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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Sistema de Carregamento sem Fios para
um Veículo Eléctrico em Miniatura

01

No âmbito desta Dissertação pretende-se o desenvolvimento de uma estação de carregamento sem fios e a
realização de um estudo experimental da sua eficiência, em diferentes condições de operação.

Em concreto, pretende-se desenvolver um sistema de carregamento sem fios para se aplicar a um veículo eléctrico
miniatura. Esse sistema deverá ser capaz de carregar baterias de acumuladores de energia elétrica e de
supercondensadores. Deverá implementar-se uma solução com acoplamento indutivo, mas também se pretende a
realização de um estudo de viabilidade de um sistema de carregamento com acoplamento capacitivo. Relativamente
à solução adoptada, deverá fazer-se um estudo da variação da sua eficiência consoante o alinhamento e a distância
entre o veículo eléctrico e a estação de carregamento.

O protótipo final será constituído por uma estação de carregamento fixa, alimentada a partir de uma tomada de usos
gerais de 230 V / 50 Hz, onde se inclui um rectificador e um inversor de alta frequência; e por um carregador de
baterias de acumuladores ou supercondensadores, a bordo do veículo, contendo um rectificador e um circuito de
carregamento para alimentação dos elementos armazenadores de energia eléctrica.

Orientadores: João Sepúlveda, João Sena Esteves
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Variador de Velocidade de Motor de Indução
Duplamente Alimentado

02

Este tipo de motor é muito utilizado em sistemas de alta potência. Trata-se de uma máquina de indução de rotor
bobinado com o estator ligado directamente à rede e com o rotor ligado através de um inversor. Tem a vantagem de
introduzir pouco conteúdo harmónico na rede e de necessitar de um inversor com potência bastante inferior à
potência da máquina.

Orientador: João Sepúlveda

[https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S221509861530210X-gr2.jpg]
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Variador de Velocidade com Inversor Fonte de Corrente03

Os inversores fonte de corrente são normalmente utilizados em sistemas com potências elevadas, pois os inversores
fonte de tensão revelam-se mais económicos e com melhor resposta em frequência para os sistemas de potências
mais baixas. No entanto, os inversores fonte de corrente têm vindo a ganhar renovado interesse para inversores
multinível e filtros activos, pois apresentam algumas vantagens, nomeadamente robustez e baixas perdas nos
semicondutores. Pretende-se com este trabalho implementar um variador de velocidade para motor de indução com
um inversor fonte de corrente.

Orientador: João Sepúlveda

[http://abhyaasprojects.com/wp-content/uploads/2013/11/371.jpg]
[http://smud.apogee.net/comsuite/content/ces/library/

graphics/datcur03.gif]
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Interface de Painel Solar com a Rede Eléctrica com Comutação 
Natural e MPPT Integrado

04

As fontes de energias renováveis produzem tensões de diferentes tipos e com frequências diferentes das da rede
eléctrica. Para se ligar uma fonte de energia renovável à rede eléctrica é necessário utilizar conversores electrónicos
de potência para fazer a interface. Estes conversores podem ter comutação forçada, comutação natural ou combinar
os dois tipos. Os conversores de comutação natural têm perdas menores, mas provocam um maior conteúdo
harmónico. Com este trabalho pretende-se a fazer a interface de um painel fotovoltaico com a rede eléctrica através
de um inversor a tirístores, funcionando com comutação natural. Ajustando o ângulo de disparo dos tirístores é
possível controlar a potência transmitida para a rede eléctrica, podendo ser assim implementado o algoritmo MPPT
(Maximum Power Point Tracker).

Orientador: João Sepúlveda

[https://www.sanfoundry.com/wp-content/uploads/2017/06/power-

electronics-questions-answers-current-source-inverters-q7.png]

[http://www.chtechnology.com/images/phase%20co

ntrol-inverter1.jpg]
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Outros Trabalhos Sugeridos?

Carregador de baterias com fluxo de energia bidireccional…

Contador de energia eléctrica digital com leitura de harmónicos…

Interface de fonte de energia renovável com a rede eléctrica e eliminação programada de harmónicos...

