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NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior:
 Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de ensino superior:
 

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Universidade De Aveiro

A3. Designação do ciclo de estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

A3. Study programme name:
 Electronic and Telecommunications Engineering

A4. Grau:
 Mestre (MI)

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
 Engenharia Electrotecnica

A5. Main scientific area of the study programme:
 Electrical Engineering

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF): 

523

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
 300

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro):
 5 anos-10 Semestres

A8. Duration of the study programme (art.º 3 Decree-Law 63/2016, September 13th):
 5years – 10 Semesters

A9. Número máximo de admissões (artº 64º, Lei 62/2007 de 10 de Setembro):
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120

A10. Condições específicas de ingresso:
 Concurso Geral de Acesso

 Código 0300/9365
 Provas de ingresso:

 Matemática A (19) e Física e Química (07)
 O cálculo da nota de acesso considera:

 50% da nota do ensino secundário
 50% da nota da prova de ingresso
 

A10. Specific entry requirements:
 National Competition for Access

 Code 0300/9365
 Admission tests:
 Mathematics A (19) and Physics and Chemistry (07)

 The calculation of the grades consideres:
 50% of the secundary education grade

 50% of the admission test grade
 

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

 Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or specialities of the PhD (if
applicable)

Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou
especialidade do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I -

A12.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

A12.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

A12.2. Grau:
 Mestre (MI)

A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>
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A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Minímos Optativos* / Minimum Optional
ECTS*

Electrotecnia ELE 168
Informática I 36
Matemática M 30
Física F 12 6
Electrotecnia/Informática ELE/I 36
Qualquer Área Científ ica QAC 6
Gestão GES 6

(8 Items)  252 48

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
 Diurno

A13.1. Se outro, especifique:
 <sem resposta>

A13.1. If other, specify:
 <no answer>

A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 O Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações (MIEET) será ministrado na Universidade de

Aveiro (UA), no seu Campus de Santiago, na cidade de Aveiro.
 

A maior parte das atividades decorrerá no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da UA,
unidade orgânica responsável pelo curso. As aulas de algumas unidades curriculares opcionais poderão ser
lecionadas noutro departamento da universidade.

 

A14. Premises where the study programme will be lectured:
 The Integrated Master in Electronic and Telecommunications Engineering (MIEET) will be taught at the University of

Aveiro (UA), at its Campus de Santiago, in the city of Aveiro.
 

Most of the activities will take place in the Department of Electronics, Telecommunications and Informatics, organic unit
responsible for the course. Lessons from some optional curricular units may be taught in another department of the
university.

 

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
 <sem resposta>

A16. Observações:
 <sem resposta>

A16. Observations:
 <no answer>

Instrução do pedido
1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações
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Mapa II - Conselho Científico

1.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 1.1.2._Deliberação_CC_UA.pdf

 

Mapa II - Conselho Pedagógico

1.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 1.1.2._Deliberação 54_2017 - Criação do MIEET.pdf

 
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
 A(s) respetiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.

 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho

2. Plano de estudos

Mapa III - - 1/1

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1/1

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Laboratórios de Electrónica I /
Electronic Laboratories I ELE Semestral 162 TP: 45, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Cálculo I / Calculo I M Semestral 162 TP: 60, OT: 15 6 Obrigatória/Obligatory
Algebra Linear e Geometria
Analítica / Linear Algebra M Semestral 162 TP: 60, OT: 15 6 Obrigatória/Obligatory

Introdução à Programação /
Introduction to Programming I Semestral 162 TP:30, PL:30, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Introdução Aos Sistemas Digitais
/ Digital Systems Intoduction I Semestral 162 TP:30, PL:30, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

(5 Items)       

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/questionId/7282033d-fd09-3c9b-413c-59a9406bc4e5/annexId/72e3cde7-fc33-57a1-edb4-59ca1caaf4a7
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/questionId/7282033d-fd09-3c9b-413c-59a9406bc4e5/annexId/e16a21b1-cc3f-93be-b39a-59e4c87f82da
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Mapa III - - 1/2

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1/2

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Laboratórios de Electrónica II/
Electronic Laboratories II ELE Semestral 162 TP:45, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Cálculo II / Calculo II M Semestral 162 TP:60, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory
Mecânica e Oscilações /
Mechanics and Waves F Semestral 162 TP:30, PL:30, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Programação por Objectos /
Object Oriented Programming I Semestral 162 TP:30, PL:30, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Laboratório de Sistemas Digitais
/ Digital Systems Laboratory I Semestral 162 TP:30, PL:30, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

(5 Items)       

Mapa III - - 2/1

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2/1

2.5. Plano de Estudos / Study plan
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Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Competências Transversais para
Engenharia / Transversal Competences
for Engineering

ELE Anual/Yearly 162 TP:45, OT:15 6 Obrigatoria/Obligatory

Cálculo III / Calculo III M Semestral 162 TP:60, OT:15 6 Obrigatoria/Obligatory

Métodos Numéricos / Numerical Methods M Semestral 162 TP:30, PL:30,
OT:15 6 Obrigatoria/Obligatory

Arquitectura de Computadores I/
Computer Arquitectures I I Semestral 162 TP:30, PL:30,

OT:15 6 Obrigatoria/Obligatory

Circuitos Elétricos/Electrical Circuits ELE Semestral 162 TP:30, PL:30,
OT:15 6 Obrigatoria/Obligatory

(5 Items)       

Mapa III - - 2/2

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2/2

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Competências Transversais para
Engenharia/ Transversal Competences for
Engineering

ELE Anual/yearly 162 TP:45, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Redes de Telecomunicações /
Telecommunication Netw orks ELE semestral 162 TP:60, OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Introdução à Análise e Processamneto de
Sinal / Introduction to Signal Analysis and
Processing

ELE semestral 162 TP:30, PL:30,
OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Arquitectura de Computadores II/ Computer
Arquitectures II I semestral 162 TP:30, PL:30,

OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Fundamentos de Electrotecnia/ Electrical
Circuit Technology ELE semestral 162 TP:30, PL:30,

OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

(5 Items)       

Mapa III - - 3/1

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações
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2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 3/1

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Projecto em Engenharia Electrotecnica/
Electrical Engineering Project ELE Anual/yearly 162 TP:45, OT:15 6 Obrigatória/obligatory

Campo Eletromagnético / Electromagnetic
Fields F Semestral 162 TP:30, PL:30,

OT:15 6 Obrigatória/obligatory

Métodos Probabilísticos em Eletrotecnia /
Probabilistic Methods in Electrical
Engineering

ELE Semestral 162 TP:30, PL:30,
OT:15 6 Obrigatória/obligatory

Sistemas e Controlo/ Control Systems ELE Semestral 162 TP:30, PL:30,
OT:15 6 Obrigatória/obligatory

Dispositivos Eletrónicos/ Electronic
Devices ELE Semestral 162 TP:30, PL:30,

OT:15 6 Obrigatória/obligatory

(5 Items)       

Mapa III - - 3/2

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 3/2

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Duração / Horas Horas ECTS Observações / Observations
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Científica /
Scientific
Area (1)

Duration
(2)

Trabalho /
Working
Hours (3)

Contacto /
Contact
Hours (4)

(5)

Projecto em Engenharia Electrotecnica/
Electrical Engineering Project ELE Anual/yearly 162 TP:45, OT:15 6 Obrigatória/obligatory

Física Quântica / Quantum Physics F semestral 162 TP:30, PL:30,
OT.15 6

Opção I - Opcional na área
científ ica física/ Option I: Optional
in the physical sciences area

Sistemas de Comunicação /
Communication Systems ELE semestral 162 TP:60, OT.15 6 Obrigatória/obligatory

Propagação e Radiação de Ondas
Electromagnéticas / Electromagnetic
Radiation and Propagation

ELE semestral 162 TP:30, PL:30,
OT.15 6 Obrigatória/obligatory

Eletrónica Analógica/ Analogue
electronics ELE semestral 162 TP:30, PL:30,

OT.15 6 Obrigatória/obligatory

Física Computacional / Computational
Physics F semestral 162 TP:15, PL:45,

OT:15 6
Opção I - Opcional na área
científ ica física/ Option I: Optional
in the physical sciences area

(6 Items)       

Mapa III - - 4/1

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 4/1

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Projeto Industrial/ Industrial Project ELE Anual/yearly 162 TP:15 6 Obrigatoria/Obligatory
Sistemas de Informação /
Information Systems ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6 Obrigatoria/Obligatory

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics ELE Semestral 162 TP:22.5, PL30 6 Obrigatoria/Obligatory

Sinais e Sistemas Discretos/
Discrete Signals and Systems ELE Semestral 162 TP:22.5, PL30 6 Obrigatoria/Obligatory

Eletrónica Digital / Digital
Electronics ELE Semestral 162 TP:22.5, PL30 6

Opção II - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Antenas e Guias de Onda /
Antennas and Wave Guides ELE Semestral 162 TP:22.5, PL30 6

Opção II - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Fundamentos de Sistemas
Operativos / Operation Systems
Fundamentals

ELE/I Semestral 162 TP:22.5, PL30 6
Opção II - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)
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(7 Items)       

Mapa III - - 4/2

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 4/2

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Projeto Industrial/ Industrial Project ELE Anual/yearly 162 TP:15 6 Obrigatória/Obligatory
Sistemas de Instrumentação
Electrónica / Electronic
Intrumentation Systems

ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6 Obrigatória/Obligatory

Eletrónica de Rádio Frequência /
Radio Frequency Electronics ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6

Opção III - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Redes óticas / Optical Netw orks ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6
Opção III - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Visão por Computador na Industria /
Industrial Computer Vision I Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6

Opção III - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Microelétronica / Microelectronics ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6
Opção IV - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Sistemas de Rádio / Radio Systems ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6
Opção IV - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Controlo Digital / Digital Control ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6
Opção IV - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Sistemas Eletrónicos em VLSI /
VLSI Electronic Systems ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6

Opção V - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Integração em Redes / Netw ork
Integration ELE Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6

Opção V - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

Sistemas Embutidos e de Tempo
Real / Real Time Embedded
Systems

I Semestral 162 TP:22.5, PL:30 6
Opção V - Opcional (de 3
possíveis)/Optional (from
possible 3 options)

(11 Items)       
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Mapa III - - 5/1

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 5/1

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS Observações / Observations
(5)

Dissertação/ Projecto/Estágio -
Dissertation/ Project/Internship ELE Semestral 162 OT:15 6 Obrigatória/Obligatory

Opção Livre / Free option QAC Semestral 162 TP:45 6 Oção Livre/Free Option
Gestão de Projectos e
Empreendedorismo/ Project
Management and Entrepernership

GES Semestral 162 TP:45 6 Obrigatória/Obligatory

Opção VI / Option VI ELE/I Semestral 162 TP:45 6
Opção em ELE ou I da lista de
opções/Option in ELE or I from the
optional course list

Opção VII / Option VII ELE/I Semestre 162 TP:45 6
Opção em ELE ou I da lista de
opções/Option in ELE or I from the
optional course list

(5 Items)       

Mapa III - - Lista de opções 5º Ano/5th year Optional Course list

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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Lista de opções 5º Ano/5th year Optional Course list

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations
(5)

Análise e Planeamento de Redes Rádio /
Analysis and Planning of Radio Netw orks ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Aprendizagem Automática / Machine Learning I semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Codif icação de Áudio e Vídeo / Audio and Video
Coding ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Comunicação Sem Fios / Wireless
Communications ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Comunicações Ópticas / Optical Communications ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Ecosistemas de Informação e Comunicação ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Electrónica de Telecomunicações ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Identif icação de Sistemas / System Identif ication ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Introdução aos Sistemas de Radar e Sonar /
Introduction to Radar and Sonar Systems ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Processamento de Sinais Biomédicos /
Biomedical Signal Processing ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Reconhecimento de Padrões / Pattern
Recognition ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Redes de Acesso / Access Netw orks ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Redes Multimédia / Multimedia Netw orking ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Redes Sem-fios / Wireless Netw orks ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Simulação de Sistemas de Comunicação /
Simulation of Communication Systems ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Sistemas de Rádio Definidos por Softw are / ELE semestral 162 TP:45 6 Opção VI e
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Softw are Defined Radio Systems VII/Optional
Course VI and
VII

Sistemas Integrados para Aplicações Embutidas
(SIAE) / Systems-on-Chip for Embedded
Applications

ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Sistemas Rádio para RFID - IoT / RFID – IoT
Systems ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Sistemas de Comunicação Via Satélite / Satellite
Communication Systems ELE semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

Visão por computador / Computer Vision I semestral 162 TP:45 6

Opção VI e
VII/Optional
Course VI and
VII

(20 Items)       

Mapa III - - 5/2

2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Electrónica e Telecomunicações

2.1. Study Programme:
 Electronic and Telecommunications Engineering

2.2. Grau:
 Mestre (MI)

2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 5/2

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Dissertação/Projecto/Estágio/
Dissertation/Project/Internship ELE Anual/Yearly 810 OT:15 30 Obrigatória/Obligatory

(1 Item)       

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto educativo, científico e
cultural da instituição, e unidades curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
 O MIEET tem como objetivo dar uma formação sólida em ciências de base, formando técnicos a nível superior, capazes

de desempenhar funções de planeamento e projeto nos domínios dos Sistemas Eletrónicos (analógicos e digitais),
Computadores, Telecomunicações, Instrumentação, Automação e Controlo e Análise e Processamento de Sinal.
Através de uma formação sólida em ciências de base, pretende fornecer aos seus diplomados uma mais fácil e eficaz



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&l… 13/175

adaptação à rápida evolução tecnológica. Através de uma formação de espectro largo ao nível das ciências da
especialidade, procura dotar os seus diplomados de uma maior flexibilidade e visão de conjunto sobre a área
profissional a que se destina, para esta componente, decidiu-se criar blocos de opção, pensadas como uma formação
integrada.

 A formação oferecida pelo MIEET é orientada tanto para as exigências atuais da indústria nacional, como para domínios
tecnológicos mais avançados que virão a ter reflexos no país a médio e longo prazo.

 

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
 MIEET aims to provide a solid training in the basic sciences and a wide range of possibilities within specialized scientific

areas, thus training technicians at a high level, capable of carrying out planning and projecting functions in the domains
of Electronic Systems (analogical and digital), Computing, Telecommunications, Instrumentation, Automation and
Control and Analysis of Signal Processing. Via a solid grounding in basic sciences, we aim to offer our students a ready
and effective exposure to rapid technological change. Using a training in a wide range of specialist scientific knowledge,
we seek to equip our graduates with a greater flexibility and a wider vision of the professional area where they choose
to work.

 The training available in the MIEET is directed as much to the actual needs of national industry as it is to those
technologically advanced domains which will have important consequences for the country in the medium and long
term.

 

3.1.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 Competências

 Capacidade de analise, síntese, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos de forma autónoma
individualmente e em grupo

 Conhecimentos
 Conhecimentos fundamentais ao nível de ciências de base (matemática e fisica), informática e gestão e avançados ao

nível da Eletrotecnia
 Operacionalização

 A formação em ciências de base concentra-se nos primeiros semestres do ciclo de estudo. É dado um particular
realce à formação em Matemática, Física e Informática, no segundo ano consolida-se a formação ao nível da
arquitetura de computadores, inicia-se a formação ao nível da eletrotecnia

 O terceiro e quarto anos são, essencialmente, dedicados às áreas de Electrónica, telecomunicações e controlo
 Durante o curso existem unidades curriculares de Projeto potenciadoras de agregação de conhecimentos e

competências. Estas unidades curriculares são vocacionadas para a realização de trabalhos de grupo e integram
competências transversais que podem ser lecionadas em módulos

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
 Skills

 Ability to analyze, synthesize, solve problems, autonomously development of projects individually and in a group.
 Knowledge

 Basic knowledge in basic sciences (mathematics and physics), computer science and management and advanced
knowledge in electrical engineering

 Operationalization
 Basic science education is concentrated in the first semesters of the study cycle. Particular emphasis is given to

training in Mathematics, Physics and Informatics.
 In the second year, training in the architecture of computers is consolidated, training in electrical egineering is started.

 The third and fourth years are essentially devoted to the areas of Electronics, Telecommunications and Control.
 During the course there are curricular units of Engineering Projects that enhance the aggregation of knowledge and

skills. These curricular units are designed in group work of medium complexity and integrate transversal competences
that can be taught in modules.

 

3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
 É visão da Universidade de Aveiro que um estudante ao terminar o seu curso tem de estar pronto para encarar a

sociedade e o mercado de trabalho com a maior das naturalidades e realismo das dificuldades que vai encontrar. Aí,
tem que saber desenvolver, comunicar, divulgar e partilhar conhecimento. A missão e estratégia da Universidade de
Aveiro estão distribuídas por diferentes estruturas, cabendo grande parte da responsabilidade pela sua concretização
nos Departamentos. Os Departamentos são as unidades funcionais responsáveis pela lecionação dos cursos e
implementam os instrumentos de ensino/aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento da sociedade.

 São os processos de ensino/aprendizagem que desenvolvem atitudes abertas e livres de preconceitos. O aluno tem
que saber que pode contribuir com outras instituições com os conhecimentos adquiridos para a resolução de
problemas ou melhoria das condições. A sua participação é mais relevante nos últimos semestres dos cursos, onde é
chamado a participar com docentes em grupos de trabalho e nas prestações de serviço, contribuindo para a
investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento.

 Um estudante de Aveiro tem que estar habituado a contribuir com a sua opinião para melhorar a qualidade quer da sua
prestação quer das Unidades Curriculares em que participa. Assim, é exigida a sua participação no final de cada
semestre, nos inquéritos de desempenho. Estes são um contributo fundamental para a avaliação das unidades
curriculares potenciando deste modo as necessárias correções e uma melhoria constante do processo ensino-
aprendizagem.
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Todos estes objetivos/competências estão bem interiorizados na atual estrutura dos cursos lecionados pelo
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática e são seguidos no Mestrado Integrado em Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações.

 

3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the institution:
 It is the vision of the University of Aveiro for a student to complete his/her course must be ready to face society and the

labor market with the greatest plainness and realism of the difficulties we will encounter. He/she will have to know how
to develop, communicate, disseminate and share knowledge.

 The mission and strategy of the University of Aveiro are distributed by different structures, leaving much of the
responsibility for its implementation in the Departments. Departments are the functional units responsible for lecturing
the courses and implement the tools of teaching / learning and contribute to the development of society.

 Students should develop an open attitude and free of prejudices. The student has to know that can contribute along with
other institutions with the knowledge acquired to solve problems or improve conditions. His/her participation is more
relevant in the final semesters of courses, where he/she is called to participate with teachers in working groups and in
the provision of services, contributing to the research, development and knowledge transfer.

 A student of Aveiro has to be used to contribute with his/her opinion to improve both the quality of their performance as
well as the Curricular Units where he/she participated. Thus, their participation is required at the end of each semester,
in assessments inquiries. These are a major contributor to the evaluation of curricular units thereby enhancing the
necessary corrections and constant improvement of the teachinglearning process.

 All these goals / skills are well internalized in the current structure of the courses lectured by the Department of
Electronics, Telecommunications and Informatics, and are followed in Integrated Masters in Electronics and
Telecommunications Engineering.

 

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
 A UA pretende reforçar a sua afirmação como centro de excelência internacionalmente reconhecido e potenciar o seu

contributo para o desenvolvimento regional e nacional. Mantendo a dimensão atual, pretende aumentar o impacto da
sua atuação:

 -Consolidando a implementação dos princípios subjacentes ao processo de Bolonha, designadamente ao nível dos
processos de ensino-aprendizagem, promovendo uma maior aproximação entre formação e investigação,
desenvolvendo atitudes e autonomia nos formandos, e competências em áreas transversais, facilitando a integração
profissional num mercado de trabalho aberto e globalizado

 -Reforçando o seu projeto educativo, inclusivo e de formação global do indivíduo, através do desenvolvimento de
capacidades transversais, do apoio direto e diferenciado a estudantes com necessidades específicas, designadamente
através da Ação Social, e da promoção da prática de atividades extracurriculares

 -Aumentando a proporção de estudantes de pós-graduação 
 -Consolidando a sua oferta de formação de ativos, requalificação de licenciados e captação de novos públicos 

 -Fomentando o aumento do sucesso escolar nas formações que ministra, promovendo a utilização e a partilha de boas
práticas, monitorizando os resultados e atuando sobre eles 

 -Implementando corretamente mecanismos de garantia de qualidade, de modo transversal a toda a sua ação 
 -Reforçando o caráter internacional do ensino e investigação através do aumento da mobilidade de estudantes,

docentes e funcionários, da oferta de ensino em língua inglesa, e do número de programas de pós-graduação
integrados em redes internacionais

 Pretende reforçar a sua afirmação como centro de excelência de dimensão internacional, em matéria de investigação e
de formação avançada:

 -Consolidando a Escola Doutoral da UA que se pretende venha a constituir uma referência em termos nacionais e
internacionais

 -Estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior de referência a nível europeu para o desenvolvimento de
programas doutorais internacionais que conduzam a múltipla titulação

 -Tornando-se uma instituição líder a nível europeu em algumas das suas áreas de excelência, designadamente
Telecomunicações, Ciência e Engenharia dos Materiais, Nanociências, Ambiente e Mar

 A UA pretende consolidar a experiência demonstrada no âmbito da relação com a sociedade e da cooperação com a
Região, assumindo um papel determinante no desenvolvimento regional e nacional:

 -Intensificando as relações de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento e tecnologia com as
empresas e outras entidades

 -Integrando os desafios societais nas suas agendas de formação e investigação
 -Apoiando e dinamizando iniciativas no âmbito da inovação social

 -Reforçando o entendimento público da ciência através da promoção de iniciativas de divulgação da ciência
 -Dinamizando o desenvolvimento integrado da educação ao nível regional, em parceria com as autarquias e escolas

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
 UA aims to reinforce its position as an internationally recognised centre of excellence and to strengthen its contribution

to regional and national development. Maintaining its current size, the UA will increase the impact of its activities, by:
 • consolidating the implementation of the principles underlying the Bologna Process, namely at the level of teaching and

learning processes, promoting a greater approximation between teaching and research, developing the attitudes and
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autonomy of students and their competences in non-curricular areas, and facilitating their professional integration in the
open and globalised workplace;

 • reinforcing its educational project - the inclusive and global education of each individual - through the development of
transferable skills, personal and differentiated support for students with special needs, namely through the Student
Welfare Services, and participation in extra-curricular activities;

 • increasing the proportion of post-graduate students;
 • consolidating its training offer for the active working population, requalification of graduates and securing new publics;

 • improving the academic success rate of its study programmes, promoting the use and sharing of good practice,
monitoring results and acting on them;

 • correctly implementing mechanisms of quality assurance throughout the range of its activities; 
 • reinforcing the international character of teaching and research through increased mobility of students, teaching and

non-teaching staff, a wider offer of instruction in English, and more post-graduate programmes integrated in
international networks. 

 The UA aims to reinforce its position as an internationally recognised centre of excellence in the field of research and
advanced studies, by:

 • consolidating its doctoral school , becoming a national and international reference;
 • establishing partnerships with European higher education institutions of renown with a view to developing international

doctoral programmes, leading to multiple degrees;
 • becoming a leading European institution in some of its fields of excellence, namely Telecommunications, Materials

Science and Engineering, Nanosciences and Environmental and Marine Studies.
 The UA aims to consolidate its experience in the area of cooperation with society and the region, assuming a leading

role in regional and national development, by: 
 • intensifying the relationship between research, development and knowledge and technology transfer, and businesses

and other entities;
 • integrating societal challenges in its teaching and research agendas; 

 • supporting and promoting initiatives in the field of social innovation; 
 • reinforcing the public understanding of science through the promotion of initiatives for the dissemination of science;

 • encouraging the integrated development of education at regional level, in partnership with local government and
schools.

 

3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:

 A UA pretende potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional e nacional, e reforçar a sua posição
 internacional, tendo como um dos seus pilares o ensino e investigação nas áreas de engenharia. Esse facto está

 patente na oferta formativa que a UA tem vindo progressivamente a implementar, na qual se enquadra a aposta em
 cursos na área da engenharia electrotécnica. Nesse sentido, os objetivos deste ciclo de estudos são

 plenamente compatíveis e estão alinhados com o projeto educativo, científico e cultural da UA e do DETI:
 * O MIEET surge como um mestrado integrado, perfeitamente enquadrado no modelo de Bolonha, adotando

 processos de ensino-aprendizagem e desenvolvem atitudes, autonomia e competências transversais nos
 formandos, facilitando a sua integração profissional num mercado de trabalho aberto e globalizado.

 * O MIEET está alinhado com as necessidades do mercado regional e nacional, e com os planos estratégicos
 nacional e europeu na área da TICE, satisfazendo a elevada procura quer dos lado dos estudantes que procuram

 formação avançada em engenharia informática, quer do lado das empresas que procuram profissionais altamente
 qualificados nesta área.

 * Os objetivos de aprendizagem do MIEET estão especificamente estruturados nas vertentes de conhecimento,
 aplicação de conhecimento, análise crítica, comunicação eficaz e aprendizagem autónoma, aspetos que se

 enquadram no projeto educativo da UA.
 * A ligação estreita do DETI a duas unidades de investigação permite estabelecer uma franca aproximação entre a

 formação e a investigação.
 * Os mecanismos de garantia da qualidade, seja ao nível das unidades curriculares, seja ao nível dos docentes,

 investigadores e unidades de investigação, estão implementados de forma transversal a toda a UA, tendo portanto
 aplicação automática (direta ou indireta) ao MIEET, enquadrando-a assim na política educativa geral da UA.

 * Os mecanismos de mobilidade de estudantes, com acolhimento de estudantes estrangeiros, e o envio de
 estudantes da UA para outras instituições, estão também implementados ao nível de toda a UA, abrangendo

 portanto o MIEET.
 Finalmente, é importante salientar que neste momento a UA fornece dois programas doutorais na área de intervenção

do MIEET, o PDELE - Programa Doutoral em Engenharia Electrotécnica, e MAPtele – Programa Doutoral em
Telecomunicações das Universidades do Minho, Aveiro e Porto.

 Desta forma, a oferta de mestrado integrado em Engenharia Electrónica e de Telecomunicações vem completar o
percurso de formação nesta área.

3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational, scientific and
cultural project:

 The University of Aveiro wants to further foster national and regional development by offering high quality first,
 second and third cycle programs, which reflect the level of excellence of the teaching and R&D activities carried

 out, and strengthen the university’s international ranking. The proposed integrated master program in electronics and
telecommunications (MIEET) is compatible with UA’s educational and scientific project in the following aspects:

 * MIEET is a integrated master course, organized according to the Bologna guidelines and adopting teachinglearning
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processes which promote an approximation between teaching and research, and develop student
 autonomy and transversal skills, easing the professional integration of its graduates in an open and globalized

 labor market.
 * MIEET is in line with the needs of the regional and national demands, and with the strategic plans in the ICT area, both

 at the national and european levels; it also addresses the high demand for ICT professionals and the goals of many
 students that seek such background.

 * The overall goals of the MIEET program encompass skills as knowledge acquisition and application, critical
 analysis, efficient communication and autonomous learning, which are the main features of the global education

 project of the University of Aveiro.
 * The close links between DETI, the department responsible for the proposed degree, and two research units

 brings the all the benefits implied by the proximity between teaching and research.
 * International student mobility processes, comprising receiving students from foreign universities, as well as

 sending Aveiro's students to other universities, are also implemented throughout the University of Aveiro, and are
 inherent to the proposed MIEET program.

 Quality assurance processes at the degree program level and course level, as well as for lecturers, researchers
 and research units, are transversally implemented throughout the University of Aveiro, thus having (direct or

 indirect) automatic application to MIEET, in line with the general education policy of the University of Aveiro.
 The University of Aveiro plays an essential role in national and regional development. The MIEET degree program is

 intended to close an important gap in the UA degree offering, which has even implications at regional level. Up to
 now, UA has been offering two third cycle (PhD) programs in electrical engineering and telecomunications, which

complements the offer from MIEET.

3.3. Unidades Curriculares

Mapa IV - Arquitetura de Computadores I

3.3.1. Unidade curricular:
 Arquitetura de Computadores I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Luis Costa Pinto de Azevedo: TP 30; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira P30, António Manuel Nunes da Cruz P30, Manuel Bernardo Salvador Cunha P30

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objectivos:

 Compreender a organização dos computadores digitais.
 Adquirir familiaridade com a arquitectura de microprocessadores através da programação em assembly.

 Compreender a estrutura interna dos processadores.
 Conhecer as formas de representação da informação nos computadores digitais, com relevo para a de representação

da informação numérica (inteiros e
 vírgula flutuante) e as operações aritméticas básicas.

 Competências:
 Definir genericamente a organização dos computadores digitais.

 Capacidade de programar computadores digitais em linguagem Assembly.
 Analisar e interpretar funcionalmente a estrutura interna dos processadores.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand the organization of digital computers.

 Become familiar with the architecture of microprocessors through the programming in assembly language.
 Understanding the internal structure of processors.

 Learning different ways of information representation in digital computers, with a particular focus on numerical
information representation (integer and floating point) and basic arithmetic operations.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Organização dos computadores digitais numa perspectiva funcional, através da descrição do repertório de

instruções e da programação em assembly.
 2. Tradução em assembly dos mecanismos das linguagens de alto nível. O processo de Assemblagem.

 3. Aritmética de vírgula fixa e de vírgula flutuante.
 4. Estrutura interna básica do processador. Etapas de processamento das instruções.

 5. Introdução às arquitecturas de processadores com pipeline.
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3.3.5. Syllabus:
 1. Organization of digital computers, in a functional perspective, viewed through the description of the repertoire of

instructions and assembly programming.
 

2. Translation to assembly of the high-level languages mechanisms. The Assembly process.
 

3. Fixed point and floating point arithmetic.
 

4. Internal structure of the basic processor. Different stages of instruction process.
 

5. Introduction to processor architectures with pipeline.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos definidos correspondem diretamente aos objetivos de aprendizagem

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The content of the course corresponds to the objectives.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas teórico-práticas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação.

 A componente laboratorial consiste em duas partes:
 1. realização de trabalhos de programação em linguagem assembly de uma arquitectura de referência (MIPS),

utilizando um simulador adequado. 
 2. implementação em VHDL de um datapath simplificado para o MIPS, nas suas versões single-cycle e multi-cycle;

para este efeito são usadas placas de
 desenvolvimento com FPGA e ferramentas de desenvolvimento adequadas, que incluem um simulador funcional

 Na componente laboratorial, cada trabalho é elaborado na perspetiva de consolidar os conhecimentos entretanto
adquiridos na componente teórica.

 
Avaliação discreta:

 30.00% TP (prova escrita)
 30.00% TP (prova escrita)
 18.00% PL (prova escrita)
 18.00% PL (prova escrita)
 4.00% PL (avaliação nas aulas)

 Avaliação Final:
 60.00% TP (prova escrita)

 40.00% PL (prova escrita)

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 teaching methods

 Theoretical classes have an explanatory nature, illustrated, whenever possible, with examples of practical application.
 

Laboratory classes consist of two parts:
 

Laboratory classes will be based primarily on programming tasks using the assembly language of a reference
computer architecture (MIPS), through the use of an appropriate simulator. 

 VHDL implementation of a simplified datapath for the MIPS architecture in both single-cycle and multi-cycle versions;
for this purpose students will use FPGA development boards and appropriate software tools which include a functional
simulator

 Each practical work is conceived in order to consolidate the knowledge acquired in the theoretical component
 

assessment
 Avaliação discreta:

 30.00% TP (written exam)
 30.00% TP (written exam)
 18.00% P (written exam)

 18.00% P (written exam)
 4.00% P (evaluation during classes)

 Avaliação Final:
 60.00% TP (written exam)

 40.00% P (written exam)

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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As metodologias de ensino e de avaliação adotadas permitem aos estudantes atingir os objetivos de aprendizagem
identificados para a UC.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology of the course corresponds to the learning objectives

3.3.9. Bibliografia principal:
 Bibliografia base:

 - Computer Organization and Design - the hardware/software interface J.Hennessy, D.A.Patterson, 3rd. Edition, Morgan
Kaufmann, 2004 

 - Slides das aulas
 Bbibliografia recomendada:

 Digital Design and Computer Architecture, 2nd edition, D.M. Harris & S.L. Harris
 Computer Organization and Design - the hardware/software interface J.Hennessy, D.A.Patterson, Morgan Kaufmann

 Slides das aulas
 

Mapa IV - Arquitetura de Computadores II / Computer Architecture II

3.3.1. Unidade curricular:
 Arquitetura de Computadores II / Computer Architecture II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Luis Costa Pinto de Azevedo TP 30: PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira P30, António Manuel Nunes da Cruz P30, Manuel Bernardo Salvador Cunha P30

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objectivos:

 Compreender a organização do sistema de entradas/saídas de um sistema de computação e a sua programação.
 Adquirir familiaridade com a arquitetura e a programação de microcontroladores, essencial para a conceção de

sistemas embebidos.
 Conhecer a estrutura e a tecnologia dos principais periféricos.

 Conhecer as características e o funcionamento de alguns barramentos série e paralelo para transferir informação
entre blocos de um sistema de

 computação.
 Compreender o sistema de memória de um sistema computacional.

 Competências:
 Capacidade de análise interpretção da estrutura interna de microcontroladores

 Capacidade de analisar e interpretar funcionalmente a estrutura de um computador digital
 Conhecer a forma de programação de alguns periféricos típicos

 Capacidade de programar sistemas que envolvam a utilização de recursos de hardware (I/O série e paralelo,
interrupções, DMA, timers)

 Compreender o sistema de memória de um sistema computacional
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 To understand the organization of the input/output system of a computer and its programming.

 To acquire familiarity with the basic architecture and programming of microcontrollers, essential for the design of
embedded systems.

 To become familiar with the structure and technology of the main peripherals and their interconnection infrastructure.
 To understand the characteristics and the operation of some serial and parallel buses to transfer information between

blocks of a computer system.
 To understand the memory system of a computer.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Organização básica do sistema de entradas/saídas.

 2. Dispositivos periféricos.
 3. Organização de barramentos de dados.

 4. Interfaces e barramentos paralelos e série.
 5. Módulos de software para gestão de dispositivos de entrada/saída.

 6. Organização do sistema de memória. A memória cache (análise dos vários tipos de organização).
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3.3.5. Syllabus:
 1. Basic organization of the input/output system.

 
2. Peripheral devices.

 
3. Organization of data buses.

 
4. Serial and parallel interfaces and buses.

 
5. Software modules for management of input/output devices.

 
6. Organization of the memory system. Analysis of the various types of cache organization.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos definidos correspondem diretamente aos objetivos de aprendizagem indicados

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The content of the course corresponds to the objectives

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação.

 Os trabalhos a realizar nas aulas práticas estão organizados com vista ao desenvolvimento, ao longo do semestre, de
um sistema digital baseado num

 microcontrolador. Cada trabalho corresponde, no essencial, ao desenvolvimento de um bloco de software desse
sistema onde são aplicados conceitos e

 técnicas entretanto lecionados nas aulas teóricas.
 

Avaliação:
 Componente teórica:

 avaliação discreta
 2 testes: um a meio do semestre e outro no final

 Componente prática:
 avaliação contínua

 2 momentos de avaliação de carácter prático + avaliação de desempenho nas aulas práticas
 Nota final = Nota teórica * 0,6 + Nota prática * 0,4

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 assessment

 Theoretical component:
 

"Discrete" evaluation
 2 writen tests: one in the middle of the semester and another at the end

 
Practical Component:

 
"Discrete" evaluation

 2 pratical tests + evaluation of performance in the classroom
 Final grade = theoretical grade * 0.6 + practical grade * 0.4

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino e de avaliação adotadas permitem aos estudantes atingir os objetivos de aprendizagem

identificados para a UC.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology of the course corresponds to the learning objectives

3.3.9. Bibliografia principal:
 Bibliografia base:

 - J.Hennessy, D.A.Patterson, Computer Organization and Design – the hardware/software interface, Elsevier, 2008 4th
Edition –

 V. PL. Heuring, H. F. Jordan, Computer Systems Design and Architecture, Addison-Wesley, 1997
 - D. Del Corso, Microcomputer Buses and Links, Academic Press, 1989 

 - Slides das aulas teóricas
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Bibliografia recomendada:
 V. PL. Heuring, H. F. Jordan, Computer Systems Design and Architecture, Addison-Wesley, 1997

 W. Stallings, Computer Organization and Architecture - designing for performance, Prentice-Hall
 J. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Organization and Design – the hardware/software interface, Elsevier

 Slides das aulas teóricas
 

Mapa IV - Mecânica e Oscilações / Mechanics And Oscillations

3.3.1. Unidade curricular:
 Mecânica e Oscilações / Mechanics And Oscillations

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Maria do Rosário Pimenta Correia; TP:90

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Rute Ferreira: PL:15 ; Ricardo Dias: PL:15 ; Paulo Lopes:PL:30; Daniel Gouveia:PL:15; Maria João Pereira:PL:15;

Micael Nascimento:OT:15

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecimento

 • Aplicar os fundamentos da mecânica clássica na resolução de problemas diversos.
 •Identificar modelos matemáticos simples comuns na descrição e interpretação de diferentes sistemas físicos, em

particular sistemas mecânicos e elétricos.
 •Medir corretamente com instrumentos científicos, geralmente usados num laboratório de Física.

 •Obter resultados experimentais que representam com precisão os processos físicos que ocorrem numa experiência.
 • Indicar corretamente o resultado de uma medida experimental. 

 Análise crítica
 •Fundamentar a metodologia adotada na resolução de um problema.

 •Reconhecer que uma experiência conduz a resultados com significado científico, quando realizada e analisada com
rigor.

 Autonomia
 •Realizar trabalho de forma independente.

 •Reconhecer os papéis dos diversos elementos de uma equipa pluridisciplinar.
 Comunicação

 Ética
 •Apresentar com integridade os resultados de carácter experimental ou teórico ou de qualquer outra atividade

proposta.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The course of Mechanics and Vibrations is orientated for students of electronic and telecommunications engineer

courses.
 The main goal is to provide the study of mechanic and electrical physics systems, usually describe by the same

mathematical models. Starting from dimensional analysis, the students are encouraged to identify the physical
quantities that can describe the behaviour of a particular system, and to predict the relationship between those
quantities.

 Taking into to account the knowledge required in advance courses of electronic and telecommunications, the focus is
on the transposition of the physics concepts to particular cases, such as electric oscillations and the propagation on
transmission lines. 

 In the first part of the programme the students are invited to revisit several concepts about classic mechanics, in order
to reminder the basic principles and to establish a common formalism.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Parte I: Fundamentos de mecânica Clássica 

 I.1.1 Cinemática da partícula 
 Movimento a 1D a 2D

 Movimento curvilíneo geral
 I.1.2 Dinâmica da partícula 
 Estabelecer as equações do movimento a partir das leis de Newton.

 I.2 Trabalho e Energia
 Trabalho realizado de uma força.

 Forças conservativas e não conservativas.
 Energia potencial e cinética. 

 Teorema da energia cinética.
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A conservação da Energia.
 I.3 Dinâmica de um sistema de partículas 

 Movimento do Centro de massa.
 Conservação da quantidade de movimento

 Dinâmica de rotação e translação de um corpo rígido
 Conservação do momento angular.

 Equilíbrio num sistema de partículas. 
 Parte II: Movimentos periódicos em sistemas mecânicos e elétricos

 II.1 Oscilações harmónicas 
 Oscilador simples.

 Oscilador amortecido. 
 Oscilador forçado.

 II.2. Oscilações acopladas 
 Modos normais de vibração.

 Sobreposição de osciladores harmónicos.
 II.3. Fenómenos ondulatórios em meios mecânicos 

 Ondas transversais e longitudinais.
 Equação de onda a 1D. 

 

3.3.5. Syllabus:
 Parte I: Fundamentals of Classic Mechanics (6 weeks)

 I.1.1 Kinematics of a particle (3h)
 Motion in one dimension

 Motion in two dimensions
 

I.1.2 Dynamic of a particle (4 h)
 Newton's Laws

 Inertia law
 Second and third laws

 
I. 2 Work and Energy (4 h)

 I.3 Dynamic of a system of particles (7h)
 

II Parte: Periodic Motions in mechanical and electrical systems (8 weeks)
 II.1 Harmonic oscillations (6h)

 
II.2. nonharmonic oscillations (2h)

 
II.3. Coupled oscillations (6h)

 
§ Superposition of harmonic oscillations

 § Beats
 § Lissajous's features.

 § Normal modes of vibration
 II.4. Wave phenomena (10h)

 
§ Longitudinal and transversal waves

 § Wave equation in one and two dimension
 § Phase velocity

 § Reflection and Transmission
 § Superposition and Interference

 § Group velocity
 § Applications

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Na primeira parte do programa serão revistos alguns dos conceitos de mecânica clássica, a fim de estabelecer o

formalismo e os princípios necessários à descrição de qualquer sistema físico.
 Dada a importância dos movimentos harmónicos como modelos exatos ou aproximados para muitos dos problemas

em Física e Engenharia, serão discutidas as propriedades do movimento harmónico nas situações em que o
movimento é simples, forçado, bem como os efeitos do atrito e das interações não harmónicas fracas adicionadas ao
sistema. Finalmente discutir-se-á a transmissão de energia através da propagação de perturbações em meios
mecânicos.

 Tendo em vista os requisitos necessários à compreensão de tópicos na área da Eletrónica e Telecomunicações, ter-
se-á a preocupação de transpor os conceitos abordados para casos particulares, como sejam osciladores elétricos e a
propagação em linhas de transmissão.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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In the first part of the program some of the concepts of classical mechanics will be reviewed in order to establish the
formalism and principles necessary for the description of any physical system.

 Given the importance of harmonic movements as exact or approximate models for many of the problems in physics and
engineering, the properties of harmonic motion in situations where movement is simple, forced, as well as the effects of
friction and weak non-harmonic interactions added to the system. Finally, the transmission of energy through the
propagation of perturbations in mechanical means will be discussed.

 Considering the requirements necessary to understand topics in the area of Electronics and Telecommunications, it will
be the concern to transpose the concepts addressed to particular cases, such as electric oscillators and propagation in
transmission lines.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As metodologias adotadas na TP são as compatíveis com a existência de 45 alunos em cada turma. Em consequência

a aula TP tem uma parte expositiva dos conteúdos teóricos partindo de uma situação problema e outra parte de
resolução de exercícios. 

 O tempo letivo das aulas PL tem 50% dedicado à resolução de exercícios e 50% a atividades prático-laboratoriais. As
atividades prático-laboratoriais estão organizadas em três séries de trabalhos práticos, que são realizadas em grupo.
Cada atividade tem um guião com introdução teórica e um conjunto de questões de preparação da atividade; o aluno
dispõe ainda de um vídeo demonstrativo. A turma PL funciona com 5 a 6 grupos de três alunos. No fim de cada
atividade, cada grupo entrega um relatório síntese.

