


L'EEBE està situada al barri de Sant Adrià del
Besòs al nou Campus Diagonal-Besòs
inaugurat en el curs 2016-2017.
 
El seu objectiu és ser un Campus d'alta
qualitat tant en l'àmbit nacional com
internacional.
 
L'escola manté les activitats de l'antiga
EUETIB (Escola Universitària D'Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona).
 
Aquest campus alberga 3500 estudiants de
Grau i Màster  i 400 investigadors i docents. 

Les modernes i noves instal·lacions del
campus i la varietat d'enginyeries que
ofereix (Biomèdica, Energia, Electrònica i
Automàtica, Elèctrica,  de Materials, Química
i Mecànica), donen peu a molts grups de
recerca i associacions formades per
estudiants. 
 
En aquestes associacions, els alumnes
tenen la possibilitat de posar en pràctica
tots els coneixements adquirits en les
classes. D'aquesta manera, s'adquireixen i
es desenvolupen moltes habilitats molt
útils per el món laboral.
 
Justament és el que e-Tech Racing ofereix.
Cada membre parteix d'una competència
teòrica i la pot dur a terme. A més,
s'aprenen conceptes extracurriculars més
específics i més tècnics per poder dur a
terme la tasca  i l'objectiu de la competició
amb el monoplaça. Alhora, tots membres
aprenen a treballar i a desenvolupar-se
dins d'un gran equip amb el mateix fi.



Un any més, després de tot l'esforç, van arribar les competicions de Formula Student i l'hora de
posar en pràctica el realitzat durant tot l'any. Va arribar juliol i ens vam posar rumb a Itàlia per a
participar en la competició internacional de la temporada. La competició va començar amb les
proves estàtiques: Cost, Business i Design. En Cost i Business els resultats van seguir la línia de
puntuació d'anys anteriors, en canvi, en  Design  vam obtenir 122 punts dels 150 possibles,
guanyant 34 punts respecte a l'any anterior i sent aquest el millor Design de la història de e-
Tech. Abans de passar a les proves dinàmiques, cal superar  Scrutineering  i a causa de les
característiques d'aïllament d'un component no vam poder participar en les proves dinàmiques.
Amb el sentiment d'impoténcia, varem decidir afrontar-lo com a un repte. Així que afrontem
el  Scrutineering  mecànic per a tenir garanties a l'hora d'afrontar la següent competició a
Espanya, per a assegurar-nos una major agilitat i corroborar que la mecànica complia la
normativa vigent.

Feedback temporada 2018-2019

Finalment, passem Pre-Scrutineering, Scrutineering mecànic i el Tilt Test sense sobresalts i vam
tornar a Espanya amb ganes d'arreglar els problemes i millorar de cara a la següent competició.
A la fi d'agost va arribar l'hora de competir a casa. Formula Student Spain és una competició més
exigent i encara així les proves estàtiques van seguir la línia general. Respecte les proves
dinàmiques, encara que les coses no van sortir com esperàvem, després de molt d'esforç
aconseguim competir i córrer la Endurance.



 Una vegada acabades les competicions es va donar la temporada per finalitzada i es van marcar
els nous objectius per a la temporada 2019/2020. Amb més de la meitat de la plantilla formada
per nous membres, s'ha apostat per una mentalitat conservadora, sense assumir riscos
innecessaris i centrant-nos principalment a consolidar els coneixements dels
respectius  subdepartamentos. Tot això, al costat de molt de temps de documentació i
aprenentatge per part dels nous membres, i fomentant el  Team  Building  d'aquesta nova
generació serà crucial per a poder desenvolupar un cotxe més competitiu en les futures
temporades. A més, aquesta temporada s'ha realitzat una reestructuració en alguns aspectes,
canviant les tasques d'alguns  subdepartamentos  o, per exemple, creant el nou departament
de  Powertrain  amb l'objectiu de millorar la comunicació entre els  subdepartaments  elèctrics i
mecànics involucrats. Amb totes aquestes novetats i moltes altres més afrontem amb ganes,
unió i força el desenvolupament de ETR-06!

Projecció per 2019/20



Membres 2019-2020

DIRECTIVA
La directiva és la responsable de la gestió de l’equip i del projecte. 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.

DYNAMICS
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 Suspensions, Steering, VDC i Brakes & Wheels.

