétricos. 

Até 1960 o preço do petróleo se manteve em níveis baixos. Em 1960 a OPEP foi criada pelos 

países exportadores de petróleo, até esse momento quem determinava o preço do barril eram 

os principais importadores, os quais demandavam preços cada vez mais baixos, e os 

produtores reclamavam que os preços não cobriam seus custos, nesse momento ocorreu uma 

redução na oferta de petróleo no mercado, elevando o preço do barril no mercado. Durante a 

década de 1970 ocorreu outra redução da oferta provocada por nacionalizações, guerras 

envolvendo os países Árabes da OPEP e especulação financeira, de forma que os preços 

atingiram valores muito mais altos que os praticados anteriormente. Por conta dessa alta os 

países afetados tomaram medidas para diminuir a sua dependência do petróleo árabe, um 

exemplo é o Proálcool no Brasil, essa alta se manteve entre 1973 e 1979. Com as medidas dos 

países importadores os preços se mantiverem estáveis durante a década de 1980. Com a 

invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 e na sequência a Guerra do Golfo, em que os Estados 

Unidos e países aliados para expulsar o Iraque do Kuwait, os preços chegaram a níveis 

recordes. Na figura 2.1é possível verificar a evolução do preço do barril de petróleo. A partir 

de 1990 por diversos fatores de mercado e guerras o barril de petróleo vem  atingindo valores 

recordes. E também preocupações com a poluição fizeram com que os veículos elétricos 

voltassem a serem considerados como alternativa. Na figura 2.2 é possível ver a evolução do 

preço do barril de 1994 até 2014.  
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Figura 2.1 – Evolução do preço do petróleo  

 

Figura 2.2 – Evolução do preço do petróleo de 1994 até 2014 
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A partir de 1990 com o barril de petróleo atingindo valores recordes e preocupações com a 

poluição, os veículos elétricos voltam ao mercado. Diversas formas de tração totalmente 

elétrica ou parcialmente elétrica foram apresentadas, podendo ser classificadas da seguinte 

forma: 

EV (electric vehicle) – Veículo elétrico 

BEV (battery electric vehicle) – Veículo elétrico a baterias 

PEV (plug-in electric vehicle) – Veículo elétrico de recarregamento pela rede 

NEV (neighborhood electric vehicles) – Veículos elétricos de vizinhança 

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) – Veículo elétrico de células de combustível 

HEV (hybrid electric vehicle) – Veículo elétrico híbrido 

PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) – Veículo elétrico híbrido de recarregamento pela 

rede. 

Atualmente os veículos mais comuns são os BEV e os HEV.  

 

2.1.2 Veículos Elétricos 

Esta secção tratara os BEV, este tipo de veiculo é constituído basicamente por um conjunto de 

tração, composto por um motor elétrico e uma transmissão, e por baterias químicas. A Figura 

2.3 apresenta uma representação esquemática de um BEV. 
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Figura 2.3 – Esquema de um BEV 

 

Com a evolução dos sistemas de controle a Figura 2.4 ilustra de forma simplificada a 

arquitetura de um BEV.  
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Figura 2.4 – Arquitetura de sistemas de um BEV 

 

Dentro dos sistemas auxiliares estão os sistemas de direção, de infotainment (termo em inglês 

para definir sistemas de informação e entretenimento no veículo), de ar-condicionado e 

auxilio ao motorista como ACC. O controle desses sistemas pode ser feito por unidades 

separadas, ou por uma unidade única como representado nesse diagrama. 

Os BEVs tem uma grande quantidade de topologias possíveis sendo que na Figura 2.5 são 

apresentadas as mais populares. 
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Figura 2.5 – Topologias típicas dos BEVs 

 

 

ME – Motor elétrico 

E – Embreagem 

CCM – Caixa de cambio manual 

CCA – Caixa de cambio automática 

D - Diferencial 
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As topografias 1, 2 e 3 são comuns hoje em veículos com motores de combustão interna. As 

topologias 4 e 5 permitem que o controle da velocidade dos motores tenha-se uma ação 

diferencial em curvas. A topologia 5 integra o motor elétrico a roda do veículo, 

disponibilizando um maior espaço interno, mas aumentando a massa não suspensa do veículo. 