 A avaliação contínua TP:
 a) 4 Problemas TP realizados em sala de aula – (40%)

 b) Teste AVC– (60%) –última semana de aulas
 A avaliação contínua PL:

 a) Avaliação contínua (50%):
 b)Teste PL (50%).

 Nota Final= 75%TP +25%PL

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 TP lectures are partly expositive involving both audio-visual media and blackboard, followed by problem solving.

 

In the Practical lecture, the first two weeks are dedicated to measurement and combinations of errors in experimental
physics. These topics are discussed using the experimental study of Hook's Law. The report has a formative character.

 The laboratory activities are divided into four series. The students are guided by protocols and should write the
respective reports, which are to be handed at the end of the lecture. At the end of each series each group present orally
one of the experimental activities done before.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Em cada aula TP é proposto aos alunos a resolução, individual ou em grupos de exercícios de aplicação dos conteúdos

lecionados, o que permite aos alunos avaliar, em problemas diversos, a sua aprendizagem no domínio dos conceitos e
das técnicas de resolução; apresentar argumentos cientificamente válidos e confrontá-los com os restantes colegas. 

 As atividades de caráter prático-laboratorial estão organizadas em três séries de trabalhos práticos transversais a
todos os conteúdos teóricos. Cada guião tem os conteúdos necessários à realização experimental e um conjunto de
questões de preparação para que o aluno, autonomamente, possa preparar a atividade; o aluno dispõe ainda de um
vídeo demonstrativo da atividade. A realização em grupo de um relatório síntese ao fim de cada uma das atividades
visa dotar os alunos das competências de trabalho em grupo, apresentação com rigor dos resultados experimentais e
análise crítica do trabalho realizado.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In each TP class students are offered the resolution, individually or in groups of exercises to apply the contents taught,

which allows students to evaluate, in various problems, their learning in the field of concepts and techniques of
resolution; present scientifically valid arguments and confront them with the other colleagues.

 Practical-laboratory activities are organized in three series of practical works that are transversal to all theoretical
contents. Each script has the necessary contents for the experimental realization and a set of questions of preparation
so that the student, autonomously, can prepare the activity; the student also has a demonstrative video of the activity.
The group grouping of a synthesis report at the end of each activity aims at providing the students with the skills of
group work, rigorous presentation of the experimental results and critical analysis of the work done.

3.3.9. Bibliografia principal:
 [1] R. A. Serway - Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Saunders Golden Sunburst Series.

 
[2] Alonso & Finn- Física um curso universitário, Vol I e II, Edgard Bluecher.

 
[3] C. Kittel [et al]- Curso de Fisica de Berkeley : Mecânica, Vol 1, Edgard Bluecher.
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[4] H. J. Pain, The physics of Vibrations and Waves, ed. Wiley.
 

[5] R. Resnick e D. Halliday - Física, 4ª ed, Livros Técnicos e Científicos Editora
 

[6] PL.A. Tipler e G. Mosca - Física, Vol I, 5ª ed, Livros técnicos e Científicos Editora, S.A, Rio de Janeiro, 2006.
 

Nota: Cada trabalho prático tem um protocolo, com introdução teórica, perguntas de preparação e descrição da
execução experimental.

 

Mapa IV - Campo Eletromagnético/Electromagnetic Field

3.3.1. Unidade curricular:
 Campo Eletromagnético/Electromagnetic Field

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Vítor José Babau Torres, TP:60; OT:15

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando António Cardoso dos Santos Lourenço, PL:30

 Nelson de Jesus Cordeiro Muga, PL:30
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo da disciplina é o de desenvolver o estudo dos fenómenos de interação entre cargas eléctricas em regime

estacionário e variável no tempo, levando à interpretação física dos mesmos, recorrendo ao formalismo matemático
necessário. Procura-se desenvolver a compreensão dos fenómenos, através do estudo da teoria, acompanhada por
aplicações (a desenvolver nas aulas teórico-práticas e de laboratório, de forma a que o aluno possa enquadrar os
problemas mais complexos, que vai encontrar em disciplinas posteriores, com as leis fundamentais do
eletromagnetismo. 

 Competências:
 O aproveitamento na disciplina significa que os alunos adquiriram competências em campo eletrostático, interações

eletrostáticas na matéria, campo magnético, forças magnéticas, interações magnéticas, comportamento de materiais
perante campos magnéticos, corrente elétrica (contínua e alterna) e princípios básicos de análise de circuitos elétricos
e eletrónicos.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The aim of the course is to develop the study of the phenomena of interaction between electric charges in steady state

and time-varying, leading to the physical interpretation of the same, using the needed mathematical formalism. It seeks
to develop the understanding of the phenomena through the study of theory, followed by applications (developed in
practical classes and lab, so that the student can be able to solve the most complex problems, who will find in
subsequent courses, with the fundamental laws of electromagnetism.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Eletrostática: cargas, Lei de Coulomb e Campos eléctrico Princípio da sobreposição. 2.Potencial eléctrico. Gradiente do

potencial. 3. Sistemas com Simetria. Fluxo. Lei de Gauss 4. Equações da Eletrostática. 5. Campo em Condutores
Capacidade e Condensadores. Energia de num condensador Polarização. Campo eléctrico na matéria.6. Corrente
eléctrica e densidade. Resistência e resistividade Lei de Ohm. Efeito de Joule 7. Leis de Análise de Circuitos dc.
Circuito RC. 8. O Campo Magnético. Força de Lorentz. Leis de Biot–Savart e de Ampère. Integral de superfície do B.
Força magnética e suas Aplicações. 9. Indução Eletromagnética. Lei de Faraday; força eletromotriz induzida. Lei de
Lenz. Indução mútua e auto-indução.10. Campo Eléctrico variável. Equações de Maxwell. Corrente de deslocamento.
Leis gerais do electromagnetismo.11. Resposta de um Circuito RLC a Sinais Sinusoidais. Relações de fase, impedância
complexa, diagramas de fasor, ressonância e fator de qualidade. 12. Ondas Eletromagnéticas

3.3.5. Syllabus:
 1- Electrostatics: charge, Coulomb's Law and Electric Fields. Principle of electrical sobreposição. 2.Potencial. Potential

gradient. 3. Systems with Symmetry. Flux. Gauss's Law. 4. Electrostatic equations. 5. Field in conductors. Capacity and
Capacitors. Energy in a capacitor. Polarization. Electric field in materials.6. Electric current and density. Resistance and
resistivity. Ohm's Law. Joule effect. 7. Laws of DC Circuit Analysis. RC circuit. 8. The Magnetic Field. Lorentz force.
Laws of Biot-Savart and Ampere. Surface integral of B. Magnetic force and Its Applications. 9. Electromagnetic
Induction. Faraday's Law; induced electromotive force. Lenz's Law. Mutual induction, self-indução.10. Variable Electric
Field. Maxwell's equations. Current of displacement. General laws of electromagnetism.11. Response of a RLC circuit
to sinusoidal signals. Phase relationships, complex impedance, phasor diagrams, resonance and quality factor.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Começa-se pelo estudo do campo eléctrico provocado por cargas discretas. Segue-se o estudo do campo eléctrico de

distribuições de cargas. Primeiro são estudados as cargas estáticas seguindo-se cargas eléctricas em condutores.
Segue-se o conceito de potencial eléctrico. A lei de Gauss é usada para o cálculo do campo eléctrico. As equações que
regem o campo eléctrico (estático) são discutidas. Segue-se o estudo de condensadores e da polarização dos
materiais. A corrente eléctrica e as leis dos circuitos eléctricos completam a primeira parte da disciplina.

 A segunda parte é dedicada ao estudo do campo magnético. Primeiro as propriedades do campo magnético estático.
Segue-se o estudo das forças magnéticas e suas aplicações. Segue-se o estudado o fenómeno da indução magnética e
os fatores de que depende. Os campos eléctricos variáveis no tempo são estudados para completar a dedução das
equações de Maxwell.

 O curso termina com uma introdução ao estudo dos circuitos de corrente alternada e às ondas eletromagnéticas.
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 It begins with the study of the electric field caused by discrete charges. The electric field of charge distribution follows.

First, static charges are studied by following electric charges on conductors. It follows the concept of electric potential.
Gauss's law is used to calculate the electric field. The equations governing the electric field (static) are discussed. This
is followed by the study of capacitors and the polarization of materials. The electric current and the laws of electrical
circuits complete the first part of the discipline.

 The second part is devoted to the study of the magnetic field. First the properties of the static magnetic field. Following
is the study of magnetic forces and their applications. It follows the studied the phenomenon of magnetic induction and
the factors on which it depends. The time-varying electric fields are studied to complete the deduction of the Maxwell
equations.

 The course ends with an introduction to the study of AC circuits and electromagnetic waves.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas teóricas-práticas (TP) são expositivas, acompanhadas sempre de execução e discussão de problemas com

os alunos. As aulas de práticas são, em partes iguais, de trabalho laboratorial (PL) ou de trabalho numérico (PN). Nas
aulas PL os alunos agregados em grupos executam experiências laboratoriais. Nas aulas PN os alunos individualmente
resolvem problemas. Nas sessões tutoriais (OT) os alunos expõem os problemas encontrados no seu estudo extra-
aulas. 

 A avaliação da parte teórica e laboratorial é independente com pesos relativos de 75% e 25%, respectivamente. A
avaliação da componente prática é do tipo contínuo e tem as seguintes componentes: A. Desempenho Laboratorial e do
relatório para cada experiência - 50%. B. Teste final individual com perguntas de índole prática sobre todas as
experiências anteriormente realizadas pelos grupos de alunos - 50%.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The theoretical lessons are expository with the discussion of problems with student participation. In laboratory classes

the experimental works are done in groups. In OT classes the students are oriented to their self-study.
 

The methods of teaching are consistent with the main goals of the course.
 

The TP lessons have a presentation component of the physical laws that govern electromagnetism but have another
where several problems are discussed and solved. These TP lessons are complemented with laboratory sessions
where students acquire various skills related to the course and to the laboratory work.

 
The recommended extra-class work is a way to promote the self study and justify the ECTS of the course.

 
There are several tests of the last years available in the "moodle". Students are encouraged to attend the OT classes
and submit their questions to the teachers, which rarely happens.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias do ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular. 

 As aulas TP tem uma componente de apresentação das leis físicas que regem o eletromagnetismo mas tem uma outra,
que conjuntamente com as aulas PN, em que existe discussão e resolução de vários problemas. Estas aulas são
complementadas com as aulas PL onde os alunos adquirem várias competências de trabalho laboratorial.

 O trabalho recomendado extra-aula aos alunos é uma forma de fomentar o auto estudo. Na plataforma digital ‘e-moodle’
estão disponíveis as apresentações usadas nas aulas TP, assim como lista de problemas, com a respetiva solução.
São vários os exames de anos anteriores resolvidos disponíveis. Os alunos são encorajados a frequentarem as
sessões OT e apresentarem as suas dúvidas aos professores.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit.

 The TP classes have a presentation component of the physical laws that govern electromagnetism but have another
one, which together with the PN classes, where there is discussion and resolution of various problems. These classes
are complemented with PL classes where students acquire various laboratory work skills.
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The work recommended extra-class to students is a way to encourage self study. In the e-moodle digital platform the
presentations used in the TP classes are available, as well as a list of problems with the respective solution. There are
several surveys of previous years solved available. Students are encouraged to attend OT sessions and present their
doubts to teachers.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Physics for Scientists and Engineers, Serway, Saunders College Publishing.

 - Electromagnetismo, Jaime Villate, McGraw-Hill. 
 - Introdução ao Electromagnetismo, S. K. Mendiratta, Fundação Calouste Gulbenkian.

 - Guião do Laboratório de Campo Eletromagnético, 2017.
 

Mapa IV - Controlo Digital/Digital Control

3.3.1. Unidade curricular:
 Controlo Digital/Digital Control

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Alexandre Manuel Moutela Nunes da Mota: TP 22,5; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Telmo Reis Cunha: PL 30

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Sendo o controlo digital um ramo da teoria de controlo que considera processadores digitais como unidade de controlo

de sistemas físicos, esta unidade curricular visa transmitir aos alunos os principais conceitos e técnicas utilizadas na
análise e projeto de sistemas de controlo de tempo discreto. Dado o cada vez maior domínio dos controladores digitais,
pretende-se assim que os alunos adquiram os conhecimentos específicos que lhes permitam:

 - entender e efetuar a análise de sistemas de tempo discreto realimentados;
 - projetar controladores digitais através de técnicas apropriadas;

 - analisar o desempenho de sistemas de controlo de tempo discreto;
 - adquirir a noção de estado de um sistema, e representá-lo pelo modelo de espaço de estados, entendendo as

potencialidades que esta representação apresenta;
 - projetar controladores com base na realimentação de estado; 

 - entender e projetar estimadores de estado, para o projeto de esquemas de controlo.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Digital control is a field of control theory which considers digital processors as the control unit of physical systems.

Thus, this subject intends to transmit to the students the main concepts and techniques used in the analysis and design
of discrete time control systems. Given the growing domain of digital controllers, it is intended that the students gather
specific knowledge that allows them to:

 - understand and perform the analysis of feedback discrete time systems;
 - design digital controllers through appropriate techniques;

 - analyze the performance of discrete time control systems;
 - acquire the notion of state of a system, and represent it through the state space model, understanding the

potentialities of this representation;
 - design controllers based on the state feedback concept;

 - understand and design state estimators, for the design of control schemes.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Enquadramento e Conceitos de Base

 - Enquadramento do controlo digital.
 - Modelos representativos de sistemas em tempo contínuo e discreto (revisão).

 - Discretização e quantização.
 2. Análise de Sistemas Discretos Realimentados

 - Regime estacionário.
 - Regime transitório.

 - Estabilidade.
 3. Técnicas de Projeto de Controladores Digitais

 - Aproximação por modelos do tempo discreto.
 - Projeto direto de controladores de tempo discreto.

 4. Projeto e Implementação de Controladores Polinomiais
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– Método de posicionamento de polos.
 – Controladores RST.

 – Adaptação dos parâmetros do controlador.
 – Métodos de estimação recursiva no projeto de controladores.

 5. Representação de Sistemas em Espaço de Estados
 - Noção de estado.

 - Modelo de espaço de estados de tempo contínuo e discreto, e suas propriedades.
 - Controlabilidade e observabilidade.

 6. Controlo Digital Baseado em Espaços de Estado
 - Realimentação de estado (implantação de polos).
 - Estimadores de estado de ordem completa e reduzida.

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Context and Basic Concepts

 - Context of digital control.
 - Representative models of continuous and discrete time (revision).

 - Discretization and quantization.
 2. Analysis of Discrete Time Feedback Systems

 - Stationary regime.
 - Transient regime.

 - Stability.
 3. Digital Controller Design Techniques

 - Approximation by discrete time models.
 - Direct design of discrete time controllers.

 4. Design and Implementation of Polynomial Controllers
 - Pole placement method.

 - RST controllers.
 - Controller parameter adaption.

 - Recursive estimation methods in controller design.
 5. System Representation in State Space

 - Notion of state.
 - State space model in continuous and discrete time, and its properties.

 - Controllability and observability.
 6. Digital Control Based on State Space

 - State feedback (pole placement).
 - State estimators of complete and reduced order.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A matéria lecionada de acordo com os conteúdos programáticos apresentados, devidamente encadeada, leva a que os

alunos atinjam os objetivos pretendidos nesta disciplina, com correspondência direta entre a matéria e os objetivos de
aprendizagem. Assim, a parte inicial da matéria visa, através de uma breve revisão e aprofundamento dos tópicos mais
prementes em sistemas com elementos digitais, preparar os alunos para a análise de sistemas de tempo discreto
realimentados. Segue-se a exposição das principais técnicas utilizadas no projeto de controladores digitais,
particularizadas nos controladores de modelo polinomial (em Z), visando os objetivos de formação relacionados com o
projeto e análise de desempenho de controladores digitais. A fase seguinte, coberta pelos capítulos 5 e 6, apresenta
aos alunos a noção de estado, o modelo de espaço de estados, e as técnicas de controlo proporcionadas por este
modelo representativo, cobrindo assim os dois últimos objetivos referidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The material, lectured according to the presented syllabus, properly ordered, leads the students to achieve the desired

learning objectives, with a direct correspondence between the lectured materials and the listed objectives. The initial
part of the lectured material aims at the preparation of the students for the analysis of discrete time feedback systems,
through a brief revision and deepening of the most relevant topics of systems with digital elements. Following is the
exposition of the main techniques used in the design of digital controllers, particularized in controllers with polynomial
model (in Z), aiming the learning objectives referring the design and performance analysis of digital controllers. The
following stage, covered by chapters 5 and 6, presents to the students the notion of state, the state space model, and
the control techniques provided by this representative model, covering the last two listed objectives.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino:

 - Exposição da matéria nas aulas teórico-práticas.
 - Resolução de exercícios de índole prática e teórico-prática nas aulas.

 - Utilização de ferramentas da aplicação MATLAB para resolução de exercícios.
 - Utilização dos equipamentos didáticos do Laboratório de Controlo do DETI para a verificação na prática dos conceitos

teóricos lecionados;
 - Execução de trabalhos pelos alunos.
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- Esclarecimento de dúvidas.
 

Metodologia de avaliação:
 - avaliação contínua dividida pelos relatórios dos três trabalhos (3 valores para cada) e pela realização de dois testes

teórico-práticos realizados em duas aulas (valendo 5.5 valores cada um).
 - É exigida nota mínima de 7.0 valores (na escala de 0 a 20) na componente teórico-prática (constituída pelos dois

testes teórico-práticos).
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching method:

 - Material presentation in the classes.
 - Solving exercises of practical and theoretical-practical nature, in the classes, reflecting the knowledge acquired in the

material exposition stage.
 - Using MATLAB tools for exercise solving.

 - Using the didactic equipment of DETI’s Control Laboratory for verifying, in practice, the lectured theoretical concepts;
 - Execution, by the students, of practical works, as an application of the lectured materials.

 - Clarification of student’s doubts.
 

Evaluation methodology:
 - continuous evaluation, divided through the reports of the three practical works (3 points each), and two theoretical-

practical tests in the classes (5.5 points each).
 - a minimum grade of 7.0 points (in the scale from 0 to 20) is required for the theoretical-practical component

(constituted by the two theoretical-practical tests).
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O método de ensino é coerente com os objetivos de aprendizagem pois permite aos alunos adquirir os conhecimentos

desejados nesta unidade curricular. Assim, através da exposição dos conteúdos de base teórica, durante as aulas, é
apresentada aos alunos, de uma forma coerente e consistente, a matéria constituinte de cada tópico do programa,
sendo também apresentado e explicado o encadeamento dos vários tópicos constituintes do programa da disciplina.
Para que os alunos possam ver e averiguar a aplicabilidade da matéria lecionada são resolvidos exercícios práticos e
teórico-práticos nas aulas da unidade curricular. Estes exercícios, que muitas vezes recorrem a casos práticos reais,
foram devidamente preparados para ilustrar de forma clara a aplicabilidade da matéria lecionada. São também
utilizadas, nas aulas práticas, ferramentas de software dedicadas à modelação e controlo de sistemas lineares,
através da aplicação MATLAB. Importante é, também, a utilização de equipamentos físicos reais, existentes no
Laboratório de Controlo do DETI, para a verificação prática dos conceitos apresentados. Finalmente são atribuídos
trabalhos aos alunos, para que possam aplicar a matéria lecionada (e melhor entender a sua aplicabilidade).

 A avaliação atribui a cotação de 11 valores para a componente de aquisição dos conhecimentos lecionados
(componente teórica / teórico-prática) e 9 valores para a componente de aplicação desses conhecimentos, sendo esta
uma ponderação coerente com os objetivos a atingir na unidade curricular.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching method is coherent with the learning objective as it allows the students to acquire the desired knowledge

in this subject. Through the exposition of the theoretical based material, in the classes, it is presented to the students, in
a coherent and consistent way, the material that constitutes each topic of the program, being also presented and
explained the entanglement between the various topics considered. For the students to observe the applicability of the
lectured materials, practical and theoretical-practical exercises are presented and solved in the practical classes.
These exercises, which in many cases resort to real practical cases, were properly prepared to clearly illustrate the
applicability of the lectured materials. In the classes are also used software tools dedicated to system modeling and
control, through the MATLAB application. It is also important the use of the real systems that are available in DETI’s
Control Laboratory, for the practical verification of the lectured topics. Finally, work assignments are given to the
students, so they can apply the lectured materials (and to better understand their applicability).

 The evaluation sets 11 points to the component regarding the acquisition of lectured knowledge (theoretical and
theoretical-practical component) and 9 points to the component regarding the application of such knowledge, being this
distribution coherent with the objectives that are expected to be achieved in this subject.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - COMPUTER-CONTROLLED SYSTEMS: THEORY AND DESIGN, Karl Johan Astrom & Bjorn Wittenmark, 3rd Edition,

Dover Books, 2011.
 - DIGITAL CONTROL SYSTEMS – DESIGN, IDENTIFICATION AND IMPLEMENTATION, Ioan D. Landau and Gianluca Zito,

Springer-Verlag, 2006.
 - ADAPTIVE CONTROL, Karl Johan Astrom & Bjorn Wittenmark, Dover Books, 2008.

 - DISCRETE-TIME CONTROL SYSTEMS, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 1995.
 

Mapa IV - Competências Transversais para Engenharia
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3.3.1. Unidade curricular:
 Competências Transversais para Engenharia

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete: TP 90

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 João Paulo Silva Barraca: TP 90

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular, os objetivos de aprendizagem centram-se na aquisição de competências técnicas não

fazendo parte da formação nuclear do curso e outras competências transversais em engenharia, nomeadamente:
 

- Desenho Técnico
 - Modelação 3D

 - Estruturas Mecânicas
 - Comunicação, Escrita Técnica e Apresentações

 - Organização Pessoa e Gestão do Tempo
 - Resolução de Problemas e Tomada de Decisão

 - Formação Complementar em Linguagens de Programação 
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In this curricular unit, the learning objectives focus on the acquisition of technical skills not forming part of the course's

core training and other transversal engineering skills, namely:
 

- Technical drawing
 - 3D Modeling

 - Mechanical Structures
 - Communication, Technical Writing and Presentations

 - Person Organization and Time Management
 - Problem Solving and Decision Making

 - Complementary Training in Programming Languages

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Esta disciplina serve preferencialmente para comentar e confrontar os alunos com competências transversais. 

 Algumas das competências que irão ser lecionadas de forma opcional aos alunos incluem:
 

- Desenho Técnico
 - Modelação 3D

 - Estruturas Mecânicas
 - Comunicação, Escrita Técnica e Apresentações

 - Organização Pessoa e Gestão do Tempo
 - Resolução de Problemas e Tomada de Decisão

 - Formação Complementar em Linguagens de Programação 
 

Estas competências poderão ser complementadas por outras de acordo com as necessidades específicas do curso
 

3.3.5. Syllabus:
 This course is best used to comment and confront students with transversal skills.

 Some of the competencies that will be optionally taught to students include:
 

- Technical drawing
 - 3D Modeling

 - Mechanical Structures
 - Communication, Technical Writing and Presentations

 - Person Organization and Time Management
 - Problem Solving and Decision Making

 - Complementary Training in Programming Languages
 

These competences may be complemented by others according to the specific needs of the course

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas em competências

transversais para a Engenharia Eletrotécnica. Os conteúdos programáticos encontram-se coerentes com estes
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objetivos na medida em que se se espera que estas competências sejam propostas pelos alunos e docentes de acordo
com as necessidades do curso.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The objective of the curricular unit is to provide students with basic knowledge and skills in transversal competences

for Electrical Engineering. The syllabus content is consistent with these objectives insofar as it is expected that these
competences will be proposed by students and teachers according to the needs of the course.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Esta disciplina será lecionada por módulos facultados por diversos departamentos da UA, permitindo assim aos alunos

terem uma visão mais geral das diversas competências em Engenharia e não só.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 This course will be taught by modules provided by various departments of the UA, thus allowing students to have a

more general view of the various competencies in Engineering and beyond.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórico-prática que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os assuntos da
disciplina.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies used are consistent with the objectives of the course as the students are exposed to a

theoretical-practical component that allows them to gain basic knowledge about the subjects of the discipline.

3.3.9. Bibliografia principal:
 diversos dependendo dos módulos escolhidos

Mapa IV - Física Quântica/Quantum Physics

3.3.1. Unidade curricular:
 Física Quântica/Quantum Physics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Vítor José Babau Torres, TP:60; PL:60; OT:15

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Formação em Física Quântica, desde os conceitos básicos à Equação de Schroedinger e sua resolução. Na

componente prática pretende-se familiarizar os alunos com metodologias e instrumentação. Os estudantes adquirem a
aptidão de pensar e desenvolver modelos de sistemas à escola nanométrica e inferior. No final deste curso o aluno
deverá ser capaz de i) Reconhecer a importância da Mecânica quântica e os princípios em que se baseia, ii)
Compreender os fenómenos quânticos sem correspondência clássica, iii) Caraterizar um estado quântico, iv)
Construir o modelo matemático e resolver a correspondente equação de Schrodinger para sistemas simples, e v)
competências laboratoriais.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Students will learn Quantum Physics, since basic semiclassical concepts to the Schrodinger equation and its solution,

with special emphasis to the hydrogen atom model. The laboratorial part is important in learning the basic concepts, as
well for the student familiarization to methodologies and instrumentation, namely to generate electron beams. The
students acquire the ability to think and to develop quantum models of nanosystems and smaller. If successful, the
student should be able of i) Recognize the importance of Quantum Mechanics and its main principles, ii) Understanding
the quantum phenomena without classical counterpart, iii) To characterize a quantum state, iv) To built a mathematical
model based on the Schrodinger equation and to solve it for simple systems, and v) to improve laboratorial skills.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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Natureza Onda-Partícula da Luz
 Natureza dual da luz: radiação do corpo negro e efeito fotoeléctrico. 

 Efeito de Compton. 
 Natureza Partícula–Onda do eletrão

 Descoberta do electrão: Tubos de raios catódicos. 
 Hipótese de de Broglie. 

 Modelos Atómicos semiclássicos e Spin
 Modelo de Bohr do átomo de hidrogénio. Efeito Zeeman. Quantificação do espaço.

 Exp. de Stern-Gerlach. Spin.
 A equação de Schrödinger.

 Ondas de matéria. Experiência da dupla fenda com electrões.
 Átomo de Hidrogénio

 Polinómios de Laguerre.
 Harmónicos esféricos e polinómios de Lagrange.

 Momento magnético orbital e de spin.
 Estrutura atómica de átomos. Princípio de Pauli.

 Poços de potencial infinito e finito. 
 Oscilador harmónico simples.

 Potencial Degrau. Probabilidade Corrente.
 Barreira de Potencial. 

 Probabilidade
 Probabilidades e Observáveis.

 Regras.
 

3.3.5. Syllabus:
 Wave-particle duality of light. Black body radiation, photoelectric effect and Compton effect.

 Particle-wave nature of electrons: Cathode Rays tube and De Broglie hypothesis.
 Atomic models: from Thomson to Bohr model. Rutherford exp.

 Matter waves: Two slit exp. with electrons and the Heisenberg uncertainty principle
 Time dependent and independent Schrodinger equation. Born principle.

 Probability in classical and in quantum mechanics
 Time-independent Schrodinger equation in 3 dimensions: Hydrogen atom

 Angular momentum and Spin. Pauli principle.
 Time-independent Schrodinger equation in 1 dimension:

 Harmonic oscillator, well and step potential. Current density.
 General formalism.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O programa de Física Quântica é formado pelos conceitos básicos semiclássicos e quânticos, pela equação de

Schrodinger e termina nos postulados da Mecânica Quântica, de acordo com os objetivos. As experiências realizadas
pelos alunos são uma parte fundamental de aprendizagem dos conceitos básicos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The quantum physics programm is formed by the semiclassical and quantic basics concepts, by the Schrodinger

equation and ends with the Quantum Mechanics postulates, in accordance with the objectives. The experiments
performed by the students are key part in the learning of the basic concepts.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas teóricas e teórico-práticas envolvem momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais e resolução de

exercícios. Realização de trabalhos práticos acompanhados de guias e elaboração dos respetivos relatórios.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching will be by lectures, consisting in theoretical sessions and practical examples. In other classes, experimental

work is performed by the students in a laboratory, with the help of a manual. For each experimental work, the students
have to write a paper.

 Problems are solved individually in lectures, followed by the presentation and discussion of the resolution by the
professor. A collection of over a hundred problems is available to students (as well as a vast bibliography of solved
problems). The students may show their doubts about the problems in tutorial time. In the laboratory, the students
perform in groups of two or three, in an autonomous way, six experiments of quantum physics. In quantum physics it is
emphasized the universal nature of the theory and its application in the study of matter and electromagnetic radiation,
as well as to visit actual issues or current studies (taken from Nature and Physics World) and how they are related to
the covered subjects.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A componente teórico e teórico-prática é avaliada por um teste, um exame ou uma prova de recurso. A componente

laboratorial é avaliada por relatórios de grupo sobre cada experiência e por um teste prático escrito individual sobre as
experiências realizadas.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The Theoretical and theoretical-practical part is evaluated by two tests, or by an exam. The students who have failed

may appeal for an extra exam. This theoretical part counts 2/3 and the experimental part 1/3 of the total. The weight of
the experimental part is due to the high importance we attribute.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Física Quântica, R. Eisberg e R. Resnick, Editora Campus, 1979.

 Modern Physics, R A Serway, C J Moses, e C A Moyer, Thomson Brooks/Cole publisher, 3ª edição, 2005.
 Quantum Mechanics, Richard W Robinett, Oxford University Press, 1997.

 Guião de laboratório de Física Quântica, Manuel Barroso, 2007.
 

Mapa IV - Fundamentos de Sistemas Operativos/Operating System Fundamentals

3.3.1. Unidade curricular:
 Fundamentos de Sistemas Operativos/Operating System Fundamentals

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Artur José Carneiro Pereira: TP 22,5; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Miguel Augusto Oliveira e Silva: PL 30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal desta unidade curricular é o de capacitar os alunos para a compreensão da organização interna dos

sistemas operativos atuais e para o desenvolvimento de software ao nível da programação de sistemas. Nesse
sentido, espera-se que os alunos adquiram:

 - conhecimento dos conceitos mais importantes sobre os sistemas operativos atuais: gestão de processador, gestão
de memória, sistemas de ficheiros, interação com entrada/saída e segurança;

 -compreensão do mecanismo de multiprogramação e da organização geral de um sistema operativo;
 -compreensão do papel dos device-drivers na interação com dispositivos de entrada/saída;

 -capacidade de construção de um sistema de ficheiros simples;
 -capacidade de aplicação dos mecanismos principais de comunicação e sincronização entre processos/threads,

nomeadamente no projeto de aplicações concorrentes simples.
 Por força da componente prática, espera-se também que os alunos adquiram familiarização com a organização interna

do Unix (Linux)
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of this course is to enable students to understand the internal organization of current operating

systems and to develop software at the level of systems programming. In this sense, students are expected to acquire:
 - knowledge of the most important concepts about the current operating systems: processor/thread management,

memory management, file systems, interaction with input / output and security;
 - understanding of the multiprogramming mechanism and the general organization of an operating system;

 - understanding of the role of device drivers in the interaction with input / output devices;
 - ability to build a simple file system;

 - ability to apply the main mechanisms of communication and synchronization between processes / threads, namely in
the design of simple concurrent applications.

 Because of the practical component, students are also expected to become familiar with the internal organization of
Unix (Linux).

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Introdução

 -- O que é um sistema operativo
 -- Evolução dos sistemas operativos

 -- Conceitos base sobre sistemas operativos
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-- Estrutura de um sistema operativo
 - Gestão do processador em multiprogramação

 -- Processos e threads
 -- Escalonador do processador

 - Comunicação entre processos
 -- Condições de corrida e regiões críticas

 -- Sincronização
 -- Deadlock

 -- Problemas clássicos 
 - Gestão de memória

 -- Espaços de endereçamento
 -- Gestão de memória real

 -- Gestão de memória virtual
 - Sistema de ficheiros

 -- O conceito de ficheiro
 -- Implementação de sistemas de ficheiros

 - Entrada/Saída (E/S)
 -- Tipos de acesso aos dispositivos de E/S

 -- Device-drivers
 -- Estruturação em camadas do sofware de E/S

 - Proteção e segurança
 -- Noções básicas

 

3.3.5. Syllabus:
 - Introduction

 -- What is an operating system
 -- Evolution of the operating systems

 -- Operating system concepts
 -- Structure of an operating system

 - Processor management in multiprogramming
 -- Processess and threads

 -- Processor scheduling
 - Interprocess communication (IPC)

 -- Race conditions and critical sections
 -- Synchronization

 -- Deadlock
 -- Classical IPC problems

 - Memory management
 -- Address spaces

 -- Real memory management
 -- Virtual memory management

 - File systems
 -- The concept of file

 -- File-system implementation
 - Input/Output (I/O)

 -- Types of access to I/O devices
 -- Device-drivers

 -- I/O software layers
 - Security

 -- Basic notions

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Foram definidos dois objetivos principais. O primeiro, capacidade de compreensão do papel e da estrutura interna dos

sistemas de operação atuais, é coberto pelos vários capítulos dos conteúdos programáticos. O segundo, capacidade
de desenvolvimento de aplicações ao nível de programação de sistemas, resulta desses mesmos capítulos e da
componente prática, na qual os alunos têm de desenvolver em grupo um sistema de ficheiros simples e uma aplicação
concorrente usando os mecanismos de comunicação e sincronização estudados.

 Foi também definido um objetivo indireto: a familiarização com o sistema Unix. Os dois trabalhos práticos referidos
acima são desenvolvidos em ambiente Linux, ao nível das suas chamadas ao sistema (system calls).

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Two main objectives were defined. One, capacity to understand the internal organization of current operating systems,

is covered by the various chapters of the programmatic contents. The other, acquitition of skills to develop software at
the system level, results from these said chapters and the practical component, in which students have to develop a
simple file system and a concurrent application using the mechanisms of communication and synchronization studied .

 An indirect objective was also defined: familiarization with the Unix operating system. The two practical works
mentioned above are developed in the Linux environment, at the level of its system calls.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino:

 - Exposição e discussão da matéria nas aulas teóricas
 - Realização de dois trabalhos práticos, um sobre sistema de ficheiros e outro sobre programação concorrente, com

acompanhamento nas aulas práticas
 - Resolução de exercícios, suportados por guiões, sobre os mecanismos de comunicação e sincronização entre

processos/threads, em algumas aulas práticas, mais tarde aplicados no segundo trabalho prático
 - Esclarecimento de dúvidas fora das aulas

 
Metodologia de avaliação:

 São consideradas duas componenentes de avaliação, uma teórica e outra prática. A componente teórica é avaliada por
exame final, sendo exigida uma nota mínima de 7,5 (na escala 0 a 20). A componente prática é avaliada pelos dois
trabalhos práticos atrás referidos e por um exame escrito (em papel ou no computador) sobre os conceitos associados
ao primeiro trabalho. É exigida uma nota mínima de 8,5 valores.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching methodology:

 - Presentation and discussion of the subjects in classes
 - Two practical works, one on file systems and the other on concurrent programming, with follow-up in practical classes

 - Solving exercises, supported by scripts, on mechanisms of communication and synchronization between
processes/threads, in a number of practical classes, preparing students to the second practical work

 - Clarification of doubts outside the class room
 

Evaluation methodology:
 Two assessment components, one theoretical and one practical, are considered. The theoretical component is

evaluated by final examination, requiring a minimum mark of 7.5 (on a scale of 0 to 20). The practical component is
evaluated by the two practical works aforementioned and by a written examination (paper or computer) on the concepts
associated with the first work. A minimum grade of 8.5 is required.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As aulas teóricas são organizadas de modo a abordar os vários assuntos de forma coerente mas tendo em vista a sua

cobertura antes da sua aplicação na componente prática. Os trabalhos práticos permitem que os alunos, por um lado,
apliquem os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas, e, por outro lado, desenvolvam trabalho em
contexto de equipa. Sendo o segundo trabalho prático sobre programação concorrente, são usadas algumas aulas
práticas para resolver guiões práticos onde os mecanismos de suporte à comunicação e sincronização entre
processos/threads são abordados.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Lectures are organized in order to approach the different subjects in a coherent way, but taking into account their

coverage before their application in the practical classes. Practical assignments allow students to both apply the
acquired knowledge solving problems and develop work in a team context. As the second practical work is about
concurrent programming, some practical classes are used to solve exercises where mechanisms to support
communication and synchronization between processes/threads are addressed.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Modern Operating Systems, A. S. Tanenbaum, Pearson Prentice Hall

 - Operating Systems, W. Stallings, Prentice Hall
 - Operating Systems Concepts, A. Silberschatz, PL. B. Galvin e G. Gagne, John Wiley & Sons, Inc.

 - Sistemas Operativos, J. A. Marques, PL. Fonseca, C. Ribeiro, L. Veiga, R. Rodrigues, FCA - Editora de informática, Lda.
 - Diapositivos de suporte às aulas teóricas

 

Mapa IV - Introdução aos Sistemas Digitais/Introduction to Digital Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Introdução aos Sistemas Digitais/Introduction to Digital Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Augusto Marques Ferreira da Silva: TP 30; P30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Iouliia Skliarova: PL 30

 António Guilherme Rocha Campos: P30
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António Manuel Melo de Sousa Pereira: PL 30
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC enquadra-se na área científica da arquitetura dos sistemas computacionais. Os objetivos genéricos

enquadram um conjunto de tópicos fundamentais
 do universo dos SDs, que sustentarão a formação posterior dos alunos nesta área científica e em áreas afins.

 Objetivos específicos a abordar:
 Conceitos sobre representação digital da informação: sistemas de numeração e codificação.

 Álgebra de Boole formal no contexto dos SDs binários com demonstração da sua importânciacomoinstrumento de
especificação e descrição de SDs

 Blocos lógicos combinatórios fundamentais
 Estruturas elementares de armazenamento de informação e introdução do conceito de estado

 Blocos lógicos sequenciais fundamentais
 Técnicas de análise funcional e temporal de SDs de baixa complexidade.

 Competências:
 Domínio da representação digital de informação númerica e alfa-numérica.

 Capacidade de especificação formal de um SD combinatório
 Domínio das técnicas de análise funcional/temporal de SDs de baixa complexidade.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course is part of the scientific area of computing systems architecture. The main goals of the course encompass a

set of fundamental topics of the universe of the (Digital Systems) DSs which will support further training of students in
this area of related scientific areas.

 Specific objectives to be addressed:
 • Concepts if digital representation of information: numbering systems and coding.

 • Formal Boolean Algebra in the context of binary DSs demonstrating its importance as a tool for specification and
description of DSs

 • Fundamental combinatorial logical blocks
 • Elementary structures for information storage; the concept of state

 • Fundamental logical sequential blocks
 • Techniques for functional/temporal analysis and DSS with low complexity.

 Skills:
 • Master the representation of numeric and alpha-numeric digital information

 • Capacity for formal specification of a combinatorial DSs
 • Master the techniques of functional/temporal analysis of low complexity DSs.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1 Introdução aos Sistemas Digitais

 2 Representação e codificação de informação
 a Sistemas de Numeração

 b Quantidades com sinal
 c Operações aritméticas
 d Códigos binários

 i BCD
 ii Gray
 iii Alfa-numéricos

 iv Hamming
 v CRC

 3 Álgebra de Boole.
 a Postulados, Teoremas e Expressões

 b Simplificação algébrica de expressões
 c Formas canónicas

 d Métodos sistemáticos de minimização de funções booleanas
 4 Lógica combinatória elementar

 a Implementações a 2 níveis
 b Decomposições multinível
 5 Blocos combinatórios

 a Descodificadores
 b Codificadores

 c Multiplexers
 6 Circuitos aritméticos.

 a Somadores
 b Comparadores

 c Multiplicadores
 7 Sistemas sequenciais

 a Estruturas elementares de armazenamento.
 b O conceito de estado
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8 Estratégias de análise de circuitos sequenciais
 a Tabelas de transição

 b Diagramas de estado
 c Diagramas temporais
 9 Blocos sequenciais fundamentais

 a Contadores
 b Registos

 c Registos de deslocamento
 d Memória

 

3.3.5. Syllabus:
 1 Introduction to Digital Systems

 2 Representation and coding of information
 Numerical Systems

 Signed quantities
 Arithmetic Operations

 Binary codes
 BCD

 Gray
 Alphanumeric

 Hamming
 CRC

 3 Boolean Algebra.
 Postulates, theorems and expressions

 Simplification of algebraic expressions
 Canonical forms

 Systematic methods for minimization of Boolean functions
 4. Elementary combinatorial logic

 Two level implementations
 Multilevel decompositions
 5 Combinatorial blocks

 Decoders
 Encoders
 Multiplexers

 6. Arithmetic circuits.
 Adders

 Comparators
 Multipliers

 7 Sequential Systems
 Structures for elementary storage.

 The concept of state
 8 Strategies for analysis of sequential circuits

 Transition tables
 State Diagrams

 Timing diagrams
 9 sequential basic blocks

 Counters
 Registers
 Shift registers

 Memory
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos definidos correspondem diretamente aos objetivos de aprendizagem indicados

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Contents are mapped to the main goals of the course

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação.

 
Avaliação:

 Avaliação teórica - 60%; Avaliação prática - 40%.
 A avaliação teórica consiste num exame escrito realizado na época de exames. A avaliação prática tem duas

componentes: avaliação contínua do desempenho ao longo do semestre com base em resolução de problemas (40%) +
um teste individual, realizado na última aula prática do semestre e com uma duração prevista de 60 minutos (60%).
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3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Traditional expositive lectures are interleaved as much as possible with practical application examples. Lab lectures

are strongly focused on problem solving skills in digital systems analysis and design.
 

Evaluation:
 Theoretical assessment - 60%; practical assessment - 40%.

 The theoretical evaluation consists of a written examination conducted in the fnal examinations period. The practical
evaluation has two components: continuous assessment of performance throughout the semester based on problem
solving (40%) + an individual test, conducted in the last class of the semester with an expected duration of 60 minutes
(60%).