Suspensions

Steering VDC

Jordi Perez
Team Leader

Conrad Galli
Electronic Chief

Oriol Freixa
Powertrain Chief

Miquel Vilà
Mechanical Chief

Núria Bonaga 
Operations Chief

Álvaro García
Marketing Chief

Ivan Trigueros Víctor Muñoz Ernest Martínez Raúl Pozas

Álvaro García Sergi Rojo Paula Cabra Mario Sánchez



Brakes & Wheels

POWETRAIN
El departament de Powertrain és l’encarregat de transmetre la potència necessària a les rodes motrius. 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.

Cooling Systems Motors & Inverters

AccumulatorPackaging

Núria Bonaga Gerard Motta Sergi Martínez Marcel Muixella

Transmission

Miquel VilàRicardo MarquinaArnau Gil Jordi Cañellas

Ivan González Sergi Marin Ariadna Madorell

Nil Moreu Oriol Freixa Alessandro Sergio



Ergonomics Monocoque

ELECTRONICS
El departament d’Electronics és l’encarregat de garantir la seguretat de la part elèctrica i electrònica del
monoplaça i del seu correcte funcionament.

BMS Sensòrica

PCB's ECU Harness

BODY
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 rebuts de Dynamics als quals
està sotmès sense comprometre el pes total del monoplaça. És el responsable de l’ergonomia del pilot així
com  els encarregats d'aconseguir la major adherència aerodinàmica en funció de les velocitats. 

Aerodynamics

Álvaro Altamirano Pol Romero Arnau Amores Oriol Almendro Ramzi Achak

Conrad Galli Stephanie Arana Maria Regalado Anna Creus

Mar Bueno Alex Tolosa Gerard Pérez

Alejandro Solís Jan Chamoun Xavier Delgado Nico Martín Jordi ChaparroGerard Alsina



Marketing Department
Des del departament de Marketing es gestiona el seguiment i relació amb els patrocinadors i les relacions
públiques de l’equip en general. Del mateix motiu, són els encarregats de les xarxes socials i de la multimèdia. 

Operations Department
El departament d'Operations és el responsable de la logística relacionada amb l’equip, tant les activitats internes
com externes.

Núria Bonaga Sergi Martínez Nil Moreu

Paula Cabra Jordi Cañellas Ariadna Gòdia

Gerard Alsina Álvaro García Ariadna Madorell



S’ha dissenyat una nova geometria
mantenint els punts de fixació al
monocasc, la qual cosa ha requerit
un redisseny de totes les peces
mecanitzades, aquests són suports i
links, els quals han estat  estudiats i
posteriorment optimitzats.
 
Tanmateix s’ha modificat la
triangulació del rocker per tal de
millorar la transmissió de càrrega
entre roda i el conjunt molla-
amortidor. A més, partint del treball
realitzat la temporada passada s’ha
dissenyat un nou concepte de
balancí, canviant de rocker de dues
plaques a monobloc, més lleuger i
fiable.
 
Respecte a la part dinàmica s’ha
canviat el model d’amortidor a un
més petit i configurable, a més
d’obtenir altres dades, com les
constants de les molles que es
muntaran en el monoplaça
d’aquesta temporada.

ETAPA DE DISSENY

D Y N A M I C S
SUSPENSIONS

Geometria: Raúl Pozas   /   Disseny Mecànic: Víctor Muñoz i Ernest Marítnez   /   Dinàmica: Iván Trigueros



Torque Vectoring és el programa que s'utilitza per
a controlar el parell que reben les rodes. Hi ha
quatre maneres diferents que s'activen segons
quins senyals es reben dels sensors. A més de
calcular el parell que rebran les rodes es controlen
diferents temperatures i potències de components
electrònics del cotxe per seguretat i per a complir
normativa. També destacar que durant la
temporada passada i part d'aquesta s'estarà
treballant en el control dels derrapatges de la roda
mitjançant unes constants del pneumàtic i
l'autoregulació del parell per a optimitzar els
resultats en pista.

VDC (VEHICLE DYNAMICS CONTROL)

L'objectiu de Laptime és trobar el temps que farà
el cotxe en una volta per a després comparar-lo
amb el temps que s'obté en pista. Per a això en
Matlab i en IPG Carmaker s'introdueixen tots els
paràmetres del cotxe, de l'ambient i de la pista. El
departament de VDC també s'encarrega de recrear 

S'utilitzen dos programes principals per fer les simulacions: Torque Vectoring i Laptime. Per a
desenvolupar Torque Vectoring s'utilitza el mòdul de Matlab: Simulink i per a desenvolupar Laptime
utilitzem Matlab i IPG CarMaker, un programari que permet simular el cotxe en pista.

els traçats i proves que es corren en les
competicions Formula Student per aconseguir
una idea del temps que es farà i els punts
que s'aconseguiran. A més obtenen dos tipus
de gràfiques: unes que comparen diferents
variables del cotxe i unes altres que mostren
visualment les velocitats i acceleracions que
s'obtenen en cada punt del circuit.