Aceitam-se sugestões…

Orientador: João Sepúlveda
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de uma Bancada de Testes
para Máquinas Elétricas

05

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver uma bancada de testes, com recurso a sistemas de eletrónica de
potência, para máquinas elétricas. A bancada de testes a desenvolver deve ser genérica com o objetivo de permitir o
teste de diversas máquinas elétricas, incluindo motores de passo, motor de indução e máquina síncrona. O sistema
deverá ser composto por eletrónica de potência, incluindo circuitos de atuação e de proteção.

Orientadores: Professor Caetano Monteiro (DEM) e Professor João L. Afonso (DEI).



8

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Requalificação de Máquinas-Ferramentas de Controlo Numérico06

Esta dissertação pretende dar continuidade aos trabalhos de requalificação de máquinas ferramentas nas oficinas do
no departamento de engenharia mecânica. Trata-se de máquinas de comando numérico cujo os órgãos mecânicos
estão em excelente estado de conservação mas cujos os sistemas eletrónicos e sobretudo os sistemas de controlo
estão obsoletos. Com este trabalho pretende-se a renovações dos componentes e sistemas eletrónicos para
recuperar o funcionamento normal ou melhorado das máquinas.

Orientadores: Professor Caetano Monteiro (DEM) e Professor João L. Afonso (DEI).
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Ferramenta de Software para Apoio ao Projeto de Transformadores 
para Transferência Indutiva de Energia Elétrica sem Contacto

07

Esta dissertação consiste no desenvolvimento e teste de um ambiente gráfico interativo 3D para apoio ao projeto de 
transformadores formados por bobinas separadas por camada de ar (“air-gap”), para emprego em configurações de 
transferência indutiva de energia sem contacto (“Wireless Power Transfer”, WPT). Esta ferramenta de software, a ser 
posta em domínio público, deverá auxiliar no projeto de transformadores a partir da especificação de nível de 
potência e air-gap desejados, permitindo a formulação de bobinas fisicamente implementáveis que admitam valores 
de corrente, de indutância mútua e coeficiente de acoplamento magnético compatíveis com o nível de potência e o 
air-gap almejados para o sistema WPT.

A ferramenta, ao invés de ser contruída de raiz, deverá compor-se de um programa de interpretação ou manipulação 
gráfica (“frontend”) que utilize, para o cálculo de indutâncias, um outro programa de domínio público e de uso 
consagrado, tal como o FastHenry.  Com esta ferramenta, a determinação dos parâmetros geométricos, tensões e 
correntes de excitação das bobinas será facilitada, permitindo simultaneamente a determinação das dimensões das 
bobinas bem como as características dos circuitos de excitação das mesmas. 

No âmbito da tese, deverão ser construídas diversas bobinas e transformadores, cujas propriedades serão medidas e 
comparadas com os valores previstos com a ferramenta de software desenvolvida.  Um circuito inversor em banda 
de HF deverá ser construído e excitar uma carga conectada por meio de um dos transformadores desenvolvidos com 
a ferramenta, usando-se circuitos de compensação série-série, ilustrando plenamente assim o seu emprego.

Orientador:  João L. Afonso - Luiz Cardoso.
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Sistema de Transmissão Elétrico
para Uso em Veículos de Tração Humana

08

Esta dissertação consiste no desenvolvimento, teste e avaliação de um protótipo de transmissão, por meio elétrico, 
de energia gerada pelo movimento de pedais, acionados por um ciclista, às rodas de uma bicicleta (ou um triciclo, ou 
um quadriciclo).  O sistema deverá ser especialmente avaliado no que tange às perdas mecânicas e elétricas, sendo 
medida sua eficiência energética global, bem como as eficiências de conversão dos seus principais módulos 
componentes: Gerador Elétrico, Cabos de Transmissão de Energia Elétrica, Controlador do Motor Elétrico e Motor 
Elétrico. Vantagens, desvantagens e novas possibilidades do sistema proposto deverão ser analisadas.