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino e de avaliação adotadas permitem aos estudantes atingir os objetivos de aprendizagem

identificados para a UC.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methods including learning assessment are targeted towards the main learning outcomes

3.3.9. Bibliografia principal:
 1 Digital Design: Principles and Practices 4th ed, J.F. Wakerly, Prentice Hall, 2005

 2 Sistemas Digitais: Fundamentos Algébricos, C. Sêrro, 2003, IST Press
 3 Digital Design, 4th ed, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, Prentice-Hall, 2006

 4 Fundamentals of Logic Design 6th ed. Jr. Charles H. Roth, CL Engineering, 2009
 5 Switching and Finite Automata Theory, Zvi Kohavi and Niraj K. Jha,CambridgeUniversityPress, 2009

 

Mapa IV - Laboratórios de Eletrónica II/Electronics Laboratories II

3.3.1. Unidade curricular:
 Laboratórios de Eletrónica II/Electronics Laboratories II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Nicolau Faria da Fonseca: TP 45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Filipe Miguel Teixeira Pereira da Silva: TP 135

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Circuito elétrico

 • aprofundar o conhecimento e capacidade de relacionar entre si as principais grandezas elétricas; 
 • desenvolver a capacidade de análise de circuitos simples 

 Medidas e aparelhagem
 • conhecer e aplicar os conceitos de Metrologia e o SI 

 • sedimentar a capacidade de utilizar corretamente os aparelhos de medida e outro equipamento de bancada 
 Circuitos eletrónicos

 • conhecer os componentes eletrónicos activos elementares: amplificador operacional, díodo e transístor.
 • ler esquemas; montar e ensaiar circuitos simples; 

 Projeto eletrónico
 • dimensionar partes de um circuito eletrónico

 • projetar circuitos impressos simples. 
 • conhecer os conceitos básicos de simulação de circuitos eletrónicos.

 Escrita de textos técnicos e científicos (aprofundamento)
 • Redigir o relatório de um trabalho desenvolvido.

 • realizar apresentações públicas de trabalhos técnicos ou científicos. 
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Electrical circuit

 ● To deepen the knowledge and ability to relate the main electrical quantities; 
 ● To analyze simple electric circuits (at a de

 measures and equipment
 ● to know and apply the concepts of Metrology and SI 
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● To improve the ability to properly use measuring instruments and other
 electronic circuits

 ● To know the electronic basic active components: operational amplifier, diode and transistor.
 ● To be able to read and interpretate electronic schematics; 

 Electronic design
 ● To estimate part values of an electronic circuit in simple situations;

 ● To design simple printed circuit boards. 
 ● To know the basics of electronic circuit simulation 

 scientific and technical texts writing
 ● Writing the report of a developed work.

 ● hold public presentations of technical or scientific work. 
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Circuitos eletrónicos

 • O amplificador operacional: características fundamentais. Circuitos elementares com amplificador operacional. 
 • O díodo como retificador. Circuitos retificadores. Filtragem. 

 • O transístor FET. Princípio de funcionamento. O FET como interruptor.
 • Conceitos da linguagem C. Programação de micro-controladores. 

 Projeto de circuitos eletrónicos
 • Sistemas integrados de produção.

 • Desenho de esquemas. Construção do circuito impresso. 
 • Simulação de circuitos.

 Atividades profissionais 
 • A atividade de Engenharia. O papel do Engenheiro; casos concretos. 

 • Ética em Engenharia. 
 

3.3.5. Syllabus:
 Electronic Circuits

 ● The operational amplifier: basic characteristics. Fundamental operational amplifier circuits.
 ● The diode as rectifier. Rectifier circuits. Filtering. 

 ● The FET. Operation principle. The FET as a switch.
 ● Concepts of C programming language for microcontrollers. 

 Design of electronic circuits
 ● integrated production systems. CAD/AM

 ● Schematic design. Construction of the printed circuit. 
 ● Circuit simulation 

 professional activities 
 ● activity Engineering .. The role of the Engineer; concrete cases. 

 ● Ethics in Engineering. 
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A UC tem por objetivo apresentar os conceitos básicos ligados à Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações. Nesse

sentido, o módulo de “Circuitos Elétrónicos” apresenta aos alunos os conceitos básicos sobre os componentes
eletrónicos ativos elementares: o seu princípio de funcionamento, principais características e os casos de aplicação
mais simples. No que se refere ao conhecimento de componentes eletrónicos e aparelhagem de bancada, os trabalhos
laboratorias e o projeto permitem a criação de situações de familiarização com estes elementos. O desenvolvimento do
projeto de um circuito eletrónico desde a sua conceção até à sua montagem (“assemblagem”) complementa o trabalho
desenvolvido em LabE I, destina-se a consolidar a capacidade de aplicar sistemas de CAD/CAM ao processo de projeto
em eletrónica. 

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The purpose of the course unit is to present the basic concepts related to Electronic Engineering and

Telecommunications. In this sense, the "Electric Circuits" module presents students with the basic concepts about
elementary active electronic components: their principle of operation, main characteristics and the simplest application
cases. With regard to the knowledge of electronic components and benchtop equipment, the laboratory works and the
project allow the acquaintance with these elements. The development of the design of an electronic circuit from design
to assembly complements the work developed in LabE I, aimed at consolidating the ability to apply CAD / CAM systems
to the electronic design process.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A UC organiza-se em torno do trabalho em laboratório, estruturado em dois grupos:

 • os trabalhos laboratoriais, que consistem num conjunto de trabalhos curtos, comuns a todos os alunos, visando a
aquisição de um conjunto de conhecimentos fundamentais

 • os mini-projetos, visando a construção de circuitos eletrónicos simples, com o objetivo de consolidar e aplicar os
conhecimentos.
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Os trabalhos laboratoriais são feitos em grupos de 2. Os mini-projetos são realizados em grupos de maior dimensão.
Todos os alunos fazem todos os trabalhos de laboratório. Nos mini-projetos, cada grupo escolhe um dos vários
propostos.

 Haverá um log-book para a realização dos trabalhos em laboratório.
 A avaliação é contínua, com vários momentos de avaliação ao longo do semestre. Os alunos dispõem de um

referencial de avaliação, que define os parâmetros de avaliação nas diferentes componentes.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The course unit is organized around laboratory work, divided into two groups:

 ● the laboratory experiments, consisting of a set of short assignments, common to all students, for the acquisition of a
set of core knowledge

 ● mini-projects aimed at building simple electronic circuits, in order to consolidate and apply the knowledge.
 Laboratory work is done in groups of 2. The mini-projects are carried out in larger groups. All students take all

laboratory work. In the mini-projects, each group chooses one of several proposed.
 There will be a log-book for carrying out the work in laboratory.

 Assessment is continuous, with various time points throughout the semester. Students have an assessment, which
defines the parameters of evaluation in different components.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A UC tem por objetivo introduzir os alunos à atividade profissional de Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações,

estando toda a organização da UC centrada no trabalho em laboratório. 
 Nesse sentido, a primeira parte do semestre consiste na execução dos trabalhos laboratoriais. Estes visam a

aquisição de um conjunto de conhecimentos fundamentais, transmitidos não através da simples exposição teórica,
mas através da realização de experiências que permitem aos alunos conhecer melhor os processos envolvidos. As
questões relacionadas com a Medida e o Erro são transversais a toda a atividade em laboratório. 

 Os projetos colocam dois tipos de desafios complementares aos alunos. O primeiro, e no seguimento do que foi feito no
primeiro semestre, consiste no desenvolvimento de um circuito eletrónico até à sua implementação em circuito
impresso. O segundo é a programação do robô DETI para a integração e utilização do circuito desenvolvido como um
sensor desse robô. Desta forma, os alunos são expostos à complementaridade ligada ao co-desenvolvimento de
hardware e software, exemplificando como, hoje em dia, são necessárias competências que abrangem estes vários
domínios. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The course aims to introduce students to the professional activity of Electronics and Telecommunications Engineering,

the organization of course unit being centered in laboratory work. 
 In this sense, the first part of the semester is the implementation of laboratory assignments. These are aimed at the

acquisition of a set of fundamental knowledge, transmitted not through simple theoretical exposition, but by conducting
experiments that allow students to better understand the processes involved. The issues related to measurement error
and cut across all the laboratory activity. 

 Projects place two complementary challenges to students. The first, and in the wake of what was done in the first
semester, it is the development of an electronic circuit to be implemented on printed circuit board. The second is the
programming of the DETI robot for the integration and use of the developed circuit as a sensor of this robot. In this way,
students are exposed to complementary activities related to the co-development of hardware and software,
exemplifying how these skills are required in the Electronic Engineering field. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Bibliografia principal

 
[1] A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits . 6th. Ed. The Oxford series in electrical and Computer Engineering,
Oxford University Press, 2009.

 [2] J. Nilsson, Electric circuits., 5th ed. /. Reading Mass.: Addison-Wesley, 1996.
 [3] PL. Fonseca, “Guia para a redacção de relatórios,” Universidade de Aveiro, Feb. 2011.

 
Bibliografia complementar

 
[1] M. Barr, A. J. Massa, and M. Barr, Programming embedded systems with C and GNU development tools. Sebastopol,
CA: O’Reilly, 2006.

 [2] J. Smith, Modern communication circuits. Boston: WCB McGraw-Hill, 1998.
 [3] R. Horak, Telecommunications and data communications handbook. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007.

 [4] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital signal processing. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2007.
 

Mapa IV - Laboratório de Sistemas Digitais

3.3.1. Unidade curricular:
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Laboratório de Sistemas Digitais

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira: TP30; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Iouliia Skliarova: PL 30

 António Guilherme Rocha Campos: P30
 Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves: PL 30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Na Unidade Curricular (UC) Laboratório de Sistemas Digitais (LSDig) pretende-se que os alunos adquiram

competências de projeto de sistemas digitais, desenvolvendo para tal capacidades de:
 - Utilização de linguagens de descrição de hardware para modelação de sistemas digitais com especial ênfase para os

estilos de codificação orientados para a síntese e aspetos de portabilidade.
 - Uso de ferramentas de captura de esquema lógico e de especificação gráfica de máquinas de estados finitos.

 - Familiarização com as técnicas e ferramentas de simulação de sistemas digitais e metodologias de verificação do
sistema.

 - Síntese, implementação e prototipagem de sistemas digitais em dispositivos lógicos programáveis de elevada
capacidade (Field Programmable Gate Arrays - FPGAs).

 - Depuração e teste baseado em placas de desenvolvimento com diversos tipos de periféricos e interfaces.
 - Ferramentas de suporte às diversas etapas do fluxo de projeto.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In the Curricular Unit (UC) Digital Systems Laboratory (LSDig) it is intended that students acquire digital systems

design skills, developing for such capacities:
 - Use of hardware description languages for modeling digital systems with special emphasis on coding styles oriented

towards synthesis and aspects of portability.
 - Use of logical schema capture tools and graphical specification of finite state machines.

 - Familiarization with digital systems simulation techniques and tools and system verification methodologies.
 - Synthesis, implementation and prototyping of digital systems in Field Programmable Gate Arrays (FPGAs).

 - Debugging and testing based on development boards with several types of peripherals and interfaces.
 - Tools to support the various steps of the design flow.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - A aplicação em ambiente laboratorial e perante problemas concretos dos conhecimentos adquiridos na UC ISDig.

 - A familiarização com a modelação, linguagens, ferramentas e fluxos de projeto de sistemas digitais atualmente
empregues.

 Nas aulas teórico-práticas e práticas de LSDig são abordados os seguintes tópicos, recorrendo a exemplos
introdutórios, casos de estudo, guiões práticos e mini-projetos:

 - Introdução às FPGAs, ferramentas de projeto e kits de desenvolvimento
 - Modelação em VHDL, simulação e implementação de:

 - Componentes combinatórios.
 - Circuitos aritméticos.

 - Circuitos sequenciais elementares.
 - Registos e módulos combinatórios de deslocamento.

 - Memórias de um porto e multi-porto.
 - Máquinas de Estados Finitos.

 - Construção e utilização de testbenches.
 - Depuração de circuitos.

 - Precauções fundamentais de projeto nomeadamente: inicialização (reset), sincronização, geração e distribuição de
sinais de relógio e restrições temporais.

 

3.3.5. Syllabus:
 - The application in laboratory environment and before concrete problems of the knowledge acquired in UC ISDig.

 - Familiarization with the modeling, languages, tools and project flows of digital systems currently employed.
 In LSDig's theoretical-practical classes and practices the following topics are addressed, using introductory examples,

case studies, practical guides and mini-projects:
 - Introduction to FPGAs, design tools and development kits

 - VHDL modeling, simulation and implementation of:
 - Combinatorial components.

 - Arithmetic circuits.
 - Elementary sequence circuits.

 - Registers and combinatorial displacement modules.
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- Memories of a port and multi-port.
 - Finite State Machines.

 - Construction and use of testbenches.
 - Debugging circuits.

 - Basic design precautions namely: reset, synchronization, generation and distribution of clock signals and time
constraints.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos definidos correspondem diretamente aos objetivos de aprendizagem indicados

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents defined correspond directly to the learning objectives indicated

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Em LSDig são disponibilizados os meios e usadas metodologias de ensino que promovem a aprendizagem ativa,

priveligiam o "saber fazer" e a autonomia dos alunos e facilitam a aplicação das competências em diversas áreas da
engenharia ao nível do desenvolvimento e investigação. 

 A metodologia de ensino e de avaliação priveligia a componente laboratorial, atribuindo os seguintes pesos no cálculo
da classificação final:

 - teórico-prática - 40%
 - prática - 60%

 A avaliação da componente teórica da UC é do tipo “exame final”.
 A avaliação da componente prática da UC é do tipo “contínuo”. 

 A nota final da componente prática resulta dos seguintes cinco elementos de avaliação:
 2 testes individuais realizados durante o semestre: 55% (TI1 - 25%; TI2 - 30%)

 - Mini-projeto em grupo : 5%
 - Projeto final em grupo : 30%

 - Avaliação nas aulas práticas : 10%

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 In LSDig the means and educational methodologies that promote active learning are made available, they privilege the

"know-how" and the autonomy of the students and facilitate the application of the competences in diverse areas of the
engineering in the level of the development and investigation.

 The methodology of teaching and evaluation privileges the laboratory component, assigning the following weights in the
calculation of the final classification:

 - theoretical-practical - 40%
 - practice - 60%

 The evaluation of the theoretical component of the CU is of the "final exam" type.
 The evaluation of the practical component of the CU is of the "continuous" type.

 The final grade of the practical component results from the following five evaluation elements:
 2 individual tests carried out during the semester: 55% (TI1 - 25%, TI2 - 30%)

 - Mini-project in group: 5%
 - Final project in group: 30%

 - Assessment in practical classes: 10%

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino e de avaliação adotadas permitem aos estudantes atingir os objetivos de aprendizagem

identificados para a UC.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching and assessment methodologies adopted allow students to achieve the learning objectives identified for

the UC.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Bibliografia base:

 - J. F. Wakerly, “Digital Design. Principles and Practices”, 4ª ed., Prentice Hall, 2005.
 Bibliografia recomendada:

 - B. C. Readler, “VHDL by Example - A Concise Introduction for FPGA Design”, Full Arc Press, 2014.
 - B. Mealy, F. Tappero, “Free Range VHDL”, www.freerangefactory.org, 2016.

 - J. F. Wakerly, “Digital Design. Principles and Practices”, 4ª ed., Prentice Hall, 2005.
 - PL. J. Ashenden, “The Student';s Guide to VHDL”, 2 ed., Morgan Kaufmann, 2008.

 - K. Parnell, N. Mehta, “Programmable Logic Design Quick Start Hand Book”, Xilinx, 2006.
 - PL. J. Ashenden, “Digital Design: An Embedded Systems Approach Using VHDL”, Morgan Kaufmann, 2008.

 - S. Kilts, “Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization”, John Wiley & Sons, 2007.
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Mapa IV - Projeto em Engenharia Electrotécnica

3.3.1. Unidade curricular:
 Projeto em Engenharia Electrotécnica

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Atílio Manuel da Silva Gameiro: TP 90

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro: TP 90

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular, os objetivos de aprendizagem centram-se na aplicação de metodologias de projeto de

engenharia, assim como familiarização com a metodologia de projeto de engenharia, procurando desenvolver a
capacidade de aplicar e integrar competências adquiridas ao longo do primeiro ciclo de estudos.

 Antevisão e sensibilização para algumas das matérias a desenvolver no segundo ciclo de estudos.
 As competências a adquirir incluem:

 - Reforço da capacidade de trabalhar em equipa.
 - Reforço das competências transversais de organização de ideias até a sua apresentação

 - Familiarização com os princípios básicos da gestão de projetos de engenharia eletrónica e telecomunicações
 - Identificação de problemas e oportunidades, análise de requisitos, modelação, formulação de hipóteses, identificação

e avaliação de soluções, planeamento do desenvolvimento e implementação, teste e documentação.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In this curricular unit, the learning objectives focus on the application of engineering design methodologies, as well as

familiarization with the engineering design methodology, seeking to develop the ability to apply and integrate skills
acquired throughout the first cycle of studies.

 Preview and awareness for some of the subjects to be developed in the second cycle of studies.
 The skills to be acquired include:

  - Strengthening the ability to work as a team.
  - Strengthening cross-cutting skills for organizing ideas up to their presentation

  - Familiarization with the basic principles of management of electronic engineering and telecommunications projects
  - Identification of problems and opportunities, requirements analysis, modeling, hypothesis formulation, solution

identification and evaluation, development and implementation planning, testing and documentation.
  - Awareness raising for the ethical dimension of the engineering profession and for some of its social implications.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Panorâmica geral sobre a atividade de Projeto de Engenharia:

 - Conceito de Projeto de Engenharia.
 - Principais aspetos metodológicos do Projeto de Engenharia:

 - Identificação de oportunidades/necessidades.
 - Identificação de possíveis soluções.

 Avaliação de soluções:
 - Avaliação técnica; Avaliação económica.

 Planeamento da implementação de projetos.
 Operacionalização.

 Elaboração de um relatório de grupo sobre tema proposto.
 

3.3.5. Syllabus:
 Overview of the Engineering Project activity:

 - Concept of Engineering Project.
 - Main methodological aspects of the Engineering Project:

 - Identification of opportunities / needs.
 - Identification of possible solutions.

 Evaluation of solutions:
 - Technical evaluation; Economic evaluation.

 Planning the implementation of projects.
 Operationalization.

 Preparation of a group report on the proposed theme.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre a realização e
projetos em contexto académico. Os conteúdos programáticos encontram-se coerentes com estes objetivos na
medida em que se começa por introduzir aos alunos os conceitos de gestão de um projeto e todos os passos para se
atingir uma correta definição de resultados.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The objective of the curricular unit is to provide students with basic knowledge and skills about achievement and

projects in an academic context. The syllabus content is consistent with these objectives in that it begins by introducing
students to the concepts of project management and all steps to achieve a correct definition of results.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O ensino desta disciplina assenta nas seguintes vertentes:

 
Aulas expositivas sobre os aspetos gerais da metodologia de projeto em engenharia.

 Partilha de experiências com profissionais do sector.
 Confrontação com os desafios da recolha, análise e síntese de informação característicos da fase preliminar do

lançamento de um projeto de engenharia.
 

Nestas disciplina, a avaliação é realizada tendo por base a avaliação dos relatórios semestrais entregues ao longo da
realização do projecto.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching of this discipline is based on the following aspects:

 
Lectures on the general aspects of the design methodology in engineering.

 Sharing experiences with professionals in the sector.
 Confrontation with the challenges of collecting, analyzing and synthesizing information characteristic of the preliminary

phase of launching an engineering project.
 

In these discipline, the evaluation is carried out based on the evaluation of the reports delivered during the execution of
the project.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórico-prática que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os assuntos da
disciplina.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies used are consistent with the objectives of the course as the students are exposed to a

theoretical-practical component that allows them to gain basic knowledge about the subjects of the discipline.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Project Methodology:

 - S.Khandani, “ENGINEERING DESIGN PROCESS”, published by ISME(Industry Initiatives for Science and Math
Education), http://www.iisme.org/ 

 - H. F. Hofmann and F. Lehner, 'Requirements Engineering as a Success Factor in Software Projects', IEEE Software,
vol. 18, pp. 58-66, 2001.

 - 'Successful Projects Begin with Well-Defined Requirements', Requirements Networking Group, 23-Apr-2008. [Online].
Available:

 http://www.requirementsnetwork.com/node/1184 or here
 - Jennifer Greene, 'Software Requirements Specification - Outline', Stellman & Greene.

 http://www.stellman-greene.com/images/stories/Library/SRS%20Outline.pdf
 - Writing a Requirements Document: Workshop Materials http://www.cdl.edu/cdl_resources/writing-requirements

 

Mapa IV - Projeto Industrial / Industrial Project

3.3.1. Unidade curricular:
 Projeto Industrial / Industrial Project

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Alberto Gouveia Fonseca: TP 90
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3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro: TP 90

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular, os objetivos de aprendizagem centram-se na aplicação de metodologias de projeto de

engenharia, procurando desenvolver a capacidade de aplicar e integrar competências a problemas concretos
propostos pela indústria.

 Contacto com problemas do mundo real através, nomeadamente, de um potencial visitas e casos de estudo a
instalações industriais.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In this curricular unit, the learning objectives focus on the application of engineering design methodologies, seeking to

develop the ability to apply and integrate competencies to concrete problems proposed by the industry.
 Contact with real-world problems through, in particular, potential visits and case studies to industrial facilities.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Projeto de Engenharia:

 Gestão de risco em projeto;
 Planeamento da implementação e controlo de projetos.

 Metodologias de gestão de projeto (PMBOK, PRINCE, etc.)
 Avaliação técnica; Avaliação económica.

 Principais aspetos metodológicos do Projeto de Engenharia:
 Identificação de oportunidades/necessidades.

 Identificação de possíveis soluções.
 

Apresentação de problemas concretos de Engenharia e subsequente aplicação dos temas tratados à resolução do
problema.

 Validação da solução encontrada
 

3.3.5. Syllabus:
 Engineering Project:

 Project risk management;
 Planning the implementation and control of projects.

 Project management methodologies (PMBOK, PRINCE, etc.)
 Technical evaluation; Economic evaluation.

 Main methodological aspects of the Engineering Project:
 Identification of opportunities / needs.

 Identification of possible solutions.
 

Presentation of concrete problems of Engineering and subsequent application of the topics addressed to solve the
problem.

 Validation of the solution found

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre a realização e

projetos em contexto industrial. Os conteúdos programáticos encontram-se coerentes com estes objetivos na medida
em que se começa por introduzir aos alunos os conceitos de gestão de um projeto industrial e todos os passos para se
atingir uma correta definição de requisitos impostos por uma entidade externa.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The objective of the curricular unit is to provide students with basic knowledge and skills on achievement and projects

in an industrial context. The syllabus content is consistent with these objectives in that it begins by introducing students
to the concepts of management of an industrial project and all steps to achieve a correct definition of requirements
imposed by an external entity.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O ensino desta disciplina assenta nas seguintes vertentes:

 
Aulas expositivas sobre os aspetos gerais da metodologia de projeto em engenharia.

 Partilha de experiências com profissionais do sector.
 Confrontação com os desafios da recolha, análise e síntese de informação característicos da fase preliminar do

lançamento de um projeto de engenharia.
 Realização de estudos de casos baseados em situações próximas do mundo real de engenharia eletrónica e das

telecomunicações.
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Utilização de Clientes externos para imposição de requisitos
 

Nestas disciplina, a avaliação é realizada tendo por base a avaliação dos relatórios semestrais entregues ao longo da
realização do projecto.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching of this discipline is based on the following aspects:

 
Lectures on the general aspects of the design methodology in engineering.

 Sharing experiences with professionals in the sector.
 Confrontation with the challenges of collecting, analyzing and synthesizing information characteristic of the preliminary

phase of launching an engineering project.
 Carrying out case studies based on real-world situations in electronics engineering and telecommunications.

 Use of external customers for imposition of requirements
 

In these discipline, the evaluation is carried out based on the evaluation of the reports delivered during the execution of
the project.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórico-prática que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os assuntos da
disciplina.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 

The teaching methodologies used are consistent with the objectives of the course as the students are exposed to a
theoretical-practical component that allows them to gain basic knowledge about the subjects of the discipline.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Diversos textos de gestão de projeto

 

Mapa IV - Sistemas Embutidos e de Tempo-Real/Embedded Real-Time Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas Embutidos e de Tempo-Real/Embedded Real-Time Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Nicolau Faria da Fonseca Carga lectiva: TP:11,25 ; PL:30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Bacelar Reis Pedreiras

 Carga lectiva: TP:11,25 ; PL:30
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 C1 Conhecer as características particulares dos sistemas embutidos e o seu processo de desenvolvimento

 C2 Conhecer as boas práticas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas embutidos, em particular a
aplicação de metodologias ágeis.

 C3 Conhecer a origem e natureza das restrições temporais a que estão sujeitos os sistemas embutidos
 C4 Conhecer o modelo de processamento tempo-real e os algoritmos de escalonamento mais comuns neste domínio

 C5 Conhecer métodos formais de análise de escalonabilidade e saber utilizá-los no projecto, verificação e validação de
sistemas tempo-real

 C6 Perceber a problemática da sincronização de tarefas no acesso a recursos partilhados, conhecer técnicas comuns
para a mitigação dos seus efeitos e saber quantificar o respetivo impacto no comportamento temporal do sistema.

 C7 Conhecer os mecanismos e funcionalidades básicas dos executivos e sistemas operativos tempo-real e ser capaz
de desenvolver aplicações baseadas nestes recursos.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 C1 To know the characteristics of embedded systems and their development process

 C2 To be acquainted with good practices and methodologies for the development of embedded systems, in particular
the application of agile methodologies
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C3 To know the source and nature of the time constraints present in embedded systems 
 C4 To know the real-time processing model and the most common scheduling algorithms 
 C5 To know formal methods for scalability analysis and know how to use them in the design, verification and validation

of real-time systems
 C6 To understand the problem of task synchronization in the access to shared resources and apply the most common

techniques to mitigate its effects and to be able to quantify their impact on the temporal behavior of the system.
 C7 To know the mechanisms and basic functionality of real-time executives and real-time operating systems and to be

able to develop applications based on these resources.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Esta unidade curricular compreende o seguinte conjunto de módulos:

 M1 Conceito e Caracterização de Sistema Embutido (S.E.)
 M2 Metodologias e boas práticas de desenvolvimento de S.E.: especificação de requisitos, guidelines de programação.

Metodologias ágeis em S.E.
 M3 Restrições temporais: origem e caracterização

 M4 Conceitos básicos de escalonamento: modelos de tarefas com restrições temporais explícitas
 M5 Escalonamento de tarefas periódicas (estático cíclico; RM, DM, EDF) e aperiódicas/esporádicas (servidores)

 M6 Protocolos de acesso a recursos partilhados (PiP, PCP, SRP)
 M7 Executivos e Sistemas operativos de tempo-real: estruturas internas; implementação dos serviços básicos de

gestão de tarefas;
 

3.3.5. Syllabus:
 

This course includes the following set of modules:
 M1 Concept and Characterization of Embedded System (ES)

 M2 ES development methodologies and good practices: requirements specification, programming guidelines. Agile
methods in ES

 M3 Time constraints: origin and characterization
 M4 Basic scheduling concepts: models of tasks with explicit time constraints

 M5 Scheduling of periodic tasks (cyclic static; RM, DM, EDF) and aperiodic / sporadic (servers)
 M6 Access to shared resources Protocols ( PiP, PCP, SRP)

 M7 Executives and real-time operating systems: internal structures; basic services for task management;
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O módulo M1 apresenta aos alunos o conceito e características dos Sistemas Embutidos, cumprindo assim o objetivo

C1. O objetivo C2 é atingido através do módulo M2, onde é abordado o processo de desenvolvimento de sistemas
embutidos e as suas boas práticas (guidelines de programação, especificação de requisitos, análise de riscos, …) A
abordagem inclui a abordagem aos métodos ágeis e a sua adaptação ao contexto dos sistemas embutidos. M3 aborda
conceitos básicos de tempo-real e os requisitos destes sistemas, endereçando o objetivo C3. M4 introduz o conceito
de escalonamento e apresentam os principais algoritmos de escalonamento que suportam restrições temporais
explícitas, endereçando o segundo objectivo. Os módulos M5 e M6 tratam das metodologias formais de análise tempo
de resposta, cobrindo os objetivo C5 e C6 da UC. M7 aborda a estruturas interna e serviços dos de kerneis e RTOS,
bem como o seu uso no projecto de sistemas embutidos, cobrindo o objetivo C7.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Module M1 introduces students to the concept and features of Embedded systems, thus fulfilling objective C1. C2 is

reached via M2, which presents the development process of embedded systems and associated good practices
(programming guidelines, requirements specification, risk analysis, ...) The approach includes agile methods and its
adaptation to the context of embedded systems. M3 covers basic concepts of real-time and the requirements of these
systems, addressing goal C3. M4 introduces the concept of scheduling and presents the main scheduling algorithms
that support explicit time constraints, addressing the fourth objective. Modules M5 and M6 deal with formal
methodologies for response time analysis, covering objectives C5 and C6. M7 addresses the internal structures and
services of kernels and RTOS as well as its use in the design of embedded systems, covering the objective C7.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A UC integra uma componente teórica composta por sessões expositivas e sessões de resolução de problemas. A UC

é
 complementada por uma componente prática, organizada em duas fases. A primeira compreende uma sequência de

sessões “hands-on” versando o uso de ferramentas de desenvolvimento de sistemas embutidos, kerneis e SO tempo-
real, seguida por uma fase do projeto, em que os alunos têm de aplicar as competências adquiridas a cenários
concretos.

 
A avaliação da componente teórica consiste em dois testes teóricos (PE1 e PE2). A avaliação da componente prática
abrange as sessões “hands-on” (HO) e o projeto, incluindo a qualidade do software (SW), o relatório (REP), livro de
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registo (LB) e apresentação (PRES ).
 

NT = 0.4*PE1 + 06*PE2
 NP = 0.15*HO + 0.70*(SW+REP) + 0.05*LB + 0.10 * PRES

 NF = 0.40*NT + 0.6 NP
 

A aprovação requer NF> = 9,5 e {NT,NP} >= 8
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The CU includes a theoretical component consisting of lecture sessions and problem solving sessions. This is

complemented by a practical component, organized in two phases. The first phase comprises a sequence of "hands-
on" sessions dealing with the use of embedded systems development tools, kernels and real-time OS, followed by a
project, in which students have to apply the acquired skills to concrete scenarios.

 
Assessment consists on two theoretical tests (PE1 and PE2). The evaluation of the practical component covers "hands-
on" (HO) and the project, including software quality (SW), the report (REP), log book (LB) and presentation (PRES).

 
NT = 0.4 * PE1 + 06 * PE2

 NP = 0.15*HO + 0.70*(SW+REP) + 0.05*LB + 0.10 * PRES
 NF = 0.40*NT + 0.6 NP

 
Success requires NF> = 9.5 and {NT , NP}> = 8

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O desenvolvimento de aplicações embutidas com requisitos tempo real requer tanto o domínio de conceitos teóricos

como a
 capacidade de aplicá-los em situações práticas, usando metodologias de projecto e de análise adequadas.

 
Na parte teórica do curso, os conceitos essenciais, definições e métodos analíticos são introduzidos. O conjunto de
competências adquiridas nesta componente visam dotar os alunos da capacidade de identificarem os requisitos a que
um sistema está sujeito, escolher os algoritmos de escalonamento mais adequados a cada caso concreto, quantificar
os parâmetros mais relevantes do sistema resultante (e.g. cumprimento de deadlines, determinação de latência e
jitter). Complementarmente, o modelo tempo-real, bem como os serviços tipicamente disponibilizados pelos kerneis e
sistemas operativos tempo-real, são estudados, capacitando os alunos a usar este tipo de recursos na implementação
de sistemas. 

 
Esta vertente é complementada na componente laboratorial. Nesta componente os alunos aprendem a utilizar um
conjunto de kerneis e sistemas operativos tempo-real. Começa-se com uma fase tutorial, projetada para fornecer um
nível básico de capacidades em termos de uso de RTOS. Uma vez estabelecida esta base, passa-se ao
desenvolvimento de um projeto que consiste na implementação de uma aplicação tempo real. Os projetos típicos
incluem o controlo de processos físicos. A realização com êxito do projeto requer a identificação de restrições de
tempo real, o uso de um RTOS, a estruturação da aplicação em tarefas, o seu escalonamento bem como a utilização de
recursos partilhados e técnicas de acesso a estes. Em paralelo são utilizadas metodologias de projecto de sistema
embutidos, em particular na fase de definição de requisitos, modelação da aplicação e metodologia de implementação,
incluindo testes e validação, cobrindo assim integralmente os objetivos do curso.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The development of embedded applications with real-time requirements requires both the domain of theoretical

concepts as well as the capability to apply them in practical situations, using appropriate design and analysis
methodologies.

 
In the theoretical part of the course, the essential concepts, definitions and analytical methods are introduced. The set
of skills acquired in this component aim to give students the ability to identify the requirements to which a system is
subject, choose the most appropriate scheduling algorithms every case, quantify the most relevant parameters of the
resulting system (eg compliance with deadlines, determining latency and jitter). In addition, the real-time model as well
as the services typically provided by kernels and real-time operating systems are studied, enabling students to use
such resources in implementing systems. 

 
This component is completed in the laboratory component. In this component students learn to use a set of kernels and
real-time operating systems. It begins with a tutorial phase, designed to provide a basic level of skills in terms of
Embedded Systems and RTOS technologies. Once established this base, students proceed to the development of a
project that is the implementation of a real time embedded application. Typical designs include control of physical
processes. The realization with project success requires the identification of real-time constraints, the use of an RTOS,
application of structuring tasks, its scheduling and the use of shared resources and techniques of access to these. In
parallel, methodologies for the development of embedded system are used, in particular at the stage of defining
requirements, application modeling and implementation methodology, including testing and validation, thus covering the
full course objectives.
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3.3.9. Bibliografia principal:
 Ganssle, J. G. (2008). The art of designing embedded systems. Amsterdam; Boston: Elsevier. Retrieved from

http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/OpenURL?genre=book&isbn=9780750686440
 Grenning, J. W. (2011). Test-driven development for embedded C. Raleigh, N.C.: Pragmatic Bookshelf.

 MISRA C:2012 - Guidelines for the Use of the C Language in Critical Systems. (2013). MISRA.
 Oshana, R. (2013). Software engineering for embedded systems: methods, practical techniques, and applications.

Maltham, MA: Newnes.
 - Giorgio Buttazzo (2011), "HARD REAL-TIME COMPUTING SYSTEMS: Predictable Scheduling Algorithms and

 Applications", Third Edition, Springer, 2011;
 - Kopetz, H. (1997). Real-Time Systems Design Principles for Distributed Embedded Applications. Kluwer

 Academic Publishers, The Netherlands;
 - Peter Marwedel (2017), “Embedded System Design: Embedded Systems, Foundations of Cyber-Physical Systems,

and the Internet of Things”, Third Edition, Springer, 2017
 

Mapa IV - VISÃO POR COMPUTADOR NA INDÚSTRIA/COMPUTER VISION AT INDUSTRY

3.3.1. Unidade curricular:
 VISÃO POR COMPUTADOR NA INDÚSTRIA/COMPUTER VISION AT INDUSTRY

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António José Ribeiro Neves: TP 22,5; P30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Miguel de Jesus Dias: P30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O principal objetivo dos sistemas de visão por computador é um dia serem capazes de processar informação visual de

modo semelhante ao sistema visual humano. Entre outras capacidades, o sistema visual humano permite reconhecer
pessoas e objetos, navegar em ambientes complexos não conhecidos à priori e inferir características de objetos como
dimensão e distância. 

 A unidade curricular de Visão por Computador na Indústria tem como objetivo principal permitir ao aluno entender a
necessidade do uso de técnicas de visão por computador e conhecer os principais algoritmos necessários para o
desenvolvimento de um sistema de visão por computador com aplicação nas áreas de automação na indústria. O aluno
deverá no final da unidade curricular ser capaz de sugerir e implementar soluções baseadas em visão por computador
que podem ser aplicadas em vários domínios.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand the need for computer vision algorithms and their applications at industry.

 Know the main existing steps and algorithms in computer vision.
 Be able to suggest and implement computer vision solutions for a specific problem.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Perceção, aquisição e representação de imagem e vídeo

 Calibração de câmaras digitais
 Visão stereo

 Processamento de dados 3D
 Processamento de imagem de baixo nível

 Deteção de objetos e extração de caraterísticas
 Sistemas industriais de visão por computador

 

3.3.5. Syllabus:
 Image formation, digital cameras and digital images

 Camera calibration
 Stereo imaging

 3D data processing
 Low level image processing

 Object detection and Feature extraction
 Industrial computer vision systems

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre visão por
computador, nomeadamente no que se refere a processamento de imagem e calibração de câmaras. Os conteúdos
programáticos encontram-se coerentes com estes objetivos na medida em que se começa por introduzir aos alunos os
conceitos de câmaras e imagem digital, o que efetivamente nos permite termos sistemas de visão por computador.
Depois são apresentados os principais algoritmos para processamento de imagem e a sua aplicação em problemas
reais.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills on computer vision, particularly regarding

image processing and camera calibration. The course contents are consistent with these objectives because it begins
by introducing students to the concepts of digital cameras and images concepts, which allows us to effectively develop
computer vision systems. Then we present the most important algorithms for image processing and their application in
real problems.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas Teórico-Práticas intercalando períodos expositivos com trabalho experimental em computador. São

desenvolvidos diversos programas em C/C++ para processamento de imagem e calibração de câmaras, bem como o
desenvolvimento de diversas soluções para problemas de visão por computador. É desenvolvido um projeto durante
as últimas semanas do semestre publicamente apresentados em momento de avaliação agendado para o efeito.

 
Avaliação

 Mista: Componente prática (60%) + Exame Final (40%)
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Lectures.

 Lab classes based on C and C++ programming. 
 

Final Mark:
 Mista: Practical component (60%) + Final Exam (40%)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórica que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os assuntos da
disciplina seguindo-se uma forte componente prática onde os alunos são levados a aplicar os conhecimentos teóricos
apresentados sob a forma de implementação em software de diversos sistemas de visão por computador.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methods used are consistent with the objectives of the course due to the fact that students are exposed to

a theoretical component that allows them to gain basic knowledge on the content of discipline followed by a strong
practical component where students are taken to apply the theoretical knowledge presented developing several
implementations of computer vision problems.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Material de ensino mais importante

 Slides das aulas Teórico-Práticas
 Guiões da componente prática

 Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer-Verlag London, 2011
 

Material de ensino complementar
 Making Things See, Greg Borenstein, O’Reilly 2012

 Learning OpenCV: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, Gary Bradski, Adrian Kaehler, O’Reilly 2012
 Machine vision: Theory, algorithms, practicalities, E. R. Davies, Morgan Kaufmann 2005.

 Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Prentice Hall, 2007.
 Image Processing: Analysis and Machine Vision, Milan Sonka et al., Chapman & Hall, 2007.

 

Mapa IV - Circuitos Elétricos/Electrical Circuits

3.3.1. Unidade curricular:
 Circuitos Elétricos/Electrical Circuits

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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João Nuno Pimentel da Silva Matos TP 30; PL 120

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 -Compreensão dos princípios elementares da engenharia eletrotécnica e da abstração, requerida no projeto de

sistemas elétricos.
 -Compreensão das limitações das representações matemáticas e das suas relações com a realidade física.

 -Aptidão para o uso de ferramentas de análise e projeto de circuitos elétricos, resistivos e com elementos
armazenadores de energia, através da resposta no domínio do tempo e no domínio da frequência.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understanding of the elementary principles of electrical engineering and abstraction, required in the design of electrical

systems.
 

Understanding the limitations of mathematical representations and their relation to physical reality.
 

Ability to use tools for analysis and design of electrical circuits, both resistive and with energy storage elements,
through the response in the time domain and the frequency domain.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1.Conceitos Básicos

 Âmbito e validade da Análise de Circuitos (AC).
 q, i, v, E & p em AC.

 Elementos de circuito básicos e ideais, passivos: Resistência, Capacidade, Indutância. Ralações v – i, p e E.
 Elementos de circuito básicos e ideais, ativos: as fontes de Tensão Independente e Dependente, as fontes de Corrente 

Independente e Dependente.
 Leis de Kirchhoff.

 Série e paralelo de elementos.
 Divisor de v e divisor de i.

 2.Métodos de AC em dc
 Análise Nodal.

 Linearidade e Sobreposição.
 Thèvenin e de Norton.

 Máxima transferência de potência.
 3. AC em Regime Sinusoidal Estacionário

 AC no domínio da frequência: V, I, Z, Y.
 p(t), PL, Q, S, cos(Φ).

 Quadripolos: Z, Y, T, B, H e G; Circuitos equivalentes.
 Funções: V2/V1, I2/I1, P2/P1, V1/I1, V2/I2.

 Diagramas de Bode
 Circuitos sintonizados. Q

 Indutância Mútua. O transformador linear e o transformador ideal.
 4. Resposta Completa de Circuitos de 1ª e de 2ª Ordem

 Utilização da Transformada de Laplace na obtenção das respostas.
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Basic Concepts

 Scope and validity of Circuit Analysis (CA).
 q, i, v, E & p in CA.

 Basic, passive and ideal circuit elements: Resistance, Capacity, Inductance. Relationships v - i, p and E.
 Basic, active ideal circuit elements: independent and dependent voltage sources, ind. and dependent current sources.

 Kirchhoff laws.
 Series and parallel elements.

 Voltage and current dividers.
 2. CA methods in DC

 Nodal analysis.
 Linearity and Superposition.

 Thevenin and Norton.
 Maximum power transfer.

 3. CA in Sinusoidal Steady State
 CA in the frequency domain: V, R, Z, Y

 p (t), P, Q, S, cos (Φ).
 Two port networks: Z, Y, T, B, H and L; Equivalent circuits.

 Functions: V2 / V1 I2 / I1, P2 / P1, V1 / I1, V2 / I2.
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Bode plots
 Tuned circuits. Q.

 Mutual Inductance. Linear transformer and ideal transformer.
 4. Complete Response of 1st and 2nd Order Circuits.

 Use of the Laplace transform.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos são desenvolvidos com vista à obtenção dos objetivos e dos resultados de aprendizagem

da UC.
 

Começa-se por equacionar o âmbito e validade da teoria da Análise de Circuitos, a apresentação dos elementos de
circuito (ECs) que permitem a representação de circuitos elétricos, bem como a suas relações v-i. Sendo um modelo
de circuito representado por um conjunto de ECs interligados, estas relações v-i dos ECs em conjunto com duas leis
(baseadas na conservação da carga e na conservação da energia, atribuídas Gustav Kirchhoff) garantem a obtenção
das correntes e tensões, em qualquer circuito.

 
Em seguida são abordados métodos de simplificação da análise, seja em regime estacionário contínuo (dc), em regime
estacionário sinusoidal alternado (ac) e regime transitório.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents are developed with a view to achieving the objectives and the UC learning outcomes.

 
We start by equating the validity and scope of the Circuit Analysis theory, the presentation of the circuit elements (CEs)
that allow the representation of electrical circuits as well as its relations v-i. Being a circuit model represented by an
interconnected set of CEs, these relations v-i of the CEs together with two laws (based on the charge conservation and
energy conservation, attributed Gustav Kirchhoff) guarantee the attainment of currents and voltages in any circuit.