A caixa de cambio automática nos BEV pode ser convencional ou CVT.  

A escolha da topologia depende basicamente do tamanho e da aplicação do veículo.  

 

2.1.2 Veículos Híbridos 

O veículo híbrido é um tipo de veículo que utiliza tanto motores à combustão quanto motores 

elétricos na sua propulsão. Por terem um autonomia maior que os BEV e um menor consumo 

de combustível que os veículos somente com motores à combustão convencionais esse tipo de 

veículo tem ampliando a sua participação no mercador global.  

Esse tipo de veículo apresenta uma grande variedade de arquiteturas possíveis, variando em 

complexidade, custo e propósito. Pode o veículo utilizar somente o motor elétrico para a 

propulsão em baixas velocidades e motor a combustão para velocidades mais altas. Ou utilizar 

o motor elétrico para disponibilizar mais torque em determinadas situações em conjunto com 

o motor a combustão. Ou ainda utilizar apena o motor elétrico para partir o motor a 

combustão que é desligado a cada parada do veiculo. Alem dessas arquiteturas existem outras 

possíveis que não serão abordadas nesse trabalho. A Figura 2.6 apresenta as duas principais 

arquiteturas para HEV. 
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Figura 2.6 – Arquiteturas típicas dos HEVs 
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2.2 MOTORES ELÉTRICOS 

Nessa secção serão apresentados os tipos mais comuns de motores elétricos aplicados em 

BEVs.  

2.2.1 Motor corrente contínua CC 

A Figura 2.7 representa uma construção simples de um motor de corrente contínua com dois 

polos magnéticos formados por um enrolamento polar, um rotor composto por um núcleo e 

um enrolamento, uma região de entre ferro, um comutador, e escovas que estão ligadas a 

fonte de energia. 

Figura 2.7 – Representação de um motor CC 
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O enrolamento do rotor recebe a corrente contínua, de uma fonte externa, aplicada através das 

escovas a um coletor, a rotação é originada através da interação entre o campo elétrico do 

rotor e o campo magnético existente entre os polos norte e sul do estator. Para manter esta 

interação e a direção de rotação do rotor, torna-se necessário que o sentido da corrente seja 

invertido duas vezes por cada ciclo de rotação do rotor para cada par de polos,  conectando  os  

enrolamentos  do  rotor  ao  coletor,  de  modo  a  que  as  escovas  entrem alternadamente em 

contato com as terminações opostas dos enrolamentos do rotor, a cada 180° da rotação. 

Pela construção esse tipo de motor tem a curva de torque e potencia como apresentado no 

Figura 2.8. 

Figura 2.8 – Curva de torque e potencia de um motor CC 

 

O esquema da Figura 2.9 indica a forma mais comum de ligação de um motor elétrico de 

corrente contínua, e também pode ser utilizado com modelo para sua simulação. 
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Figura 2.9 – Esquema de ligações de um motor CC 

 

Com essa forma de ligação o controle da rotação é feito pela tensão de entrada na armadura e 

a tensão de campo, como pode ser visto no Figura 2.10 que indica qual tensão deve ser 

controlada em cada momento.  
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Figura 2.10 – Gráfico com a representação do tipo de controle para um motor CC  

 

2.2.2 Motor de indução de corrente alternada 

 

A Figura 2.11 apresenta um exemplo de um motor de indução de corrente alternada, esse tipo 

de motor elétrico é hoje o mais comum em aplicações industriais.  

