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Introdução: O estudo da otimização é aplicado na resolução de problemas dos mais
variados tipos e áreas de conhecimento, pois em um mundo onde o foco principal das
grandes e médias indústrias têm se voltado ao meio ambiente, à otimização de
processos automatizados é a consciência ambiental. O desafio é encontrar soluções
ótimas, ou mesmo aproximadas. Neste contexto, a otimização, tanto como área de
estudo quanto em suas aplicações na engenharia e afins, constitui um domínio
complexo. Sendo assim o estudo de técnicas computacionais e modelagens
matemáticas tem sido uma grande ferramenta para desenvolvimento e
resolução/melhora desses problemas complexos. Objetivo: Objetivo Geral: Estudar o
método de otimização utilizando modelagem e simulação e aplicar os conhecimentos
adquiridos ao estudo de parâmetros de um veículo elétrico.
Objetivos Específicos: Encontrar um ponto ótimo, que atenda ao sistema eficiente de
um veículo elétrico, utilizando do método de otimização em modelagem e simulação.
Metodologia: Foi realizado até o momento uma revisão bibliográfica a respeito do
assunto, com a leitura e análise do material selecionado. Para o desenvolvimento do
projeto, foi selecionado e escolhido o software MatLab, como ferramenta para a
modelagem matemática e a simulação do veículo elétrico. Deu-se inicio ao processo de
modelagem matemática, que está em desenvolvimento atualmente. Com a massa de
dados de um sistema de eficiência, traçar-se-á plano de estudo computacional.
Resultados: Até o momento, os resultados adquiridos foram através da leitura dos
materiais
bibliograficos, que são os conceitos matriciais e comandos específicos do matlab, que
serão utilizados para a modelagem, e os conceitos que tangenciam o comando linprog,
voltado para projetos otimização. Em pesquisa no projeto de um veículo elétrico para
mobilidade urbana, como resultados, foram encontrados valores/parâmetros ideais do
sistema de eletrônica de potência do veículo elétrico, dinâmica veicular e algumas
especificações de componentes. Conclusão: Com auxílio de boas bibliografias (artigos,
dissertações, livros e etc), pôde-se perceber a praticidade oferecida pelo Matlab,
quando se trata de problemas matemáticos e de otimização.
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