 
Then, AC simplification methods, either in continuous steady state (dc), in sinusoidal alternating steady state (ac) and
transient response are addressed.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nas aulas plenárias, apresenta-se uma questão introdutória para uma técnica de resolução. Frequentemente esta

questão é exemplificada com protótipo. Para além da bibliografia aconselhada são disponibilizados apontamentos que
resumem os conceitos lecionados. Antes da realização dos (3) testes de avaliação há uma aula de dúvidas. No final do
semestre há contacto com a indústria através de aulas lecionadas por profissionais convidados.

 Além de três testes de avaliação, há três projetos que consistem na idealização de três problemas e respetiva
resolução (analítica e simulada). Estes problemas são apresentados no final de cada uma das partes (DC, AC e
Transitórios).

 Avaliação
 Avaliação contínua:

 20.00% T (prova escrita)
 30.00% T (prova escrita)
 25.00% T (prova escrita)
 5.00% PL (apresentação e defesa de projeto)

 10.00% PL (apresentação e defesa de projeto)
 10.00% PL (apresentação e defesa de projeto)
 Avaliação Final:

 100.00% T (prova escrita)

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 In plenary lessons, an introductory question is presented for a technique of resolution. Often this question is

exemplified with a prototype. In addition to the recommended bibliography, notes that summarize the concepts are
available. Prior to the (3) assessment tests, there is a class of questions.

 In the classes it is suggested the problem solving of the discipline book. In order to solve these problems, the
computational simulation can be used in addition to the analytical resolution. In addition to three evaluation tests, there
are three projects that consist of the idealization of three problems and their resolution (analytical and simulated). These
problems, which are most valued when they start from a real problem.

 Final mark:
 Avaliação contínua:

 20.00% T (test)
 30.00% T (test)
 25.00% T (test)
 5.00% P (presentation and defense of the project)

 10.00% P (presentation and defense of the project)
 10.00% P (presentation and defense of the project)
 Avaliação Final:

 100.00% T (test)



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&l… 51/175

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Com vista à total aprendizagem pretendida, a par com a apresentação e demonstração das várias leis, teoremas e

técnicas de AC, os alunos são incentivados a trilharem o seu próprio percurso de aprendizagem fazendo, eles próprios,
Análise de Circuitos tanto através da abordagem analítica como da simulação. 

 
Para complementar esta metodologia, orientada, essencialmente, para a análise (de circuitos) são propostos três
trabalhos de projeto de 3 circuitos onde a imaginação e a arte de desenvolver novos circuitos ou de representar
realidades existentes é posta à prova. Naturalmente, estes "novos" circuitos são um incentivo à experimentação quer
das técnicas analíticas de AC quer da simulação dos circuitos.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 For the complete required learning, along with the presentation and demonstration of the various laws, theorems and

AC techniques, students are encouraged to tread his own path of learning by doing themselves Circuit Analysis through
both analytical approach as the simulation.

 
To complement this approach, geared essentially to the analysis (circuits) a project working 3 circuits are proposed,
where imagination and the art of developing new circuits or representing existing realities is put to the test. Of course,
these "new" circuits are an incentive to trial either in technical analysis of either the AC circuit simulation.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Electric Circuits Revised, 8th ed, Prentice Hall/James W. Nilsson, Susan Riedel/ 2007

 Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering, 7th ed./W. Hayt Jr. e J. E.
Kemmerly/2005.

 · James W. Nilsson, Susan Riedel, Electric Circuits Revised, 6th ed, Prentice Hall, 2001
 · James W. Nilsson, Susan Riedel, Circuitos Eléctricos, 5ª Ed., LTC, 1999 (versão brasileira)

 · W. Hayt Jr. e J. E. Kemmerly. Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, Series in Electrical and Computer
Engineering, 5th ed., 1993.

 · Edição Brasileira: W. Hayt Jr. e J.E.Kemmerly [tradução de José Rubens Dória Porto], Análise de Circuitos em
Engenharia, McGraw-Hill do Brasil, 1975.

 

Mapa IV - Dispositivos Eletrónicos/Electronic Devices

3.3.1. Unidade curricular:
 Dispositivos Eletrónicos/Electronic Devices

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Rui Manuel Escadas Ramos Martins | TP 30; PL 60

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Luis Vieira Cura | PL 30

 Pedro Miguel da Silva Cabral | PL 30
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC tem por função principal dotar os alunos dos conceitos básicos de eletrónica, especialmente do funcionamento

dos dispositivos e dos seus circuitos básicos. Servirá de base a todas as outras da área da eletrónica do curso.
 Competências:

 • A noção de sinal, amplificação (de tensão/corrente/potência) e modelo de circuito equivalente;
 • A construção, constituição e princípios de funcionamento da junção pn, díodos de junção, transístores de efeito de

campo e transístores bipolares;
 • A modelação dos dispositivos referidos, tanto das suas características estáticas como das cargas/capacidades

envolvidas;
 • os circuitos principais com díodos;

 • as configurações elementares de amplificação com transístores MOSFET e bipolares;
 • Funcionamento de Portas logicas básicas (INVERSORA, NAND e NOR) em tecnologia CMOS e sua análise como

estudo do comportamento do MOSFET como comutador.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The course Electronic Devices is the first course on electronics and its main objective is to introduce the fundamental

concepts of electronics and electronic devices. It presents the main active devices, namely diodes, MOSFETS and
bipolar transistors, and

 their related base (digital and analog) circuits. 
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The student which successfully completes Electronic Devices will understand:
 • The meaning of signal, amplification (of voltage, current and power) and equivalent circuit model;

 • The operation of the main electronic devices;
 • The devices’ models (both static and dynamic);

 • The analysis and design of main diode circuits;
 • The analysis and design of fundamental single stage amplifiers (both Mosfet and BJT based);

 • The analysis and design of basic logic gates (Inverter, NAND, NOR) including the study of the Mosfet as a switch.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 A UC tem 3 módulos:

 1- módulo curto onde se introduz os conceitos de sinal e amplificação, “black box” e de modelo equivalente;
 2- reservado ao estudo dos Dispositivos Eletrónicos (díodo de junção, transístor bipolar, Mosfet);

 3- apresenta os circuitos fundamentais com os dispositivos apresentados.
 

Mód1–Breve história da eletrónica; Amplificação; Sinais; Modelo de circuito equivalente; Amplificadores Operacionais
como “black box”.

 Mód2–Dispositivos: Díodos; MOSFETs; BJTs. Relações I/V e modelos para grande e pequeno sinal;
 Mód3–Circuitos fundamentais:

 -Circuitos com díodos  retificadores com e sem condensador de filtragem; Estabilização de tensão com díodos zener;
 -Circuitos com transístores- Análise da configuração fonte comum como circuito lógico e como amplificador; Circuitos

que realizam outras Portas lógicas (NAND e NOR); Configurações básicas com transístores: emissor comum,
porta/base comum e dreno/coletor comum; Técnicas de polarização; Pares diferenciais com MOSFETs e BJTs

3.3.5. Syllabus:
 The course is divided in 3 modules: the first introduces the signal and amplifi

 cation concepts, as well the black box and equivalent model ones; the second is devoted to the electronic devices; and
the third is about electronic circuits. 

 Module 1   Short history of electronics; Amplification; Signals; Linear equivalent circuit model; Operational amplifiers as
black boxes.

 Module 2 – Devices: PN juntions and diodes; MOSFETs; BJTs. I/V relationships and large and small signal models; 
 Module 3 – Circuits:

 -Diode circuits  rectifiers with/without capacitor filter; Voltage stabilization with zener diodes; 
 -Transistor circuits- study of the common source configuration as a logic circuit and as an amplifier; Other simple logic

gates (NAND and NOR); Basic transistor circuits: common emmiter, common gate/base and common drain/collector;
Biasing techniques; differential pairs with Mosfets and BJTs.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo da UC é dotar os alunos dos conceitos básicos de eletrónica, servindo de base a todas as outras da área. A

lecionação passa pelo estudo dos componentes ativos fundamentais, que com os componentes passivos e técnicas de
análise de circuitos já apresentadas em Circuitos Elétricos, permite a introdução dos circuitos eletrónicos. Como UC
introdutória estudam-se circuitos obviamente simples, mas que constituem a base da maioria dos circuitos analógicos
e digitais. A ênfase dada à criação de modelos equivalentes lineares ajuda os alunos na sua análise e permite ligar
Dispositivos Eletrónicos a Circuitos Elétricos. Faz-se ainda uma introdução às implicações da ligação de diversos
circuitos básicos para formar circuitos mais complexos, tanto para os circuitos analógicos, como também para os
digitais. Dado o atual protagonismo, os MOSFETs são estudados com alguma prioridade, mas para garantir a referida
base para as outras áreas da eletrónica, os BJTs são ainda estudados com detalhe.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The main objective of this curricular unit is to give students the base concepts of electronics, needed by all other related

CUs. Therefore, it starts presenting the main active devices, that with the passive components and the circuit analysis
techniques (already presented in curricular unit Electrical Circuits) allows the introduction to electronic circuits. The
studied circuits, although simple, are the bases for a large majority of analog and digital circuits. The emphasis on the
formulation of linear equivalent circuit models allows connecting this course with the previous CU Electric Circuits. The
implications of the connection of several of these basic circuit blocks with each other as to form more complex circuits
(both digital and analog) are also presented. Due to the today’s dominance of MOSFETs in electronics, these are taught
first and given some priority, although BJTs are still presented in detail.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A UC reparte a carga horária pelas componentes teórica e prática igualmente. Nas primeiras, para além dos diversos

assuntos serem introduzidos e explicados com o detalhe conveniente, a lecionação passa pela apresentação de
problemas concretos. No fim de cada tema são propostos e resolvidos exercícios. As aulas práticas são lecionadas
num laboratório equipado com osciloscópios, geradores de sinais, fontes de alimentação e setups feitos especialmente
para a UC. O aluno pode verificar experimentalmente o funcionamento dos circuitos e dispositivos, assim como
adquirir experiência de uso dos equipamentos referidos. Como os alunos estão divididos em grupos são incentivados a
trabalhar em equipa
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Em complemento os alunos têm horas dedicadas a Orientação Tutorial
 Avaliação: A nota final é obtida pela média ponderada da componente teórica   exame final (60%) e da componente

prática (40%). Esta é obtida pela média ponderada de 3 Momentos de avaliação (testes e/ou relatórios) sendo um
individual.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 This course is divided between theoretical lectures and lab. classes equally. In the former subjects are introduced and

discussed thoroughly whereas in the lab classes room is given to practice. At the end of each main topic, a part of the
 theoretical lecture is used to challenge students to solve typical problems. The lab classes are designed to give

students hands-on experience and the chance to build team skills. The laboratories are well equipped with
oscilloscopes, power supplies, signal generators and custom-made setups for teaching this curricular unit. 

 Complementary, as for all CUs, there are Tutorial Guidance hours dedicated to Electronic Devices.
 Evaluation:

 Theoretical component (Final Exam) – 60% of the final grade. 
 Laboratory component: – 40% of the final grade. This is made of 3 Moments of Evaluation (tests and/or reports related

to the laboratory work) which one of these is (mandatory) individual.
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Nas aulas teóricas são apresentados os diversos tópicos associando-os, sempre que é relevante, a circuitos

concretos com funcionalidade prática. Em algumas aulas para facilitar o processo de aprendizagem são apresentadas
simulações quer de dispositivos, quer de circuitos. 

 Os desenvolvimentos teóricos que vão sendo alcançados são acompanhados nas aulas práticas por trabalhos
correspondentes onde experimentalmente se comprovam. Este aspeto proporcionado pelas aulas práticas é essencial
para que os alunos participarem ativamente no processo de aprendizagem e assim não serem meros espectadores.

 Por último de realçar que as horas de Orientação Tutorial, para além de serem um fórum onde os alunos
 expõem as suas dúvidas e trocam experiências, servem para a realização de um projeto simples (tipicamente um

amplificador áudio) onde os alunos podem colocar os seus conhecimentos em ação.
 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 During the theoretical lectures the topics are, when relevant, always associated to practical circuits. In some cases,

simulations of devices or circuits are presented to easy the learning process of the related subject. The theoretical
developments are followed closely by real world experiments performed in the lab. classes. This is of paramount
importance to challenge the students to participate actively in the learning process and not being mere spectators.
reach the desired objectives.

 The “Tutorial Guidance” hours, besides being an opportunity given to students to clear doubts and share experiences,
are also used to make out a class project, where the students design a simple circuit (typically an audio amplifier) and
therefore can put their new knowledge to work.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 • Donald A. Neamen, “Semiconductor Physics and Devices,” 4th ed., McGraw Hill, 2012;

 • Sedra and Smith, “Microelectronic Circuits”, 7th ed., Oxford University Press, 2014.
 

Mapa IV - Eletrónica Analógica/Analog Electronics

3.3.1. Unidade curricular:
 Eletrónica Analógica/Analog Electronics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Telmo Reis Cunha: TP 30; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Carlos Esteves Duarte Pedro: PL 30

 José Luís Vieira Cura: PL 30
 Pedro Miguel Silva Cabral: PL 30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A disciplina de Eletrónica Analógica destina-se ao estudo dos principais circuitos de eletrónica analógica, com um

enfoque particular nos circuitos realimentados e amplificadores operacionais. No seguimento da disciplina de
Dispositivos Eletrónicos, que a precede, começa com uma abordagem ao nível de circuito, para depois introduzir uma
perspetiva sistémica da eletrónica, dando alguns exemplos de aplicação de eletrónica analógica integrada. Com ela, os
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alunos devem obter conhecimentos nos seguintes domínios:
 1 – Amplificadores de baixa frequência multi-andar.

 2 – Aplicações da teoria de realimentação em circuitos de amplificação eletrónica.
 3 – Análise do amplificador operacional e suas aplicações lineares e não-lineares mais usuais.

 4 – Circuitos básicos de conversão analógica/digital e digital/analógica.
 5 – Análise e projeto de circuitos de processamento de sinal analógico.
 6 – Aplicação da realimentação em circuitos osciladores e geradores de formas de onda.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Analog Electronics is devoted to the fundamental analog electronic circuits. It has a special emphasis on feedback

amplifiers, the operational amplifier and its application circuits. Following the Electronic Devices subject, it starts with a
circuit level approach, to then introduce a system level view of electronic circuits, giving some application examples of
integrated analog electronics. With it, the students should acquire knowledge on:

 1 – Multi-stage low frequency amplifiers.
 2 – Application of feedback theory to electronic amplifiers.

 3 – Study of the operational amplifier and its most usual linear and nonlinear applications.
 4 – Basic DAC and ADC circuits.

 5 – Analysis and design of basic analog signal processing circuits.
 6 – Application of feedback in oscillators and waveform generators.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Resposta em Frequência dos Amplificadores:

 Resposta em frequência das três configurações de amplificação, do cascode e do par-diferencial.
 

- Andares de Saída:
 Andares em classe A, B e AB push-pull.

 
- Amplificadores Realimentados:

 Topologias de realimentação e efeitos nas características dos amplificadores. Análise de estabilidade pelo diagrama de
Bode e compensação por polo dominante.

 
- Circuitos Integrados Analógicos e Aplicações:

 Estudo das configurações de amplificadores operacionais: polarização, resposta em sinal fraco, saturação e slew-rate.
Aplicações de OpAmps na conversão de dados (DAC e ADC).

 
- Osciladores e Geradores de Sinal e de Forma de Onda:

 Princípios de funcionamento dos osciladores harmónicos; condição de oscilação. Multivibradores.
 

- Filtros e Amplificadores Sintonizados:
 Filtros de 1ª e 2ª ordem, por substituição de indutâncias e filtros de condensadores comutados. Amplificadores

sintonizados.
 

3.3.5. Syllabus:
 - Frequency Response of Amplifiers:

 Frequency response of the 3 basic amplifier configurations, plus the cascode and the differential amplifier.
 

- Output Stages:
 Class A, B and AB push-pull stages.

 
- Feedback Amplifiers:

 Feedback topologies and their effects on the amplifier’s characteristics. Stability analysis through the Bode diagram
and dominant pole compensation.

 
- Analog Integrated Circuits and their Applications:

 Study and analysis of OpAmp configurations: biasing, small-signal response, saturation and slew-rate. Application of
OpAmps in data conversion circuits (DAC and ADC).

 
- Oscillators and Waveform Generators:

 Basic operation principle of the harmonic oscillator; oscillation condition. Multivibrators.
 

- Filters and Tuned Amplifiers:
 1st and 2nd order filters, inductance replacement, and switched capacitor filters. Tuned amplifiers.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As matérias e os exemplos selecionados para a disciplina de Eletrónica Analógica, nomeadamente no que se refere ao

estudo dos amplificadores realimentados, ao estudo dos andares de saída e de circuitos integrados analógicos e suas
aplicações, dos geradores de sinal e de forma de onda e, finalmente, à abordagem dos tópicos de filtros e
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amplificadores sintonizados e de sistemas de conversão de dados visam dar suporte aos 6 objetivos programáticos
enunciados:

 1 – Amplificadores de baixa frequência multi-andar.
 2 – Aplicações da teoria de realimentação em circuitos de amplificação eletrónica.

 3 – Análise do amplificador operacional e suas aplicações lineares e não-lineares mais usuais.
 4 – Circuitos básicos de conversão analógica/digital e digital/analógica.

 5 – Análise e projeto de circuitos de processamento de sinal analógico.
 6 – Aplicação da realimentação em circuitos osciladores e geradores de formas de onda.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The addressed topics and selected exercises in Analog Electronics, namely on what refers to the study of feedback

amplifiers, output stages, analog integrated circuits and their applications, waveform generators and, finally, the
introduction to filters and tuned amplifiers, are intended to fulfill the following 6 learning outcomes stated to the course:

 1 – Multi-stage low frequency amplifiers.
 2 – Application of feedback theory to electronic amplifiers.

 3 – Study of the operational amplifier and its most usual linear and nonlinear applications.
 4 – Basic DAC and ADC circuits.

 5 – Analysis and design of basic analog signal processing circuits.
 6 – Application of feedback in oscillators and waveform generators.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino:

 - Aulas teóricas expositivas, com discussão de exercícios de aplicação.
 - Aulas práticas com os alunos divididos em grupos de 2. Realização de 4 trabalhos laboratoriais ilustrativos da matéria

lecionada, acompanhados de uma componente teórico-prática de análise/projeto dos circuitos visados.
 

Avaliação:
 - Avaliação discreta na componente teórica, com 2 momentos de avaliação escrita individual: 14 valores da nota final.

 - Avaliação contínua na componente prática, dividida pela apreciação do desempenho dos alunos no laboratório e
preparação dos trabalhos práticos (30%), resposta a dois questionários (20% cada), e teste prático individual (30%): 6
valores da nota final.

 Para obterem aproveitamento à disciplina, os alunos devem obter uma classificação mínima de 7 valores quer à
componente teórica quer à prática, para além de estarem sujeitos a um regime de faltas às aulas práticas.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching Methodology:

 - Theory lectures, along with the discussion of application exercises.
 - Laboratory classes with the students divided in groups of 2. Realization of 4 lab works illustrating the course’s main

topics, along with a problem solving component through the analysis/design of the studied circuits.
 

Assessment Methodology:
 - Discrete evaluation in the theoretical component, with 2 moments via individual written tests: 14/20 of the final grade.

 - Continuous evaluation in the lab (practical component), divided in the examination of the students’ performance in the
lab and the home-work preparation (30%), two written questionnaires (20% each), and one individual lab test (30%): 6/20
of the final grade.

 To fulfill the subject’s requirements, the students should obtain a minimum qualification of 7/20 in both the theoretical
and practical components, beyond being subjected to the practical classes’ attendance requirements.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os métodos de ensino de Eletrónica Analógica são usuais neste tipo de disciplina. Sendo a área científica de eletrónica

uma área eminentemente teórico-prática de cariz laboratorial, a metodologia de ensino contempla por um lado a
exposição da matéria e do conhecimento do ponto de vista teórico (recorrendo, também, à exemplificação através da
exposição de exercícios tipo para as várias partes da matéria) e, por outro lado, a verificação na prática (através de
trabalhos laboratoriais) desses conteúdos (promovendo a aquisição do conhecimento, por parte dos alunos, também
pela preparação, execução e análise desses trabalhos). Vai também neste sentido o enfoque dado à preparação prévia
dos trabalhos práticos, nomeadamente no que diz respeito à análise e/ou projeto dos circuitos a estudar no laboratório.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The Analog Electronics teaching methods are typical in subjects like this. Being the scientific field of electronics one in

which the lab work plays an essential role, the teaching methods contemplate, in one hand, the presentation of the
materials and knowledge from the theory point of view (resorting also to the presentation of dedicated exercises,
adequate to the presented topics) and, on the other hand, the verification in practice (through the lab works) of those
materials (promoting the knowledge acquisition, by the students, also through the preparation, execution and analysis
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of those works). It is also consistent with that underlying idea the emphasis placed on the previous preparation of the
lab works, namely on what the analysis and/or design of the addressed circuits are concerned.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th Ed., Oxford University Press, 2014.

 Jacob Millman & Arvin Grabel, Microelectronics, 2nd Ed., McGraw-Hill International Editions, 2001.
 

Mapa IV - Electrónica Digital/Digital Electronics

3.3.1. Unidade curricular:
 Electrónica Digital/Digital Electronics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Ernesto Fernando Ventura Martins | Carga lectiva: TP:22.5/PL:30/OT:15

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Luis Nero Alves | Carga lectiva: PL:30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Electrónica Digital é uma disciplina de introdução à electrónica dos circuitos digitais e às tecnologias de circuitos

integrados. Na UC estudam-se circuitos combinatórios e sequenciais, métricas de caracterização e técnicas de
projecto e optimização orientadas para a implementação dos circuitos em VLSI. Na componente laboratorial
aprofundam-se temas da parte teórica com ferramentas CAD de simulação e desenho estrutural de circuitos.

 Entre os objectivos da UC contam-se compreender as limitações dos dispositivos no contexto das tecnologias sub-
micron; Analisar e dimensionar circuitos CMOS ao nível do layout físico, circuitos combinatórios estáticos e dinâmicos
e circuitos de latches e registos CMOS estáticos e dinâmicos. Compreender a arquitectura de uma memória e o
funcionamento de células de memória e circuitos periféricos. Usar uma ferramenta comercial como o Cadence para
estudar o comportamento de circuitos digitais e ter uma noção rudimentar do layout de circuitos integrados CMOS.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Introductory course on digital circuits and IC technologies. The course includes theory lectures and lab classes. The

theory lectures aim at providing a general knowledge on combinational and sequential circuits, quality metrics, and
design techniques for VLSI implementation. In the lab classes key aspects of representative circuits are studied
further, following planned lab works that include experimental measurements and the use of CAD tools for circuit
simulation and physical layout of ICs.

 This course aims at providing students with the following abilities: An understanding of the limitations of MOS
transistors in the context of sub-micron technologies; Design static and dynamic combinational CMOS circuits at the
physical layout level, static and dynamic MOS latches and registers; Internal architecture of memories and
programmable logic arrays, and the most common memory cells; Basic familiarity with the use of Cadence, and
elementary notions of physical layout.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Aulas teóricas: Aspectos da evolução da tecnologia de circuitos integrados digitais, métricas de qualidade de um

circuito; Transístor MOS em tecnologias sub-micron; Inversores MOS (NMOS, pseudo-NMOS, CVSL, caracterização
estática e dinâmica); Introdução ao fabrico de circuitos CMOS; Circuitos combinatórios (portas NMOS e CMOS, análise
e síntese de funções complexas, factor de actividade, buffers de saída, lógica com gates de transmissão, circuitos
dinâmicos simples e dual rail); Circuitos sequenciais (parâmetros temporais, circuitos estáticos e dinâmicos, latches e
registos, Schmitt triggers); Memórias e arrays programáveis (tipos, arquitectura geral, arrays e células de memória,
descodificadores e amplificadores de sensing, circuitos lógicos programáveis).

 Aulas práticas: Caracterização de portas lógicas CMOS; Introdução ao Cadence; Inversores NMOS; Inversor CMOS e
funções lógicas simples; Buffers de saída e lógica dinâmica; Desenho estrutural de circuitos.

 

3.3.5. Syllabus:
 Basics of digital integrated circuits: scale of integration, performance, power dissipation; quality metrics. MOS

transistor in sub-micron technologies; MOS inverters (NMOS, pseudo-NMOS, CVSL, CMOS, static and dynamic
characterization). The CMOS manufacturing process; Analysis and design of combinational logic gates in MOS (NMOS
and CMOS gates, activity factor, output buffers, pass-transistor and transmission gates logic, dynamic circuits, domino
logic, dual-rail domino). MOS sequential logic (temporal parameters, registers vs latches, static vs dynamic circuits,
Schmitt triggers). Memories and programmable array structures (generalized memory architecture and building blocks;
memory core and cells, decoders, sense amplifiers, programmable logic circuits). Characterization of off-the-shelf
CMOS logic gates; Introduction to PSpice; NMOS inverters, CMOS inverters and simple logic functions; Output buffers;
Dynamic logic; Structural design of CMOS gates.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos deste unidade curricular foram pensados de forma a ir de encontro aos objectivos a

atingir e às competências que se pretende conferir aos alunos. A coerência entre estes dois elementos é completa e
pode ser verificada facilmente pela concordância entre os pontos dos quadros acima.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus of this course – both the material discussed in theory lectures as well as the lab works - was carefully

designed in order to meet the learning outcomes and the technical qualifications aimed at the outset for the
undergraduate students. The coherence between the two elements is easily established by the agreement observed
between the points of the two sections above.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A UC é composta por uma Componente Teórica de aulas expositivas onde são estudados circuitos básicos,

combinatórios e sequenciais, métricas de caracterização, e algumas técnicas de projecto e optimização orientadas
para a implementação dos circuitos em VLSI, e uma Componente Prática laboratorial onde se aprofundam temas chave
da parte teórica através de trabalhos práticos que recorrem à verificação experimental directa e à utilização de
ferramentas CAD de simulação ou desenho estrutural de circuitos integrados.

 Avaliação: Nota final = 70% nota teórica + 30% nota prática
 A nota mínima para efeitos de passagem é de 7 valores em qualquer uma das duas componentes.

 Nota teórica: Teste único realizado na época própria de exames.
 Nota prática: Dois trabalhos de avaliação (efectuados em grupo) – 1º trab (25%); 2º trab (35%); Relatórios de trabalhos

seleccionados – 30%; Avaliação continua – 10%.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The course is comprised of: Theory Lectures which aim at providing students with a general knowledge on basic
combinational and sequential circuits, quality metrics, and design techniques for VLSI implementation, and Lab Classes
where key aspects of representative circuits are studied further, following planned lab works that include experimental
measurements and the use of CAD tools for circuit simulation and physical layout of integrated circuits.

 Assessment:
 Grades are expressed on a 0 to 20 scale.

 Final grading follows from two components: theory grade and lab grade, according to the following weights. Final grade
= 70% theory grade + 30% lab grade. The minimum grade allowed for each component is 7 (seven). Theory grade:
Grading from final exam performed after class’s closure.

 Lab grade: The lab grade is a weighted average of the following components: Two lab exams – 1st exam (25%); 2nd
exam (35%)Lab work reports – 30% Lab performance and home assignments – 10%

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino inserem-se numa longa tradição de processos de transmissão de conhecimentos com

resultados comprovados, nomeadamente nestas áreas científicas de cariz tecnológico.
 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The methodologies adopted in this course belong to a long tradition of teaching processes with proven results namely in

scientific areas such as these having a strong technology component.
 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Eletrónica Digital Integrada, Ernesto F V Martins, Edições Lidel, 2017.

 Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, 2nd Ed. RABAEY, Jan M., CHANDRAKASAN, A., NIKOLIC, B., 2003,
ISBN 0131207644.

 CMOS VLSI Design - A Circuit and Systems Perspective, 4th. Ed. WESTE, Neil H. E.; HARRIS, David, 2011, Addison
Wesley ISBN 0321269772.

 

Mapa IV - Electrónica de Potência/Power Electronics

3.3.1. Unidade curricular:
 Electrónica de Potência/Power Electronics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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João Pedro Estima de Oliveira: TP 22,5; PL 60

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Alexandre Manuel Moutela Nunes da Mota: PL 60

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que os alunos compreendam os princípios de funcionamento de uma fonte de alimentação e identifiquem

os blocos principais. Identificam e escolhem correctamente um transformador de potência para utilização em fontes de
alimentação. Identificam e conhecem o princípio de funcionamento de reguladores de tensão e corrente baseados em
técnicas lineares e não-lineares. Conhecem várias soluções off-the-shelf para a implementação prática de reguladores.
Projectam circuitos de protecção. Conhecem e projectam circuitos para controlo on-off, fase e por contagem de ciclos
de rede baseados em tiristores e triacs. Conhecem e projectam circuitos de entrada e de saída de potência com
isolamento. Conhecem as causas do aquecimento dos elementos semiconductores bem como o modelo análogo
simplificado que descreve o aumento da temperatura permitindo o cálculo de dissipadores.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that students understand the principles of operation of a power source and identify the main blocks.

Properly identify and choose a power transformer for use in power supplies. Identify and know the working principle of
voltage and current regulators based on linear and non-linear techniques. Meet several solutions off-the-shelf for the
practical implementation of regulators. Design protection circuits. Learn circuits for on-off control, phase and cycle
count based with thyristors and triacs. Learn input and power output interfaces with insulation. Learn the causes of
heating of the semiconductor elements as well as the simplified model which describes the analogous temperature
increase and learn to calculate the heat sinks.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 A unidade curricular de Electrónica de Potência aborda os seguintes temas: Transformadores de Potência,

Rectificação e Filtragem, Reguladores Lineares, Reguladores de Comutação, Circuitos com Triacs e Tiristores,
Interfaces de Potência e Dissipação de Calor. É ainda dada alguma formação ao nível da escolha prática de
Componentes Activos e Passivos.

3.3.5. Syllabus:
 The course is divided in 7 main modules: Low Power Transformers, Rectifier and filtering circuits, Linear Regulators,

Switching Regulators, Thyristor and triac circuits, Power interfaces and Heat dissipation. It's also given some
information at the level of practical choice of passive and actives components.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos da unidade curricular pretendem servir de complemento aos conteúdos das unidades

curriculares de Dispositivos Electrónicos e Electrónica Analógica, Arquitectura de Computadores I e II e Sistemas de
Instrumentação Electrónica, disciplinas obrigatórias do Mestrado Integrado em Engenharia Electrónica e
Telecomunicações, proporcionando aos alunos bases sólidas na área dos circuitos de electrónica de pequena e média
potência, nomeadamente ao nível do projecto de fontes de alimentação para equipamentos electrónicos e iluminação a
LED e do projecto de interfaces entre microprocessadores e o mundo real com espacial realce para as interfaces de
potência.

 Assim, considera-se que os conteúdos programáticos são adequados ao objectivo final: dotar os alunos de
competências de projecto de circuitos electrónicos “modernos” em que o elemento principal é um microprocessador
cujas funcionalidades se destinam a interagir com o mundo real.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus of the course is intended to complement the content of the course units Electronic Devices and Analog

Electronics, Computer Architecture I and II and Instrumentation Electronics, required courses of the MSc in Electronics
and Telecommunications Engineering, providing students with a solid foundation in the area of electronic circuits for
small and medium power especially in terms of the project of power supplies for electronic equipment and LED lighting
and design of interfaces between microprocessors and the real world with emphasis on power interfaces. For this, it is
considered that the program contents are suitable for the ultimate goal: to provide students with skills in “modern”
electronic circuit design in which the main element is a microprocessor whose features are designed to operate with
the real world

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino teórico privilegia a abordagem pelo exemplo, assegurando uma boa interligação entre a

componente teórica e a prática laboratorial obtida com recurso ao programa de simulação SPICE e experimentação
directa em laboratório. A prática laboratorial está organizada sob a forma de trabalhos abrangendo uma parte
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significativa da matéria leccionada nas teóricas: Rectificação e Filtragem, Reguladores Lineares, Reguladores de
Comutação e Reguladores para iluminação a LED. Os trabalho são avaliados com base em resultados verificáveis na
sala de aula e em mini-testes práticos.

 A avaliação, do tipo contínuo, tem uma componente teórica (NT) e uma componente prática (NP). A nota NP é a média
pesada das notas obtidas nos trabalhos práticos. Os pesos relativos correspondem ao número de aulas dedicado a
cada trabalho. A classificação final (NF) na disciplina será NF = 0.6 NT + 0.4 NP. São impostas condições mínimas de
acordo com o Regulamento de Estudos. 

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The course is divided into a theoretical and a practical component. The first one is devoted to discuss the subjects in

detail and the adopted teaching methodology is the traditional lecture. The practical component takes place in an
electronics laboratory and the main goal is to give the students the opportunity to test real circuits. The students also
use SPICE in order to acquire some prior-knowledge about the real circuits.

 The mark of the theoretical component (NT) will be the one obtained in two tests. The mark of the practical component
(NP) is given by the weighted average (number of hours) of the marks obtained in the practical tasks. The final mark
(NF) will be obtained as follows NF = 0.6 * NT + 0.4 * NP. Approval in this course requires NF >= 9.5 and marks on NT and
NP above the limit specified by the Course Plan criteria.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A abordagem pelo exemplo permite uma forte interligação entre a teoria dos circuitos e a experimentação em ambiente

laboratorial. A formação ao nível da escolha dos componentes activos e passivos alerta os alunos para o facto de que
não basta projectar circuitos, mas é necessário escolher criteriosamente os componentes. Dadas as potências
envolvidas e o fenómeno da dissipação de calor este aspecto é muito relevante.

 A utilização do SPICE na simulação prévia dos circuitos a montar na prática considera-se vantajosa permitindo uma
rápida familiarização dos alunos com os detalhes dos circuitos sob estudo. Os trabalhos laboratoriais, apresentados e
discutidos durante as teóricas são abrangentes, cobrem uma área significativa dos circuitos de electrónica de baixa
potência e são passíveis de serem ensaiados em condições muito próximas das reais. A avaliação teórica incide
essencialmente no projecto de circuitos motivando os alunos a um estudo dos conteúdos com uma abordagem muito
pragmática.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The approach by the example provides a strong interconnection between circuit theory and experimentation in the

laboratory. Training the choice of active and passive components alert students to the fact that designing circuits must
be followed with a carefull selection of the components. Given the powers involved and the phenomenon of heat
dissipation this is very relevant.

 The use of SPICE simulation of the circuits prior to mount in practice it is considered advantageous enabling rapid
familiarization of students with the details of the circuits under study. The laboratory work, presented and discussed
during the theoretical classes, are comprehensive covering a significant area of power electronic circuits are likely to
be tested in conditions very close to reality. The theoretical evaluation focuses on circuit design motivate the students
to study the contents with a very pragmatic approach.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Electrónica de Potência (Texto de Apoio), Alexandre Mota, 2002-2016

 É fornecido, sob a forma impressa, um texto de apoio que cobre toda a matéria leccionada. O alunos são “fortemente
encorajados” a utilizarem como complemento de estudo a leitura atenta dos data-sheets de alguns componentes e de
vários textos de acesso livre.

 É ainda sugerida a consulta de:
 Rectifier Applications Handbook, Rev. 2, 2001, ON Semiconductor

 Switchmode Power Supply Reference Manual, Rev. 4, 2014, ON Semiconductor
 Switching Power Supply Design-3rdEdition- Abraham I. Pressman, Keith Billings, Taylor Morey-McGraw-Hill, 2009

 Switch Mode Power Supply (SMPS) Topologies (Part I), AN1114A, 2007, Microchip Inc.
 Switch Mode Power Supply (SMPS) Topologies (Part II), AN1207B, 2009, Microchip Inc.
 Thyristor Device Data:TRIACs, SCRs, Surge Suppressors and Triggers, Rev. 7, 2000, ON Semiconductor

 

Mapa IV - Electrónica de Rádio Frequência/Radio Frequency Electronics

3.3.1. Unidade curricular:
 Electrónica de Rádio Frequência/Radio Frequency Electronics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Miguel da Silva Cabral: TP 22,5; PL 30
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3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Carlos Esteves Duarte Pedro: PL 30

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular Electrónica de Rádio Frequência tem por objetivo principal munir os alunos de um conjunto de

conhecimentos básicos necessários à análise e projeto dos mais vulgares circuitos eletrónicos usados nos modernos
sistemas de comunicação sem fios (Wireless). 

 
Nesta unidade curricular, os alunos deverão adquirir as seguintes competências:

 - Identificar as principais arquiteturas usadas atualmente em sistemas de comunicação sem fios;
 - Especificar, analisar e desenhar os mais importantes circuitos eletrónicos que integram um transcetor de

comunicações;
 - Utilizar ferramentas de desenho e simulação assistidos por computador de circuitos eletrónicos para Rádio

Frequência;
 - Manusear os principais equipamentos de laboratório essenciais ao teste e medida de circuitos e sistemas sem fios.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course has as main objective provide students with the basic knowledge needed to analyze and design the most

common electronic circuits used in modern wireless communication systems.
 

In this course, students should acquire the following competencies:
 - Identify the main architectures currently used in wireless communication systems;

 - Specify, analyze and design the most important electronic circuits that integrate a communications transceiver;
 - Use computer-aided design and simulation tools of electronic circuits for Radio Frequency;

 - Handle major laboratory equipment essential for testing and measuring circuits and wireless systems.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1 – Sistemas de Rádio-Comunicações (Relação Sinal Ruído e Distorção, Sensibilidade e Gama Dinâmica).

 2 – Arquitecturas de front-ends de RF (cartesiana e polar e heterodina, homodina).
 3 – Modelos de Componentes em RF (modelos de transístores e R, L, C e interligações microstrip-line ou guia-de-ondas

clopanar com ground).
 4 – Malhas de Adaptação de Impedância (malhas LC e linha-stub).

 5 – Amplificadores Sintonizados de RF (Amplificadores de Baixo Ruído e de Saída).
 6 – Misturadores e Moduladores (Misturadores passivos e activos, célula de Gilbert: dc-off-set e LO leackage).

 7 – Exemplos práticos de front-ends de RF discretos e integrados (mobile hand-sets e sensor nodes versus power
base-stations).

 

3.3.5. Syllabus:
 1 - Radio-Communications Systems (Signal to Noise and Distortion Ratio, Sensitivity and Dynamic Range).

 2 - RF front-end architectures (Cartesian and polar and heterodyne, homodyne).
 3 - Models of RF components (models of transistors and R, L, C and microstrip-line interconnections or clopanar

waveguide with ground).
 4 - Impedance matching networks (LC meshes and line-stub).

 5 - RF Tuned Amplifiers (Low Noise and Output Amplifiers).
 6 - Mixers and Modulators (Active and passive mixers, Gilbert cell: dc-off-set and LO leakage).

 7 - Practical examples of discrete and integrated RF front-ends (mobile hand-sets and sensor nodes versus power
base-stations).

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Em termos de conteúdo, a unidade curricular começará por abordar alguns aspetos de sistema relacionados com

arquiteturas e balanços de potência em sistemas de comunicação sem fios para, de seguida, analisar e projetar alguns
dos mais importantes circuitos de Rádio Frequência que integram estas arquiteturas tais como: amplificadores de
sinal fraco, baixo ruído e potência de RF, misturadores e moduladores. No final alguns exemplos práticos de
implementações discretas e integradas serão apresentados fornecendo aplicações da vida real integradoras dos
conhecimentos adquiridos.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In terms of content, the course will begin by addressing some system aspects related to architectures and power

balances in wireless communication systems, to then analyze and design some of the most important Radio Frequency
circuits that integrate these architectures such as: small-signal amplifiers, low noise and RF power, mixers and
modulators. At the end some practical examples of discrete and integrated implementations will be presented providing
real-life applications integrating the knowledge gained.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A disciplina de Electrónica de Rádio Frequência é exclusivamente constituída por uma componente Teórico-Prática que

será dividida numa parte destinada ao ensino dos conhecimentos teóricos e noutra dedicada à aplicação prática destes
em ambiente laboratorial.

 
Avaliação Final:

 Componente Teórica (Avaliação Final por Exame Escrito Individual) 40% (nota mínima = 8.0 valores)
 

Componente Prática (Avaliação Contínua pela Realização de um Trabalho Prático por uma Equipa de 2 Alunos) 
60% (nota mínima = 8.0 valores)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The Radio Frequency Electronics course is exclusively composed of a Theoretical-Practical component that will be

divided into a part destined to the theoretical knowledge and another dedicated to the practical application of these in a
laboratory environment.

 
Final Evaluation:

 Theoretical Component (Final Evaluation by Individual Written Exam) 40% (minimal grade = 8.0)
 

Practical Component (Continuous Assessment of a Practical Work done by a Team of 2 Students) 
60% (minimal grade = 8.0)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo desta disciplina é fornecer aos alunos as ferramentas (teóricas e práticas) necessárias à análise e projeto

de circuitos eletrónicos usados nos modernos sistemas de comunicação sem fios. Para atingir esse objetivo, a unidade
curricular terá uma parte expositiva dos conceitos teóricos fundamentais. O domínio das ferramentas e conceitos
apresentados será consolidado pela componente de cariz prático que inclui trabalhos de especificação, desenho e
teste (em laboratório) de alguns dos circuitos estudados.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The objective of this course is to provide students with the tools (theoretical and practical) necessary to analyze and

design electronic circuits used in modern wireless communication systems. To achieve this objective, the course will
have an expositive part of the fundamental theoretical concepts. The domain of the presented tools and concepts will be
consolidated by the practical component that includes specification, design and test (in the laboratory) of some of the
circuits studied.

3.3.9. Bibliografia principal:
 H. Krauss, C. Bostian e F. Raab, Solid State Radio Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1980.

 G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers, Prentice Hall, 1997.
 G. Vendelin, A. Pavio e U. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons,

New York, 2005.
 J. C. Pedro e N. B. Carvalho, Nonlinear Distortion in Microwave and Wireless Circuits, Artech House, Inc. Aug. 2003.

 J. Smith, Modern Communication Circuits, McGraw-Hill, New York, 1986.
 

Mapa IV - Fundamentos de Eletrotecnia/Electrical Circuit Technology

3.3.1. Unidade curricular:
 Fundamentos de Eletrotecnia/Electrical Circuit Technology

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho: TP 30 PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Manuel Alberto Reis de Oliveira Violas: PL 90

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular, os alunos deverão adquirir as seguintes competências:

 - Compreender o processo de fabricação tecnologica de componentes utilizados em electronica, nomeadamente
resistências, Condensadores e bobines

 - Compreender e projectar máquinas estáticas nomeadamente transformadores
 - Compreender os princípios fundamentais de produção de energia
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- projectar motores e geradores DC 
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In this course, students should acquire the following competencies:

    - Understand the process of technological manufacture of components used in electronics, namely resistors,
capacitors and coils

    - Understanding and designing static machines, namely transformers
 - Understand the fundamental principles of energy production

 - design DC motors and generators

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução

 2. A corrente eléctrica 
 Condutores e isoladores

 Condutores: resistências ideais e reais. 
 Condução nos metais, semicondutores, líquidos e gases. 

 Isoladores: propriedades. Materiais isoladores em circuito impresso e integrado.
 