Torque Vectoring: Mario Sánchez   /   Laptime: Paula Cabra 



Aquest any el departament ha decidit cambiar el sistema de subjecció de la llanda. La temporada
passada la mateix boixa també era una part de la llanda que es cargolava directament a les llantes
Keizer de dues parts amb la finalitat d'estalviar components a fabricar i al mateix temps reduir el pes
de el sistema. Sobre el paper semblava bo però a l'hora de la veritat resultava ser poc pràctic atès que
si calia substituir els pneumàtics o simplement desmuntarlos per poder accedir a la suspensions i
provar diferents "set-ups" es trigava massa perquè la unió de la boixa amb les llantes es feia
mitjançant sis cargols. A la fi el muntatge/desmuntatge d'una roda ha de ser més pràctic i ràpid.

BRAKES & WHEELS

Nova boixa: Marcel Muxella i Gerard Motta  /  Llandes: Sergi Martinez  /  Estudi de frens: Núria Bonaga

És per aquests motius que aquesta temporada fem
un pas cap endavant i implementem un sistema
mono-femella compatible amb les llantes que l'equip
ja disposa. D'aquesta manera la llanda és
independent a la boixa, el que comporta que
necessitem fabricar una altra peça entre les llantes i
la boixa però ens donarà l’avantatge d’una major
facilitat de muntatge/desmuntatge al haber-hi només
hi haurà una femella i no les del disseny anterior.



Aquesta temporada els nous membres del departament de steering s'han centrat en solucionar els
problemes presents en l'anterior temporada.
 

STEERING

Finalment, s'està treballant en un nou suport amb cargols per a facilitar el muntatge/desmuntatge
en cas que altres departaments necessitin treballar a l'interior del monocasc. De cara a fabricació
estem estudiant diferents esquelets de soldadura perquè a l'hora de soldar l'estructura del suport
resulti el més precisa i senzilla possible.

SergI Rojo i Álvaro García

Una de les preocupacions era el joc que
presentava la direcció, el qual la
normativa exigeix un joc màxim. Per
això, s'han redissenyat les cotes del
pinyó i la cremallera, ajustant també les
seves toleràncies.
 
Una altra millora ha estat la
implementació d'una vareta  roscada  al
braç de direcció per a agilitzar els temps
entre canvis i canvis de configuracions
dinàmiques per exemple als tests.
Anteriorment l'ajust es realitzava a
partir de dos contra rosques a costat i
costat del braç, la qual cosa requería de
molt de temps per a una correcta
precisió. Aquesta solució suposa un
gran   estalvi de temps a un preu força
econòmic.



Està sent optimitzada duent a terme diverses simulacions que consisteixen en provar diferents
configuracions i components, tant a l'exterior del package dissenyant pontons, conductes i variant
ventiladors, com en el seu interior, on el flux d'aire serà dirigit a les zones més convenients per mantenir
la temperatura ideal al package de bateries. D'altra banda, s'estan triant nous components que
s'adaptin a les nostres necessitats en el circuit de refrigeració dels inversors, per assegurar el seu
funcionament òptim.

P O W E R T R A I N
COOLING SYSTEMS

S'està treballant en optimitzar l’accumulator. Per començar, s'ha fet un re-disseny del stack, per tal que
sigui més robust i resistent, i circuli millor el flux d’aire per la refrigeració. A més a més, s'ha canviat el
model dels maintenance plugs i els fusibles, i això ha obligat a canviar la placa sandvitx. També s'està
treballant en modelitzar la bateria per tal de conèixer millor el comportament de les cel·les.