Figura 2.11 – Exemplo de um motor de indução de corente alternada 
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2.2.3 Motor de relutância variável 

Os motores de relutância variável, switched relutance motors (SRM), são uma derivação dos 

motores de passo. Esse tipo de motor tem um grande potencial de aplicação nos EV por ter 

uma construção simples e de baixo custo, alem de uma boa característica de torque pela 

rotação para os EV.  

O estator desse tipo de motor possui polos salientes e conectados em serie com o enrolamento 

do polo oposto. Já o rotor possui um numero menor de polos salientes menores que os de 

estator e o rotor não possui ímãs permanentes ou enrolamentos.  

A Figura 2.12 apresenta a  configuração típica de um SRM com 8 polos no estator e 6 polos 

no rotor. 

Figura 2.12 – Representação de um SRM 
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A movimentação desse tipo de motor ocorre com a alimentação sequencial dos pares de polos 

do estator, sendo necessário um sistema de controle e sensor de posição no rotor. O par de 

polos do rotor que está mais próximo dos polos ativos do estator tende a se deslocar na 

direção desses polos, dessa forma a relutância é minimizada e o fluxo magnético maximizado. 

O máximo torque é disponibilizado em velocidades menores que a nominal, com o aumento 

da velocidade a corrente no estator fica limitada pelo tempo disponível para a aplicação da 

máxima tensão no mesmo dessa forma o torque diminui e a velocidade aumenta. A Figura 

2.13 apresenta a curva característica de torque pela rotação de um SRM.  

Figura 2.12 – Curva de torque de um SRM

 

Problemas de vibração surgem em baixas rotações em motores do tipo SRM, isso pode ser 

controlado pela forma de onda da corrente de entrada do estator. A necessidade do controle da 

forma de onda da corrente de entrada no estator, a necessidade de se utilizar sensores e as não 

linearidades de motores do tipo SRM faz com que o controle desse tipo de motor seja mais 

complexo quando comprado com o controle de um motor de indução. Hoje a melhor técnica 

de controle para motores do tipo SRM é o método de controle difuso por deslizamento, que é 

o método que melhor lida com as não linearidades dos motores do tipo SRM. 

Rotação nominal RotaçãoRotação 
máxima

Torque

Torque máximo Potencia constante
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O método de elementos finitos tem tido grande sucesso no desenvolvimento desse tipo de 

motor a partir de um modelo ideal aproximado, reduzindo as perdas dos SRMs.  
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2.3 DINÂMICA LONGITUDINAL 

A dinâmica longitudinal pode ser dividida em duas partes Aceleração e Frenagem. Aceleração 

estuda o desempenho do veículo, analisando aceleração, retomada de velocidade, velocidade 

máxima, desempenho em aclives, economia de combustível, entre outros. Frenagem estuda o 

desempenho do veículo em frenagens. 

Na dinâmica longitudinal a aceleração é resultado da interação entre as forças trativas e as 

forças resistivas. Um dos fatores que tem a maior influencia são as características do motor na 

capacidade de movimentação do veículo. Os valores e formatos das curvas de torque e 

potencia impactam a mobilidade do veículo.  

A Figura 2.13 apresenta a representação das forças que atuam na aceleração de um veiculo no 

plano. Onde: “mg” é o Peso de veículo; S é o Centro de Gravidade (CG); h é altura do CG 

para o solo; a2+a1 é a distancia entre eixos; Fz1 e Fz2 são as forças normais nos eixo dianteiro e 

traseiro; Fx1 e Fx2 são as forças trativas nos eixos dianteiro e traseiro; v é velocidade.  
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Figura 2.13 – Representação das forças no plano 

 

Equações estáticas do veículo no plano: 

����� � �� 	

	��	
  (2.1) 

 ���� � �� 	�
	��	
 (2.2) 

Equações dinâmicas do veículo no plano 

������ � ��� �
	��	


��
� (2.3) 

������ � ��� �
	��	


��
� (2.4) 

Araste aerodinâmico 

��� � 1 2� �	��	 !	" (2.5) 

Onde: Cd é coeficiente de Arraste; A é a área frontal; ρ é a densidade do ar e v é a velocidade. 