Bicicleta com Transmissão Variável Convencional Bicicleta com Transmissão Variável Elétrica

Orientador:  João L. Afonso - Luiz Cardoso.

(tração traseira)                                                                                          (exemplo / possível configuração: tração dianteira)

Bicicleta Elétrica com Hubmotor na Dianteira

Bicicleta Elétrica de Tracção Humana com Hub-Motor na Dianteira
(transmissão variável eletricamente)

Sem corrente!

• Possibilidade de Assistência Elétrica, 
(mediante uso de bateria)

• Novas e mais leves formas e quadros.

Hub-Motor

Gerador
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de um BMS modular com balanceamento ativo09

As novas tecnologias de baterias para funcionarem de forma adequada e dentro dos limites de operação seguros são
normalmente montadas juntamente com um sistema eletrónicos de gestão de baterias (BMS – Battery Management
System). Contudo, os sistemas de BMS disponíveis no mercado são bastante rudimentares e assentam sobretudo no
balanceamento passivo das células (colocam uma resistência em paralelo com as células mais carregadas, para que
fiquem com o mesmo nível de carga das restantes células). Esta dissertação consiste no desenvolvimento de um
sistema de gestão de baterias modular, baseado numa arquitetura distribuída, com balanceamento ativo de células.
O balanceamento ativo permite transferir energia das células mais carregadas para as restantes células, evitando o
desperdício de energia e aumentando a autonomia das baterias. O BMS envolve a desenvolvimento de um sistema
de monitorização para supervisionar os estado das baterias (tensão e temperatura) e de um conversor CC-CC para
transferir energia de umas células para as outras.

Orientador: Gabriel Pinto
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de um MMC com Transformadores de Alta-
Frequência e de Barramento CC Comum

10

(2 Alunos)

Pretende-se com esta dissertação o desenvolvimento de conversores de eletrónica de potência modulares e

multinível para aplicações ferroviárias. O sistema terá de permitir o fluxo bidirecional de energia, introduzindo o

conceito de travagem regenerativa. Adicionalmente, deve possuir isolamento galvânico.

No âmbito desta dissertação será necessário desenvolver todo o hardware de inerente ao sistema, enumerando os

conversores de eletrónica de potência, elementos indutivos e sistema de controlo. Relativamente ao sistema de

controlo, é necessário o desenho de PCBs, projeção de circuitos de driver e de circuitos de condicionamento de sinal

e respetiva montagem em PCB.

Orientador: Gabriel Pinto, Luís Barros
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de um MMC com Controlo Descentralizado11

Pretende-se com esta dissertação o desenvolvimento de conversores de eletrónica de potência para aplicações

ferroviárias com controlo descentralizado e inteligente. O sistema terá de ser modular e multinível, sendo que cada

sub-módulo que constitui o MMC deverá possuir inteligência própria de forma a descentralizar o sistema de

controlo.

No âmbito desta dissertação será necessário desenvolver todo o hardware de potência inerente, com especial foco

no sistema de comunicação master-slave. Relativamente ao sistema de controlo, é necessário o desenho de PCBs,

projeção de circuitos de driver e de circuitos de condicionamento de sinal e respetiva montagem em PCB.

Orientador: Gabriel Pinto, Luís Barros
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de um conversor de potência para uma 
microrrede baseada em energias renoveis

12

(2 Alunos)

Esta dissertação consiste no estudo, conceção e desenvolvimento de um conversor de eletrónica de potência para
funcionar como inversor mestre numa mricorrede isolada com produção de energia baseada em fontes renováveis.
O conversor devera produzir um sistema trifásico de tensões sinusoidais 230 V / 50 Hz com elevados padrões de
qualidade de energia para alimentar as diversas cargas da microrrede. O inversor será também responsável pela
interface com a rede elétrica, fontes de energias renováveis e sistemas de armazenamento de energia em baterias .

