
TECNOMOBELET HACKATHON 
Simulação de dinâmica veicular de um carro 

elétrico no campus Gama  
 
 
O Tecnomobelet Hackathon é um evento de desenvolvimento colaborativo e 

competitivo de um programa de simulação em computador do funcionamento de um 

veículo elétrico no campus Gama da UnB, que faz parte da programação da Semana 

Universitária 2020 da FGA - UnB. 

A proposta faz parte da disciplina de Fundamentos de Propulsão Elétrica 

Veicular dos cursos de engenharia da FGA, mas está aberta a participação de toda 

comunidade universitária e conta com o patrocínio do Projeto de Pesquisa 

"Tecnomobelet - Tecnologia para promover a mobilidade elétrica do transporte 

coletivo" desenvolvido pelos pesquisadores da FGA.  

 

O veículo 
O veículo VE usado no desafio é um carro de golfe da marca AGIX tipo 6 

passageiros, motor elétrico de 4HP, chassi aeronáutico, modelo elétrico, cor verde do 

Fabricante brasileira AGIX Motor Company. 

 

 Especificação  Valores Unidade 

 Velocidade máxima:   12  km/h 

 Peso  224  kg 

 Tensão da bateria 48  volts 

 Potência máxima  3,5  kW 

 Passageiros 6 pessoas 

 Roda (diâmetro)  45 cm 

Fonte : Costa de Oliveira, Túlio. Estudo da tecnologia empregada em veículos elétricos com autonomia 
estendida: comparativo experimental com veículos híbridos. Trabalho de conclusão de curso em 
engenharia automotiva, Universidade de Brasília, 2018. 

  



1. O desafio  

 

O desafio consiste em simular o funcionamento do veículo elétrico numa 

trajetória no estacionamento do campus Gama da Universidade de Brasília apresentado 

na Figura  1.  

 

 
Figura  1 - Trajetória 

O percurso da trajetória foi registrado por meio de aplicativo para celular Strava 

e exportado para um arquivo no formato SHP. Este aplicativo tem capacidade de 

registrar a localização do veículo (latitude, longitude e altitude) a cada segundo a partir 

do GPS integrado ao celular. A partir dos dados do arquivo SHP foi possível levantar 

que o comprimento do percurso é de 1758 metros e que o carro elétrico demorou 312 

segundos para completa-lo. A Figura  2 mostra o perfil de velocidade deste percurso. 

Além do perfil da velocidade, também foi possível obter do arquivo SHP a variação de 

altura ao longo da trajetória, conforme mostrado na Figura  33. 

 



 
Figura  2 - Perfil de velocidade 

 

 
Figura  3 - Altitude do percurso 

 

 



No intuito de permitir de levantar as característicos dinâmicas do veículo, foi 

realizado um ensaio numa pista inclinada de concreto no campus, onde o veículo descia 

a pista inclinado somente devido a seu próprio peso. O percurso deste ensaio está 

apresentado na Figura  4. 

 
Figura  4 - Ensaio resistência rolamento 

 

Este trajeto tem aproximadamente 60 metros, e o veículo elétrico percorreu essa 

pista inclinada em 29 segundos devido ao próprio peso. A Figura  5 apresenta o perfil de 

velocidade neste percurso, enquanto a Error! Reference source not found.Figura  6 

mostra a altitude da pista. Estes dados foram levantados da mesma forma do ensaio 1.  

 

 
Figura  5 - Velocidade 

 
Figura  6 - Altitude 

 

 

 

 



2. Modelagem e simulação  

 

O desafio consiste em simular o funcionamento do veículo elétrico numa 

trajetória no estacionamento do campus Gama da Universidade de Brasília, num trajeto 

de 1,7 km, registrando a potência e energia necessária para movimentar o veiculo. 

Os participantes do desafio devem apresentar um modelo mais realista possível 

das forças que agem sobre o veículo em movimento, que incorpora a maior quantidade 

de parâmetros do veículo, da pista e da trajetória definida.  

Também será necessária calibrar alguns parâmetros com base nos dados 

apresentados disponibilizados ou baseados em dados de referências.   

3. Habilitação e Submissão  

 

 
 
 

4. Simulação  

A simulação computacionais que mais se aproxima dos dados medidos no ensaio 

ganhará o desafio. Para isso, as equipes tem que apresentar o código fonte desenvolvido 

pela própria equipe para fazer a simulação, com uma descrição dos parâmetros do 

modelo usado e sua calibração. 

A simulação pode ser realizado nos ambientes matlab, octave ou python, ou 

usando a linguagem de programação C ou seus derivados.  

5. Avaliação  

Simultânea ao registro do percurso no primeiro ensaio do carro elétrico no 

campus do Gama, onde foram registrados os dados do percurso e a velocidade do 

veículo com o GPS, houve a coleta de dados operacionais do veículo (velocidade, 

tensão e corrente elétrica) por meio de um sistema de aquisição e armazenamento de 

dados para veículos elétricos desenvolvido num trabalho de conclusão de curso da FGA.  

A partir dos dados de corrente e tensão elétrica tem-se a potência necessária para 

movimentar o veículo a cada instante no percurso e estes dados podem ser visualizados 

por meio de um gráfico de potência medido versus tempo. O desafio consiste em 



simular o funcionamento do veículo e gerar um gráfico de potência versus tempo 

calculado, mais próxima ao gráfico medido.   

A partir da potência pode-se chegar a calcular a energia necessária para que o 

veículo elétrico chegue a seu destino.   

6. Premiação  

O prêmio, disponibilizado pelo Projeto Tecnomobelet, é uma placa com 

minicomputador para desenvolvimento de sistemas embarcados modelo PocketBeagle 

(http://beagleboard.org/pocket), que o Projeto Tecnomobelet está usando este mesmo 

hardware para desenvolver um Computador de Bordo para um veículo elétrico na FGA. 

 

 

  



 