A Figura 2.14 apresenta as forças que agem em um veiculo em aceleração com influencia de 

forças aerodinâmicas. 
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Figura 2.14 – Representação das forças no plano com forças aerodinâmicas 

 

Equações dinâmicas no plano com forças aerodinâmicas: 

��� � �#� ��� 	

	��	
 � �

	��	
 $��� � ���% (2.6) 

��� � �#� ��� 	�
	��	
 � �

	��	
 $��� � ���% (2.7) 

Entre as forças resistivas que atuam tem-se a aerodinâmica e o atrito de rolamento. As 

deformações que os pneus sofrem ao rodarem dissipam energia em forma de colar, e essa 

dissipação resulta em uma força que é chamada de Atrito de Rolamento. 

O atrito de rolamento é calculado da seguinte forma: 

�& � '(	) (2.8) 

O coeficiente de atrito de rolamento sobre influencia de diversos fatores como o tipo de pneu, 

tipo de estrada, pressão que o pneu foi inflado, raio de pneu, estado de desgaste do pneu, 

temperatura, entre outros. Esse trabalho não irá se aprofundar no calculo desse coeficiente. O 

valor de 0,8 será adotado nesse trabalho para o coeficiente de atrito na iminência do 

travamento, por representar a situação de um veiculo no asfalto seco, e de 0,015 para o 

coeficiente de atrito de rolamento por representar a mesma situação.  

Equações dinâmicas com gradiente e sem componente aerodinâmica: 
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Figura 2.15 – Representação das forças em um gradiente

 

A figura 2.15 apresenta as forças que agem em um veiculo em aceleração em um gradiente. 

��� � �� cos - 	
.� /012
	��	
 � �

	��	
���  (2.9) 

��� � �� cos - 	��� /012
	��	
 � �

	��	
���  (2.10) 

O desempenho final é resultado do equilíbrio entre as forças trativas e as forças resistivas, 

conhecido com limite desempenho. Entre outras situações o limite de desempenho pode 

ocorrer pelo limite de transmissão, pelo limite da potencia ou pelo limite da aderência. 

O limite de transmissão ocorre quando o motor atinge a sua rotação máxima em ultima 

marcha independente das forças resistivas. O limite de desempenho pela potencia ocorre 

quando as forças trativas e forças resistivas se igualam. O limite de desempenho pela 

aderência ocorre quando a força trativa entregue no eixo for maior que o limite de tração do 

eixo.  
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O limite de tração do eixo é calculado multiplicando-se o peso no mesmo pelo coeficiente de 

atrito (�). Com a transferência de peso lateral a roda com menos peso será o limite de tração 

desse eixo. 

Na frenagem as forças que atuam na frenagem são as mesmas da aceleração apenas alterando 

o sentido em que as forças trativas são exercidas. O sistema de freio gera um momento 

frenante e para obter o máximo desempenho desse sistema os momentos não devem ser 

maiores que a capacidade de tração de cada roda ou eixo. A transferência dinâmica de peso 

entre os eixos traseiro e dianteiro durante frenagens faz com que os limites de tração variem, 

variando a capacidade de frenagem da cada eixo. 

Quando ocorre o travamento do eixo dianteiro o eixo traseiro ainda é capas de gerar forças 

longitudinais essa condição é auto-estabilizante. Quando ocorre o travamento do eixo traseiro 

ele já não tem condição de gerar forças laterais essa condição é auto-excitante. O travamento 

do eixo dianteiro é preferido na maioria dos veículos, por permitir que o motorista normal 

mantenha o controle do veiculo.  
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2.4 FREIO REGENERATIVO 