Orientador: Gabriel Pinto, Luis barros.
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Conversor DC-AC para instalações solares fotovoltaicas de potência 
elevada

13

Desenvolvimento de um conversor DC-AC para aplicação em instalações solares fotovoltaicas de potência elevada.
Esta dissertação envolve o estudo das topologias de conversor mais adequadas bem como do sistema de controlo
com vista a cumprir com todos os requisitos do ponto de vista de suporte à rede. O sistema será primeiramente
validado com recurso a simulações computacionais, procedendo-se o desenvolvimento de um protótipo laboratorial
de escala reduzida para validação de conceitos.

Orientador: Gabriel Pinto, Luis barros.
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Conversores DC-DC para instalações solares fotovoltaicas de 
potência elevada

14

Desenvolvimento de conversores DC-DC para aplicação em instalações solares fotovoltaicas de potência elevada.
Esta dissertação envolve o estudo das topologias de conversores mais adequadas bem como do sistema de controlo
com vista a cumprir com todos os requisitos do sistema. O conversor de interface aos painéis fotovoltaicos será
unidirecional e controlado por um algoritmo de MPPT. O conversor de interface às baterias será bidirecional e deverá
poder ser controlado nos modos corrente constante, tensão constante, potência constante, entre outros. O sistema
será primeiramente validado com recurso a simulações computacionais, procedendo-se o desenvolvimento de um
protótipo laboratorial de escala reduzida para validação de conceitos.

Orientador: Gabriel Pinto, Luís barros.
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de um Conversor CC-CA Bidirecional para o 
Sistema de Tração do Projeto FSUMinho

15

Pretende-se com esta dissertação o desenvolvimento de um conversor CC-CA bidirecional capaz de acionar o motor
EMRAX 228, que será a unidade motriz do carro da FSUMinho, e de recuperar energia através de travagem
regenerativa de volta para a bateria.
O EMRAX 228 trata-se de um motor AC síncrono trifásico de fluxo axial e ímanes permanentes. Este possuí uma
potência de pico de 109 kW e na sua versão High Voltage (HV) opera a uma tensão de 680 V.
O conversor em questão terá que possuir dimensões reduzidas para fácil integração dentro do carro e poderá utilizar
tanto arrefecimento a ar como a líquidos. Será também necessário o mesmo possuir uma interface I/O para
visualização de todos os parâmetros necessários, assim como a possibilidade de ajuste dos mesmos durante
competições.
Para que o conversor posso ser utilizado nas competições o mesmo terá que estar em conformidade com todas as
regras da competição Formula Student em vigor no respetivo ano.

Orientador: Gabriel Pinto, Luís barros.
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolver Conversor de Potência para simular aplicação dos 
condensadores DC-Link da Vishay

16

Esta dissertação tem como objetivo Desenvolver um Conversor de Potência para simular aplicação dos
condensadores DC-Link da Vishay. A Vishay pretende desenvolver um conversor de potência que simule a aplicação
final dos seus DC-Links num regime de funcionamento representativo de um veículo elétrico/híbrido. As principais
características elétricas dos seus DC-Link são: Rated Capacitance => 500 uF – 1200 uF; DC Rated Voltage => 450 V –
900 V; Switching Freq. => 10 kHz – 40 kHz; Máx rms Current continuous operation => up to 400 A at 10 kHz; Máx.
Temperature => up to 120ºC.

Orientadores: VISHAY e GEPE

FILM CAPACITORS

MKP 1849 – STANDARD HEV / EV CAPACITOR

FEATURES:
• STANDARD HEV / EV DC LINK PROGRAM
• AEC-Q200 – AUTOMOTIVE GRADE
• MAXIMUM APPLICATION TEMPERATURE: 110ᵒC
• VERY LOW LOSSES
• VERY LOW INDUCTANCE
• HIGH PEAK AND RMS CURRENT CAPABILITIES
• STANDARD PROGRAM AVAILABLE, 

COSTUMIZATION POSSIBLE
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Implementação De Turbinas Eólicas De Eixo Vertical 17

Esta dissertação consiste na Implementação de turbinas eólicas de eixo vertical . No âmbito da dissertação serão 
empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de 
potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 
1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do 
modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e 
validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro e Helena Fernández.

