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Est imat lector ,

e-Tech Racing és un equip format per 32 estudiants de l ’Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).

El nostre objectiu és desenvolupar un monoplaça elèctric d’altes 
prestacions per a competir a nivell internacional en diferents proves 
del certamen Formula Student, començant sempre per la més propera: 
la Formula Student Spain, que se celebra al Circuit de Catalunya.

Malgrat el fet competitiu, la missió d’aquest projecte és desenvolupar 
les habil itats personals dels estudiants dins d’un context de màxima 
exigència i establir forts vincles amb empreses l íders del sector per 
obtenir així professionals versàti ls que tinguin una inserció laboral el 
més ràpida i existosa possible. 

Tot això, seguint uns valors que creiem positius per a la societat 
en general, com ara la discipl ina, la i l · lusió, l ’esforç, la humilitat, la 
generositat i , sobretot, la PASSIÓ.

Atentament,



L’EEBE es troba al nou Campus Diagonal-Besòs, inaugurat en el curs 
2016-2017. El seu objectiu és ser un centre acadèmic d’alta qualitat 
en l ’àmbit de l ’enginyeria del segle XXI, tant a nivell nacional com 
internacional.

L’escola manté les activitats de l ’antiga Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), amb l ’oferta 
de graus i màsters en enginyeria mecànica, elèctrica, electrònica 
industrial i automàtica, de l ’energia, i biomèdica. A més, integra part 
de les activitats de l ’Escola Industrial Superior d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona (ETSEIB) assumint els estudis dels àmbits d’enginyeria 
química i d’enginyeria dels materials. És per això que el campus alberga 
a 3500 estudiants de grau, màster i doctorat, a més de 400 docents i 
investigadors.

Les modernes instalacions de l ’EEBE i la varietat d’enginyeries que 
comprèn donen peu a molts grups de recerca i associacions formades 
per estudiants. En aquestes associacions els alumnes posen en pràctica 
els coneixements apresos a la universitat i desenvolupen moltes 
habil itats essencials en el món laboral.

Un clar exemple és l ’equip e-Tech Racing, on cada membre parteix 
d’una competència teòrica bàsica. A més, aquest es dota d’altres 
coneixements tècnics més específics per dur a terme la seva tasca 
en l ’estudi i disseny del monoplaça, alhora que aprèn a treballar i 
desenvolupar-se en un gran grup de treball amb uns mateixos objectius.





Després d’aconseguir en la 
temporada 2016-2017 competir 
a Espanya i República Txeca 
en un mateix any i , a més, 
f inalitzar dos Endurance amb el 
nostre tercer monoplaça, l ’equip 
va decidir embarcar-se en un 
projecte molt ambiciós de cara a 
la nova temporada on el concepte 
d’monoplaça canviava per 
complet. Tots els departaments, 
tant mecànics com elèctrics i 
electrònics van dur a terme canvis 
en el disseny dels seus sistemes 
i components per a així mil lorar-
los i , alhora, adaptar-los al nou 
conjunt.

No obstant això, el període de 
fabricació i muntatge es van 
allargar a causa de la complexitat 
que comportaven moltes de 
les noves parts essencials del 
monoplaça. Com a conseqüència, 
l ’ETR-04 no va arribar a temps 
per ser prou testejat abans de 
Formula Student Czech Republic, 
pel que finalment no vam poder 
assistir-hi .

Des de l lavors, tots els esforços es 
van centrar en Formula Student 
Spain, però després de diverses 
jornades de test prèvies a la 
competició van sorgir problemes 
en les bateries d’alt voltatge del 
vehicle. Tot i tractar de solucionar-
los, aquests van fer estralls en 
el conjunt elèctric i electrònic, 
de manera que finalment el 
monoplaça no va poder passar el 
Scrutineering elèctric.

Encara que l ’equip va tenir un 

bon paper en les tres proves 
estàtiques, l ’ETR-04 no va poder 
disputar les proves dinàmiques. 
Després d’aquests resultats, s’ha 
decidit enfocar la temporada 2018-
2019 prioritzant factors decisius 
com ho és la fiabil itat. Per a això 
l ’equip s’ha fixat com a objectius 
esportius el fet d’assistir , com 
a mínim, a una competició fora 
d’Espanya i , a més, f inalitzar 
totes les proves dinàmiques en 
totes les competicions en què 
assistim demostrant, al mateix 
temps, un nivell competitiu .