Com a frenagem regenerativa é possível obter energia da desaceleração do veiculo. Este 

trabalho não se aprofundará nesse tema. A forma mais comum de freio regenerativo é utilizar 

o motor elétrico como uma maquina elétrica no segundo quadrante, como gerador, dessa 

forma a maquina elétrica gera um torque contrario para desacelerar o veiculo e obtém energia 

que pode ser armazena tanto nas baterias como em capacitores. Dessa forma o autonomia do 

veiculo é ampliado. 
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2.5 MOTOR ELÉTRICO VS. MOTOR A COMBUSTÃO 

As Figuras 2.16 e 2.17 mostram as curvas de torque de motores à combustão e de SRM 

respectivamente. Com elas é possível entender as principais diferenças entre esses dois tipos 

de motores, que é o fato de o torque crescer com o crescimento da rotação em um motor à 

combustão, e em um SRM o torque maximo já está disponível nas rotações mais baixas até 

um ponto onde o torque decresce com o crescimento da rotação em um SRM. 

Figura 2.16 – Exemplo de curva de torque de um motor à combustão 
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Figura 2.17 – Curva de torque de um SRM 

 

Com a eletrônica de controle de um motor elétrico é possível aproximar a curva de torque da 

curva de um motor à combustão. Dessa forma é possível aproximar a curva de torque do 

motor elétrico à do veiculo. Na Figura 2.18 vemos um exemplo de uma curva de potencia de 

com transição de 4 marchas.  

Figura 2.18 – Exemplo de uma curva de potencia e rotação em um veículo de 4 marchas
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2.6 CÁLCULO DE CONSUMO 

O consumo pode ser medido de forma experimental onde o veiculo percorre um percurso 

específico com velocidades e acelerações especificas em uma condição climática especifica. 

Outra maneira de se medir o consumo de forma experimental é através da utilização de 

dinamômetros, que pode ser um dinamômetro para o veiculo inteiro ou só o motor.  

O consumo pode ser estimado tendo um modelo matemático do conjunto motriz e do 

percurso. Para simplificar o calculo podemos calcular o consumo rodoviário considerando 

uma velocidade fixa. Assim calcular a rotação do motor a combustão para essa velocidade e 

calcular o consumo de combustível por período de tempo para essa determinada rotação. 

Para um veiculo elétrico para calcular o consumo com essa simplificação é necessário calcular 

a potência necessária para manter o veiculo nessa velocidade. 
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2.7 BATERIAS EM VEÍCULOS ELÉTRICOS 

Estudos apresentados por Duvall (2003) indicam que baterias NiMH (níquel-hidreto metálico) 

são capazes de durar 100.000 milhas e 10 anos sem a necessidade de serem trocadas em BEVs 

com autonomia de 40 a 60 milhas. Para um micro veiculo BEV o conjunto de baterias deve 

ter a capacidade de 9,1 kWh, e para BEV de tamanho médio o conjunto de baterias deve ter 

27 kWh.  

O esquema de uma bateria de NiMH é apresentado na Figura 2.19. Segundo Ambrosio e 

Ticianelli (2001): “O material ativo do eletrodo positivo, no estado carregado, é o oxi-

hidróxido de níquel III, o qual é o mesmo material do polo positivo das baterias de níquel 

cádmio2. Nas baterias de níquelhidreto metálico, o material ativo para o eletrodo negativo no 

estado carregado, é o hidrogênio armazenado na forma de hidreto em uma liga. Esta liga é 

capaz de armazenar hidrogênio reversivelmente,  absorvendo e dessorvendo este reagente 

quando a bateria é carregada e descarregada, respectivamente”. 
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Figura 2.19 – Representação de uma bateria NIMH
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2.8 FORMA DE RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

Os BEVs podem ser carregados se conectando a uma fonte de energia elétrica, essa fonte 

pode ser a rede em tensões residenciais como 110V ou 220V, ou em pontos especiais de 

recarga onde a tensão pode ser por exemplo de 720V. 