A dissertação visa investigar se a incorporação de fontes de energia renovável, 
concretamente, turbinas eólicas de eixo vertical, podem contribuir para reduzir os 
custos da energia consumida em pontos de presença (PoPs) de uma rede de fibra ótica. 
Além disso, para alguns dos PoPs, onde seja adequada a interface de turbinas eólicas 
de eixo vertical, pretende-se implementar um protótipo numa instalação piloto.

A investigação será realizada em colaboração entre a Universidade do Minho (através 

do Grupo de Eletrónica de Potência e Energia – GEPE) com a empresa DSTELECOM que 

proporcionará um subsídio mensal de 250,00 €, para além das refeições na cantina da 

DSTELECOM, aquando da deslocação às instalações da empresa a trabalho.
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Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores – Departamento de Eletrónica Industrial 

Desenvolvimento de um Inversor Integrado
(Integrated Motor Drives) para um Motor de Indução

18

Esta dissertação consiste no desenvolvimento de um Inversor Integrado para um Motor de Indução
(Integrated Motor Drives). No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de 
potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.

Motor Drives

motor inversor motor + inversor

solução tradicional solução proposta
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Desenvolvimento de um Conversor CC-CC Isolado Bidirecional Multi-
Port com Tranformador Multi-Winding

19

Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Conversor CC-CC Isolado Bidirecional Multi-Port com 
Tranformador Multi-Winding. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de 
potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.

interface #1

interface #3

interface #2

interface #4

power transfer from #1 
to #2 #3 #4

power transfer from #2 
to #1 #3 #4

power transfer from #3 
to #1 #2 #4

power transfer from #4 
to #1 #2 #3
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Transferência de Energia sem Fios para Mobilidade Elétrica:
Novas Funcionalidades para a Rede Elétrica

20

Esta dissertação consiste no desenvolvimento de eletrónica de potência para sistemas de Transferência de Energia 
sem Fios para Mobilidade Elétrica com Novas Funcionalidades para a Rede Elétrica. No âmbito da dissertação serão 
empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de 
potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 
1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do 
modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e 
validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Desenvolvimento de um Solid-State Transformer
para Aplicações em Redes Elétricas Hibridas CA/CC

21

Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Solid-State Transformer para Aplicações em Redes Elétricas 
Hibridas CA/CC. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de potência 
(semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.



24
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µINVERTER – Desenvolvimento de um Micro-Inversor para
Filtros Ativos de Potência em Smart Grids

22

Rede

Elétrica

vi ii
pwm

Conversor AC-DC

Controlo Digital (DSP)

Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Micro-Inversor para Filtros Ativos de Potência em Smart
Grids. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de potência 
(semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Future Smart Homes: Desenvolvimento de um Sistema de 
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Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Conversor de Eletrónica de Potência Multifuncional para 
µRedes. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de potência 
(semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Conversor de Eletrónica de Potência Multifuncional para LV 
µGrids. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de potência 
(semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Sistema Modular Off-Board para Carregamento de Baterias 
para Mobilidade Elétrica. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de 
potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Conversor CC-CA Multinível para Interface de Energias 
Renováveis com a Rede Elétrica. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de 
potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Esta dissertação consiste no Desenvolvimento de um Conversor de Eletrónica de Potência para Interface Energias 
Renováveis e a Rede Elétrica. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de 
potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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Esta dissertação consiste no desenvolvimento de um Conversor de Eletrónica de Potência para Interface de Fuel-
Cells com a Rede Elétrica. No âmbito da dissertação serão empregues tecnologias inovadoras de eletrónica de 
potência (semicondutores, drivers,…) para o sistema de potência, assim como para o sistema de controlo (circuito de 
condicionamento de sinal, DSP, … ). Principais tarefas: 1. Estudo do estado de arte; 2. Projeto e dimensionamento 
dos circuitos a implementar; 3. Desenvolvimento do modelo de simulação; 4. Desenvolvimento do sistema de 
eletrónica e de controlo; 5. Montagem, integração e validação experimental; 6. Escrita da dissertação.

Orientador: Vitor Monteiro.
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