ACCUMULATOR

 
Ariadna Madorell
 

Arnau Gil,  Ricardo Marquina i   Miquel Vilà
 



S’estan dissenyant totes les caixes protectores
dels sistemes electrònics i elèctrics amb
l’objectiu que es redueixi el pes respecte a la
temporada anterior i complir amb tots els
requisits normatius de la competició actual.
Actualment, s'ha redissenyat la Brake Light,
TSAL (Tractive System Active Light), HV box,
ADCAN, acceleròmetre i Datalogger. Totes
aquestes capses estan dissenyades de tal
manera que millorin la seva impermeabilitat i
també s'ha començat amb la simulació
d'estudi mecànic amb el programa d'ANSYS.
Per totes les peces dissenyades s'ha escollit
CAD que més s’apropa al nostre criteri per tal
que puguin tindre el millor rendiment possible.
Durant aquesta setmana entrant dissenyarem
la Dash perquè quedi correctament integrada
en el monocasc i farem estudis mecànics per
poder afirmar que és un bon disseny.
Anàlogament, també s'ha pensat d’integrar la
regleta en monocasc per tal que tingui un
millor rendiment.

 

PACKAGING

Sergi Marín  i  Iván González



Durant aquesta temporada s'ha intentat
avaluar el comportament del nostre antic
paquet aerodinàmic. Degut que va ser una
aerodinàmica centrada en la màxima obtenció
de càrrega aerodinàmica, no es va tenir massa
en compte l'efecte dinàmic que es generava
amb la resta del cotxe. Dit això, hi havia dues
opcions, optimitzar un paquet amb una base
de baixa eficiència o redissenyar
l'aerodinàmica encarant uns millors objectius
dinàmics.

BODY
AERODYNAMICS

Model de Simulació:  Oriol Almendro i Arnau Amores  /  Simulacions 2D: Álvaro Altamirano i Pol Romero

Focalitzant-nos en un aleró posterior més
eficient i uns alerons laterals que puguin apartar
la major quantitat d'aire de la roda posterior. A
més, s'ha ampliat l'estudi conjunt amb el
departament de refrigeració per a buscar una
nova posició dels radiadors, on els arribi més
cabal.
S'han realitzat més de 350 simulacions en dues
dimensions dels perfils alars i les seves diferents
configuracions per a l'aleró davanter i l’aleró del
darrere.
Les simulacions de tot el cotxe han començat
recentment, amb les quals s'està analitzant la
interacció d'aquests perfils amb la resta del
monoplaça i poder assegurar que la distribució
de càrrega aerodinàmica en el nostre cotxe sigui
l'adequada.
Fins al moment s'ha treballat molt conjuntament
amb el CSUC, ja que, en plena etapa de disseny,
és fantàstic disposar d’una major potència
computacional per a realitzar més simulacions.
A més, també s'ha començat a testejar les fibres
de Saertex, Sakaiovex i TeXtreme que ens van
proporcionar l'any passat, combinades amb la
nostra resina epoxi d’Uneco. 

Finalment, es va optar per fer un re-disseny
generalitzat de l'aerodinàmica, buscant la
major càrrega aerodinàmica, però centrant
aquesta càrrega en la part posterior del
monoplaça.



S'encarrega de monitorar l'estat de les cel·les
d'una bateria. És un sistema pensat per a ser
utilitzat en les bateries formades per cel·les de
Li-ió per controlar que aquestes treballin en el
"Safe Operation Area". Aquesta àrea està
compresa per uns límits de voltatge, corrent i
temperatura. Si la cel·la no treballa dins
d'aquests límits, podria perdre capacitat, cicles
de vida i fins i tot, podria ser perillosa
provocant reaccions químiques no desitjades. 
El BMS segueix l'estructura de l'anterior
temporada. Després dels problemes que van
sorgir l'última temporada el departament s'ha
centrat en la millora de sistema així com la
redacció d'una memòria departamental que
aprofundeix en tots els aspectes del BMS.
Aquesta documentació està pensada per
futures incorporacions a l'equip on algú sense
coneixements previs en electrònica i
programació pugui seguir el procés de disseny,
fabricació i millora d'aquest. 

BMS

Conrad Galli  i  Stephanie Arana

ELECTRONICS

Una de les millores que ha portat a terme el
departament de BMS és la modificació d'uns
connectors pel camí de potència. La PCB que
s'ha redissenyat és el sandvitx, aquesta conté
les resistències (NTC) que li permeten al BMS
llegir les temperatures de les cel·les a més s'ha
canviat els fusibles d'aquesta. 
En l'apartat de programari es treballa amb el
programa de l'anterior temporada.
Aquest no presenta errors en el codi però cal
optimitzar el procés.
Els membres del departament treballen
conjuntament en l'aprenentatge i
implementació dels seus coneixements per a
poder aconseguir un programa més optimitzat.

En l'apartat de hardware les PCB (Màster i
Slave) del BMS no tindran canvis importants,
només el canvi d'alguns components, però
l'essència del disseny segueix sent la mateixa. 