Em ligações com a rede em tensões residenciais a recarga é mais demorada e em media deve 

levar entre 6 e 8 horas. Já quando ligado em pontos especiais de recarga esse pode ser 

reduzido para até 20 minutos.  

Em todos os casos a recarga é controlada por um sistema eletrônico e normalmente esse 

sistema permite que a recarga seja feita por duas ou mais tensões diferentes. Esse sistema 

pode também permitir que a energia armazenada nas baterias do veículo possa ser fornecida 

para a rede em momentos em  que seja programado.  

Um padrão para os plugues e tensões dos pontos de recarga foi apresentado em 2010 e é 

chamado de Combo, por apresentar uma combinação de formas de recarga e pode ser visto na 

figura 2.20. 
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Figura 2.20 – Padrão Combo para recarga de veículos elétricos 
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2.9 TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

Os sistemas de transmissão automática funcionam com um conjunto de engrenagens 

planetárias e um conversor de torque. Na figura 2.21 é possível observar um exemplo de uma 

transmissão automática. Esse tipo de transmissão apresenta um numero fixo de marchas com 

a relação de redução fixas. Estão englobadas a maior parte das transmissões automáticas 

disponíveis no mercado para veículos leves, caixas de transmissão automática com entre 4 e 8 

marchas. Com a necessidade de redução de consumo e maior eficiência as transmissão 

automática com um numero maior de marchas estão se tornando mais populares, 

especialmente em veículos de maior desempenho ou de luxo.  

Figura 2.21 – Exemplo de uma transmissão automática
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O conversor de torque que faz a ligação da transmissão automática com o motor está 

representado na figura 2.22. O conversor de torque quando a diferença entra a velocidade de 

entrada e a velocidade de saída é grande, que ocorre principalmente na saída da inércia, pode 

inclusive ampliar o torque disponibilizado pelo motor para as rodas. 

Figura 2.22 – Exemplo de um conversor de torque
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3 DEFINIÇÃO DE UM VEÍCULO ELÉTRICO 

Para o desenvolvimento a seguir a arquitetura apresentada na Figura 3.1 será utilizada. Essa 

arquitetura foi selecionada por ser a mais próxima da arquitetura mais utilizada nos veículos 

vendidos no Brasil. 

Figura 3.1 – Topografia do 

BEV  

ME – Maquina Elétrica 

CCA – Transmissão Automática 

D – Diferencial 

Essa arquitetura pode ser representada na forma de um diagrama de blocos para simulação, 

onde cada bloco representa um componente ou conjunto deles que pode ser representado por 

uma ou por um conjunto de equações. A figura 3.2 representa o diagrama de bloco para a 

arquitetura selecionada para o desenvolvimento dessa seção.   

Topologia 3 

Roda 

Roda 

Roda 

Roda 

D 

CCA 

ME 
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Figura 3.2 – Diagrama de blocos do BEV

 

A entrada desse diagrama o ciclo de direção do veiculo, represtado pelas velocidades pelo 

tempo.  

O primeiro bloco desse diagrama representa as equações de dinâmica do veiculo. 

Equações estáticas do veículo no plano: 

����� � �� 	

	��	
   (3.1) 

 ���� � �� 	�
	��	
  (3.2) 

Equações dinâmicas do veículo no plano 

������ � ��� �
	��	


��
�  (3.3) 

������ � ��� �
	��	


��
�  (3.4)  

Onde:  

• “mg” é o Peso de veículo em Kg;  

• h é altura do CG (Centro de Gravidade) para o solo em m;  

• a2+a1 é a distancia entre eixos;  



 

 

42

• Fz1 e Fz2 são as forças normais nos eixo dianteiro e traseiro respectivamente em N;  

• Fx1 e Fx2 são as forças trativas nos eixos dianteiro e traseiro respectivamente em N;  

• v é velocidade em m/s e   

• �� 	a aceleração em m/s². 

O segundo bloco representa o sistema das rodas e diferencial. Seu equacionamento é bem 

simples, e apresentado na sequencia. 