3. O campo electrostático
 Condensadores: condensador plano e cilíndrico. Elementos parasitas.

 Dieléctricos. Materiais ferroeléctricos. 
 

4. O campo magnético lentamente variável
 Materiais magnéticos e ferromagnéticos.

 Indutância. Circuitos magnéticos. 
 Elementos parasitas dos componentes.

 Máquinas eléctricas estáticas
 Acoplamento magnético entre circuitos

 Transformador de potência: análise simplificada
 

5. Produção de Energia
 Conversão de Energia

 Conversão Fotovoltaica
 Conversão Piezoelétrica
 Conversão Termoelétrica 

 Conversão Mecânica
 

6. Conversão eletromecânica de energia
 Aparelhos de medida eletromagnéticos e similares.

 Máquinas elétricas rotativas
 Máquina de corrente contínua

 Máquina síncrona
 Máquina assíncrona

 Motores passo a passo.
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Introduction

 2. The electrical current
 Conductors and insulators

 Conductors: ideal and real resistances.
 Conduction in metals, semiconductors, liquids and gases.

 Insulators: properties. Insulating materials in printed and integrated circuit.
 3. The electrostatic field

 Capacitors: flat and cylindrical capacitor. Parasitic elements.
 Dielectrics. Ferroelectric materials.

 
4. The slowly changing magnetic field

 Magnetic and ferromagnetic materials.
 Inductance. Magnetic circuits.

 Parasitic elements of the components.
 Static electric machines

 Magnetic coupling between circuits
 Power transformer: simplified analysis

 
5. Energy Production

 Energy Conversion
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Photovoltaic Conversion
 Piezoelectric Conversion
 Thermoelectric Conversion

 Mechanical Conversion
 

6. Electromechanical energy conversion
 Electromagnetic measuring instruments and similars.

 Rotary electrical machines
 Direct current machine

 Synchronous machine
 Asynchronous machine

 Stepped motors.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos a UC aborda vários temas fundamentais:

 
Inicialmente é feita uma introdução aos conceitos fundamentais da eletrotecnia e grandezas principais a utilizar, a
seguir introduzem-se os conceitos genéricos de tecnologia Electrónica, como sejam os condutores, as resistências
assim como conceitos genéricos de isoladores e tecnologia na engenharia eletrotécnica.

 O capítulo seguinte explicará a utilização do campo electroestático e a tecnologia inerente aos condensadores,
explicando-se ainda o conceito de dielétrico e suas subsequentes perdas.

 O campo magnético lentamente variável será explorado posteriormente, nomeadamente o conceito de indutância e
circuitos magnéticos, introduzir-se-á ainda o conceito de máquina estática nomeadamente o transformador.

 O capítulo 5 abordará um tema importante na área de Electrónica, nomeadamente a produção de energia elétrica por
conversão de energia de diversas fontes, dar-se-á uma importância mais forte a técnicas de geração de energia limpa.

 O último capítulo permitirá estudar geradores e máquinas de conversão eletromecânica.
 No final da disciplina o aluno deverá atingir as seguintes competências: 

 - Compreensão dos princípios básicos, aspetos tecnológicos, características e limitações dos componentes passivos
mais usuais. 

 - Compreensão dos fenómenos de geração de energia elétrica
 - Conhecimento das máquinas elétricas e outros componentes eletromecânicos mais suscetíveis de interagir com

sistemas eletrónicos.
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the UC objectives, sevral issues will be adressed:

 
Initially, an introduction is made to the fundamental concepts of electrical energy and major quantities to be used, then
the generic concepts of electronic Technology will be adressed, such as conductors, resistors as well as generic
concepts of insulators and technology in electrical engineering.

 The following chapter will explain the use of the electrostatic field and the technology inherent to the capacitors, and the
concept of dielectric and its subsequent losses are explained.

 The slowly changing magnetic field will be explored later, namely the concept of inductance and magnetic circuits, and
the concept of static machines, namely the transformer, will be introduced.

 Chapter 5 will address an important topic in the area of Electronics, namely the production of electricity by converting
energy from several sources, a stronger importance to clean energy generation techniques Will be given.

 The last chapter will allow students to study generators and electromechanical conversion machines.
 At the end of the course the student should attain the following competencies:

 - Understanding the basic principles, technological aspects, characteristics and limitations of the most usual passive
components.

 - Understanding the phenomena of electric power generation
 - Knowledge of electrical machines and other electromechanical components more likely to interact with electronic

systems.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de 30h Teóricas e 30h práticas, sendo do tipo T e PL. As aulas
terão 2 componentes:

 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e
resolução de alguns problemas ilustrativos.

 Aulas práticas/laboratório cobrindo alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos
relacionados com os conteúdos teóricos.

 
Avaliação:

 A avaliação será do tipo Discreto, dividido em 60% por exame final teórico e 40% por avaliação de trabalhos práticos,
nos quais se inclui a construção de um circuito de acoplamento indutivo e um motor DC

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
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Methodology:
 The total number of semester contact hours of UC is 30h Theoretical and 30h practical, of type T and P. The classes will

have 2 components:
 

Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 Practical classes / laboratory covering some concepts given in theoretical classes. Practical work related to the
theoretical contents is carried out.

 
Evaluation:

 The evaluation will be of the Discrete type, divided in 60% by theoretical final exam and 40% by evaluation of practical
work, which includes the construction of an inductive coupling circuit and a DC motor

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos de aprendizagem a UC está dividida em 2 componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica onde são apresentados os conceitos e as ferramentas que permitem os alunos
projetar e construir alguns dos componentes apresentados na teoria, nomeadamente condensadores, bobines,
resistências, transformadores, geradores de energia e ainda máquinas elétricas. Nestas aulas os alunos são
incentivados a participarem ativamente na discussão dos temas e sempre que se justifique na resolução de problemas
ilustrativos.

 Uma componente teórico-prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a
resolução eficiente de diversos problemas concretos. 

 A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objetivos de aprendizagem, uma vez que
combina os aspetos teóricos com uma forte componente prática. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the learning objectives the UC is divided into 2 fundamental components:

 
A theoretical exposition component that presents the concepts and tools that allow students to design and build some of
the components presented in theory, namely capacitors, coils, resistors, transformers, electrical generators and
electric machines. In these classes students are encouraged to participate actively in the discussion of the themes and
whenever it is justified in solving illustrative problems.

 A theoretical-practical component, where the students apply the knowledge obtained in the theoretical component, for
the efficient resolution of several concrete problems.

 The combination of these components effectively achieves learning objectives, since it combines the theoretical
aspects with a strong practical component. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 Electrical Circuit Theory and Technology (Second Edition) , John Bird , Elsevier, 2012, ISBN: 978-0-08-050516-9
 

Mapa IV - Microeletrónica/Microeletronics

3.3.1. Unidade curricular:
 Microeletrónica/Microeletronics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves: TP 22,5

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Luis Vieira Cura: PL 60

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Fornecer as competências necessárias ao projeto, em circuito integrado, de circuitos e sistemas eletrónicos para

aplicações de processamento de sinais analógicos, utilizando tecnologia CMOS. Serão apresentados aos alunos alguns
dos problemas existentes (e algumas das soluções) em projeto de sistemas analógicos de média complexidade. O
projeto destes sistemas será desenvolvido com o auxílio do software da Cadence, envolvendo várias etapas de projeto,
nomeadamente, desenho esquemático e simulação, desenho e verificação de layout, e simulação com vista extraída.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Provide the necessary design skills for integrated circuit design of circuits and electronic systems for analogue signal
processing applications using CMOS technology. Students will be introduced to some of the existing problems (and
some of the solutions) in the design of medium-complexity analogue systems. The design of these systems will be
developed with the aid of Cadence software, involving several design steps, namely, schematic drawing and simulation,
drawing and layout verification, and simulation with extracted view.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 . Introdução ao desenho analógico em tecnologia CMOS 

 2. O transístor MOSFET
 2.1. Física do transístor MOSFET

 2.2. Modelo de pequeno e grande sinal
 2.3. Funcionamento na zona de inversão fraca

 3. Introdução ao desenho de sistemas analógicos no Cadence 
 4. Conceitos base sobre desenho analógico CMOS 

 4.1. Andares de amplificação com um transístor
 4.2. Circuitos e técnicas de polarização

 4.3. Amplificadores diferenciais
 5. Amplificadores operacionais 
 5.1. Andares de entrada e saída
 5.2. Amplificador operacional de dois estágios

 5.3 Amplificadores de transcondutância
 6. Filtragem de sinal 

 6.1. Conceitos base sobre desenho de filtros
 6.2. Topologias universais

 6.3. Filtros com condensadores comutados
 7. Técnicas de desenho para baixa potência
 7.1. Utilização da inversão fraca em circuitos de baixa potência

 7.2. Técnicas de polarização em circuitos de baixa tensão
 7.3. Gestão de dinâmica de consumo

3.3.5. Syllabus:
 1 Introduction to analog design in CMOS technology

 1.1 Historical perspective
 1.2 CMOS technology process

 1.3 Analog circuit performance metrics
 2 The MOSFET transistor

 2.1 MOSFET transistor physics
 2.2 Small and large signal models

 2.3 Subthreshold operation of the MOSFET
 3 Introduction to the design of analogue systems in Cadence

 3.1 Schematic drawing and simulation
 3.2 Layout drawing

 3.3 Extraction and verification tools
 4 Basic concepts on CMOS analogue design

 4.1 Amplification stages with one transistor
 4.2 Circuits and polarization techniques

 4.3 Differential amplifiers
 5 Operational amplifiers

 5.1 Input and output stages
 5.2 Two stage operational amplifier

 5.3 Transconductance amplifiers
 6. Signal filtering

 6.1. Basic concepts about filter design
 6.2. Universal topologies

 6.3. Switched capacitors filters
 7. Low power design techniques

 7.1. The use of subthreshold operation in low power circuits
 7.2. Polarization techniques in low voltage circuits

 7.3. Power consumption managment

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Microeletrónica assume-se como uma unidade curricular introdutória aos conceitos de desenho de circuitos

eletrónicos em circuito integrado. Como tal não dispensa de uma abordagem detalhada dos conceitos essenciais sobre
tecnologia CMOS, física dos transístores MOSFET, conceitos sobre simulação e ferramentas de software para o
desenho assistido em computador. Após estas notas introdutórias o programa desta UC aborda os temas essenciais
sobre o desenho de circuitos analógicos, em particular, as questões relacionadas com polarização e andares de ganho,
sendo seguido de tópicos mais avançados relacionados com o desenho de amplificadores operacionais, exploração do
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funcionamento em inversão fraca e circuitos com condensadores comutados. Desta forma pretende-se cumprir os
objetivos propostos e consolidar conceitos a explorar em unidades curriculares posteriores, com uma perspetiva mais
sistémica.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Microelectronics is an introductory curricular unit to the concepts of electronic circuit design in integrated circuit. As

such, it does not dispense a detailed approach to the essential concepts of CMOS technology, MOSFET transistors
physics, simulation concepts, and software tools for computer assisted design. Following these introductory notes, the
program of this curricular unit addresses the essential topics about the design of analogue circuits, in particular the
issues related to polarization and gain stages, followed by more advanced topics related to the design of operational
amplifiers, subthreshold operation and switched capacitors circuits. In this sense, this unit intends to fulfil the proposed
objectives and to consolidate concepts to be explored in later curricular units, with a more systemic perspective.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas desta UC terão duas componentes: 2 horas de índole teórica e 2 horas de índole prática. A vertente prática

será orientada para o desenho de circuitos integrados analógicos com o software Cadence. Esta vertente consistirá da
realização de 4 trabalhos práticos sobre os seguintes tópicos:

 TP1 – Estágios de amplificação com um transístor e carga ativa.
 TP2 – Amplificador operacional de dois estágios.

 TP3 – Desenho de filtros com condensadores comutados.
 TP4 – Desenho de amplificadores explorando a região de inversão fraca.

 Os parâmetros de avaliação desta disciplina opção serão os seguintes:
 A1 – Avaliação por exame, constando de um momento de avaliação no final do semestre, com peso 30%.

 A2 – Avaliação prática com peso de 70%, que constará da execução de 4 trabalhos práticos realizados no Cadence,
com posterior entrega de relatório. Os pesos a atribuir são: A2=15% (TP1)+15%(TP2)+30%(TP3)+40%(TP4)

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The lectures of this curricular unit will have two components: 2 hours of theoretical nature and 2 hours of practical

nature. The practical side will be oriented to the design of analogue integrated circuits with Cadence software. This
section will consist of four practical works on the following topics:

 PW1 - Stages of amplification with one transistor and active load.
 PW2 - Two stage operational amplifier.

 PW3 - Switched capacitors filters design.
 PW4 - Design of amplifiers exploring the subthreshold operation.

 The evaluation parameters will be as follows:
 A1 - Assessment by examination, consisting of an evaluation moment at the end of the semester, weighing 30%.

 A2 - Practical assessment with weight of 70%, which will consist of the execution of 4 practical works done at Cadence,
with subsequent report delivery. The weights to be assigned are: A2 = 15% (PW1) + 15% (PW2) + 30% (PW3) + 40%
(PW4).

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta UC não dispensa uma abordagem complementar na sua operacionalização. Nesse sentido a abordagem proposta

baseia-se na existência de componentes teóricas e práticas. A componente prática é baseada na realização de
trabalhos no Cadence e complementa os conceitos expostos numa perspetiva orientada ao desenho de circuito
integrados. Explorando desta forma as ferramentas de desenho, simulação e extração de parasitas disponíveis no
Cadence e introduzindo de uma forma gradual o processo de desenho em eletrónica analógica integrada aos alunos.
Uma vez que a componente prática exige maior dedicação e esforço, a avaliação proposta divide o tempo do semestre
por quatro trabalhos e complexidade crescente, e com o um peso final de 70% da nota final.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This course unit follows a complementary approach. In this sense, the proposed approach is based on the existence of

theoretical and practical components. The practical component is based on the realization of work in Cadence and
complements the concepts presented in a perspective oriented to the design of integrated circuits, exploring the tools
for designing, simulating and extracting parasites available in Cadence, and gradually introducing the design of
integrated analogue electronics to students. Since the practical component requires greater dedication and effort, the
proposed assessment divides the semester time by four jobs with increasing complexity, and with a final weight of 70%
of the final grade.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Willy Sansen, "Analog Design Essentials", Springer, 2006.

 • P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", 4th ED. John Wiley & Sons,
2001.

 • Behzad Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", MacGraw Hill, 2001.
 • C. Toumazou, F. J. Lidgey, D. G. Haigh, "Analogue IC Design: The Current-Mode Approach", Peter Peregrinus, 1990.
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• C. Toumazou, G. Moschytz, B. Gilbert, "Trade-Offs in Analog Circuit Design - The Designer Companion", Kluwer
Academic Publishers, 2002.

 • P. Allen and D. R. Holberg, "CMOS Analog Circuit Design", Oxford University Press, 2002.
 

Mapa IV - Sistemas Electrónicos em VLSI/VLSI Electronic Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas Electrónicos em VLSI/VLSI Electronic Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Carlos Esteves Duarte Pedro: TP 22,5

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves: PL 60

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Com a disciplina de Sistemas Eletrónicos em VLSI pretende-se que os alunos possam usar uma grande parte dos

conhecimentos adquiridos nas disciplinas de base e específicas de electrónica, mostrando-lhes como estes podem ser
usados de forma integrada para analisar e projectar um sistema integrado em chip de elevado nível de integração. Por
isso, a disciplina começa por introduzir alguns circuitos básicos usados em sistemas electrónicos, como os
conversores A/D, D/A e sintetizadores de frequência a PLL (ou geradores de formas de onda arbitrárias) para daí
evoluir para o nível de sistema, despertando os alunos para a importância do ruído (nas suas várias formas: aditivo de
amplitude e fase, de comutação e quantificação) e introduzindo conceitos de arquitetura, gestão energética,
distribuição de relógio e disposição funcional.

 Finalmente, a disciplina concluirá com a presentação de alguns exemplos práticos, retirados da literatura, de sistemas
electrónicos integrados.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 VLSI Electronic Systems is a course devoted to integrate the knowledge acquired in previous basic and specific

electronic courses, showing students how these can be used to design new circuits and then to analyze and design a
system on chip with a high level of integration. For that, the course starts by introducing some basic electronic circuits
such as the A/D and D/A data converters, PLL frequency synthesizers (or arbitrary waveform generators) to then
evolve to the system level emphasizing the importance of system noise (in its various forms of amplitude and phase
noise, switching noise or digital quantization noise) introducing architecture concepts, power management, clock
distribution and chip layout.

 Finally, the course will conclude with the presentation of some practical examples of electronic systems on-chip,
obtained from the technical literature.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1 – Conversores A/D e D/A (configurações ADC e DAC: Fontes de referência (bandgap); comutadores de corrente;

circuitos de amostragem e retenção, ADCs de sobre e sub-amostragem; ADC de aproximações sucessivas, Sigma-
Delta e Pipe-Line)

 2 – Osciladores de RF e VCOs (Osciladores LC e a cristal, ruído de fase em osciladores).
 3 – Malhas de Sincronismo de Fase (detectores de fase e detectores de frequência e fase, andares de atraso

controlável, análise linear de uma PLL/DLL, noções de gama de captura e de sincronismo).
 4 – Sintetizadores de frequência directos, DDS, e indirectos, por PLL, (geradores de relógio, ruído de fase – jitter – em

sintetizadores, sintetizadores inteiros e fraccionários).
 5 – Técnicas de projecto de sistemas integrados – “on-chip” – (gestão energética, distribuição de relógio, acoplamento

digital-analógico do ruído de comutação, disposição no circuito integrado dos subsistemas digital e analógico – “chip-
layout”).

 6 – Exemplos Práticos de Aplicação
 

3.3.5. Syllabus:
 1 – A/D and D/A data converters (ADC and DAC architectures: voltage references; current switchers; sample-and-hold

circuits, over- and sub-sampling data converters; successive approximation ADCs, Sigma-Delta and Pipe-Line ADCs).
 2 – RF oscillators and VCOs (LC and crystal oscillators, oscillator phase noise)

 3 – Phase-locked and delay-locked Loops (phase detectors and phase-frequency detectors, delay blocks, PLL/DLL
linear analysis, notions of clock and capture range).

 4 – Direct digital, DDS, synthesizers and indirect, PLL, synthesizers (clock generators, phase noise – jitter – in
oscillators and synthesizers, integer and fractional synthesizers).

 5 – Systems on-chip design techniques (power management, clock distribution, switching noise crosstalk and chip-
layout).

 6 – Application practical exemples.
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As matérias selecionadas para a disciplina de Sistemas Eletrónicos em VLSI, nomeadamente o que se refere ao

estudo dos conversores A/D e D/A, sintetizadores de frequência, problemas de ruído, distribuição de relógio, gestão
energética e disposição de blocos no chip, visam dar suporte ao principal objetivo programático enunciado: análise e
projecto de um sistema eletrónico funcional integrado em chip de elevado nível de integração.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The subjects selected for the VLSI Electronics Systems course, in particular on what the A/D and D/A data converters,

frequency synthesizers, noise issues, clock distribution, power management and chip layout aim at the mentioned
learning outcome: analysis and design of an electronic system on chip, as these are circuits and functional blocks
commonly seen in these types of systems.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas teóricas expositivas intercaladas com aulas de acompanhamento e esclarecimento de dúvidas relativas aos

trabalhos a realizar pelos alunos (2 horas/semana num única sessão de 2h00).
 Para além destas aulas expositivas, supõe-se que os alunos farão um trabalho prático de aplicação em que serão

divididos em várias equipas cada uma dedicada à arquitetura do sistema e sua especificação, e ao projecto de cada
um dos blocos funcionais do sistema electrónico a implementar.

 A avaliação da disciplina terá duas partes, uma teórica, realizada em ambiente de exame escrito individual (60% na
nota final), bem como uma prática que apreciará o desempenho dos alunos na sua equipa de trabalho prático durante o
semestre, quer nas suas qualidades técnicas quer de apresentação e defesa do trabalho realizado (40% da nota final).

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 One lecture per week of 2 hours interleaved with practical classes for assessing and discussing the practical work

assigned to each team of students.
 Beyond these classes, the students should conduct a practical work in which they are divided in teams which will then

be assigned a part of the design of a common system on chip. These design parts will be devoted to, first, the system
architecture and its specification, and then the actual design of each component block. 

 The students’ assessment will be divided in two parts. The first one will consist of the solution of a traditional individual
written exam. The second will be the assessment of the assigned project, which will be focused on the student’s work
during the semester, and the presentation and defense of this work, at the end of the course.

 The written exam will have a weight of 60% in the final student’s classification, while the weight of the practical work will
be 40%. 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os métodos de ensino de Sistemas Eletrónicos em VLSI são vulgares neste tipo de disciplina de formação

especializada. Sendo a área científica de eletrónica uma área eminentemente teórico-prática de cariz laboratorial, não
surpreende que as aulas expositivas sejam acompanhadas de um trabalho laboratorial, e que este tenha um peso
significativo na avaliação final da disciplina. A divisão em equipas de trabalho que convergem no projecto de um
sistema comum, visa aproximar o ambiente de formação universitário ao real cenário de trabalho que os graduados
irão certamente enfrentar numa organização.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The adopted teaching methodology for VLSI Electronic Systems is quite typical in these MSc, specialized courses.

 Being electronic circuit design a subject that requires a substantial practical work of hands-on experience, it is not
surprising that the theoretical lectures and the corresponding theoretical student’s work is accompanied of a practical
work, and that it has a significant weight in the final student’s classification. In addition, the division of the students´
group in teams, aims at enabling the students to contact, during their university studies, the future team environment
they will certainly find in their future jobs. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 R. Jacob Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, Wiley-IEEE Press, 3rd Ed., 2010.

 Behzad Razavi, “Design of Analog CMOS Integrated Circuits”, MacGraw Hill, 2001.
 Rudy van de Plassche, Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog, Kluwer Academic Publishers, The

Netherlands, 1994.
 J. Smith, Modern Communication Circuits, McGraw-Hill, New York, 1986.

 Roland Best, Phase-Locked Loops - Theory, Design and Applications, 2nd Ed., McGraw-Hill, Inc., U.S.A., 1993.
 

Mapa IV - Sistemas de Instrumentação Eletrónica/Electronic Instrumentation Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&l… 69/175

Sistemas de Instrumentação Eletrónica/Electronic Instrumentation Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Bacelar Reis Pedreiras Carga lectiva: TP:22,5H; PL:30H

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Nicolau Faria da Fonseca

 Carga lectiva: T:0H; PL:30H
 

Rui Manuel Escadas Ramos Martins
 Carga lectiva: T:0H; PL:60H

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC SIE tem por tema o estudo da cadeia de instrumentação, tratando da interface do sistema elétrico com o mundo

real. Sendo os microprocessadores hoje omnipresentes, trata também da fronteira entre o digital e o analógico. 
 As principais competências a desenvolver são:

 - Conhecer os conceitos básicos de metrologia, o seu vocabulário e as definições estabelecidas internacionalmente;
 - Conhecer os dispositivos que permitem a transdução de diversas grandezas físicas em grandezas tratáveis

eletricamente, o seu princípio físico de funcionamento e as suas características;
 - Saber projetar circuitos de aquisição de sinal proveniente dos transdutores, e sua conversão em formas mais

adequadas à sua transmissão/processamento;
 - Conhecer a origem, quantificar e controlar o efeito das perturbações internas e externas nos circuitos elétricos, os

principais tipos de ruído e a sua causa. 
 - Aplicar os conhecimentos e competências acima descritas no projeto de sistemas de instrumentação eletrónica.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The SIE course has as its main theme the study of the instrumentation chain, dealing with the interface of the electrical

system with the physical world. Since microprocessors are ubiquitous today, it also deals with the digital-analog
interface.

 
The main competencies to be developed are:

 - To know the basic concepts of metrology, its vocabulary and internationally established definitions;
 - Know the devices that allow the transduction of various physical quantities in treatable electrical quantities, its

physical operating principles and its characteristics;
 - Know how to design circuits for acquisition of signals coming from transducers, and their conversion in forms more

appropriate to its transmission/processing;
 - To know the origin, quantify and assess the effect of internal and external disturbances on the electrical circuits, the

main types of noise and its cause.
 - Apply the knowledge and skills described above in the design of electronic instrumentation systems.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Módulo I:

 - Apresentação da plataforma de desenvolvimento
 - Projeto de sistemas embutidos.

 
Módulo II:

 - Arquitetura geral de um sistema de instrumentação baseado em micro-controlador
 - O VIM e o SI

 - Características estáticas e dinâmicas de um instrumento de medição
 - Erro e sua propagação.

 
Módulo III:

 - Conceito de transdutor e sensor
 - Classificação e estudo de alguns transdutores

 - Interface elétrica com atuadores
 - Sensores integrados.

 
Módulo IV:

 - Amplificadores: diferenças, instrumentação, chopper e de isolamento
 - Circuitos de muito alta impedância e de muito baixas tensões

 - Blindagem activa
 - Dimensionamento de circuitos com alimentação mono-polar

 - Fontes de tensão de referência.
 

Módulo V:
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- Ruído: origem, caracterização, densidade espectral de ruído. 
 - Análise de ruído.

 
Módulo VI:

 - Caracterização dos conversores A/D
 - Ruído de quantificação e dimensionamento de circuitos de S&H

 - Arquiteturas de ADCs com sobre-amostragem e pipelined.
 

3.3.5. Syllabus:
 Module I:

 - Introduction to the development platform
 - Embedded systems project.

 
Module II:

 - General architecture of a micro-controller based instrumentation system
 - The VIM and the IS of units

 - Static and dynamic characteristics of instruments
 - Error and its propagation.

 
Module III:

 - Concept of sensor and transducer
 - Classification and study of some transducers

 - Actuator electrical interfaces
 - Integrated sensors.

 
Module IV:

 - Difference, instrumentation, chopper and isolation amplifiers
 - Very high impedance and very low voltage circuits

 - Active shielding
 - Single-supply circuits design

 - Voltage references design.
 

Module V:
 - Noise: origin, characterization, spectral density 

 - Noise analysis.
 

Module VI:
 - A/D converter characterization

 - Quantification noise and design of S&H circuits
 - Oversampling and pipelined ADC architectures.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O primeiro módulo destina-se a criar uma base comum de conhecimento, essencial para a componente de prática

laboratorial.
 

O segundo módulo aborda os conceitos básicos de metrologia (definições, vocabulário, SI, caracterização dos
instrumentos, erros e sua propagação). Estes conteúdos fornecem a base necessária no domínio da metrologia.

 
O terceiro módulo aborda transdutores e atuadores, incluindo tópicos como o conceito de sensor, transdutor e atuador,
bem como uma taxonomia. Estes conteúdos endereçam o segundo objetivo formativo da UC.

 
Os terceiro e quarto objetivos formativos da UC são abordados nos módulo IV a VI, que incluem o estudo da cadeia de
processamento de sinal, circuitos de acondicionamento, o estudo de ruído, técnicas analíticas para avaliar o seu
impacto e para o reduzir.

 
Finalmente, a capacidade de projecto de sistemas de instrumentação surge como corolário das competências acima
referidas, devidamente conjugadas com a componente de prática laboratorial.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The first module provides a common knowledge base, required for developing the laboratory projects. 

 
The second module addresses the basic concepts of metrology (definitions, vocabulary, the SI system of units,
characterization of instruments and error analysis). This set of contents provides the required background in the
metrology domain.

 
The third module addresses transducers and actuators, including topics such as the concept of transducer, sensor and
actuator, and a taxonomy of the main types of sensors. This set of contents allows attaining the second specific
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objective of the course.
 

The third and fourth specific objectives of the course are addressed in modules IV to VI, which include the study of the
chain of signal processing, circuits for signal conditioning, the study of noise, analytic techniques to evaluate its impact
and techniques to reduce it.

 
The capacity to design instrumentation systems results from the competences listed above, complemented with the
laboratory project. 

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A UC contempla uma componente de cariz teórico e uma outra de natureza laboratorial. A componente teórica é

baseada em aulas, essencialmente expositivas, sendo usados exemplos da vida real sempre que possível, sendo
avaliada por duas provas escritas (PE1 e PE2). 

 
A componente prática é baseada no desenvolvimento de um sistema de instrumentação. Os projetos têm uma
componente de hardware e uma componente de software. O hardware é composto por um circuito baseado em micro-
processador que interage com o mundo exterior, incluindo acondicionamento de sinal e actuação.

 
A nota da componente laboratorial (NL) combina tanto a qualidade do hardware e software desenvolvidos (OP), como a

 documentação (relatórios, manuais, esquemas, etc.) e uma apresentação (DOCP). 
 A avaliação final (NF) resulta da média pesada das componentes teórica (NT) e prática (NL): 

 NF = 0.6 * NT + 0.4 * NL; 
 NT = 0.4 * PE1 + 0.6 * PE2; 

 NL = 0.5 * OP + 0.5 * DOCP; 
 A aprovação requer que NF> = 9.5 e NT e NP> = 8 valores

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The course is organized in a theoretical and a laboratory component. 

 
The theoretical component is based on lectures, using real-life examples whenever possible. This component is
assessed via two written exams (PE1 and PE2).

 
The laboratory component is based on the design and development of a simple instrumentation system, comprising
hardware and software components. The hardware comprises a circuit based on a micro-processor that interfaces
with the outside world, including signal conditioning. Whenever possible, feedback control is used. 

 
The mark of the laboratory (NL) combines both the quality of the hardware and software (OP), as well as the
documentation (reports, manuals, schematics, etc.) and a presentation(DOCP). 

 
The final grade (NF) is computed as follows:

 
NF = 0.6 * NT + 0.4 * NL; 

 NT = 0.4 * PE1 + 0.6 * PE2; 
 NL = 0.5 * OP + 0.5 * DOCP; 
 

To successfully complete the course, a student must obtain NF > = 9.5 and {NT,NP} > = 8.
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O desenvolvimento de circuitos de instrumentação requer o domínio de conceitos teóricos bem como a capacidade de

aplicação destes a situações concretas.
 

Na parte teórica da UC, os conceitos essenciais, definições e métodos analíticos são introduzidos, enquanto na parte
laboratorial esse conhecimento é aplicado na prática. Por esta razão, a parte laboratorial está centrada no
desenvolvimento de um sistema de instrumentação. Todos os sistemas são baseados num micro-controlador,
incluindo sensores e atuadores. O sucesso no desenvolvimento do sistema implica o uso de sensores, o estudo de
suas características, o desenvolvimento dos correspondentes circuitos de acondicionamento de sinal, a identificação
das fontes de erro, a sua minimização e a estimativa do seu valor.

 
Todos os sistemas incluem também atuadores, requerendo assim o projeto da interface elétrica entre estes e o micro-
controlador. Os conhecimentos de metrologia estão implícitos em todas as fases do projeto.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The development of instrumentation circuits requires both the domain of theoretical concepts and the capability of

applying them to concrete scenarios.
 

In the theoretical part of the course, the essential concepts, definitions and analytic methods are introduced, while in the
laboratory part such knowledge is applied in practice. For this reason the laboratory component is centered in the
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development of an instrumentation system. All systems are centered in a micro-controller and include sensors and
actuators. The successful development of the project implies the use of sensors, the study of its characteristics and the
corresponding development of signal conditioning circuits, the identification of error sources and its minimization and
estimation. 

 
All systems contain actuators, thus the project of the electrical interface between them and the micro-controller is also
mandatory. 

 
The knowledge about the metrology is implicit in all the phases of the project development.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Sistemas de Instrumentação Electrónica / Pedro Fonseca, Edição pessoal / 2012.

 - Instrumentation and Control Systems - 2 edition / William Bolton / Elsevier Science / 2015 / ISBN13: 978-0081006139
 - Sensors and Actuators: Control System Instrumentation - 2nd edition / Clarence W. De Silva / CRC Press I, LLC / 2015,

ISBN13: 978-1466506817
 - “Datasheets” e “Application Notes” de diferentes fabricantes de componentes

 

Mapa IV - Introdução à Análise e Processamento de Sinal/Introduction to Signal Analysis and Processing

3.3.1. Unidade curricular:
 Introdução à Análise e Processamento de Sinal/Introduction to Signal Analysis and Processing

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando José Formoso de Pinho: TP 30; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Ana Maria Perfeito Tomé: PL 30

 José Manuel Neto Viera: PL 30
 Petia Georgieva: PL 30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Compreender os fundamentos de sinais e sistemas de tempo discreto e tempo contínuo.

 - Entender a utilidade das transformações lineares e da análise de Fourier no contexto da engenharia.
 - Aprender a gerar, visualizar e analisar sinais no domínio de tempo e no domínio da frequência. 

 - Aprender a construir filtros básicos para atenuar ruído ou extrair conteúdo espectral de sinais. 
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - To understand the fundamentals of signals and systems, both discrete-time and continuous-time.

 - To understand why linear transformations and Fourier analysis are important in the context of engineering.
 - Learn to build, visualize and analyze signals represented in the time-domain and in the frequency-domain.

 - Learn to build simple filters that are able to attenuate noise or to extract frequency-domain signal content. 
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1) Conceitos fundamentais: 

 - Sinal: sinais periódicos (frequência, fase), valor médio, energia e potência do sinal. Sinais multidimensionais
(imagens). 

 - Sistema: resposta impulsional, operação de convolução, resposta a exponenciais complexas, resposta em frequência
, estabilidade, memória, causalidade, invertibilidade

 2) Quantização e amostragem: frequência de amostragem, erro de quantização, relação sinal-ruído (SNR) 
 3) Exemplos: sinais biomédicos (ECG), áudio, imagem (preto-branco, RGB), vídeo

 4) Linearidade e invariância temporal e suas implicações
 5) Análise de Fourier (tempo discreto e tempo contínuo) e aplicações

 6) Transformação Z e aplicações
 7) Introdução aos filtros digitais (passa-baixo, passa-alto, passa-banda, rejeita-banda). Função de transferência. Polos e

zeros. Diagramas de blocos (atrasos, ganhos).

3.3.5. Syllabus:
 1) Basic concepts: 

 - Signal: periodic signals (frequency, phase), mean value, energy and power of the signal. Multi-dimensional signals



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&l… 73/175

(images). 
 - System: impulse response, convolution, response to complex exponentials, frequency response (module and phase),

stability, memory, causality, invertibility
 2) Quantizations and sampling: sampling frequency, quantization error, signal-to-noise ratio (SNR) 

 3) Examples: biomedical signals (ECG), audio, image (black and white, RGB), video
 4) Linearity and time-invariance and implications

 5) Fourier analysis (discrete-time and continuous-time) and applications:
 6) Z transform and applications

 7) Introduction to digital filters (low-pass, high-pass, band-pass, band-reject). Transfer function. Poles and zeros. Block
diagrams (delays, gains).

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta é uma unidade curricular sobre os fundamentos de sinais e sistemas. São introduzidos alguns conceitos

matemáticos novos, mas sempre com o cuidado de mostrar a sua importância e aplicabilidade à engenharia, fazendo-
se uso de exemplos práticos e de simulações (fundamentalmente envolvendo sinais e sistemas discretos), incluindo o
seu papel nos actuais sistemas que envolvem análise e processamento de sinais biomédicos e de telecomunicações.
O conceito de sinal e de sistema é fundamental para estes estudantes, sendo-lhes fornecidas as bases necessárias
para unidades curriculares que se lhe seguem, principalmente na área do processamento de sinal e imagem, controlo e
telecomunicações.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This course is about the foundations of signals and systems. There are introduced some new mathematical concepts,

but always with the care of showing their importance and applicability to engineering, using practical examples (mostly
using discrete signals and systems), including their role in current systems that involve processing and analysis of
biomedical signals and of telecommunications. The concept of signal and system is of key importance to these
students, giving them the necessary background for the courses that follow, specially in the area of signal and image
processing, control and telecommunications.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 - Aulas teóricas complementadas com a resolução de problemas
 - Aulas práticas, baseadas em Matlab, para resolução de exercícios que demonstrem os conceitos aprendidos nas

aulas teóricas. 
 

Avaliação:
 - Teórica: 1ª avaliação a meio do semestre (30%); 2ª avaliação no final do semestre (35%); a não comparência à 1ª

avaliação é entendida como a intenção do aluno em querer ser avaliado por exame final, o qual é realizado na época de
exames (65%)

 - Prática: avaliação contínua (35%). A componente prática de avaliação tem em consideração o desempenho nas aulas
e dois mini-testes individuais realizados durante as aulas.

 - De acordo com o regulamento de estudos da UA, a nota mínima a cada uma destas componentes é 8 valores
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 - Lectures complemented with related exercises
 - Lab classes based on Matlab

 
Grading:

 - Theoretical part: 1st test at about half of the semester (30%); 2nd test at the end of the semester (35%); Those
students not attending the first test will have to perform a final exam (65%) in the period dedicated to final exams (65%)

 - Lab part: homeworks and short written tests (35%)
 - The minimum grade in each of the theoretical and lab parts is 8 in 20 points

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A componente teórica-prática, necessária à apresentação dos conceitos e à sua maturação com base na resolução de

problemas, é complementada com uma componente prática, onde são manipulados tanto sinais sintéticos como reais
(ECG, áudio, imagem) com o auxílio do Matlab. Esta dualidade permite reforçar a motivação e a demonstração da
utilidade da unidade curricular, não descurando a componente teórica que necessariamente lhe está associada.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The theoretical-practical component, necessary for the presentation of concepts and their maturation based on problem

solving, is complemented with a practical component where both synthetic and real signal are manipulated (ECG, audio,
images) using Matlab. This duality allows to improve the motivation and demonstrate the usefulness of the course, not
forgetting the theoretical component that is necessarily associated with it.
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3.3.9. Bibliografia principal:
 - Armando J. Pinho, Algumas notas sobre Introdução à Análise e Processamento de Sinal, Universidade de Aveiro.

 - Simon Haykin, Barry Van Veen, Signals and Systems, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2003.
 - Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky and Hamid Nawab, Signals and Systems, 2nd edition, Prentice Hall, Inc, 1996.

 - Leland B. Jackson, Signals, Systems, and Transforms, Addison Wesley, 1991.
 - James McClellan, Ronald Schafer and Mark Yoder, DSP First, 2nd edition, Prentice-Hall, 2007.

 

Mapa IV - Métodos Probabilísticos em Eletrotecnia/Probabilistic Methods in Electrical Engineering

3.3.1. Unidade curricular:
 Métodos Probabilísticos em Eletrotecnia/Probabilistic Methods in Electrical Engineering

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Atílio Manuel da Silva Gameiro: TP 30; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando José Formoso de Pinho: PL 30

 Pedro Miguel Ribeiro Lavrador: PL 60
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objectivo desta unidade curricular é fornecer as ferramentas matemáticas que permitam caracterizar e modelar

fenómenos que envolvem incerteza e aleatoriedade numa perspetiva de aplicação a problemas de engenharia
eletrotécnica onde esses aspectos surgem.

 Em termos de competências espera-se que os alunos adquiram:
 • Compreensão da utilidade da modelação probabilística no contexto da Eng. Eletrotécnica

 • Capacidade de pensar em termos probabilísticos, de modo a evitar os enviesamentos usuais por pontos de ancora e
referências determinísticas quando confrontados com problemas de engenharia que envolvem aleatoriedade e
incerteza

 • Capacidade para compreender a modelação de incerteza e aleatoriedade, distinguir as noções de comportamentos
médios versus extremos

 • Domínio na utilização das ferramentas matemáticas fundamentais para a resolução de problemas de engenharia
envolvendo probabilidades e/ou processos estocásticos

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The objective of this curricular unit is to provide the mathematical tools that allow to characterize and model

phenomena that involve uncertainty and randomness. The course follows an application driven approach focused in
problems of electrical engineering where these issues arise.

 In terms of skills, students are expected to acquire:
 • Understanding of the usefulness of probabilistic modeling in the context of electrical engineering

 • Ability to think in probabilistic terms, to avoid usual biases caused by mental anchoring points or deterministic
references when faced with engineering problems involving randomness and uncertainty

 • Ability to understand uncertainty and randomness modeling, distinguish and ability to apply the notions of mean
versus extreme behaviors according to the problems

 • Mastering the use of the fundamental mathematical tools required for the resolution of engineering problems involving
probabilities and / or stochastic processes

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Noções básicas de probabilidade

 2. Variáveis aleatórias e distribuições
 3. Estatísticas para caracterização de variáveis aleatórias (médias, variâncias, momentos)

 4. Transformações de variáveis aleatórias
 5. Comportamento assimptótico: Lei dos grandes números e teorema do limite central

 6. Processos estocásticos - definição, noções de estacionariedade, ergodicidade, correlação
 7. Densidade espectral de potência

 8. Processos Gaussianos – importância em eletrotecnia e resultados fundamentais
 9. Análise e processamento de sinais estocásticos 

 10. Fundamentos de estatística (conceito de amostra aleatória, estimação de parâmetros usando amostras aleatórias,
regressão) 

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Fundamentals of Probability

 2. Random Variables and Distributions
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3. Statistics for characterization of random variables (means, variances, moments)
 4. Transformations of Random Variable 

 5. Asymptotic Behavior: The Law of Large Numbers and Central Limit Theorem
 6. Stochastic processes - definition, notions of stationarity, ergodicity, correlation

 7. Power Spectral Density
 8. Gaussian processes - importance in electrical engineering and fundamental results

 9. Analysis and processing of stochastic signals
 10. Elementary notions of statistics (concept of random sample, estimation of parameters using random samples,

regression) 
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Em termos de conteúdo, a unidade curricular segue uma abordagem clássica e está dividida em três partes:

 • Fundamentos e análise para variáveis resultantes de uma experiência aleatória inicialmente escalar e mais tarde
generalizada para vetores

 • Generalização para o caso em que as variáveis estão indexadas pelo parâmetro tempo, ou seja, introduzem-se e
apresentam-se ferramentas necessárias para tratar processos estocásticos

 • Finalmente, uma pequena parte é dedicada a estatística, onde se introduz conceito de amostra aleatória, estimação
dos parâmetros mais comuns, e se termina com ferramentas básicas para fazer análises de regressão 

 A exposição dos assuntos segue uma abordagem baseada em exemplos de engenharia eletrotécnica, o que serve
como aspeto motivacional e também ajuda a identificar as limitações que uma intuição não treinada para lidar com os
múltiplos aspetos e requisitos de problemas envolvendo aleatoriedade pode ter.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In terms of contents, the course follows a classical approach and is divided into three main parts:

 • Fundamental probability concepts and application / analysis for variables resulting from a random experiment (initially
scalar and later generalized to vectors)

 • Generalization for the case where the variables are indexed by the time parameter, i.e. introduction to stochastic
processes and mathematical tools used for its analysis

 • Finally, a short part is devoted to statistics, where the concepts of random sampling, parameter estimation and
statistical regression are introduced 

 The exposition of the subjects follows an electrical engineering driven resorting to practical examples. This helps to
strengthen the motivational aspects and also helps to identify the limitations and errors an untrained intuition would
possibly face when dealing with the multiple aspects and requirements of problems involving randomness may have.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino inclui três componentes:

 Parte expositiva, onde o docente apresenta os conceitos teóricos recorrendo a exemplos de eletrotecnia para motivar
os alunos para a necessidade de sair de uma análise determinística em muitos problemas de engenharia.