D’altra banda, pel que fa als 
objectius tècnics, aquests s’han 
determinat de tal manera que 
complementin els objectius 
esportius. Aquests consisteixen 
en testejar de manera intensiva 
l ’actual monoplaça durant el que 
resta de 2018, testejar el futur 
monoplaça un mínim de 150 km 
abans de la primera competició 
i tancar el model en V amb 
la documentació necessària; 
doncs aquesta temporada 
s’ implementarà la metodologia 
de treball en V, la qual serà un 
dels eixos principals per a l ’equip.

En termes generals podem 
dir que aquesta temporada 
s’enfocarà en establir unes bases 
fermes mantenint un concepte 
de monoplaça per així estudiar-
lo i mil lorar-lo amb més facil itat. 
D’aquesta manera estarem 
preparats per aconseguir així un 
gran objectiu a l larg termini: ser 
el mil lor equip espanyol de l ’any 
2020.

Temporada 2018 |  2019
Passat, present i futur



Planif icac ió

Per aconseguir els objectius anteriorment esmentats, aquesta 
temporada es mantindrà el concepte del monoplaça. Amb això es pretén 
aprofitar la major quantitat de recursos en l ’estudi i aprenentatge 
d’aquest durant la primera fase de la temporada, per així poder 
determinar com mil lorar-lo tant a nivell de fiabil itat com de rendiment.

Aquesta primera fase s’ha dut a terme des de setembre fins a 
desembre, i ha consistit en testejar el monoplaça, estudiar els canvis 
en la normativa de Formula Student, trobar i solucionar problemes, 
iniciar a redissenyar alguns components i conjunts del vehicle, etc.

D’aquesta manera, amb l ’ inici de l ’any 2019, començarà una intensa 
però breu fase de redisseny, en què es tancarà un nou disseny definitiu 
en base als canvis que s’hauran determinat en la primera fase.

Conseqüentment, l ’època de fabricació i muntatge donarà començament 
amb més antelació del que és habitual, pel que es podrà compaginar-
la amb la preparació de les proves estàtiques i el plantejament de la 
temporada 2019-2020.

Pel que fa a l ’època de testeig del nou monoplaça es té planejat que 
aquesta comenci al maig, per així poder complir l ’objectiu dels 150 km 
de rodatge abans de la primera competició. Així s’aconseguirà, a més, 
disposar d’un monoplaça fiable i temps suficient per validar tots els 
sistemes que l ’ integren i mil lorar el seu rendiment en els aspectes 
que sigui possible. D’aquesta manera podrem assegurar ser un equip 
competitiu allà on anem.

Estudi, testeig i redisseny



Aquest projecte no seria possible si no fos per totes les persones, 
empreses i institucions que creuen en nosaltres. Gràcies a elles som 
capaços de material itzar les nostres idees i els nostres somnis. És per 
aquest motiu que els patrocinadors són un pilar fonamental de l ’equip.

Apostar pels enginyers del futur, el compromís amb la societat i la 
mobil itat sostenible són algunes de les raons que motiven a formar 
part de la famíl ia d’e-Tech Racing.

A més, formar part del nostre projecte comporta beneficis mutus, ja 
que col· laborar amb nosaltres implica visibi l itat gràcies a la Formula 
Student, pel fet que és una competició que atrau molts visitants i 
empreses del sector a nivell internacional. També implica repercussió 
mediàtica quan els mitjans de comunicació fan ressò de notícies 
relacionades amb l ’equip. D’altra banda, des de l ’equip oferim difusió 
en xarxes socials de les empreses col· laboradores i la seva aparició 
a la roba corporativa i el carenat del monoplaça. Fins i tot oferim el 
monoplaça a les empreses quan sigui necessari .

Exemple d’això són l ’aparició del ETR-04 en l ’esdeveniment No Limits 
Barcelona (de RallyClassics) al Moll de la Marina (Barcelona) al mes 
de setembre, on es va exposar al costat d’un Fórmula E. També a 
l ’octubre el monoplaça va assistir , junt al patrocinador principal 
VERNIS MOTORS, a la fira Expoelèctric, a l ’Arc de Triomf (Barcelona). 
D’altra banda, al novembre el cotxe va viatjar a Madrid per assistir a 
la fira internacional Matelec, de la mà del nostre patrocinador MEDYP. 
A més, al desembre el monoplaça va estar exposat a les instal· lacions 
de SIEMENS, a Cornellà, també com a mostra d’agraïment i compromís.