3� � 4���5/ ∗ $7 ∗ 2 ∗ 8%9 ∗ :� ∗ )�   (3.5) 

;� � 4</$7 ∗ 2 ∗ 8%9 ∗ :� ∗ )�  (3.6) 

R = raio da roda em m 

:� = redução do diferencial 

V = velocidade em m/s 

)� = rendimento do sistema diferencial 

O próximo bloco representa as equações da transmissão. Para esse desenvolvimento foi 

selecionada uma transmissão automática. O equacionamento da transmissão é simples para 

cada marcha uma redução e um limite de velocidade como na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Tabela de reduções e marchas  

Marcha Redução Velocidade Mínima Velocidade Máxima 

1ª :� 0 <>� 

2ª :� <�� <>� 

3ª :? <�? <>? 

4ª :@ <�@ <>@ 

5ª :A <�A <> 

A partir dessa tabela a equação é a seguinte. 

3� � 3� ∗ 	 :� ∗ )� (3.7) 

;B � ;� ∗ 	 :� ∗ )� (3.8) 

O próximo bloco na sequencia é o motor SRM. Como apresentado por Fahimi e Edrigton 

(2005) a tabela C apresenta as equações para o comportamento dinâmico em varias regiões de 

operações de um SRM.  
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Tabela 3.2 – Tabela de equações do SRM 

Região Equação de voltagem por fase  

Região I C � 7: � DE∗ � : !E!:F
!:
!G 

(3.9) 

Região II C � 7: � DE$HB% � : !E!:F
!:
!G 

(3.10) 

Região III C � D7 � I !E
!HBF : � DE$HB% � : !E!:F

!:
!G 

(3.11) 

Região IV C � D7 � I !E
!HBF � E$HB% !:!G 

(3.12) 

Região V C � I !E
!HB : � E$HB% !:!G �JKL

!:L!G  
(3.13) 

M(4NO9 � P4B	� �⁄ 9RS
�T   (3.14) 
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Figura 3.3  - Representação das regiões de operação de um 

SRM

A equação simplificada de torque do SRM é: 

3> � U

�
�V
�W    (3.15) 

: � XY3> ∗ �
Z[\[]^


 _ ∗ 2	 (3.16) 

Para o modelo do  freio será considerado que esse não é regenerativo dessa forma o mesmo 

não terá efeito sobre o consumo de energia, portanto não será equacionado. 

Parado – Região 1 

Rotação 
próxima de 
zero  
Região 2 

Torque 
constante  
Região 3 

Potência 
constante  
Região 4 

Rotação

Altas rotações  
Região 5 
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O ultimo bloco representa a bateria, nesse desenvolvimento a bateria terá uma simplificação, 

onde a tensão fornecida será a mesma independente da carga restante na bateria. Dessa forma 

temos o seguinte:   

`a � ` ∗ )b   (3.17) 

c � 	C ∗ `a   (3.18) 

c>(� � �
� d `$G% ∗ C$G% ∗ !G�

e  (3.19) 

f � c>(� ∗ G   (3.20) 

 

 

4 METÓDO 

Para desenvolver um modelo de simulação para calculo do alcançe de um BEV apartir das 
equações apresemtadas no capitulo 3, utilizando o LabView® (National Instruments®)o modelo 
pode ser apresentado como na figura 4.1 

Figura 4.1 – Modelo de simulação de autonomia no LabView®

 

As figuras de 4.2 até 4.8 representão as equações de cada uma das partes da figura 4.1.  
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Figura 4.2 – Equação do veículo

 

Figura 4.3 – Equação da transmissão
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Figura 4.4 – Equação do diferencial

 

Figura 4.5 – Equação do SRM
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Figura 4.6 – Equação do inversor de frequencia 

 

Figura 4.7 – Equação da bateria
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Figura 4.8 – Calculo do autonomia pela capacidade da bateria

 

 

Para o calculo da autonomia do BEV é necessário que seja feita a entrada das constantes do 

veículo e velocidade de deslocamento. A figura 4.9 apresenta a tela para a entrada dos dados e 

a visualização do resultado. 
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Figura 4.9 – Entrada de dados e visualização do resultado
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5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

O modelo apresentado no capitulo 4 é bem simples de ser utilizado. Para a sua utilização é 

necessário ter alguns valores antes. 