 Apresentação de exemplos numéricos para resolução de problemas, vertente essa que ocorre em conjunto com a
parte expositiva.

 Realização de trabalhos práticos (relacionados com problemas de engenharia) usando computador, para ilustração dos
conceitos teóricos. Consoante a matéria de cada aula, poderão ser exigidos trabalhos para realizar em casa.

 A Avaliação inclui:
 Uma componente teórica baseada num ou dois exames e cujo peso será de 60-70%;

 Uma componente prática baseada no desempenho nas aulas, trabalhos de casa e dois mini-testes a realizar durante as
aulas. O peso será 30-40%

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is based on three related components:

 An expository part, where the lecturer presents the theoretical concepts using examples of electrical engineering to
motivate the students and show the need they have to leave a deterministic analysis in order to deal with many
engineering problems.

 Presentation of numerical problem solving examples. This is done in conjunction with the expository part, to balance the
aridity of some theoretical concepts with a practical application driven taste.

 Practical development work (related to engineering problems) using computer for illustration of the theoretical concepts
and effectiveness of the mathematical tools. Depending on the subject and progresses along the semester, homework
may be required.

 The grading includes:
 A theoretical component based on one or two exams and weighing 60-70%;

 A practical component based on performance in class, homework and two mini-tests to be done during class. This
weights for 30-40%

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo desta disciplina é motivar para a necessidade de modelação de incerteza e aleatoriedade em muitos

problemas de engenharia, capacitar os alunos de um pensamento probabilístico e fornecer as ferramentas
necessárias para resolver os problemas práticos envolvendo esse tipo de fenómenos.
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Tal requer a exposição a conceitos teóricos fundamentais bem estabelecidos, o que é fornecido pela componente
expositiva da disciplina (que está dividida em três), mas também requer capacidade para sair do paradigma
determinístico para entender os problemas e as técnicas mais promissoras para lidar com eles, o que é feito
recorrendo a exemplos de problemas de engenharia (telecomunicações, processamento de sinal) que exemplificam as
limitações e erros que podem advir de uma abordagem determinística.

 O domínio das ferramentas e conceitos é consolidado pela componente prática que inclui trabalhos de computador e
exercícios numéricos (para casa), e que permite adquirir competências a dois níveis:

 • Conceptualização, formulação matemática e destreza na resolução de problemas envolvendo aleatoriedade.
 • Sensibilização para as capacidades das ferramentas computacionais passíveis de ser utilizadas na resolução de

problemas práticos e familiarização com a sua utilização
 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The purpose of this course is to motivate the students for the need of modeling uncertainty and randomness in many

engineering problems, to enable them to acquire a probabilistic thinking and to provide the necessary tools required to
solve practical problems that involve such characteristics.

 This requires exposure to well-established fundamental theoretical concepts, which is provided by the expository
component of the course (divided in three main parts), but also requires the need and ability to move away from the
deterministic paradigm to understand the problems involving randomness and the most useful techniques for dealing
with them. The latter is achieved resorting to practical examples of engineering problems (telecommunications, signal
processing) that show and emphasize the limitations and errors that may arise with a deterministic approach.

 The mastering of the tools and concepts is consolidated by the practical component that includes computer works and
numerical exercises (for home), which allows to acquire competences at two levels:

 • Conceptualization, mathematical formulation and dexterity in solving problems involving randomness
 • Awareness of the capabilities of the computational tools that can be used to solve practical problems and

familiarization with their use
 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering. A. Leon-Garcia. Pearson Education, Inc., 3rd

Edition, 2009.
 Probability and Random Processes — With Applications to Signal Processing and Communications. S. L. Miller & D. G.

Childers. Elsevier Academic Press, 2nd Edition, 2012 (1st Edition, 2004).
 Probability and Random Processes for Electrical and Computer Engineers. J. A. Gubner. Cambridge University Press,

2006.
 Probabilidades e Processos Estocásticos para Engenharia Eletrotécnica. Francisco Vaz. Universidade de Aveiro, 2002.

 C. Ash: The Probability Tutoring Book, IEEE Press, New York, 1992.
 

Mapa IV - Programação por Objetos/Programming with Objects

3.3.1. Unidade curricular:
 Programação por Objetos/Programming with Objects

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Luís Seabra Lopes: TP 30; PL 120

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Compreender o paradigma da programação orientada a objectos bem como a sua concretização na linguagem C++

 
- Desenvolver algoritmos de pequena e média complexidade

 
- Conhecer o tipo de dados abstracto e o funcionamento interno das estruturas de dados mais comuns e saber utilizá-
las para resolver problemas reais

 
- Desenvolver programas para resolver problemas do mundo real usando decomposição modular das soluções

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - Understand the object-oriented programming paradigm, as well as its concretization using the C++ programming

language
 

- Develop small and medium complexity algorithms
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- Know the abstract data type and the implementation of the most common data structures, as well as using them to
solve real-world problems 

 
- Develop programs to solve real-world problems using modular decomposition

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Programação modular

 1.1. Classes e objectos
 1.2. Aspectos da qualidade do software

 1.3. Modularidade e encapsulamento
 1.4. Correcção do software e programação por contrato

 1.5. Robustez do software e tratamento de excepções
 

2. Herança e polimorfismo
 2.1. Herança 

2.2. Sobreposição de operadores 
2.3. Funções virtuais

 
3. Algoritmos

 3.1. Funções recursivas
 3.2. Algoritmos de pesquisa e ordenação

 3.3. Noções de complexidade algorítmica
 

4. Estruturas de dados
 4.1. Listas, pilhas e filas
 4.2. Tabelas de dispersão e árvores binárias de procura

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Modular programming

 1.1. Classes and objects
 1.2. Software quality

 1.3. Modularity and encapsulation
 1.4. Software correction and programming by contract

 1.5. Exceptions and software robustness
 

2. Inheritance and polymorphism
 2.1. Inheritance

 2.2. Operator overloading
 2.3. Virtual functions

 
3. Algorithms

 3.1. Recursive functions
 3.2. Algorithms for searching and sorting

 3.3. Basics of algorithm complexity analysis
 

4. Data structures
 4.1. Lists, stacks and queues

 4.2. Hash tables and binary search trees
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os objectivos são suportados por diferentes pontos do programa:

 
O objectivo “Compreender o paradigma da programação orientada a objectos bem como a sua concretização na
linguagem C++” é abordado nos seguintes pontos do programa: 1.1, 1.2, 1.3 e 2

 
O objectivo “Desenvolver algoritmos de pequena e média complexidade” é abordado sobretudo nos pontos 3 e 4 do
programa.

 
O objectivo “Conhecer o tipo de dados abstracto e o funcionamento interno das estruturas de dados mais comuns e
saber utilizá-las para resolver problemas reais” é abordado no ponto 4.

 
O objectivo “Desenvolver programas para resolver problemas do mundo real usando decomposição modular das
soluções” é abordado ao longo de todo o programa, sendo de realçar os pontos 1.2 e 1.3.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The goals are supported by different topics of the course syllabus:
 

The goal “Understand the object-oriented programming paradigm, as well as its concretization using the C++
programming language” is approached in the following topics: 1.1, 1.2, 1.3 and 2

 
The goal “Develop small and medium complexity algorithms” is approached in topics 3 and 4 of the syllabus.

 
The goal “Know the abstract data type and the implementation of the most common data structures, as well as using
them to solve real-world problems” is approached in topic 4.

 
The goal “Develop programs to solve real-world problems using modular decomposition” is approached throughout the
course, in particular in topics 1.2 and 1.3.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas Teórico-Práticas com apresentação da teoria e conceitos relevantes e realização de exercícios ilustrativos.

 Aulas práticas em que os alunos realizam exercícios de forma autónoma, seguindo um guião preparado pelos docentes
e tendo o apoio do docente da respectiva turma prática sempre que necessário.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Lectures (TP) presenting the fundamental concepts as well as illustrating examples.

 Lab classes (P) where students autonomously solve programming exercises, according to a previously available script,
and having the support of the lab class teacher, whenever needed. 

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A aprendizagem da programação faz-se programando. Quanto mais experiência prática tiver, melhor será o

desempenho. Assim, a apresentação da teoria e conceitos relevantes é complementada pela realização de exercícios,
de forma guiada, centrada no docente, nas aulas teórico práticas, e de forma autónoma, nas aulas práticas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 One learns to program by programming. The more the practical experience of a student, the better his/her performance

will be. Therefore, the presentation of the fundamental concepts is supplemented by the solution of programming
exercises, in a guided-way, during the lectures, and autonomously during the lab classes.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Paul Deitel, Harvey Deitel, “C++ How to Program”, 17th Edition, Pearson Education, Inc. , 2010, ISBN-13: 978-

0132662369
 

Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo, C++ Primer, 4th Edition, 2005, ISBN: 978-0201721485
 

Mark A. Weiss, “Data Structures and Algorithm Analysis in C++", 3rd Edition, Addison Wesley, 2006. ISBN: 978-
0321441461

 
Pedro Guerreiro, “Programacão com classes em C++“, FCA – Editora Informática, 2003. ISBN: 978-9727223756

 

Mapa IV - Sistemas e Controlo/Systems and Control

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas e Controlo/Systems and Control

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Telmo Reis Cunha : TP 30 PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pétia Georgieva Georgieva: PL 30

 Alexandre Manuel Moutela Nunes da Mota: PL 30
 Tomás António Mendes Oliveira e Silva: P30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o aluno adquira competências nas seguintes áreas do conhecimento da teoria de sistemas e controlo:

 a) Perceção da importância da modelação de sistemas físicos na engenharia, e dos conceitos associados;
 b) Construção e manipulação dos modelos matemáticos de sistemas físicos (funções de transferência, diagramas de
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blocos e de fluxo de sinal);
 c) Compreensão e perceção da importância da realimentação negativa; conceitos de malha aberta e malha fechada;

 d) Análise da resposta no tempo e da estabilidade dos sistemas lineares;
 e) Análise de sistemas de controlo através da sua resposta na frequência utilizando diagramas de Bode;

 f) Compensação de sistemas de controlo lineares através das técnicas clássicas baseadas no método do lugar das
raízes e na resposta na frequência. Projeto e compreensão dos efeitos impostos por compensadores PL, PI, PD e PID.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The students should acquire the following competences in the area of system and control theory:

 a) Perception of the importance of physical system modeling in engineering, and of its associated concepts;
 b) Construction and handling of mathematical models of physical systems through the use of transfer functions, block

diagrams, simulators and signal flux diagrams;
 c) Comprehension and perception of the importance of negative feedback, and of the open- and closed-loop concepts;

 d) Analysis of the time response and stability of linear systems;
 e) Analysis of control systems through their frequency response using Bode diagrams;

 f) Compensation of linear control systems through classical techniques based on the root locus and on the frequency
response. Design and comprehension of the effects imposed by P. PI, PD and PID controllers.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Conceitos fundamentais: malha aberta e malha fechada; estabilidade; definições e classificações.

 - Técnicas de representação dos modelos matemáticos: equação diferencial; funções de transferência; diagramas de
blocos e de fluxo de sinal. Importância (e revisão) da Transformada de Laplace.

 - Modelação física de sistemas elétricos, mecânicos, térmicos e fluídicos; modelação de elementos transdutores.
 - Análise dos sistemas no domínio do tempo: resposta no tempo dos sistemas de primeira e segunda ordem (e

superior); regimes transitório e estacionário.
 - Estabilidade: estabilidade entrada limitada saída limitada; critério de Routh-Hurwitz.

 - Método do lugar das raízes: regras de construção e interpretação do lugar das raízes.
 - Análise no domínio da frequência: diagramas de Bode; margens de ganho e fase.

 - Controlo de sistemas por realimentação da saída: especificações de desempenho; compensação do regime
estacionário e da resposta transitória; compensador proporcional, PI, PD e PID.

 

3.3.5. Syllabus:
 - Basic concepts: open- and closed-loop; stability; definitions and classifications.

 - Techniques to represent mathematical models: differential equation; transfer function; simulation, block and signal
flux diagrams. Importance (and revision) of the Laplace Transform.

 - Physics-based modeling of electrical, mechanical, thermal and fluidic systems; modeling of transducing elements.
 - Time domain system analysis: time domain response of first, second and higher order systems; transitory and

stationary regimes.
 - Stability: bounded input bounded output stability; Routh-Hurwitz criterion.

 - Root locus method: construction rules and interpretation of the root locus.
 - Frequency domain analysis: Bode diagrams; gain and phase margins.

 - System control by output signal feedback: design specifications; compensation of the stationary and transitory
regimes; P, PI, PD and PID compensators.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos começam pela temática da modelação de sistemas físicos e respetivas técnicas de

representação. Segue-se a análise da resposta no tempo dos sistemas, efetuada através dos modelos matemáticos
que representam o comportamento dos sistemas. Em seguida são analisadas as características gerais dos sistemas,
tais como os regimes estacionário e transitório, e a estabilidade. Posteriormente são apresentadas ferramentas de
análise da alteração do comportamento dos sistemas quando um parâmetro é variado (lugar de raízes), um passo
fundamental no controlo de sistemas. São, também, apresentadas ferramentas de análise de sistemas no domínio da
frequência (diagramas de Bode). Finalmente são abordadas as técnicas convencionais de controlo de sistemas em
malha de realimentação.

 Esta sequência de matéria, devidamente encadeada, leva a que os alunos atinjam os objetivos pretendidos,
correspondendo cada parte da matéria a cada um dos objetivos de aprendizagem mencionados.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The subject’s program start by the thematic on physical system modeling and respective representation techniques.

Then follows the system’s time response, analyzed through the mathematical models that represent the system’s
behavior. Afterwards, general system characteristics are analyzed, such as transitory and stationary regimes and
stability. Then the tools for analyzing the change of system behavior when a parameter is varied (root locus) are
presented, a fundamental step in system control. Additional graphical tools representative of systems’ characteristics
(Bode plots) are also considered. Finally, the conventional methods for system feedback control are analyzed.

 This sequence of properly entangled material leads the students to fulfill the proposed learning objectives, where each
part corresponds to each of the listed learning objectives.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino:

 - Exposição da matéria nas aulas teóricas.
 - Resolução de exercícios de índole prática e teórico-prática nas aulas práticas, refletindo o conhecimento adquirido

nas aulas teóricas.
 - Utilização de ferramentas da aplicação MATLAB para resolução de exercícios.

 - Execução pelos alunos de dois trabalhos laboratoriais, utilizando os equipamentos didáticos do Laboratório de
Controlo do DETI.

 - Esclarecimento de dúvidas nas aulas de orientação tutorial, e nos períodos de atendimento aos alunos.
 Metodologia de avaliação:

 - avaliação discreta da componente prática dividida pela avaliação dos trabalhos laboratoriais (2.0 valores para cada) e
pela realização de um teste prático na última aula prática (valendo 2 valores). A componente prática corresponde a 6
valores da nota final.

 - avaliação por exame, na época de exames, das componentes teórica e teórico-prática, correspondendo a 14 valores
da nota final.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching method:

 - Material presentation in the theoretical classes.
 - Solving exercises of practical and theoretical-practical nature, in the practical classes, reflecting the knowledge

acquired in the theoretical classes.
 - Using MATLAB tools for exercise solving.

 - Execution, by the students, of two lab works, using the didactic equipment of DETI’s Control Laboratory.
 - Clarification of doubts in the tutorial orientation classes, and also in the periods for student attendance.

 
Evaluation methodology:

 - discrete evaluation for the practical component, divided through the reports of the lab works (2.0 points each) and a
practical test in the last practical class (2.0 points). The practical component corresponds to 6.0 points of the final
grade.

 - evaluation by final exam for the theoretical and theoretical-practical components, corresponding to 14.0 points of the
final grade.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O método de ensino é coerente com os objetivos de aprendizagem pois permite aos alunos adquirir os conhecimentos

desejados nesta unidade curricular, sendo esta a primeira unidade curricular da área científica de Controlo. Assim,
através da exposição dos conteúdos de base teórica, durante as aulas teóricas, é apresentada aos alunos, de uma
forma coerente e consistente, a matéria constituinte de cada tópico do programa, sendo também apresentado e
explicado o encadeamento dos vários tópicos constituintes do programa da disciplina. Para que os alunos possam ver
e averiguar a aplicabilidade da matéria lecionada são resolvidos exercícios práticos e teórico-práticos nas aulas
práticas da unidade curricular. Estes exercícios, que muitas vezes recorrem a casos práticos reais, são devidamente
preparados para ilustrar de forma clara a aplicabilidade da matéria lecionada. São também utilizadas, nas aulas
práticas, ferramentas de software dedicadas à modelação, simulação e controlo de sistemas lineares, através da
aplicação MATLAB. Finalmente, para que os alunos possam averiguar as questões levantadas pela modelação,
caracterização e controlo de sistemas físicos reais, é proporcionado aos alunos a execução de dois trabalhos
laboratoriais em que sistemas físicos dedicados (sistemas de controlo mecânicos, de temperatura, de pressão de ar, e
de nível de água) são caracterizados, modelados e controlados pelos alunos. Estes trabalhos laboratoriais permitem
aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular em sistemas físicos reais (tomando
contacto com as não idealidades que estes apresentam face aos sistemas ideais), em alternativa aos sistemas
virtuais simulados em computador.

 A avaliação atribui a cotação de 14 valores para a componente de aquisição dos conhecimentos lecionados
(componente teórica / teórico-prática) e 6 valores para a componente de aplicação desses conhecimentos, sendo esta
uma ponderação coerente com os objetivos a atingir na unidade curricular.

 Salienta-se que esta metodologia tem sido utilizada durante os últimos anos letivos, com ligeiras variantes de ano para
ano, tendo sido consistentemente observado que os objetivos da unidade curricular têm vindo a ser atingidos pelos
alunos de uma forma muito satisfatória.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching method is coherent with the learning objective as it allows the students to acquire the desired knowledge

in this subject, being this the first subject in the scientific area of Control. Through the exposition of the theory-based
material, in the theoretical classes, it is presented to the students, in a coherent and consistent way, the material that
constitutes each topic of the program, being also presented and explained the entanglement between the various topics
considered. For the students to observe the applicability of the lectured materials, practical and theoretical-practical
exercises are presented and solved in the practical classes. These exercises, which in many cases resort to real
practical cases, were properly prepared to clearly illustrate the applicability of the lectured materials. In the practical
classes are also used software tools dedicated to system modeling and control, through the MATLAB application.
Finally, to allow the students to check the issues raised in modeling, characterization and control of real physical
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systems, it is proportioned to the students the execution of two lab works in which dedicated physical systems
(mechanical, air pressure, temperature and water level control systems) are characterized, modeled and controlled by
the students. The lab works allow the students to apply the acquired knowledge in real physical systems, as an
alternative to virtual systems simulated on a computer.

 The evaluation sets 14 points to the component regarding the acquisition of lectured knowledge (theoretical and
theoretical-practical component) and 6 points to the component regarding the application of such knowledge, being this
distribution coherent with the objectives that are expected to be achieved in this subject.

 It is highlighted that this methodology has been used through the last years, with some minor variations from year to
year, having been consistently observed that the subject learning objectives have been achieved by the students in a
very satisfactory way.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - A. Pereira de Melo, Teoria dos Sistemas de Controlo Lineares, Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e

Informática, Universidade de Aveiro, 2010.
 - Gene. F. Franklin, J. David Powell, and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems (7th Ed.), Pearson

Higher Education, 2015.
 - Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering (5th Ed.), Prentice Hall, 2010.

 - J. L. Martins de Carvalho, Dynamical Systems and Automatic Control, Prentice Hall, 1993.
 

Mapa IV - Sinais e Sistemas Discretos / Discrete Signals and Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sinais e Sistemas Discretos / Discrete Signals and Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Tomás Oliveira e Silva: TP 22,5; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Carlos Alberto da Costa Bastos: PL 30

 José Manuel Neto Vieira: PL 30
 Ana Maria Perfeito Tomé: PL 30
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o aluno adquira competências nas seguintes áreas do conhecimento de sistemas e sinais discretos:

 a) Percepção das características da representação discreta de sinais e sistemas.
 b) Síntese e implementação de filtros digitais.

 c) Síntese e projeto de sistemas multicadência.
 d) Compreender os algoritmos adaptativos baseados no método dos mínimos quadrados para equalização e

identificação de modelos dinâmicos discretos.
 e) Percepção dos aspetos gerais sobre controlo por computador.

 f) Síntese, implementação e sintonia de controladores PID discretos.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that the student acquire competences in the following knowledge areas of discrete systems and signals:

 A) Perception of the characteristics of the discrete representation of signals and systems.
 B) Synthesis and implementation of digital filters.

 C) Synthesis and design of multirate systems.
 D) To understand the adaptive algorithms based on the least squares method for equalization and identification of

discrete dynamic models.
 E) Perception of the general aspects of control using computers.

 F) Synthesis, implementation and tuning of discrete PID controllers.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1- Representação discreta de sinais e sistemas

 1.1- técnicas de amostragem e reconstrução
 1.2- modelos de sistemas discretos

 1.3- passagem do modelo contínuo para o modelo discreto
 1.4- estabilidade de sistemas discretos

 1.5- seleção da frequência de amostragem
 2- Filtros digitais

 2.1- síntese e implementação de filtros digitais
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2.2- atraso de grupo
 2.3- filtros com fase linear

 3- Sistemas multicadência
 3.1- teoria subjacente

 3.2- aumento e redução da frequência de amostragem
 3.3- conversão digital-analógica usando sobreamostragem

 4- Método dos mínimos quadrados
 4.1- princípio de funcionamento

 4.2- Aplicações (LMS, identificação de sistemas e equalização inversa)
 5- Controlo por computador

 5.3- modelos em controlo por computador
 5.2- abordagens de controlo por computador

 6- Controladores PID discretos
 6.1- síntese e implementação de controladores PID discretos

 6.2- sintonia de controladores discretos
 

3.3.5. Syllabus:
 1- Discrete representation of signals and systems

 1.1- sampling and reconstruction techniques
 1.2- models of discrete systems

 1.3- transformation of a continuous model to a discrete model
 1.4- stability of discrete systems

 1.5- selection of the sampling frequency
 2- Digital Filters

 2.1- synthesis and implementation of digital filters
 2.2- group delay

 2.3- filters with linear phase
 3- Multi-domain systems

 3.1- underlying theory
 3.2- increase and reduction of the sampling frequency

 3.3- digital-to-analog conversion using oversampling
 4 - Least squares methods

 4.1- principle of operation
 4.2- applications (LMS, system identification and reverse equalization)

 5- Computer Control
 5.3 - models in computer control

 5.2 - computer control approaches
 6. Discrete PID controllers

 6.1- synthesis and implementation of discrete PID controllers
 6.2- tunning discrete controllers

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos iniciam-se pelo estudo dos conceitos de sinais e sistemas discretos e os problemas

levantados pela amostragem e discretização de sistemas contínuos. Com base na amostragem e discretização são
abordados diversos modelos discretos bem como a sua relação com os correspondentes contínuos sendo dado
especial ênfase ao mapping entre o domínio contínuo e o domínio discreto bem como a estabilidade dos sistemas
discretos.

 Na sequência da representação discreta de sinais e sistemas é introduzida a síntese e implementação dos filtros
digitais.

 Os sistemas multicadência têm uma aplicação importante quer nos sistemas de controlo discreto que na área das
telecomunicações. Nesta UC serão abordadas as operações de aumento e redução da frequência de amostragem e as
suas consequências no domínio da frequência. Deste modo os alunos conseguirão uma compreensão detalhada dos
sistemas multicadência e capacidade para projetar sistemas deste tipo.

 A necessidade de se obterem modelos dinâmicos (identificação) para controlo e para equalização inversa motiva a
introdução do método dos mínimos quadrados e a sua implementação prática.

 Segue-se uma introdução aos sistemas de controlo por computador salientando-se as questões introduzidas pela
amostragem e reconstrução dos sinais com base em aproximações por emulação e pela utilização de controlo digital
directo Apresentam-se técnicas de controlo orientadas para implementação em processadores digitais, ferramentas
para análise de estabilidade, e métodos de identificação de sistemas com modelos de tempo discretos (pelo método
dos mínimos quadrados).

 Por último são introduzidos os controladores PID discretos ao nível da sua implementação e sintonia.
 Esta sequência de matéria devidamente encadeada leva a que os alunos atinjam os objetivos pretendidos,

correspondendo cada parte da matéria a cada um dos objetivos de aprendizagem mencionados.
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The program begins with the study of the concepts of signals and discrete systems and the problems raised by the

sampling and discretization of continuous systems. Regarding sampling and discretization, several discrete models are
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discussed as well as their relation with the continuous counterparts. Special emphasis is given to the mapping between
the continuous domain and the discrete domain, as well as the stability of the discrete systems.

 Following the discrete representation of signals and systems, it is introduced the synthesis and implementation of
digital filters.

 Multirate systems have an important application in both discrete control systems and telecommunications. In this
course, the operations of increase and reduction of the sampling frequency and their consequences in the frequency
domain will be addressed. In this way, students will gain a detailed understanding of multichannel systems and the
ability to design systems of this type.

 The need to obtain dynamic models (identification) for control and for reverse equalization motivates the introduction of
the least squares method and its practical implementation.

 It follows an introduction to computer control systems, highlighting the issues introduced by sampling and
reconstruction of signals based on emulation approximations and the use of direct digital control. Implementation-
oriented control techniques are presented in digital processors, tools for stability analysis, and methods of identification
of systems with discrete time models (by the least squares method).

 Finally, discrete PID controllers are introduced at the level of their implementation and tuning.
 This sequence of topics leads the students to achieve the intended objectives, where each topic corresponds to each

one of the learning objectives mentioned.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino:

 - Exposição da matéria nas aulas teóricas.
 - Resolução de exercícios de índole prática e teórico-prática nas aulas práticas, refletindo o conhecimento adquirido

nas aulas teóricas.
 - Utilização de ferramentas da aplicação MATLAB para resolução de exercícios.

 - Execução pelos alunos de trabalhos laboratoriais.
 Metodologia de avaliação:

 - avaliação contínua da componente prática (50%)
 - avaliação por exame final da componente teórica (50%) 

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching methodology:

 - Presentation of the subject in theoretical classes.
 - Resolution of exercises of a practical and theoretical-practical nature in the practical classes, reflecting the knowledge

acquired in the theoretical classes.
 - Use of MATLAB application tools to solve exercises.

 - Execution by students of laboratory work.
 Methodology of evaluation:

 - Practical component with continuous evaluation (50%)
 - Theoretical component with evaluation by final exam (50%)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O método de ensino é coerente com os objetivos de aprendizagem pois permite aos alunos adquirirem os

conhecimentos desejados nesta unidade curricular, no seguimento de duas anteriores nesta linha: Introdução à Análise
e Processamento de Sinal e Sistemas e Controlo. Assim, através da exposição dos conteúdos de base teórica, durante
as aulas teóricas, é apresentada aos alunos, de uma forma coerente e consistente, a matéria constituinte de cada
tópico do programa, sendo também apresentado e explicado o encadeamento dos vários tópicos constituintes do
programa da unidade curricular. Para que os alunos possam ver e averiguar a aplicabilidade da matéria lecionada são
resolvidos exercícios práticos e teórico-práticos nas aulas práticas da unidade curricular. Estes exercícios, que muitas
vezes recorrem a casos práticos reais, foram devidamente preparados para ilustrar de forma clara a aplicabilidade da
matéria lecionada. São também utilizadas, nas aulas práticas, ferramentas de software dedicadas à implementação de
sistemas discretos através da aplicação MATLAB. Para que os alunos possam averiguar as questões levantadas pela
modelação, caracterização e implementação de sistemas discretos é proporcionado aos alunos a execução de
trabalhos laboratoriais. Estes trabalhos laboratoriais permitem aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos ao
longo da unidade curricular em sistemas físicos reais e em sistemas virtuais simulados em computador.

 A avaliação atribui a cotação de 50% para a componente de aquisição dos conhecimentos lecionados (componente
teórica / teórico-prática) e 50% valores para a componente de aplicação desses conhecimentos, sendo esta uma
ponderação coerente com os objetivos a atingir na unidade curricular.

 Salienta-se que esta metodologia tem sido utilizada durante os últimos anos letivos no ensino/aprendizagem de tópicos
nas áreas de controlo e processamento de sinal, com ligeiras variantes de ano para ano, tendo sido consistentemente
observado que os objetivos da unidade curricular têm vindo a ser atingidos pelos alunos de uma forma muito
satisfatória.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching method is consistent with the learning objectives, as it allows the students to acquire the desired

knowledge in this curricular unit, following the topics previously addressed in two curricular units in this scientific area:
Introdução à Análise e Processamento de Sinal and Sistemas e Controlo. Thus, through the presentation of the
theoretical content, during the theoretical classes, the topics are presented to the students in a coherent and consistent
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way, being also presented and explained the sequence of topics of the program of the curricular unit. In order for
students to see and understand the applicability of the taught subjects, practical and theoretical-practical exercises are
solved in the practical classes of the curricular unit. These exercises, which often resort to real practical cases, are
prepared to illustrate clearly the applicability of the theoretical concepts. In the practical classes are used software
tools, dedicated to the implementation of discrete systems through the MATLAB software package. In order for the
students to investigate the issues raised by the modelling, characterization and implementation of discrete systems,
students are provided with laboratory work. This laboratory work allows students to apply the knowledge acquired
throughout the curricular unit in real physical systems and virtual computer simulated systems.

 The evaluation assigns the 50% quotation for the component of acquisition of the knowledge taught (theoretical /
theoretical-practical component) and 50% values for the application component of this knowledge, which is a weighting
consistent with the objectives to be achieved in the course unit.

 It should be noted that this methodology has been used during the last years in the teaching / learning of topics in the
areas of control and signal processing, with slight variations from year to year, and it has been consistently observed
that the objectives of the curricular units have been achieved by the students in a very satisfactory way.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Karl Astrom and Bjorn Wittenmark, Computer Controlled Systems, 3rd, Dover, 2011

 John Proakis and Dimitri Manolakis, Digital Signal Processing, 4ed, Pearson, 2006
 

Mapa IV - Física Computacional/Computational Physics

3.3.1. Unidade curricular:
 Física Computacional/Computational Physics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Manuel António dos Santos Barroso: TP:15 + PL:45+ OT:15

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Sofia da Conceição Veladas Latas: PL 45

 Ana Maria Sousa da Rocha: PL 45
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final deste curso o aluno deverá ser capaz de reconhecer a importância e a capacidade dos computadores na

resolução de problemas físicos em ciências e em engenharia, assim como os seus limites, e saber usar um número
limitado de algoritmos para resolver numericamente problemas físicos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Students will understand how the personal computers are important and powerful in solving problems in physics and

engineering. Its limitations are also assessed. Students will be able to solve numerically problems in different areas
 of physics.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Algoritmos:

 Método de Euler, implícitos e de Runge-Kutta para problemas de valor inicial.
 Transformadas de Fourier discretas. Método pseudoespectral para problemas não lineares. Método de propagação de

feixes.
 Problemas de condição fronteira (e de valores próprios): diferenças finitas e método de shooting.

 Método de Monte Carlo.
 Métodos de relaxação.

 Método de Euler progressivo e método de Crank-Nicolson.
 Problemas físicos:

 Movimentos a 3 dimensões: trajetórias de projéteis e osciladores.
 Propagação paraxial de feixes de luz.

 Equações de valores próprios para uma corda em vibração.
 Modelo de Ising do ferromagnetismo.

 Equação de Laplace para o potencial elétrico.
 Equação da condução de calor.

 

3.3.5. Syllabus:
 Algorithms:
 Euler, Runge-Kutta and implicit methods for initial value problems.

 Discrete Fourier transforms. Beam propagation method (bpm). Pseudo-spectral bpm for nonlinear problems.



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&l… 85/175

Boundary value problems (eigenvalue problem): finite differences and shooting.
 Monte Carlo methods.

 Relaxation methods.
 Initial value problems for PDE's: Euler and Crank-Nicolson.

 Physics problems:
 3D movement: trajectories of projectiles and oscillators.

 Linear and nonlinear paraxial propagation of light beams
 Normal modes of a vibrating string.

 Ising model of ferromagnetism.
 Laplace equation for the electric potential.

 Heat conduction equation.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos apresentam diversos problemas físicos e algoritmos para os resolver de acordo com o objetivo de

mostrar aos estudantes como o uso de recursos computacionais é essencial no estudo da Física.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents of the course contain several physical problems and algorithms that may be used to solve them. The goal

is to show that the computers are essential tools to study Physics.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas teóricas apoiadas por meios audiovisuais. Realização individual de trabalhos práticos computacionais

acompanhados de guiões.
 Avaliação teórica: discretização de equações, estudo da convergência e estabilidade dos métodos.

 Avaliação prática: solução numérica de problemas físicos usando o Matlab.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching will consist in lectures and computational practical classes with individual work.

 Theoretical test: discretization of the equations, analysis of stability and convergence.
 Computational tests: numerical solution of physical problems using Matlab.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Segundo a metodologia adotada, os estudantes familiarizam-se com vários algoritmos tanto a nível teórico (aprendendo

os limites da sua aplicabilidade) como a nível prático. Todos os algoritmos são apresentados na perspetiva de solução
de um problema físico.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 According to the methodology used in this course, the students gain knowledge about the algorithms on a theoretical

(knowing the limits of their applicability) and on a practical perspective. Every algorithm is presented as a way to solve
a physical problem.

3.3.9. Bibliografia principal:
 N. J. Giordano and H. Nakanishi, 2006, 2nd Ed., Computational Physics, Pearson Prentice Hall.

 R. H. Landau, M. J. Páez and C. C. Bordeianu, 2008, A Survey of Computational Physics, Princeton University Press.
 PL. L. DeVries, 1994, A first Course in Computational Physics, John Wiley & Sons, Inc. 

 PL. Moin, 2010, Fundamentals of Engineering Numerical Analysis, Cambridge University Press.
 

Mapa IV - Introdução à Programação/Introduction to programming

3.3.1. Unidade curricular:
 Introdução à Programação/Introduction to programming

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Joaquim Arnaldo Carvalho Martins: TP30; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Carlos Alberto da Costa Bastos: PL 30

 Maria Beatriz Alves de Sousa Santos: PL 30
 Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco: PL 30
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3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objetivos:

 O objectivo principal de Introdução à Programação é fornecer uma competência sólida no desenvolvimento de
programas, de pequena e média complexidade, que modelem situações concretas usando programação imperativa e
modular.

 
Competências:

 - Capacidade de desenvolver estratégias para a especificação do problema que se pretende resolver;
 

- Capacidade de estabelecer metodologias de descrição de soluções;
 

- Desenvolvimento de programas em C/C++;
 

- Utilização de um ambiente de desenvolvimento para escrita, documentação, teste e validação de programas /
soluções

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Objectives:

 The main goal of Introduction to Programming is to provide a strong competence in developing computer programs of
small to medium complexity, which model specific real-world problems. The student is encouraged to follow a
methodology of successive refinements to reach a solution step-by-step using modular programming.

 
Skills:

 - The ability to develop strategies for the precise specification of the problem to be solved;
 - The ability to establish methodologies for accurate and detailed description of solutions;

 - The ability to develop programs in C/C++;
 - The ability to use a development environment where programs can be written, documented, tested and validated.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Especificação de problemas e algoritmos

 - Elementos básicos da linguagem C/C++
 - Estruturas de controlo de fluxo e repetição

 - Programação modular: Funções
 - Ponteiros e passagem de parâmetros em funções

 - Ponteiros e Arrays
 - Strings

 - Registos/Classes
 - Ficheiros de texto
 - Bibliotecas C/C++
 

3.3.5. Syllabus:
 - Problem specification and algorithms

 - C/C++ basic elements
 - Control and loop structures

 - Modular programming: functions
 - Pointers and function parameters
 - Pointers and Arrays

 - Strings
 - User data structures/Classes

 - Text Files
 - C/C++ standard libraries

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre programação,

nomeadamente no que se refere à decomposição de problemas e à sua implementação e teste no computador
utilizando a linguagem C/C++. Os conteúdos programáticos encontram-se coerentes com estes objetivos na medida em
que se começa por introduzir aos alunos os conceitos básicos de programação, nomeadamente IO, decisão e ciclos.
De seguida é tratada a programação modular e depois são apresentadas algumas estruturas de dados, nomeadamente
arrays, strings e registos e finalmente o acesso a ficheiros de texto. Todos estes assuntos são depois consolidados
com uma forte componente prática onde os alunos desenvolvem um vasto conjunto de programas desde o inicio, isto é,
desde a sua especificação até à sua implementação utilizando a linguagem C/C++. Os alunos são também
aconselhados a aprender metodologias de teste e correção de programas.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills on programming, particularly regarding the
decomposition of a solution and its implementation and test on a computer using C/C++ as programming language. The
course contents are consistent with these objectives because it begins by introducing students to the basic concepts of
programming, namely IO, decision, loops and modular programming with functions. Then we present some data
structures to complement the knowledge of programming, arrays, Strings and structures. All these issues are
addressed with a strong practical component where students developed several programs from the beginning, i.e.
starting in the specification to the implementation using the C/C++ language and the corresponding methodologies of
testing and correction.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 As aulas teórica-práticas têm um carácter expositivo e de preparação para as aulas práticas, com exemplificação
prática de alguns exercícios. Na componente prática existe um guião com exercícios práticos, que está organizado por
aulas com objetivos bem definidos. Quem resolver os exercícios propostos, de uma forma consciente e gradual, ao
longo do semestre, tem a garantia de ter obtido as competências necessárias para obter aprovação na UC.

 
Avaliação:

 A avaliação será do tipo contínuo com 5 momentos de avaliação ao longo do semestre.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The theoretical-practical lectures serve to introduce programming concepts and to prepare for the practical classes.
The exercises for practical classes are organized with clear objectives class-by-class. Whoever solves the proposed
exercises in a conscious and gradual manner throughout the semester will surely have acquired the skills necessary to
be approved in the course.

 
Assessment:

 The assessment will be continuous with 5 moments.
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórica que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre programação,
seguindo-se uma forte componente prática onde os alunos são levados a aplicar os conhecimentos teóricos
apresentados sob a forma do desenvolvimento completo de programas, desde a sua especificação até à sua
implementação e teste no computador utilizando a linguagem de programação C/C++.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methods used are consistent with the objectives of the course due to the fact that students are exposed to

a theoretical component that allows them to gain basic knowledge on programming, followed by a strong practical
component where students are taken to apply the theoretical knowledge acquired by developing several programs
from the beginning, i.e. starting in the specification to the implementation using the C/C++ language and the
corresponding methodologies of testing and correction.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++

 - Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, C Programming Language
 - K. N. King, C Programming: A Modern Approach,

 

Mapa IV - Antenas e Guias de Onda/Antennas and Waveguides

3.3.1. Unidade curricular:
 Antenas e Guias de Onda/Antennas and Waveguides

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho: TP 22,5; PL: 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Adão Paulo Soares da Silva: PL: 30

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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- Compreender os conceitos fundamentais de projeto com circuitos distribuídos.
 - Compreender os mecanismos de propagação em guias de onda de paredes metálicas

 - Aprender a projetar filtros analógicos.
 - Aprender a projetar filtros amplificadores utilizando parâmetros S

 - Compreender e estudar os conceitos fundamentais de antenas
 - Projetar antenas para comunicações de rádio

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - Understand the fundamental concepts of design with distributed circuits.

 - Understand the propagation mechanisms in waveguides of metal walls
 - Learn how to design analog filters.

 - Learn to design amplifier filters using S parameters
 - Understand and study the fundamental concepts of antennas

 - Design antennas for radio communications

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Capítulo I - Utilização de linhas de transmissão em circuito de RF

 1.1 - Introdução.
 1.2 – Utilização de parâmetros S na caracterização de quadripolos a altas frequências.

 1.3 – Projecto de filtros utilizando linhas de transmissão
 1.4 – Linha “microstrip”

 
Capítulo II - Guias de Onda de Paredes Metálicas

 2.1 – Guia de ondas de planos paralelos. Interferências por reflexão. Modos de propagação. Características de
propagação.

 2.2 – Guia de ondas de secção retangular
 2.3 – Guias de ondas de secção circular

 Capítulo IV - Radiação
 4.1 - Introdução.

 4.2 Modelização do Desvanecimento Lento do canal de propagação
 4.3 - Teoria das antenas lineares e rectilíneas.

 4.4 - Teoria dos agregados.
 4.5 - Agregados de agregados.

 4.6 – Impedância própria e mútua de dipolos. Agregados de dipolos. Baluns.
 

3.3.5. Syllabus:
 Chapter I - Use of transmission lines in RF circuit

 1.1 - Introduction.
 1.2 - Use of S parameters in the characterization of quadripoles at high frequencies.

 1.3 - Design of filters using transmission lines
 1.4 - "microstrip" line

 
Chapter II - Waveguides of Metal Walls

 2.1 - Guide of parallel plane waves. Interference by reflection. Modes of propagation. Propagation characteristics.
 2.2 - Rectangular section waveguide

 2.3 - Circular section waveguides
 Chapter IV - Radiation

 4.1 - Introduction.
   4.2 Modeling of Slow Fading of the Propagation Channel

   4.3 - Theory of linear and rectilinear antennas.
   4.4 - Theory of aggregates.

   4.5 - Aggregates of aggregates.
   4.6 - Own and mutual impedance of dipoles. Aggregates of dipoles. Baluns.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos a UC aborda vários temas fundamentais:

 
Inicialmente é feita uma introdução aos conceitos fundamentais sobre a utilização de linhas de transmissão em
circuitos e sistemas de RF, apresentar-se-ão como exemplo a utilização dos parâmetros S e sua utilização no projeto
de amplificadores e circuitos e sistemas.

 O ponto seguinte a abordar serão a construção e desenvolvimento de filtros analógicos e ainda a apresentação de
propagação em guias de onda de paredes metálicas como extensão de mecanismos de propagação para sinais rádio, o
capítulo seguinte explorará o desenvolvimento de antenas e ainda agregados das mesmas, dando aos alunos as
competências necessárias para desenvolver soluções para comunicações guiadas de rádio. Neste capítulo iremos
ainda abordar temas básicos do canal de propagação e sua modelação.
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3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the UC objectives several key issues will be adressed:

 
Initially, an introduction to fundamental concepts on the use of transmission lines in circuits and RF systems will be
given, as an example the use of S parameters and their use in the design of amplifiers and circuits and systems.

 The next point to be discussed is the construction and development of analogue filters and the presentation of
propagation in waveguides of metallic walls as an extension of mechanisms of propagation for radio signals, the next
chapter will explore the development of antennas and also arrays of them, Giving students the skills they need to
develop solutions for guided radio communications. In this chapter we will also cover basic themes of the propagation
channel and its modeling.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de 45,5h, sendo do tipo T e TP. As aulas terão 2 componentes:
 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e

resolução de alguns problemas ilustrativos.
 Aulas práticas/laboratório cobrindo alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos

relacionados com os conteúdos teóricos.
 