Els  nostres patroc inadors
Compromís i professionalitat



Directive

Manuel Montesinos
Team Leader

La directiva és la responsable de la gestió de l’equip i del projecte. 
Està formada per un Team Leader, quatre Chiefs responsables d’àrees 
tècniques (mecànica, elèctrica i electrònica) i dos Chiefs responsables 
d’àrees no tècniques, com ho són Marketing i Operations. El seu objectiu 
és garantir el correcte funcionament de tots els departaments de l’equip, 
per la qual cosa han de treballar en estreta col·laboració en tot moment.

Enric María
Chief Mechanical Engineer

Sergi Valdezate
Chief Mechanical Engineer

Arnau Reina
Chief Electronic Engineer

Ramon Serrano
Chief Electrical Engineer

JoanMiquel Pujol
Chief Marketing Officer

Marta Alfonso
Chief Operating Officer

Formula Student Team
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Powertrain

Sergi Valdezate
Drivetrain Design

Miquel Vilà
Motors Cooling

El departament de Powertrain és l’encarregat 
de transmetre la potència necessària a 
les rodes motrius. Per aquest motiu, el 
departament es divideix en una part elèctrica, 
responsable de les bateries, motors i inversors; 
i en una part mecànica, encarregada de la 
transmissió i refrigeració.Oriol Freixa

Drivetrain Design

Juan Romero
Inverters

Yaolun Chen
Drivetrain CAD

Jordi Pérez
Accumulator Cooling

Àlex Sánchez
Battery Cells Management

Jordi Caballero
Motors

Dynamics

Marcel Muxella
Rims & Hubs

JoanMiquel Pujol
Dampers & Anti Roll Bars

El departament de Dynamics té l’objectiu 
d’aconseguir la major adherència en qualsevol 
situació i que el maneig del monoplaça sigui 
adequat i la resposta d’aquest sigui correcta.
Per a això, el departament es divideix en 
dinàmica vehicular i aerodinàmica, ja que 
la càrrega aerodinàmica juga un paper molt 
important.

Arnau Amores
CFD & Rear Wing

Gonzalo Balot
Front & Rear Wing

Ramzi Achak
Side Wings

Núria Bonaga
Brakes & Uprights

Enric María
Suspension Mechanical Design

Oriol Almendro
Side Wings & Manufacturing

Adrià Ferrer
Steering

Raúl Pozas
Suspension Geometry

Mireia Companys
Vehicle Dynamics Control



Body

Gerard Alsina
SES & Laminates

El departament de Body és el responsable del cos del monoplaça. 
S’encarrega d’estudiar i dissenyar el monocasc de tal manera que aquest 
sigui capaç de suportar tots els esforços als què està sotmès sense 
comprometre el pes total del monoplaça. També s’encarrega del contenidor 
de les bateries i, a més, també és el responsable de l’ergonomia del pilot; 
doncs la comoditat durant el pilotatge és essencial per poder treure-li el 
màxim rendiment al monoplaça.Alejandro Solís

Steering Wheel & Driver’s Seat

Miquel Mas
Roll Hoops & IA

Electronics

Arnau Reina
Main ECU

El departament d’Electronics és l’encarregat de garantir la seguretat de la 
part elèctrica i electrònica del monoplaça i del seu correcte funcionament. 
Entre les seves tasques hi ha el disseny d’una cadena de seguretat 
(monitoratge de voltatges i corrent de les cel·les, aturades d’emergència, 
detecció de fuites, etc.), adquisició de dades, del panell de visualització, 
etc.

Àlex Sánchez
BMS

Conrad Galli
BMS

Marta Alfonso
Dashboard

Ramon Serrano
Harness

Marta Basquens
Data Acquisition

Zeping Wang
Harness

Pol Feliu
Sensorics

Javier Chavarrías
Pedal Box & Firewall

Daniel López
SES & Laminates



Marketing

Núria Bonaga
Corporat clothing & Events

Zeping Wang
Publications

Yaolun Chen
Website

Des del departament de Marketing es gestiona el seguiment i relació 
amb els patrocinadors i les relacions públiques de l’equip en general. És 
el directe responsable de la gestió de la pàgina web i dels perfils de les 
xarxes socials, de les publicacions i difusió de les notícies relacionades 
amb l’equip i amb els patrocinadors i imatge de l’equip entre d’altres.

Operations

Javier Chavarrías Alejandro Solís Daniel López

El departament d’Operations és el responsable de logística de totes 
les tasques relacionades amb l’equip, tant les activitats internes com 
externes. S’encarreguen d’organitzar, a nivell material i humà, tasques 
com els desplaçaments i transport del monoplaça, les competicions, els 
esdeveniments i espais, etc.

JoanMiquel Pujol
Chief Marketing Officer

Marta Alfonso
Chief Operating Officer

Enric María
Media