• Veículo: é necessário a altura do CG, a distância entre o eixo dianteiro e o CG, a 

distancia do eixo traseiro e o CG, a velocidade de para calcular o alcance e a massa do 

veículo, o raio da roda.  

• Ambiente: a aceleração da gravidade local. 

• Diferencial: a redução e o rendimento do sistema. 

• Transmissão: a marcha a para a velocidade definida, a redução para essa marcha e o 

rendimento desse sistema. 

• Motor SEM: a derivada da indutância pelo ângulo do motor 

• Inverso de frequência e controlador do motor SEM: o rendimento desse sistema e taxa 

de elevação da tensão.  

• Bateria: a tensão e a energia total disponível na bateria.   

A partir desses dadas é possível calcular a autonomia do veículo. Esses valores diferem de 

um veículo  a elevação da altura do CG e massa do veículo devido a massa do sistema de 

baterias, alem do CG também muda a sua posição em relação eixo dianteiro e traseiro 

ficando mais próximo do eixo traseiro. A relação de marchas também deve mudar para 

acompanhar a  mudança na característica de rotação do motor SRM. 
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As mudanças de posição no CG tem impacto na dinâmica longitudinal, transversal e vertical. 

Na dinâmica longitudinal a mudança no CG  provoca mudanças na distribuição de forças 

entre os eixos dianteiro e traseiro podendo assim afetar os limites de desempenho pela tração, 

alem de afetar também as condições de frenagem.  Na dinâmica transversal a mudança do CG 

altera as características de desempenho em curva alem de ser desfavorável para condições de 

capotagem do veículo.  

Na dinâmica vertical a elevação do CG provoca alterações com comportamentos dos ângulos 

de “Pitch”, “Roll” e “Yaw”. Com um CG mais elevados os ângulos de Roll Pictch e Yaw 

tendem a serem maiores. A alteração do CG também faz com que as frequências naturais do 

veículo sejam alteradas.    
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6 CONCLUSÕES 

Este trabalho fez uma revisão da evolução histórica dos veículos elétricos, demonstrando os 

fatores que tornaram seu uso mais ou menos competitivo com o passar do tempo. Os sistemas 

atualmente empregados em projetos típicos de veículos híbridos foram apresentados e 

discutidos. Finalmente, um modelo simplificado para cálculo do alcance de um veículo 

elétrico com motor SRM foi demonstrado. 

O modelo apresentado permite o calculo da autonomia de um veículo elétrico com motor 

SRM a partir de uma seria de valores do veículo, do motor SRM, da transmissão, do 

diferencial, do inversor de tensão e da bateria. Esse modelo pode ser complementado para 

calcular o desempenho da dinâmica longitudinal e transversal. Como apontado as 

características de desempenho de dinâmica de um veículo elétrico são diferentes de um 

veículo a combustão, por uma serie de fatores como a curva de torque do motor e a mudança 

de massa e do CG por carregar as baterias. Com esse modelo é possível resultados mais 

rápidos no desenvolvimento de um veículo elétrico como proposto. 

Como sugestões para trabalhos futuros têm-se as seguintes: 

• Ampliar o modelo demonstrado para incluir mais fatores da dinâmica longitudinal e 

transversal.  

• Incluir um sistema de freios regenerativos, que permite que o veículo tenha uma 

autonomia maior.  

• Substituir a bateria por uma célula de combustível. 

• Ampliar o modelo demonstrado para simular a recarga do veículo.  
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