Avaliação:
 A avaliação será do tipo Discreto, incluindo avaliação por exame final da componente teórica e trabalhos práticos na

componente prática, que consistem no projeto de um amplificador de RF, um filtro analógico e uma antena.
 A nota final é calculada utilizando a seguinte fórmula: 60% avaliação teórica e 40% avaliação prática (que é dividida de

forma igual pelos 3 trabalhos)
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of hours of contact per semester of the UC is 45.5h, being of type T and TP. The classes will have 2
components:

 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 Practical classes / laboratory covering some concepts given in theoretical classes. Practical work related to the
theoretical contents is carried out.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos de aprendizagem a UC está dividida em 2 componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica onde são apresentados os conceitos e as ferramentas que permitem os alunos
projectar soluções com linhas de transmissão, guias de onda e ainda antenas. Nestas aulas os alunos são incentivados
a participarem ativamente na discussão dos temas e sempre que se justifique na resolução de problemas ilustrativos.

 Uma componente teórico-prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a
resolução eficiente de diversos problemas concretos. 

 A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objetivos de aprendizagem, uma vez que
combina os aspetos teóricos com uma forte componente prática. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Evaluation:

 The evaluation will be of the Discrete type, including evaluation by final exam of the theoretical component and practical
work in the practical component, which consists of the design of an RF amplifier, an analog filter and an antenna.

 The final grade is calculated using the following formula: 60% theoretical assessment and 40% practical assessment
(which is divided equally by the 3 papers)

3.3.9. Bibliografia principal:
 Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 
1 – David M. Pozar, Microwave Engineering, 4th Edition, December 2011, NJ, Wiley 

 2 –C. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design - Wiley-Interscience ©2005
 

Mapa IV - Integração em Redes/Network Integration

3.3.1. Unidade curricular:
 Integração em Redes/Network Integration
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Rui Luís Andrade Aguiar: TP 22,5; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento: PL 30

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Fornecer uma visão mais coordenada sobre como integrar as diferentes tecnologias de camada física, fixas, com e

sem fios, e móveis, numa rede única e integrada, para que seja possível a implementação da camada de rede numa
rede de várias tecnologias de meio físico.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Provide a more coordinated view on how to integrate different physical, fixed, wired and wireless, and mobile layer

technologies into a single, integrated network so that it is possible to deploy the network layer across a network of
various media technologies.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Tecnologias de camada física e seus requisitos.

 Vários mecanismos de acesso ao meio
 Redes virtuais e túneis.

 Encaminhamento dinâmico local e global
 Comunicação em Grupo

 Qualidade de Serviço e integração de serviços e redes.
 Gestão e Monitorização

 Redes móveis e mecanismos de mobilidade.
 

3.3.5. Syllabus:
 Physical layer technologies and their requirements.

 Various medium access mechanisms
 Virtual networks and tunnels.

 Local and global dynamic routing
 Group Communication

 Quality of Service and integration of services and networks.
 Management and Monitoring

 Mobile networks and mobility mechanisms.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta disciplina endereça as principais tecnologias de comunicação de nível físico e quais os seus requisitos para

serem integradas numa rede de comunicação única. Estes requisitos vão desde a virtualização, encaminhamento,
qualidade, gestão e mobilidade.

 Esta unidade permite dotar os alunos dos conceitos necessários para implementarem uma rede de comunicações com
diferentes tecnologias de camada física.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This course addresses the major physical communication technologies and their requirements to be integrated into a

single communication network. These requirements range from virtualization, routing, quality, management and
mobility.

 This unit provides students with the necessary concepts to implement a communications network with different
physical layer technologies.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Consideram-se dois tipos de aulas: aulas de exposição da matéria (as aulas teóricas) e aulas de realização de

trabalhos práticos (as aulas práticas). 
 No que diz respeito às aulas teóricas, estas são maioritariamente expositivas, incluindo sempre que possível,

exemplos práticos do dia-a-dia. 
 No que diz respeito às aulas práticas, estas contêm trabalhos experimentais que permitem analisar e compreender

melhor os temas abordados nas aulas teóricas. Para cada trabalho é-lhes apresentado um guia com informação
detalhada de como prosseguir, e com questões que irão ‘obrigar’ os alunos a analisar melhor os processos a decorrer,
e a compreender melhor as matérias lecionadas. No final existe um pequeno projeto de integração de várias
tecnologias numa mesma rede de comunicações, que poderá envolver várias das funcionalidades estudadas.
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Avaliação final = 60% da avaliação teórica com 2 testes ou exame final + 40% da avaliação prática com testes práticos
e projeto de rede.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Two types of classes are considered: classes of exposition of the subject (the theoretical classes) and classes of

accomplishment of practical works (the practical classes).
 As far as theoretical classes are concerned, these are mainly expository, including, whenever possible, practical

examples of everyday life.
 As far as practical classes are concerned, they contain experimental works that allow us to analyze and better

understand the topics covered in the theoretical classes. At the end there is a small project of integration of several
technologies in a same network of communications, that could involve several of the functionalities studied.

 Final evaluation = 60% of theoretical assessment with 2 tests or final exam + 40% of practical assessment with
practical tests and network design.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de ensino permite que os alunos tenham uma atitude critica sobre os mecanismos atuais no

funcionamento das redes e a sua evolução, assim como uma solidificação forte dos conceitos através da transposição
dos conceitos teóricos para as redes reais construídas em laboratório (redes simples) e redes construídas em
emulador (redes mais complexas).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology allows students to have a critical attitude about the current mechanisms in the functioning of

networks and their evolution, as well as a strong solidification of concepts through the transposition of theoretical
concepts to the real networks built in the laboratory (simple networks) and networks built in emulator (more complex
networks).

3.3.9. Bibliografia principal:
 Broadband Access: Wireline and Wireless - Alternatives for Internet Services, Steven Gorshe, Arvind Raghavan,

Thomas Starr, Stefano Galli, Wiley, ISBN-13: 978-0470741801, 2014.
 A Practical Approach to Corporate Networks Engineering, António Nogueira, Paulo Salvador, River Publishers, ISBN-13:

978-8792982094, 2013.
 

Mapa IV - Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas/Electromagnetic Wave Propagation and Radiation

3.3.1. Unidade curricular:
 Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas/Electromagnetic Wave Propagation and Radiation

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando Carlos Domingues da Rocha Horas de Contacto: TP 30; PL 60

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Susana de Jesus Mota

 Horas de Contacto:PL 60
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A análise de circuitos é aplicada a circuitos distribuídos e circuitos de RF. Pretende-se introduzir o conceito de circuito

distribuído e analisar circuitos com linhas de transmissão. Os estudantes saberão escrever as tensões e correntes na
linha, caracterizar a interferência e a impedância de entrada da linha. Serão capazes de analisar o balanço de potência
e projetar circuitos de adaptação de impedâncias usando a Carta de Smith.

 São introduzidas as ondas planas, polarização e reflexão de ondas planas na fronteira entre dois meios. Os estudantes
serão capazes de analisar quantitativamente a reflexão e transmissão de uma onda incidente obliquamente tanto na
polarização paralela como perpendicular ao plano de incidência e identificar situações particulares.

 Finalmente introduzem-se antenas. O estudante saberá caracterizar o diagrama de radiação, entender e calcular os
parâmetros fundamentais da antena. Será ainda capaz de caracterizar um agregado linear e uniforme de antenas
iguais.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Circuit analysis is applied to distributed and RF circuits. We intend to introduce the concept of distributed circuit and to

analyze circuits with transmission lines. The students will learn how to write the voltages and currents in the line and to
characterize the interference and the line input impedance. Moreover, they will be capable of analyzing the transmission
line power balance and projecting impedance matching circuits using the Smith Chart.

 Plane waves, polarization and reflection at the boundary of two media will be introduced. The students will be able to
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compute the reflection and transmission at oblique incidence in the parallel and perpendicular polarizations to identify
particular cases.

 Antennas are introduced with the elementary Hz radiator. The student will be able to characterize the radiation diagram
and calculate the fundamental parameters of the antenna. The student will be capable of characterizing the radiation
diagram of linear and uniform antenna arrays.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Parâmetros distribuídos de linhas de transmissão

 Equação dos telegrafistas e solução
 Aproximações de elevada frequência
 Onda estacionária e sua caracterização

 Impedância de entrada de uma linha
 Análise da transferência de potência
 Auxiliares gráficos: Carta de Smith

 Sistemas de adaptação de impedâncias
 Resposta ao impulso e ao degrau de uma linha

 Linhas de transmissão diferenciais e BALUNs
 Ondas planas: conceitos fundamentais

 Polarização de uma onda e vector de polarização
 Reflexão de ondas planas na interface de separação de dois meios

 Leis de Snell, ângulo crítico e ângulo de Brewster
 Análise da interferência entre onda incidente e refletida

 Conceito de antena
 Dipolo elementar de Hz: dedução dos campos elétrico e magnético

 Diagrama de radiação
 Parâmetros fundamentais de antenas: ângulo sólido de feixe, ganho, resistência de radiação e largura de feixe a 3dB

 O dipolo de meio comprimento de onda

3.3.5. Syllabus:
 Distributed parameters of transmission lines

 Equation of the telegraph operators and solution
 High frequency approximations

 Standing wave and its characterization
 Input impedance of a transmission line
 Power transfer analysis

 Smith Chart
 Impedance matching systems

 Step impulse response of a transmission line
 Differential transmission lines and BALUNs

 Plane waves
 Polarization of a wave and polarization vector

 Plane waves reflection and transmission at the boundary of two media
 Snell’s law, critical angle and Brewster angle

 Analysis of the interference between incident and reflected waves
 Introduction to antennas

 Elementary Hz dipole: electric and magnetic field
 Radiation diagram

 Antennas’ fundamental parameters: beam solid angle, directivity, radiation resistance and 3dB beam width
 Half wavelength dipole

 Linear and uniform antenna array: array factor and radiation diagram of a non-isotropic antenna array.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A matéria de circuitos distribuídos é abordada com conceitos de análise de circuitos: tensão, corrente e impedância. A

solução da equação dos telegrafistas é interpretada com base em fasores permitindo introduzir de forma natural a
interferência, a impedância de entrada e a transferência de potência para a carga. Na sequência dos pontos anteriores,
nomeadamente a impedância de entrada, os auxiliares gráficos são introduzidos.

 A introdução de ondas planas (campos) com as equações de onda similares a linhas de transmissão é natural e a
polarização é introduzida. A propagação em linhas de transmissão é aplicada a ondas planas começando com
incidência normal facilitando a introdução deste assunto e depois a incidência oblíqua.

 Conhecida a distribuição de corrente na linha e os conceitos de ondas o assunto da radiação é introduzido. Os
parâmetros de antenas emergem agora naturalmente. As já abordadas relações de fase em contextos anteriores são
agora usadas para estudar agregados de antenas.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The distributed circuits are addressed with traditional circuit analysis: voltage, current and impedance. The solution to

the telegrapher’s equation is interpreted with phasors allowing to introduce the interference, the input impedance and
the transfer of power to the load. In the sequence of the previous points, namely the impedance, the auxiliary Smith
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Chart is introduced.
 The introduction of plane waves (fields) with the equations similar to the transmission line ones is now easier. The

polarization is introduced. The propagation in transmission lines is applied to flat waves, beginning with normal
incidence, that will facilitate the introduction of this subject, and, after that, oblique incidence.

 Having studied the line current distribution and the concepts of waves, the subject of radiation is introduced. The
parameters of antennas now emerge naturally. The previously addressed (in prior contexts) phase relationships are
now used in the study of antenna arrays radiation diagram.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A aula teórica aborda o fenómeno físico inicialmente de uma forma qualitativa, mas profunda e infere as suas

consequências. As equações são depois introduzidas e exploradas. Complementa-se a exposição com
demonstradores MatLab que ficam disponíveis para os estudantes. Os trabalhos laboratoriais são frequentemente
invocados para mostrar a aplicação prática.

 As aulas práticas compreendem a resolução de problemas, simulações em computador e trabalhos experimentais. Os
trabalhos incidem na caracterização de linhas de transmissão, impedância, sistemas de adaptação e caracterização de
componentes diversos. A familiarização com o equipamento é também um objetivo.

 A avaliação tem uma parte teórica (50%) e a parte prática (50%). A avaliação teórica consiste em dois exames com
pesos de 35%+65%. A nota prática é composta de três contribuições: projeto e simulação em frequência de um circuito
de adaptação (20%); um trabalho experimental (30%); teste-relatório sobre os trabalhos laboratoriais.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The theoretical class approaches the physical phenomenon, initially in a qualitative form, but profound, and infers its

consequences. The equations are then introduced and explored. The classes are complemented with MatLab
demonstrators, that are available for the students. Laboratory classes are frequently invoked to demonstrate practical
application.

 The practical classes comprehend problem resolution, computer simulations and laboratory works. The lab works
address transmission lines characterization, impedance, matching systems and devices characterization. The
familiarization with the RF equipment is also an objective.

 The student evaluation comprehends a theoretical (50%) and a practical part (50%). The theoretical evaluation consists
in two exams with the weights of 35% + 65%, while the practical grade is composed by three contributions: project and
simulation in frequency of a matching circuit (20%); an experimental work (30%); written report about the laboratory
works (50%).

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A disciplina envolve algumas matemáticas que se tornam um pouco intimidantes. Assim, opta-se por começar com a

matéria suportada em análise de circuitos. O circuito distribuído é introduzido com base em analogias mecânicas e
depois estendido ao seu equivalente elétrico. Todos os conceitos são introduzidos sempre de uma forma qualitativa
utilizando cenários bem concretos e fáceis de analisar os quais são depois generalizados. As deduções/equações são
introduzidas como um corolário e mostra-se que reproduzem o que foi antecipado anteriormente e são detalhadas.
Todas as matemáticas são integradas em simuladores usados na aula teórica e que ficam disponíveis para utilização
como trabalho extra-aula. Os resultados teóricos mais relevantes são enfatizados para servirem de suporte à parte
laboratorial e frequentemente apresenta-se na aula alguns resultados de laboratório ou efetuam-se medidas com
equipamento portátil. A parte de ondas segue a de linhas de transmissão onde os conceitos fundamentais e o
fenómeno de interferência já é largamente conhecido.

 A parte de antenas segue a de ondas planas onde os conceitos de onda e Vetor de Poynting já foram abordados e
facilitam a introdução dos parâmetros fundamentais de antenas. Introduzido o dipolo elementar de Hertz, a parte de
linhas de transmissão apoia a introdução de antenas reais como o dipolo de meia onda.

 Os trabalhos de laboratório efetuam-se com base em guiões com uma extensa introdução de base e estão
vocacionados para justificar e complementar as deduções teóricas com uma componente mais prática de aplicação.
Os temas fulcrais da disciplina estão distribuídos de forma equilibrada: um trabalho sobre caracterização de linhas,
outro sobre impedâncias e outro sobre dispositivos (power dividers, diplexers, filtros, antenas). A completa
caracterização deste último exige os conhecimentos adquiridos dos trabalhos anteriores e familiariza os alunos com
um conjunto de dispositivos usados em telecomunicações ou condicionamento do sinal de RF.

 Uma parte prática de simulação pretende introduzir a conversão de equações, por vezes complexas, em grandezas
palpáveis e a confiança de “eu também posso fazer um simulador”. A avaliação prática referente ao projeto e
simulação de um sistema de adaptação é bastante estruturante: o exame aglutina uma parte de projeto e
“implementação” de um circuito que envolve uma abordagem estruturada para obter a sequência de resolução em que
em cada passo se usam conceitos transversais: impedâncias de componentes, de entrada de linhas de transmissão,
combinação de impedâncias, cálculo de parâmetros quantificando a transferência de potência e ainda exige uma
análise aos resultados obtidos.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The course involves some mathematics that become a bit intimidating. Therefore, we opt to start with the subjects

supported in circuit analysis avoiding electromagnetic fields. The distributed circuit is introduced based in mechanical
analogies and then extended to its electrical equivalent. All concepts are introduced in a qualitative form, using very
concrete and easy-to-analyze scenarios, which are then generalized. The deductions/equations are introduced as a
corollary and it’s shown that they reproduce what had been previously anticipated and they are detailed. All the
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mathematics are integrated in simulators used in the theoretical class and that stay available for utilization as extra-
class work. The most relevant theoretical results are emphasized to serve as support to the laboratory part, and,
frequently, some laboratory results are presented in class, or measures are carried out with portable equipment.

 The waves’ part follows the lines of transmission’s one, where the fundamental concepts and the phenomena of
interference is already largely known.

 The part of antennas follows that one of plane waves, where the concepts of wave and Poynting Vector have already
been studied and facilitate the introduction of the fundamental parameters of antennas. After introducing the elementary
dipole of Hertz, the part of transmission lines supports the introduction of real antennas as the half wave dipole.

 The laboratory works are carried out having a detailed laboratory script and are designed to justify and complement the
theoretical deductions with a more practical component of application. The most significant contents of the course are
distributed in a balanced way: a work on lines’ characterization, other on impedances and other on devices (power
dividers, diplexers, filters, antennas). The complete characterization of the devices addressed by this last one requires
the full understanding of the previous work contents and familiarizes the students with a set of devices used in
telecommunications or conditioning of the RF signal.

 A practical part of computer simulation intends to introduce the conversion of equations, sometimes complex ones, in
palpable circuit magnitudes and the confidence of the “I can also make a simulator to”. The practical evaluation related
to the project and the simulation of a matching system is highly complete and transversal. The examination
comprehends the project and then an “implementation” of a circuit that involves a structured approach to proceed to
the problem resolution in which, in each step, a lot of concepts are used: components’ impedances, transmission lines’
entry impedances, impedances combinations, calculation of parameters quantifying the transfer of potency and also
requires an analysis to the obtained results.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 PL. Pinho, A. Rocha, J. Pereira, Eds., Propagação Guiada de Ondas Eletromagnéticas. LTC-Livros Técnicos e

Científicos, novembro 2014, p.^pp. Pages.
 J. Kraus, ELECTROMAGNETICS, 3th ed.: McGRAW-HILL, 1984.

 C. Balanis, Antenna Theory-Analysis and Design, Third Edit. John Wiley & Sons, 2012.
 Jon C. Freeman, Fundamentals of microwave transmission lines. John Wiley, 1996

 PL. C. Magnusson, et al., Transmission Lines and Wave Propagation: CRC Press, 2001.
 Demonstradores didáticos (publicados no site da disciplina)

 

Mapa IV - Redes de Telecomunicações/Telecommunication Networks

3.3.1. Unidade curricular:
 Redes de Telecomunicações/Telecommunication Networks

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento: TP 60

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Rui Luis Andrade Aguiar: TP 60

 Paulo Jorge Salvador Serra Salvador: TP 60
 António Manuel Duarte Nogueira: TP 60

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Fornecer uma visão global das redes de comunicações, abrangendo as tecnologias mais importantes usadas nas

redes de acesso e de core, numa perspectiva de como as várias tecnologias podem ser integradas numa rede única.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Provide an overview of communications networks, covering the most important technologies used in access and core

networks, in a perspective of how the various technologies can be integrated into a single network.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Redes de telecomunicações: a Internet. 

 Modelos e modos de comunicação. O modelo OSI e IETF. 
Endereçamento de nível 2 e nível 3.

 Conceitos base de tecnologias de comunicação.
 Conceitos base de redes IP.

 Conceitos base de serviços de transporte e requisitos dos serviços.
 Alguns serviços de rede e aplicações.

 Redes sem fios.
 Conceitos base de segurança e de multimédia.
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3.3.5. Syllabus:
 Telecommunications networks: the Internet.

 Models and modes of communication. The OSI and IETF model.
 Level 2 and Level 3 addressing.

 Basic concepts of communication technologies.
 Base concepts of IP networks.

 Basic concepts of transport services and service requirements.
 Some network services and applications.

 Wireless networks.
 Basic concepts of security and multimedia.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta disciplina endereça os principais componentes das redes de telecomunicações, o funcionamento das redes

baseadas no protocolo TCP/IP, com uma componente muito forte a nível das tecnologias de comunicação, e integra de
forma implícita a avaliação do desempenho das redes de telecomunicações.

 Esta unidade permite dotar os alunos dos conceitos necessários para operarem uma rede de comunicações simples.
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This course addresses the main components of telecommunication networks, the operation of networks based on the

TCP / IP protocol, with a very strong component in communication technologies, and implicitly integrates evaluation of
the performance of telecommunications networks.

 This unit gives students the concepts they need to operate a simple communications network.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Consideram-se dois tipos de aulas: aulas de exposição da matéria (as aulas teóricas) e aulas de realização de

trabalhos práticos (as aulas práticas). 
 No que diz respeito às aulas teóricas, estas são maioritariamente expositivas, incluindo sempre que possível,

exemplos práticos do dia-a-dia. 
 No que diz respeito às aulas práticas, estas contêm trabalhos experimentais que permitem analisar e compreender

melhor os temas abordados nas aulas teóricas. Para cada trabalho é-lhes apresentado um guia com informação
detalhada de como prosseguir, e com questões que irão ‘obrigar’ os alunos a analisar melhor os processos a decorrer,
e a compreender melhor as matérias lecionadas. No final existe um pequeno projeto de rede que permite aos alunos
expor o que aprenderam nas várias aulas práticas.

 
Avaliação final = 65% da avaliação teórica com 2 testes ou exame final + 35% da avaliação prática com testes práticos
e projeto de rede.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Two types of classes are considered: classes of exposition of the subject (the theoretical classes) and classes of

accomplishment of practical works (the practical classes).
 As far as theoretical classes are concerned, these are mainly expository, including, whenever possible, practical

examples of everyday life.
 As far as practical classes are concerned, they contain experimental works that allow us to analyze and better

understand the topics covered in the theoretical classes. For each job they are presented with a guide with detailed
information on how to proceed, and with questions that will 'compel' the students to better analyze the ongoing
processes, and to better understand the subjects taught. At the end there is a small network project that allows
students to expose what they have learned in the various practical classes.

 
Final assessment = 65% of theoretical assessment with 2 tests or final exam + 35% of practical assessment with
practical tests and network design.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de ensino permite que os alunos tenham uma atitude critica sobre os mecanismos atuais no

funcionamento das redes e a sua evolução, assim como uma solidificação forte dos conceitos através da transposição
dos conceitos teóricos para as redes reais construídas em laboratório (redes simples) e redes construídas em
emulador (redes mais complexas).

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology allows students to have a critical attitude about the current mechanisms in the functioning of

networks and their evolution, as well as a strong solidification of concepts through the transposition of theoretical
concepts to the real networks built in the laboratory (simple networks) and networks built in emulator (more complex
networks).

3.3.9. Bibliografia principal:
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W. Stallings, Data and Computer Communications, Prentice Hall, 9th edition, 2010.
 J. Kurose, K. Ross, Computer Networking – A Top-down Approach, 5th edition, Addison Wesley, 2009.

 Material de ensino complementar:
 L. Peterson, B. Davie, Computer Networks: A Systems Approach, Morgan Kaufmann, 4th edition, 2007.

 D. Comer, Internetworking with TCP/IP, 5th edition, Prentice-Hall, 2005.
 

Mapa IV - Redes Óticas/Optical Networks

3.3.1. Unidade curricular:
 Redes Óticas/Optical Networks

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Rodrigues Ferreira da Rocha : TP 22,5

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto : PL 60

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O principal objetivo desta disciplina é dotar os alunos de capacidade de analisar e projetar redes óticas, tendo em conta

as limitações da camada física, a quantidade de tráfego a ser transportado e os protocolos de nível superior. Começa-
se por introduzir as redes óticas, por discutir o dimensionamento de sistemas de transmissão óticos e por apresentar e
discutir a primeira geração de redes óticas, onde a tecnologia ótica estava limitada à transmissão entre os nós
elétricos. As redes de segunda geração são depois analisadas em detalhe, começando com o estudo dos elementos de
rede necessários para a implementação de nós de rede com uma camada totalmente ótica. Uma parte substancial da
disciplina é dedicada ao planeamento e dimensionamento de redes óticas, e à sua otimização de forma a obter
soluções de custo mínimo.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of this course is to provide students with the ability to analyze and design optical networks,

considering the limitations of the physical layer, the amount of traffic to be carried, and the higher-level protocols. We
begin by introducing optical networks, by discussing the design of optical transmission systems and by presenting and
discussing the first generation of optical networks, where optical technology was limited to transmission between the
electric nodes. The second-generation networks are then analyzed in detail, beginning with the study of the network
elements necessary for the implementation of network nodes with an all-optical layer. A substantial part of the
discipline is dedicated to the planning and dimensioning of optical networks, and to their optimization to obtain minimum
cost solutions.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 

1- Introdução às redes óticas
 Definição de redes óticas

 Evolução das redes óticas
 Topologias e arquiteturas de redes óticas

 
2- Sistemas de transmissão óticos

 Componentes óticos
 Emissores e recetores óticos

 Projeto de sistemas de transmissão óticos
 

3- Redes ótica de primeira geração – SDH/SONET
 Elementos de rede e topologias

 Camadas SDH/SONET
 Mapeamento 

 Proteção e restauro
 SDH sobre WDM

 SDH de nova geração (NG-SDH)
 

4- Elementos de redes óticas WDM
 A camada ótica

 Redes com encaminhamento ao nível do comprimento de onda
 Tecnologia de suporte à comutação ótica

 Comutadores WSS (Wavelength Selective Switch)
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Multiplexadores OADM (Optical Add-Drop Multiplexer)
 Comutadores OXC (Optical Cross-Connect)

 Impacto da diafonia no desempenho da rede
 

5 – Redes ótica de segunda geração – OTN (Optical Transport Networks)
 Elementos de rede e topologia

 Camadas OTN
 Mapeamento

 Proteção e restauro
 

6 – Redes óticas de acesso
 7 – Planeamento e dimensionamento de redes óticas

3.3.5. Syllabus:
 1- Introduction to optical networking

 Optical networking defined
 Evolution of optical networking

 Optical networks topologies and architectures
 

2- Optical transmission systems
 Optical components

 Optical transceivers
 Design of optical transmission systems

 
3- First generation optical networks – SDH/SONET

 Network elements and topologies
 SDH/SONET layers

 Mapping
 Protection and restoration

 SDH over WDM
 New generation SDH (NG-SDH)

 
4- Elements for WDM optical networks

 The optical layer
 Wavelength routed networks

 Optical switching technologies
 Wavelength selective switches (WSS)

 Optical Add-Drop Multiplexer (OADM)
 Optical Cross-Connect (OXC)

 Impact of crosstalk on network performance
 

5 – Second generation optical networks –OTN
 Network elements and topologies

 OTN layers
 Mapping

 Protection and restoration
 

6 – Optical access networks
 7 – Planning and dimensioning of optical networks

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos abordados cobrem de forma abrangente os princípios fundamentais das redes óticas e as tecnologias

que suportam as modernas redes óticas. É colocado um enfâse grande na resolução de problemas realistas,
nomeadamente considerando a variável custo e a sua otimização, de forma a preparar os alunos para os desafios que
são colocados ao engenheiro de telecomunicações na análise, planeamento e dimensionamento de redes óticas em
cenário reais.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents covered comprehensively cover the fundamental principles of optical networks and the technologies that

support modern optical networks. A great emphasis is placed on solving realistic problems, namely considering the
cost variable and its optimization, to prepare the students for the challenges that are posed to the telecommunications
engineer in the analysis, planning and dimensioning of optical networks in real scenario.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Durante o semestre os alunos terão pelo menos 3.5 horas de contacto com os professores por semana, numa sessão

teórica de 1.5 h e numa sessão prática de 2h, acrescidas de apoio tutorial. Estas horas de contacto serão dedicadas a
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expor os principais conceitos teóricos (aulas teóricas), para apresentar, discutir e apoiar as tarefas laboratoriais (aulas
práticas), e esclarecer alguns assuntos específicos (apoio tutorial).

 
Avaliação Final:

 
40% TP (Exame final)

 20% TP (Projeto de dimensionamento de redes óticas)
 20% TP (Projeto de síntese (tópicos emergentes em redes óticas))

 20% TP (Laboratório)
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 During the semester students will have at least 3.5 hours of contact with teachers per week, in a lecture of 1.5 h and in a

practical session of 2 h, plus tutorial support. These hours of contact will be dedicated to exposing the main theoretical
concepts (lecture), to present, discuss and support the laboratory tasks (practical sessions), and to clarify some
specific subjects (tutorial support).

 
Grading:

 
40% TP (final exam)

 20% TP (Optical networks dimensioning project)
 20% TP (Research project (Emerging trends in optical networks))

 20% TP (Laboratory)
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de ensino está muito centrada no trabalho dos alunos. Os alunos são convidados a resolver pequenos

problemas de dimensionamento de ligações e nós óticos, e problemas com alguma complexidade ao nível do
planeamento e dimensionamento de redes óticas com o recurso a ferramentas numéricas. As tarefas laboratoriais
envolvem a configuração de uma rede ótica de pequena dimensão, permitindo aos alunos entrarem em contacto com
equipamento real de uma rede de telecomunicações. Os alunos são ainda convidados a elaborarem e a apresentarem
um pequeno trabalho sobre um tema emergente em telecomunicações, neste âmbito os alunos são estimulados a
lerem bibliografia científica.

 
Todas estas tarefas visam criar nos alunos um forte sentido critico e uma elevada capacidade de saber fazer, e
resolver problemas reais em telecomunicações.

 
O peso dominante da componente de avaliação prática da disciplina com uma percentagem elevada do trabalho feito
fora das aulas visa estimular a autonomia do aluno.

 
Os alunos têm um acompanhamento muito próximo por parte dos docentes da disciplina, através das horas de
contacto, num mínimo de 3.5 horas por semana, onde são expostos os fundamentos teóricos da disciplina e dado apoio
a todo o trabalho desenvolvido pelos alunos fora das aulas.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology is very focused on the students' work. Students are invited to solve small problems of

designing optical transmission links and nodes, and problems with some complexity in the planning and dimensioning of
optical networks with the use of numerical tools. The laboratory tasks involve the configuration of a small optical
network, allowing students to get in touch with real equipment of a telecommunications network. Students are also
invited to prepare and present a small research work on an emerging topic in telecommunications, in this context
students are encouraged to read scientific bibliography.

 
All these tasks aim to create in students a strong critical sense and a high capacity to know how to do, and solve real
problems in telecommunications.

 
The dominant weight of the practical assessment component of the discipline with a high percentage of work done
outside of classes aims to stimulate student autonomy.

 
The students have a very close follow-up on the part of the teachers of the discipline, through the contact hours, in a
minimum of 3.5 hours per week, where they are exposed the theoretical foundations of the discipline and given support
to all the work developed by the students outside the classes.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Notas e diapositivos da disciplina. 

 - R. Ramaswami, K. N. Sivarajan, Optical Networks, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2010.
 - Rajesh K. Jain, Principles of Synchronous Digital Hierarchy, CRC Press, 2012.
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- A. N. Pinto, Design of Optical Transport Networks - Notes for the Optical Networks Course, University of Aveiro, 2012.
 

Mapa IV - Sistemas de Comunicação/Communication Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas de Comunicação/Communication Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Rodrigues Ferreira da Rocha: TP 60

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objetivos

 O objetivo principal é o estudo de técnicas de processamento de sinal destinadas a ultrapassar as limitações dos
canais físicos onde a informação irá ser efetivamente transmitida. Assim, pretende-se (i) estudar as bases teóricas de
vários tipos de processamento de sinal específicos dos sistemas de telecomunicações; (ii) avaliar a influência do ruído
em sistemas de telecomunicações; (iii) determinar o desempenho dos sistemas de transmissão; (iv) com base nos
conhecimentos adquiridos, justificar algumas opções práticas em sistemas de telecomunicações atuais.

 
Aptidões e Capacidades:

 -Aptidão para compreender as várias operações a que é sujeito um sinal quando é transmitido de uma fonte de
informação até ao seu destino final.

 -Capacidade para projetar um sistema de transmissão, dado desempenho alvo.
 -Aptidão para implementar blocos principais de sistemas de comunicação definidos por software.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Objectives

 The main objective is the study of signal processing techniques, to overcome the limitations of physical channels where
information will be effectively transmitted. Therefore we will: (i) study the theoretical basis of various signal processing
operations specific to telecommunication systems; (ii) evaluate the impact of noise in telecommunications systems; (iii)
calculate the performance of transmission systems; (iv) justify some practical options in current telecommunications
systems, based the knowledge acquired during the course.

 
Skills and competences:

 -Ability to understand the various operations performed on a signal when it is transmitted from an information source to
its final destination.

 -Ability to design a transmission system given a target performance.
 -Ability to implement key blocks of software-defined communication systems.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 I. Introdução

 Enquadramento da unidade curricular no contexto dos sistemas atuais. Objetivos da unidade curricular.
 II. Sistemas Digitais em Banda Base

 Modulação de impulsos codificada (PCM). Modulação delta. Formatação do impulso elementar (critério de Nyquist).
Códigos de linha.

 III. Sistemas Digitais em Passa Banda
 Motivação para a modulação. Sistemas ASK, PSK e FSK. Sincronismo de portadora. Sinalização com multisímbolos

(QPSK, OQPSK, QAM). Sinais OFDM.
 IV. Modulação Analógica de Onda Contínua

 Modulação de frequência (FM). Geração e deteção. O recetor heteródino. Multiplex por divisão na frequência.
 V. Influência do Ruído nos Sistemas de Comunicação.

 Sistemas em banda base (expressão da probabilidade de erro). Sistemas em passa banda (deteção síncrona e de
envolvente). Comparação em termos da probabilidade de erro ou relação sinal ruído.

 

3.3.5. Syllabus:
 I. Introduction

 The course in the context of current communication systems. Objectives of the course.
 II. Baseband Digital Systems

 Pulse code modulation (PCM), delta modulation. Basic pulse shaping (Nyquist criterion). Line codes.
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III. Bandpass Digital Systems
 Motivation for modulation. ASK, PSK and FSK systems. Carrier synchronization. Multisymbol signalling (QPSK, OQPSK,

QAM). Frequency efficient signals (CPFSK, MSK). The OFDM system. 
 IV. Analogue Continuous Wave Modulation

 Frequency modulation (FM). Generation and detection. The heterodyne receiver. Frequency division multiplexing.
 V. Impact of Noise in Communication Systems.

 
Baseband systems (expression for the probability of error). Bandpass systems (synchronous and envelope detection).
System comparison in terms of probability of error or signal-to-noise ratio.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Como mencionado noutra parte deste dossiê, após a conclusão da unidade curricular o aluno será capaz de

compreender as várias operações a que é sujeito um sinal quando é transmitido ao longo de um canal físico. Isto é
conseguido através do estudo detalhado de vários tipos de processamento de sinal específicos dos sistemas de
telecomunicações (capítulos I a IV) seguido da análise do impacto do ruído em vários tipos de sistemas (capítulos V e
VI).

 Outro resultado esperado de aprendizagem, i. e., a capacidade de projetar sistemas de transmissão tendo em conta um
dado desempenho alvo, resulta do estudo detalhado de metodologias que permitem determinar o desempenho dos
sistemas dada a potência do sinal de entrada e vice-versa (capítulo V).

 Outro objetivo, a justificação de algumas opções práticas em sistemas de telecomunicações atuais, é atingido através
da análise crítica das soluções implementadas em vários sistemas práticos.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 As mentioned elsewhere in this document, upon completion of the course the student will be able to understand the

various operations to which a signal is subjected when transmitted along a physical channel. This is achieved through
the detailed study of various types of signal processing specific of telecommunication systems (Chapters I to IV),
followed by analysis of the impact of noise on various types of systems (Chapters V and VI).

 Another expected learning outcome, i.e., the ability to design transmission systems taking into account a given
performance target, results from detailed study of methodologies for determining system performance given the power
of the input signal and vice versa (chapter V).

 The objective of justifying some practical options in current telecommunications systems is achieved through a critical
analysis of solutions implemented in several practical systems.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia

 A UC tem uma componente teórica e uma componente prática. A primeira é lecionada em aulas expositivas onde se
estudam os conceitos fundamentais e algumas aplicações práticas desses conceitos. Também são resolvidos
pequenos exemplos que ajudam a consolidar alguns dos conceitos estudados.

 
A parte prática destina-se a efetuar trabalhos laboratoriais, onde são aprofundados os conhecimentos ministrados nas
aulas teóricas. Para além deste objetivo, os trabalhos laboratoriais destinam-se a habituar o aluno a lidar com a
complexidade dos sistemas reais, dos quais as análises teóricas constituem muitas vezes simplificações necessárias.

 
Avaliação

 A nota final é obtida pela média pesada seguinte:
 Componente Teórica – 60%

 Componente Prática – 40%
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology

 This course has a theoretical and a practical component. The former is given in lectures where the most important
concepts as well as some practical applications are studied. Small example problems are also solved with the aim of
consolidating the studied concepts.

 
The practical component consists in laboratory assignments, where concepts taught in lectures are illustrated and
analyzed in more detail. Beyond this goal, the laboratory assignments aim at dealing with the complexity of real
systems, of which the theoretical models are often simplifications.

 
Assessment:

 The final grade is obtained by the following weighted average:
 Theoretical component - 60%.

 Practical component - 40%
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As bases teóricas de vários tipos de processamento de sinal específicos dos sistemas de telecomunicações, bem

como do impacto do ruído, são inicialmente expostas nas aulas teóricas. Contudo, para uma adequada compreensão
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destes conhecimentos é importante a resolução de problemas, que foram escolhidos para consolidar os aspetos mais
importantes ou de mais difícil compreensão. Alguns dos problemas destinam-se a projetar sistemas de transmissão
tendo em conta desempenhos alvo a alcançar. As aulas laboratoriais revelam-se também importantes para uma
compreensão cabal dos vários conceitos, visto que na prática muitos dos conceitos aparecem com uma complexidade
superior à de alguns modelos teóricos.

 A justificação de algumas opções práticas em sistemas de telecomunicações atuais, é tratada nas aulas teóricas
correspondentes às partes finais dos capítulos II, III e IV. Além do interesse prático deste estudo, ele ajuda a motivar o
aluno para esta unidade curricular.

 
Os conceitos relacionados com a implementação de sistemas de comunicação definidos por software são
desenvolvidos e avaliados continuamente nas aulas práticas. De facto, estes conceitos são melhor assimilados
através da implementação em software de vários blocos de sistemas de comunicação. Os conceitos teóricos são
testados de uma maneira mais apropriada através de exames, um a meio do semestre e outro após o fim da
lecionação.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The theoretical bases of various signal processing operations specific of telecommunication systems as well as the

impact of noise, are initially treated in the lectures. However, for an adequate understanding of the theoretical aspects,
it is important to solve problems, which are chosen to consolidate the most important or more difficult to understand
concepts. Some of the problems deal with the design of transmission systems, given a performance target. The
laboratory classes are deemed also important for a full understanding of various concepts, since in practical situations
the concepts appear in a context of higher complexity compared with some theoretical models.

 The justification of some practical options in current telecommunications systems is treated in lectures corresponding
to the final parts of Chapters II, III and IV. Besides its practical interest, this study helps in motivating the student for this
course.

 
The concepts related to the implementation of software-defined communication systems are better developed and
evaluated in practical classes. In fact, these concepts are better assimilated through the software implementation of
several blocks of communication systems. The theoretical concepts are valuated in a more appropriate way through
examinations, one in the middle and another after the end of the semester.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 

-Apontamentos.
 

-Slides das apresentações.
 

-T. Ha, Theory and Design of Digital Communication Systems, Cambridge University Press, 2011.
 

-Communication Systems, 5th Edition, A. Bruce Carlson, Paul Crilly, McGraw-Hill, 2010.
 

-Modern Digital and Analog Communication Systems, Fourth Edition, B. PL. Lathi, Zhi Ding, Oxford University Press,
2009.

 
-A. Grami, Introduction to Digital Communications, Academic Press, 2016.

 

Mapa IV - Sistemas Rádio / Radio Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas Rádio / Radio Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho: TP 11,25; PL 30

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Adão Paulo Soares da Silva TP 11,25; PL 30

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se com esta disciplina que o aluno adquira conhecimentos sólidos ao nível da camada física dos sistemas

comunicação sem fios. Nomeadamente, que seja capaz de identificar e compreender as principais limitações e
requisitos de um link de comunicações sem fios e ainda seja capaz de projetar e construir um destes sistemas de
forma simples e eficiente. Com base nesses conhecimentos o aluno deve ser capaz de compreender os principais
sistemas de comunicações sem fios existentes. 
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Outro aspeto crucial desta UC é a componente prática cujo objetivo é o aluno solidificar os conhecimentos adquiridos
na componente teórica. 

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 With this discipline it is intended that the student acquires solid knowledge at the level of the physical layer of wireless

communication systems. In particular, the ability to identify and understand the major limitations and requirements of a
wireless link and be able to design and build one of these systems simply and efficiently. Based on this knowledge the
student should be able to understand the main wireless communication systems.

 Another crucial aspect of this UC is the practical component whose objective is to solidify the knowledge acquired in
the theoretical component.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Cap 1. Introdução aos sistemas de rádio

 Cap 2. Conceitos fundamentais para o projecto de sistemas de rádio
 2.1. Factores de mérito de projecto: Eficiiência Expectral e de Energia
 2.2. Conceitos de sistemas de Antennas

 2.3. Ruído em Sistemas de Rádio Comunicações
 2.4. Balanço de ligação

 2.5. Distorção não linear em sistemas de rádio – Gama dinâmica
 Cap 3.Arquitecturas de recepção e transmissão

 3.1. Componentes Analógicos 
 3.2. Arquitecturas de recepção
 3.3. Arquitecturas de transimissão

 Cap 4.Técnicas de acesso múltiplo
 4.1 O problema do acesso múltiplo
 4.2 Classificação de técnicas de acesso múltiplo (multiplexagem vs acesso aleatório)

 4.3 Interferência
 

Cap 5.Modelização do Desvanecimento Rápido e Efeitos da mobilidade em Comunicações sem Fios
 

Cap. 6 Desempenho em canais com desvanecimento
 

Cap 7 Conceito de Diversidade e Capacidade
 

3.3.5. Syllabus:
 Cap 1. Introduction to radio systems

 Cap 2. Fundamental concepts for the design of radio systems
 2.1. Merit Factors of a project: Spectral and Energy Efficiency
 2.2. Concepts of Antennas systems

 2.3. Noise in Communications Radio Systems
 2.4. Link Budget

 2.5. Non-linear distortion in radio systems - Dynamic range
 Cap 3.Receiving and transmitting architectures

 3.1. Analog Components
 3.2. Reception architectures

 3.3. Transmission architectures
 Cap 4.Multiple Access Techniques

 4.1 The problem of multiple access
 4.2 Classification of multiple access techniques (multiplexing vs. random access)

 4.3 Interference
 Cap 5. Rapid Fading and Mobility Effects in Wireless Communications

 5.1 Review of propagation effects affecting wireless communications
 5.2 Fast Fading Modeling

 5.3 Doppler effect modeling
 5.4 Channel classification: narrowband and broadband

 5.5 Metrics for channel evaluation: Coherence band, coherence time, 
 Chapter 6 Fading Channel Performance

 Cap 7 Concept of Diversity and Capacity

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 

De forma a se atingir os objetivos a UC aborda vários temas fundamentais:
 Inicialmente é feita uma introdução aos conceitos fundamentais para o projeto de sistemas de rádio importantes para

se compreender os capítulos seguintes. De seguida são apresentadas as principais arquiteturas de transmissão e
receção nomeadamente os principais componentes de ambos os terminais. São depois apresentados as principais
técnicas de acesso múltiplo. A etapa seguinte será dedicada à modulação do desvanecimento rápido do canal de
propagação, são apresentados os principais parâmetros de um canal fundamentais para o aluno perceber as
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limitações e as especificações de um sistema de comunicações sem fios. É depois discutido o desempenho dos
sistemas sem fios em canais com desvanecimentos e comparados com o cado de um canal com apenas ruído branco.
Finalmente, é apresentado o conceito de um sistema MIMO, em que os terminais estão equipados com múltiplas
antenas. 

 Todos estes conceitos teóricos são aplicados pelos alunos na implementação pratica e validação de sistemas de links
de comunicação o que permite atingir os objetivos da unidade curricular.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the UC objectives, several key issues will be adressed:

 
Initially an introduction to the fundamental concepts for the design of important radio systems is made to understand
the following chapters. In the following the main transmission and reception architectures are explained, namely the
main components of both terminals. The main multiple access techniques are presented in the next. 

 The next step will be devoted to modulation of propagation channel fading, the main parameters of a channel are
presented which is fundamental for the student to understand the limitations and specifications of a wireless system.
The performance of the wireless systems in faded channels is then discussed and compared to that of a channel with
only white noise. Finally, the concept of a MIMO system is presented, in which the terminals are equipped with multiple
antennas.

 All these theoretical concepts are applied by the students in the practical implementation and validation of
communication link systems which allows to reach the objectives of the curricular unit.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de 45,5h, sendo do tipo T e TP. As aulas terão 2 componentes:
 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e

resolução de alguns problemas ilustrativos.
 Aulas práticas/laboratório cobrindo alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos

relacionados com os conteúdos teóricos.
 

A avaliação será do tipo Discreto, incluindo avaliação por exame final da componente teórica e trabalhos práticos na
componente prática.

 A nota final é calculada utilizando a seguinte fórmula: 60% avaliação teórica e 40% avaliação prática (que é dividida de
forma igual pelos trabalhos laboratoriais)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of hours of contact per semester of the UC is 45.5h, being of type T and TP. The classes will have 2
components:

 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 Practical classes / laboratory covering some concepts given in theoretical classes. Practical work related to the
theoretical contents is carried out.

 
The evaluation will be of the Discrete type, including assessment by final exam of the theoretical component and
practical work in the practical component.

 The final grade is calculated using the following formula: 60% theoretical assessment and 40% practical assessment
(which is divided equally by laboratory work)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos de aprendizagem a UC está dividida em 2 componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica onde são apresentados os conceitos e as ferramentas que permitem os alunos
perceberem as limitações e o projeto de sistemas de comunicações sem fios. Nestas aulas os alunos são incentivados
a participarem ativamente na discussão dos temas e sempre que se justifique na resolução de problemas ilustrativos.

 Uma componente teórico-prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a
resolução eficiente de diversos problemas concretos. 

 A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objetivos de aprendizagem, uma vez que
combina os aspetos teóricos com uma forte componente prática. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the learning objectives the UC is divided into 2 fundamental components:

 A theoretical exposition component that presents concepts and tools that allow students to understand the limitations
and design of wireless communication systems. In these classes students are encouraged to participate actively in the
discussion of the themes and whenever it is justified in solving illustrative problems.

 A theoretical-practical component, where the students apply the knowledge obtained in the theoretical component, for
the efficient resolution of several concrete problems.
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The combination of these components effectively achieves learning objectives, since it combines the theoretical
aspects with a strong practical component.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 
M. B. Steer, Microwave and RF Design: A Systems Approach, Second Edition, IET/SciTech Publishing, 2014, ISBN: 978-
1-61353-021-4.

 A. Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
 D. Tse and PL. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.

 

Mapa IV - Sistemas de Informação / Information Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas de Informação / Information Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Rodrigues Ferreira da Rocha: TP 22,5

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Mário José Neves de Lima: TP 120

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objetivos

 Este curso tem por principal objetivo desenvolver conhecimentos relacionados com seguintes aspetos de um sistema
de comunicações: (i) técnicas de multiplexagem por divisão no tempo; (ii) sistemas otimizados de comunicação digital
com taxa de erro mínima; (iii) a comparação de sistemas práticos com esses sistemas; (iv) técnicas de controlo de
erro; (iv) técnicas de simulação para sistemas de comunicação.

 
Aptidões e Capacidades:

 -Aptidão para selecionar o sistema de multiplexação mais adequado a uma determinada aplicação.
 -Capacidade para realizar a análise e implementação de sistemas de transmissão digital otimizados.

 -Capacidade para projetar codificadores / descodificadores para controlo de erro, tendo em conta um dado objetivo de
deteção / correção de erros.

 -Aptidão para realizar a simulação de sistemas de transmissão completos, utilizando técnicas adequadas.
 -Aptidão para implementar blocos principais de sistemas de comunicação definidos por software. 

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Objectives:

 This course has the main objective of developing skills related to the following aspects of a communications system: (i)
time division multiplexing techniques, (ii) optimized digital communication systems with minimal error rate, (iii) the
comparison of practical systems with the optimized systems, (iv) techniques for error control, (iv) simulation
techniques for communication systems.

 
Skills and Abilities:

 -Ability to select the most appropriate multiplexing system for a particular application.
 -Capability to perform the analysis and implementation of optimized digital transmission systems.

 -Capability to design encoders / decoders for error control, taking into account a given detection / error correction
objective.

 -Ability to perform the simulation of complete transmission systems, using appropriate techniques.
 -Ability to implement key blocks of software-defined communication systems.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 I-Multiplexagem por Divisão no Tempo

 Conceitos fundamentais
 Multiplexagem na Hierarquia Digital Síncrona (SDH)): ponteiro, justificação positiva e negativa

 Multiplexagem na Rede de Transporte Ótica (OTN): overhead associado e não associado, multiplexagem mista (tempo e
frequência)

 Multiplexagem síncrona e estatística
 II-Otimização de Sistemas Digitais

 Decisão de Máxima Verosimilhança
 Detector por Correlação
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Deteção com Filtros Adaptados
 A Expressão da Capacidade de Shannon

 Comparação de Sistemas Reais com o Limite de Shannon
 III- Códigos para Controlo de Erros

 Ganho de Codificação
 Códigos de Bloco

 Códigos Convolucionais. Algoritmo de Viterbi
 Códigos Turbo e LDPC (low-density parity-check).

 IV-Técnicas de simulação para sistemas de comunicação (O ensino correspondente a esta parte é feito no contexto
das aulas de laboratório e começa logo na primeira aula).

 

3.3.5. Syllabus:
 I-Time Division Mmultiplex

 Basic concepts
 Multiplexing in Synchronous Digital Hierarchy (SDH): pointers, positive and negative justification

 Multiplexing in Optical Transport Network (OTN): associated and non-associated overhead, hybrid multiplexing (time
and frequency)

 Synchronous and Statistical Multiplexing
 

II-Optimization of Digital Systems
 Maximum Likelihood Decision

 Correlation Receiver
 Marched Filter Detection

 The Shannon Capacity Expression
 Comparison of Practical Systems with the Shannon Limit

 
III- Error Control Codes

 Coding Gain
 Block Codes
 Convolutional Codes. The Viterbi Algorithm

 Turbo and LDPC (low-density parity-check) codes
 

IV- Simulation techniques for communication systems (Teaching corresponding to this part is done in the context of
laboratory classes and starts in the first class).

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Como mencionado noutra parte deste documento, após a conclusão da unidade curricular os alunos serão capazes de

selecionar o sistema mais adequado de multiplexação para uma determinada aplicação. Isto é conseguido através de
um estudo crítico de vários métodos de multiplexação por divisão de tempo e mistos tempo-frequência (Capítulo I).

 
Outro resultado de aprendizagem, ou seja, a capacidade de realizar a análise e projeto de sistemas de transmissão
otimizados, resulta do estudo das técnicas para a conceção de sistemas com probabilidade de erro mínima (Capítulo II).
A otimização é adicionalmente melhorada com códigos de controlo de erros (Capítulo III). Estes permitem
inclusivamente a aproximação ao limite de Shannon.

 
A aptidão para simular sistemas de comunicação é desenvolvida no contexto das aulas de laboratório (capítulo IV).
Esta aptidão é importante para o projeto de sistemas modernos de comunicação, cuja complexidade não é
comtemplada em ferramentas analíticas puras.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 As mentioned elsewhere in this document, upon completion of the course the student will be able to select the most

appropriate multiplexing system for a particular application. This is achieved by a comprehensive and critical study of
various methods of time division multiplexing and hybrid time-frequency multiplexing (Chapter I).

 
Another learning outcome, i.e., the ability to perform the analysis and design of optimized transmission systems, is the
result of the study of techniques for the design of systems with minimal error probability (Chapter II). The optimization is
further enhanced with error controlling codes (Chapter III). These allow an approaching the Shannon limit.

 
The ability to simulate communication systems is developed in the context of laboratory classes (Chapter IV). This
ability is important for the design of modern communication systems, where the complexity forbids the use of pure
analytical tools.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A unidade curricular tem uma componente teórica e uma componente prática. A primeira é lecionada em aulas

expositivas onde se estudam os conceitos fundamentais e algumas aplicações práticas desses conceitos. Também
são resolvidos pequenos exemplos que ajudam a consolidar alguns dos conceitos estudados.
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A parte prática destina-se a efetuar trabalhos de simulação de sistemas de comunicação. Os trabalhos foram
concebidos de modo a estudar metodologias de simulação, bem como aprofundar a compreensão dos sistemas mais
importantes estudados nas aulas teóricas.

 
A nota final é obtida pela média pesada seguinte:

 Componente Teórica – 60%
 Componente Prática – 40%
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 This course has a theoretical and a practical component. The former is given in lectures where the most important

concepts as well as some practical applications are studied. Also some numerical examples are solved to help
consolidating the studied concepts.

 
The practical component is used to carry out assignments related to the simulation of communication systems. This
part was conceived to study simulation methodologies, and also to enhance the understanding of the most important
systems studied in the lectures.

 
The final grade is obtained by the following weighted average:

 Theoretical Component - 60%
 Practical Component - 40%

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As bases teóricas de vários sistemas de multiplexagem, os métodos de otimização e as técnicas de controlo de erro,

são tratadas inicialmente em aulas teóricas. No entanto, para uma adequada compreensão desses conceitos, são
resolvidos problemas, escolhidos para consolidar os conceitos mais importantes ou de mais difícil compreensão.

 
Nas aulas de laboratório os alunos adquirem a capacidade de simular sistemas de comunicação. Isso permitirá o
projeto de sistemas otimizados complexos, cujas descrições completas não são possíveis num contexto puramente
analítico. Para além deste aspeto importante, as aulas de laboratório também são essenciais para um aprofundamento
de vários conceitos teóricos, uma vez que os pacotes de simulação desenvolvidos são usados para simular sistemas
estudados nas aulas teóricas.

 
Os conceitos de simulação são avaliados continuamente nas aulas práticas. De facto, estes conceitos são assimilados
através da implementação da simulação de vários sistemas de comunicação. Os conceitos teóricos são testados de
uma maneira mais apropriada através de exames, um a meio do semestre e outro após o fim da lecionação.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The theoretical bases of various multiplexing systems, optimization methods and techniques of control error are initially

treated in the lectures. However, for a proper understanding of the lecture contents, problems are solved to consolidate
the most important concepts.

 
In laboratory classes students acquire the ability to simulate communication systems. This enables the design of
complex optimized systems, whose full modeling are not possible in a purely analytical context. In addition to this
important aspect, laboratory classes are also essential for a deeper exploration of various theoretical concepts.

 
The simulation content of the course is evaluated continuously in the context of practical classes. This because these
concepts are better assimilated by performing simulations of various communication systems. The theoretical
concepts are better tested in exams, one in the middle of the semester and another one after the lecturing is finished. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Cópias das apresentações, disponíveis no E-learning.

 -R. K. Jain, Principles of Synchronous Digital Hierarchy, CRC Press, 2102.
 -Mischa Schwartz, Information Transmission, Modulation and Noise, 4th EditionMcGraw-Hill, 1990. (Capítulo 7).

 -R. E. Ziemer, W H. Tranter, Principles of Communications: Systems, Modulation and Noise, 7th Edition, John Wiley,
2014.

 -W. H. Tranter, K. S. Shanmugan, T. S. Rappaport, K. L. Kosba, Principles of Communication Systems Simulation with
Wireless Applications, Prentice Hall, 2004.

 -A. Grami, Introduction to Digital Communications, Academic Press, 2016.
 

Mapa IV - Álgebra Linear e Geometria Analítica / Linear Algebra and Analytic Geometry

3.3.1. Unidade curricular:
 Álgebra Linear e Geometria Analítica / Linear Algebra and Analytic Geometry
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Rute Correia Lemos TP:180 + OT:45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular comum a diversos cursos de ciências e engenharias lecionam-se alguns tópicos de álgebra

linear e de geometria analítica que fornecem o quadro teórico conceptual e os instrumentos de cálculo necessários à
compreensão e desenvolvimento de variadas e importantes aplicações da matemática a outras áreas e em particular à
Engenharia de Materiais. Entre as competências fundamentais a desenvolver pelos estudantes destacam-se a
capacidade de cálculo algébrico formal, bem como a formulação e resolução explícita de problemas algébricos,
incluindo questões de geometria analítica; a capacidade de utilizar técnicas vetoriais e matriciais em diversas
aplicações; a resolução de problemas recorrendo a subespaços; a aplicação de transformações lineares; a
identificação e manipulação algébrica de cónicas e quádricas.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The learning objectives of this curricular unit, which is addressed to science and engineering courses, are basic topics

of linear algebra and analytic geometry, providing the conceptual theoretical framework and the calculus skills needed
to the knowledge and development of different and important applications of mathematics to other areas. The
fundamental skills to be developed by the students are the ability to perform formal algebraic calculus, to formulate and
explicitly solve algebraic problems, including some analytic geometry questions, use of vector and matrix techniques in
several applications, subspaces problem solving, application of linear transformations, identification and algebraic
manipulation of conics and quadrics.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Matrizes e sistemas de equações lineares

 Operações com matrizes. Método de eliminação de Gauss-Jordan. Inversa de uma matriz.
 2. Determinantes

 Definição e propriedades. Teorema de Laplace. Inversa à custa da adjunta. Regra de Cramer.
 3. Vetores, retas e planos

 Produto interno Euclidiano em IRn. Produto externo em IR3. Retas e planos: equações, posição relativa, distâncias e
ângulos.

 4. Espaços vetoriais reais
 Definição de espaço vetorial real. Espaço gerado, independência linear, bases, dimensão. Coordenadas e mudança de

base. Bases ortonormais em IRn. Projeção ortogonal em IRn.
 5. Valores próprios e vetores próprios

 Valor próprio, vetor próprio e matrizes diagonalizáveis. Diagonalização ortogonal de matrizes simétricas.
 6. Cónicas e quádricas

 Equação geral, equações reduzidas e classificação de cónicas e quádricas.
 7. Aplicações lineares

 Definição de aplicação linear. Matriz de uma aplicação linear. Núcleo e imagem.
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Matrices and linear systems of equations

 Operations with matrices. Gaussian elimination process.The inverse of a matrix.
 2. Determinants

 Definiton and properties. Laplace Theorem. Inverse by means of the adjoint. Cramer’s rule.
 3. Vectors, lines and planes

 Euclidian inner product in IRn. Vector product in IR3. Lines and planes: equations, relative position, distances and
angles.

 4. Real vector spaces
 Real vector space definition. Span, linear independence, basis, dimension. Coordinates and change of basis.

Orthonormal basis in IRn. Orthogonal projection in IRn.
 5. Eigenvalues and eigenvectors

 Eigenvalue, eigenvector, diagonalizable matrices. Orthogonal diagonalization of symmetric matrices.
 6. Conic sections and quadrics

 General equation, reduced equations, identification of conic sections and quadrics. 
 7. Linear transformations

 Definition of linear transformation. Matrix of a linear transformation. Kernel and image.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos da unidade curricular dotam os estudantes de uma formação sólida em conceitos básicos

de álgebra linear e de geometria analítica e de uma capacidade de desenvolvimento de técnicas de cálculo matricial
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que permitam formular e resolver problemas com componentes algébricas e com aplicação a outras áreas.
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus contents of this curricular unit are in coherence with the objectives and provide the students with a solid

knowledge on the basic concepts of linear algebra and analytic geometry, in the development of matrix calculus
techniques, which allow the formulation and resolution of problems with algebraic components and with applications to
other areas of science and engineering.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas teórico-práticas (TP) destinam-se à exposição dos conteúdos programáticos, à explanação de exemplos

chave e à resolução de alguns exercícios. As aulas de orientação tutorial (OT) destinam-se ao esclarecimento de
dúvidas e à resolução de problemas adicionais, para consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos.
Alguns documentos de apoio ao estudo estão disponíveis na plataforma de eLearning da UA, nomeadamente um guião
contendo os principais tópicos lecionados nas aulas TP e folhas de exercícios, algumas contendo exercícios de
aplicação a diversas áreas, e provas de avaliação de anos letivos anteriores. A modalidade de avaliação definida nesta
unidade curricular é a avaliação discreta, envolvendo duas provas de avaliação escritas com igual peso na
classificação final. Em alternativa, os alunos podem submeter-se ao exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 In theoretical-practical classes (TP) the aim is the exposition of the syllabus scheduled contents, the explanation of key

examples and the resolution of diverse exercises. The tutorial guidance classes (OT) are addressed to clarify students’
doubts and to the resolution of additional problems, in order to consolidate the previously acquired knowledge. Some
documents to support the study are available at the UA eLearning platform, namely a guide with the main topics taught
at the TP classes and exercises sheets, some containing problems with applications to other areas, and a list of
examinations from previous years. The assessment method defined is the so-called “avaliação discreta”, involving two
written assessment moments with the same weight on the final classification. Instead the students may perform the
final examination.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, privilegiando-se a coordenação

entre os conhecimentos teóricos fundamentais e a resolução de problemas que envolvam a aplicação destes
conceitos, assim como o desenvolvimento de um raciocínio lógico e abstrato.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching strategies are in coherence with the curricular unit aims, and the co-ordination between the fundamental

theoretical knowledge and the resolution of problems involving the application of concepts is emphasized, as well as the
development of logic and abstract thinking.

3.3.9. Bibliografia principal:
 B. Kolman e D. R. Hill. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações, Editora LTC, Rio de Janeiro, 2006 (8.ª edição). ISBN:

85-216-1478-0; 
 

I. Cabral, C. Perdigão e C. Saiago. Álgebra Linear, Escolar Editora, Lisboa, 2010 (2.ª edição). ISBN: 978-972-592-239-2;
 W. K. Nicholson. Álgebra Linear, McGrawHill, São Paulo, 2006 (2.ª edição). ISBN: 85-86804-92-4;

 
A. Monteiro, G. Pinto e C. Marques. Álgebra Linear e Geometria Analítica - Problemas e Exercícios, McGrawHill de
Portugal, Lda., 1995. ISBN: 972-8298-66-8.

 
E. Giraldes, V. H. Fernandes e M. PL. M. Smith. Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGrawHill de Portugal,
Lda., 1997. ISBN: 972-8298-02-1;

 

Mapa IV - Cálculo 3 / Calculus 3

3.3.1. Unidade curricular:
 Cálculo 3 / Calculus 3

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras, TP:180 + OT:45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O aluno deverá adquirir a capacidade de manejar funções de várias variáveis reais, calcular limites destas, calcular as

suas derivadas direccionais (via gradiente), bem como efectuar aproximações básicas. Deve igualmente ser capaz de
calcular integrais múltiplos, bem como efectuar a sua aplicação a problemas concretos. Finalmente, deve ser capaz de
usar os conhecimentos adquiridos para resolver as EDP's de 2a ordem mais comuns pelo método da separação de
variáveis e por uso da transformada de Laplace.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The student should acquire the capacity of dealing with functions of several real variables, to compute its limits,

directional derivatives (via gradient vectors), as well as to compute basic approximations. He should be able to compute
integration in several variables and to apply it to concrete problems. Finally, he should be able to apply the acquired
knowledge in order to solve 2nd order PDE’s by the method of variable separation and by Laplace transform.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Estudo de funções vectoriais de várias variáveis reais

 2. Elementos de análise vectorial
 3. Integração múltipla

 4. Equações diferenciais parciais de segunda ordem. 
 

Iniciar-se-á o programa com o estudo das funções reais de várias variáveis reais. Abordar-se-ão os problemas de
limite, continuidade, derivação parcial e de diferenciação. Passar-se-á, de seguida, à introdução dos operadores
gradiente e rotacional, e dedução das suas propriedades. Concluir-se-á esta secção com o estudo da Fórmula de
Taylor e algumas das suas aplicações. Na secção 2. será dedicada ao estudo de elementos de análise vectorial, com a
introdução dos conceitos de linhas e superfícies. Estudar-se-ão os principais sistemas de coordenadas, o conceito de
plano tangente a uma dada superfície e o Teorema da Função implícita. Na secção 3. Introduzir-se-á a integração de
funções reais de variáveis reais com os estudo de integrais duplo e triplo.

3.3.5. Syllabus:
 1. Study of vectorial functions in several real variables

 2. Elements of Vector Analysis
 3. Integration in multiple variables

 4. PDE’s of 2nd order
 

We start the program with the study of real valued functions in several variables. We look into the concepts of limit,
continuity, partial derivatives, and differentiability. Afterwards we introduce the concept of gradient and kurl operators
and study their properties. We conclude this section with the study of the Taylor formula and some of its applications. 

 In section 2. we study elements of Vector Analysis, with the introduction of the concepts of lines and surfaces. We
study the main sets of coordinates, the concept of tangent plane to a given surface and the Implicity function Theorem.

 In section 3. we introduze integration of real valued functions of several variables with emphazis in double and triple
integrals. 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O programa foi concebido por forma a permitir uma contínua e gradual aquisição dos conceitos programáticos e

objectivos do curso.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus was conceived in order to allow a continuous and gradual acquirement of the knowledge and objectives of

the course.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas de cariz teórico-prático, com exposição teórica do conteúdo programático a ser acompanhada por resolução de

exemplos práticos e de exercícios.
 A disciplina terá avaliação discreta, a ocorrer em dois momentos, sob a forma de testes escritos (designados por T1 e

T2). Os dois testes contribuirão com igual peso para a classificação final do aluno, sendo que a falta a um teste implica
a atribuição de nota zero nesse teste. 

 Em alternativa, o aluno pode optar pela realização de exame final à disciplina. Para o efeito, deverá, até ao final da
segunda semana de leccionação do semestre, informar o coordenador da disciplina, por escrito, em documento
devidamente identificado, datado, e assinado, a deixar na Secretaria do DMat. O regime descrito anteriormente é o
aplicável com vista à obtenção de aprovação à disciplina durante a época normal para estudantes do contingente geral.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
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Theoretical-practical lessons, with exposition of the theoretically topics being given along with practical examples and
exercises. The course has avaliação discreta in two different periods, on the form of written exams (denoted T1 and T2).
The two exams will have the same weight in the final classification, with missing a test implying a grade zero at that
exam. Alternatively, the student can opt by a final examination to the discipline. For that effect he should inform the
coordinator in writen form, duly signed and identified, until the end of the second week of lecturing, and leaving it on the
Secretaria do DMat. The described regime in the previous points is the applicable for approval to the course during the
semester for the general student. 

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de aprendizagem destina-se a permitir e estimular uma aquisição gradual dos conhecimentos teóricos e

práticos, num ambiente pró-activo de aprendizagem. Adicionalmente, a apresentação de exemplos e exercícios
práticos destina-se a estimular o interesse dos alunos nos conteúdos do curso, e suas aplicações a outras áreas de
conhecimento.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching approach aims to build and stimulate a gradual acquirement of the theoretical and practical concepts, in a

pro-active learning setting. Moreover, the presentation of examples and practical exercises aims to stimulate the
interest of the students for the contents of the course and its applications to other areas of knowledge.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Apontamentos de Cálculo 3 (elearning) T. Apostol, Calculus, Vol. I e II, John Wiley & Sons, 1967 e 1969 A. Breda, J.

Costa, Cálculo com funções de várias variáveis, MAcGraw-Hill, 1996. R. Courant, F John, Introduction to Calculus and
analysis, vol 2,Wiley Interscience, 1974. G.M. Fikhtengol'ts, The fundamentals of mathematical analysis, 2 vol., Oxford,
1965 

 B. Gelbaum, J. Olmsted, J., Counterexamples in Analysis, 1964 Serge Lang, Calculus of Several Variables, Third Edition,
Springer, 1996. M. Spivak, Calculus, Reverté, 1975

 

Mapa IV - Métodos Numéricos / Numerical Methods

3.3.1. Unidade curricular:
 Métodos Numéricos / Numerical Methods

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Eugénio Alexandre Miguel Rocha TP:30, PL:30, OT:15

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António Jorge Monteiro Neves TP:30, PL:30, OT:15

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Capacidade de formulação matemática dos métodos numéricos estudados e de análise das suas condições de

convergência e de aplicabilidade, de modo a que o aluno seja capaz de resolver numericamente problemas em ciências
e engenharia, usando tais métodos. Pretende-se também que o aluno seja capaz de utilizar rotinas numéricas em
MatLab para conseguir resolver computacionalmente os problemas (supõe-se que o aluno possui algum domínio na
resolução de problemas usando o software MatLab, adquirido na disciplina de Aplicacionais para Ciências e
Engenharia do 1º ano).

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Sensitivity to evaluate errors and numerical problems involved in solutions of problems occurring in science and

engineering; capacity to formulate and solve numerical problems using the studied techniques; capacity to test and
simulate those techniques using adequate computational tools (e.g. MatLab).

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução à Computação Numérica: erros; ponto flutuante; aproximação de funções; condicionamento e

estabilidade.
 2. Sistemas de Equações Lineares (Ax=b): métodos directos e instabilidade; técnicas de escolha de pivot e

refinamento; condicionamento; análise de perturbações; métodos iterativos.
 3. Equações Não Lineares (f(x)=0): métodos iterativos, critérios de paragem, ordem de convergência e estimativas

iniciais; métodos da bissecção, do ponto fixo e de Newton. 
 4. Interpolação Polinomial: polinómio interpolador, fórmulas de Lagrange e Newton; análise de erros; nós de
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Chebyshev; Splines.
 5. Diferenciação e Integração Numéricas: diferenças para o cálculo de derivadas; regras de integração numérica de

Newton-Cotes; regras de Gauss-Legendre; erros.
 6. Resolução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) - Problemas de Valor Inicial (PVI): métodos

baseados na série de Taylor; métodos de Runge-Kutta; erros de truncatura; métodos de passo múltiplo e preditores-
corretores.

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Introduction to Numerical Computation: errors; floating-point arithmetic; approximation of functions; condition

number and numerical stability.
 2. Systems of Linear Equations: direct methods, techniques for choosing pivots and iterative refinement; condition

number; iterative methods and convergence.
 3. Non-Linear Equations: localization of initial estimatives for the roots; bisection method; fixed point and Newton

method; generalized Newton method for nonlinear systems.
 4. Polynomial Interpolation: Lagrange and Newton formulae, interpolation error and Chebyshev nodes; Splines.

 5. Numerical Differentiation and Numerical Integration: Difference formulae; Newton-Cotes integration rules; integration
errors; Gauss-Legendre integration rules.

 6. Numerical Solution of Ordinary Differential Equations (EDOs) and Initial Value Problems (PVI): Taylor series methods
for ODEs; local and global truncation errors; Runge-Kutta methods; multi-step and predictor-corrector methods.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos da UC são os que se esperam de um curso de introdução aos métodos numéricos para

Engenharia e são coerentes com os objetivos de aprendizagem, seguindo os padrões internacionais da área.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents are the expected of an introductory course on numerical methods for engineering and are consistent with

the learning objectives by following international standards in the area.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nas TPs são introduzidos os métodos numéricos a estudar, discutidas as suas formulações matemáticas e analisadas

as condições de aplicabilidade e de convergência. As Aulas Ps são leccionadas com o apoio do computador, sendo
utilizado o software MatLab como ferramenta de experimentação e simulação numérica na resolução de problemas.
São disponibilizadas, ao longo do semestre, uma base de dados de exercícios (de índole teórico-prática e prática).
Alguns destes exercícios são resolvidos nas aulas (TPs e Ps) e variantes de outros serão avaliados nas aulas nos
momentos designados E1-E4. A cada turma TP está atribuída uma hora semanal de apoio tutorial (OT), onde os alunos
são ajudados na resolução dos TPCs, incluindo simulações numéricas em MatLab. A avaliação consiste em 4
momentos de avaliação durante o ano (E1-E4), incidindo numa componente mais prática de resolução de problemas
(40% da nota), e um exame final, incidindo em toda a material (60% da nota).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The numerical methods are introduced and formulated in the theoretical-practical lectures (TPs). In the practical

lectures (Ps) the applicability and numerical simulation of those methods are discussed using MatLab. It is also
provided one hour of supporting tutorial (OT) for each TP. The evaluation is done by 4 mini-exams E1-E4 (40% of the final
mark), done in the PL classes, focusing the practical component, and a final exam (60% of the final mark), focusing the
entire course content.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino e a avaliação dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular "métodos numéricos"

são adequados e coerentes, como bem demonstrado por vários anos de funcionamento dessas mesmas metodologias
na boa prossecução dos objetivos da UC.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies and evaluation of the learning objectives of the course "numerical methods" are

appropriate and consistent, as well demonstrated by several years of operation of these same methodologies in the
smooth continuation of the course goals.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Material de apoio às aulas (apontamentos, exercícios e rotinas de MatLab), em http://numerica.wikidot.com.

 M.R. Valença, Análise Numérica, Universidade Aberta, Lisboa, 1996.
 [Texto básico, de fácil leitura, que abrange a maior parte dos conteúdos estudados.]

 J. Sá Esteves, Introdução à Análise Numérica, Vol. I, Universidade de Aveiro, 1996.
 [Noções e conceitos sobre introdução à computação numérica]
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H. Pina, Métodos Numéricos, McGraw-Hill, 1995.
 [Alguma profundidade nos aspectos teóricos e práticos em todos os tópicos do programa]

 J.H. Mathews, K.D. Fink, Numerical Methods Using MatLab, Prentice Hall, 1999.
 [Apoio na experimentação e simulação numéricas com ligações a projectos em MatLab]

 A. Quarteroni, F. Saleri, Cálculo Científico com MatLab e Octave, Springer, 2007.
 [Abrange a maior parte dos conteúdos estudados e fornece apoio na experimentação e simulação com MatLab]

 

Mapa IV - Cálculo 1 / Calculus 1

3.3.1. Unidade curricular:
 Cálculo 1 / Calculus 1

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António Manuel Rosa Pereira Caetano, TP:180 + OT:45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 n.a

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Aquisição da capacidade de utilização das ferramentas disponibilizadas pela análise matemática de funções reais de

uma variável real, com especial incidência no uso de primitivas, integrais e séries. Capacidade de análise de funções
reais de variável real; capacidade de integração com aplicação ao cálculo de áreas; capacidade de análise de integrais
impróprios e de séries numéricas.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Acquisition of the ability to use the tools provided by the one-variable calculus, specially the use of antiderivatives,

integrals and infinite series. Ability of analysis of real-valued functions of one real variable; ability of integrating with
applications to the calculus of areas; ability of analyzing improper integrals and infinite series.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Complementos de funções reais de variável real.

 Funções trig. inversas; Teor. Weierstrass, Rolle, Lagrange; Contradomínios e extremos; Teor. e regra de Cauchy.
 2. Integração de funções reais de uma variável real

 Def. primitiva; Propriedades; Integral indefinido; Técnicas de integração: imediata, por partes, por substituição,
integração de funções racionais; Def. integral de Riemann; Critérios de integrabilidade; Cálculo de integrais à custa de
primitivas; Substituição de variável no integral definido; Teor. Valor Médio; Teor. Fundamental do Cálculo; Aplicação ao
cálculo de áreas; Integrais impróprios de 1.ª, 2.ª e 3.ª espécies; Critérios de convergência; Convergência absoluta.

 2. Séries numéricas
 Critérios de convergência para séries de termos não negativos: do Integral, Comparação, Comparação por Passagem

ao Limite; Critérios de convergência para séries de termos quaisquer: de Cauchy, de D’Alembert; Séries alternadas e
Critério de Leibniz.

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Complements of real-valued functions of one real variable

 Inverse trig. functions; Theor. Weierstrass, Rolle, Lagrange; Ranges and extrema; Cauchy Theor. and Rule.
 2. Integration of real-valued functions of one real variable

 Def. primitive; Properties; Indefinite integral; Integration techniques: elementary, by parts, by substitution, integration of
rational functions; Def. Riemann integral; Criteria for integrability; Computation of integrals via primitives; Change of
variables in the definite integral; Mean Value Theor.; Fundamental Theor. of Calculus; Application to the calculation of
areas; Improper integrals of the 1.st, 2.nd and 3.rd kind; Convergence criteria; Absolute convergence.

 3. Infinite series
 Convergence criteria for infinite series with nonnegative terms: Integral test, Comparison, Comparison by passing to

the limit; Convergence criteria for infinite series with terms of any kind: Cauchy test, D’Alembert test; Alternate series
and Leibniz test.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos explicitam os tópicos contidos em cada uma das capacidades listadas nos objetivos de

aprendizagem.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus details the topics which appear under the abilities listed in the intended learning outcomes.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O ensino é feito em turmas de cerca de 40 alunos, evoluindo-se na matéria através de explicações teóricas, exemplos e

exercícios. A avaliação é feita através de dois testes, um a meio do semestre, o outro no final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching is done in classes of about 40 students, proceeding in the syllabus via theoretical explanations, examples

and exercises. The assessment is made with two tests, one half way through the semester, the other in the end.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino são bastante clássicas perante os objetivos de uma unidade curricular deste tipo. Os

alunos deverão ser capazes de adquirir as capacidades que deles se espera através do treino com um número
suficiente de exercícios, após terem percebido a teoria e observado exemplos de aplicação.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies are quite classical in face of the objectives of a curricular unit of this kind. The students

should be able to acquire their abilities through training with a sufficient set of exercises, after they have been exposed
to the theory and examples of application.

3.3.9. Bibliografia principal:
 A. Caetano, http://calculo.wikidot.com, 2013/15.

 V. Santos, Cálculo com funções de uma variável, vol. 1 e 2, Universidade de Aveiro, 2009/10.
 J. Stewart, Calculus: Early Transcendentals, 6th edition, Brooks/Cole, 2008.

 J. Silva, Princípios de Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill, 1994.
 C. Leal, J. Silva, Análise Matemática Aplicada - Exercícios, Actividades, Complementos e Provas de Avaliação,

McGraw-Hill, 1997.
 J. Sousa Pinto, Curso de Análise Matemática, Universidade de Aveiro, 2010, edição póstuma coordenada por M. Paula

Oliveira e D. Seabra.
 D. Almeida, I. Brás, J. David Vieira, E. Martins, N. Martins, M. Paula Oliveira, J. Santos, D. Seabra, Análise matemática:

unidades teórico-práticas, Universidade de Aveiro, 2010.
 

Mapa IV - Cálculo 2 / Calculus 2

3.3.1. Unidade curricular:
 Cálculo 2 / Calculus 2

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António Manuel Rosa Pereira Caetano, TP:180 + OT:45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 n.a

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Estender a formação de cálculo ao estudo das séries de funções, das funções reais de várias variáveis reais e das

equações diferenciais. Capacidade de análise de séries de funções (em particular séries de potências e séries de
Fourier); capacidade de desenvolvimento de aproximações com recurso ao polinómio de Taylor e estimação do erro;
capacidade de análise de funções reais de várias variáveis reais; capacidade de resolução de equações diferenciais.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 To extend the educational background of calculus to the study of series of functions, real functions of several real

variables and differential equations. Ability to analyse series of functions (in particular power series and Fourier
series); ability to develop approximations by using the Taylor polinomial and estimation of the error; ability to analyse
real functions of several real variables; ability to solve ordinary differential equations.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Séries de potências e fórmula de Taylor

 2. Extremos de funções reais de várias variáveis reais
 Derivação parcial; Extremos locais; Extremos globais; Extremos condicionados.

 3. Equações diferenciais ordinárias
 Equações diferenciais de 1ª ordem - equações diferenciais de variáveis separadas, de variáveis separáveis, redutíveis

a variáveis separáveis, homogéneas, exatas, com fator integrante, lineares de primeira ordem, de Bernoulli; equações
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diferenciais de ordem superior à primeira; equações diferenciais lineares de ordem n - homogénea de coeficientes
constantes, completa de coeficientes constantes; Transformada de Laplace e sua aplicação à resolução de equações
diferenciais ordinárias.

 4. Sucessões e séries de funções
 Convergência pontual e uniforme; Critério de Weierstrass; Séries de Fourier.

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Power series and Taylor’s formula

 2. Extrema of real functions of several real variables.
 Partial derivatives; Local extrema; Global extrema; Extrema with constraints.

 3. Ordinary differential equations
 Differential equations of the 1.st order – differential equations of separated variables, of separable variables, reducible

to separable variables, homogeneous, exat, with integrating factor, linear of the first order, of Bernoulli; differential
equations of higher order; linear differential equations of order n – homogeneous of constant coefficients, complete
with constant coefficients; Laplace transform and its applications to the solution of ordinary differential equations.

 4. Sequences and series of functions
 Pointwise and uniform convergence; Weierstrass test; Fourier series.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos explicitam os tópicos contidos em cada uma das capacidades listadas nos objetivos de

aprendizagem.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus details the topics which appear under the abilities listed in the intended learning outcomes.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O ensino é feito em turmas de cerca de 40 alunos, evoluindo-se na matéria através de explicações teóricas, exemplos e

exercícios. A avaliação é feita através de dois testes, um a meio do semestre, o outro no final.

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching is done in classes of about 40 students, proceeding in the syllabus via theoretical explanations, examples

and exercises. The assessment is made with two tests, one half way through the semester, the other in the end.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino são bastante clássicas perante os objetivos de uma unidade curricular deste tipo. Os

alunos deverão ser capazes de adquirir as capacidades que deles se espera através do treino com um número
suficiente de exercícios, após terem percebido a teoria e observado exemplos de aplicação.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies are quite classical in face of the objectives of a curricular unit of this kind. The students

should be able to acquire their abilities through training with a sufficient set of exercises, after they have been exposed
to the theory and examples of application.

3.3.9. Bibliografia principal:
 A. Almeida, Cálculo II – Texto de Apoio, Universidade de Aveiro, 2015.

 V. Santos, Cálculo com funções de uma variável, vol. 2, Universidade de Aveiro, 2009/10.
 J. Stewart, Calculus: Early Transcendentals, 6th edition, Brooks/Cole, 2008.

 D. Zill, M. Cullen, Differential Equations with Boundary-Value Problems, 7th edition, Brooks/Cole, 2009.
 A. d’Azevedo Breda, J. Nunes da Costa, Cálculo com funções de várias variáveis, McGraw-Hill, 1996.

 MarsdenT : J. E. Marsden, A. J. Tromba, Vector Calculus, 5th ed., W. H. Freeman & Company, New York, 2003.
 J. Silva, Princípios de Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill, 1994.

 C. Leal, J. Silva, Análise Matemática Aplicada - Exercícios, Actividades, Complementos e Provas de Avaliação,
McGraw-Hill, 1997.

 J. Sousa Pinto, Curso de Análise Matemática, Universidade de Aveiro, 2010, edição póstuma coordenada por M. Paula
Oliveira e D. Seabra.

 D. Almeida et al., Análise matemática: unidades teórico-práticas, Universidade de Aveiro, 2010.
 

Mapa IV - Gestão de Projectos e Empreendedorismo

3.3.1. Unidade curricular:
 Gestão de Projectos e Empreendedorismo
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Daniel Ferreira Polónia TP:45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 n.a

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objetivos da unidade curricular:

 • Promover o reconhecimento da importância crescente da gestão de
 projetos e suas múltiplas dimensões e saberes;

 • Proporcionar conhecimentos, métodos e técnicas de análise,
 planeamento, gestão, avaliação, implementação e controlo de projetos;

 • Dar a conhecer as principais tendências da gestão de projetos;
 • Compreender as dimensões empresariais, nomeadamente do marketing,

 operações, compras, investimento e financiamento, produção,
 investigação e desenvolvimento, associadas a projetos empreendedores

 de base tecnológica;
 • Sensibilizar o estudante para o empreendedorismo e para projetos de

 inovação.
 Competências a adquirir:

 • Capacidade modelizar projetos;
 • Domínio de sistemas de informação (software especializado de

 planeamento e gestão de projetos);
 • Capacidade de avaliação económica de projetos;

 • Capacidade de formular um plano de negócio e comunicá-lo com
 suporte documental e digital.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Objectives

 • Understanding the importance of project management and planning;
 • Knowing basic concepts and techniques for analysing, planning,

 managing, evaluating, implementing and controlling projects;
 • Understanding the business dimensions involved with entrepreneurship

 and new technology-based businesses: marketing, operations,
 procurement, investment and finance, production, research and
 development;

 • Stimulating students for entrepreneuship and innovation innitiatives.
 Learning outcomes

 • Ability to model new businesses;
 • Mastering information systems for planning and managing projects;

 Ablity to evaluate a business from the economic and opportunity
 perspectives;

 • Ability to craft a business plan, and to communicate it with oral,
 documental and digital supports.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1 Empreendedorismo e inovação

 • Conceitos: empreendedorismo; inovação; novos negócios
 • Dimensões de um negócio

 • Investimento e financiamento
 • Estratégia e formulação de um plano de negócio

 2 Contexto e conceitos da gestão de projetos
 • Definição e tipologia de projetos

 • Influências organizacionais e stakeholders
 • O papel do gestor de projetos

 • O ciclo de vida do projeto
 • Os processos da gestão de projetos

 3 Preparação e avaliação de um projeto
 • A análise da oportunidade de investimento

 • Estudos de produto e de mercado
 • Identificação dos recursos necessários

 • Análise económica de um projeto: fundamentos, estrutura, avaliação
 • Critérios de avaliação e seleção

 • O risco e a incerteza na avaliação de projetos
 • Custo de capitais e financiamento dos projetos

 4 Planeamento, execução e controlo do projeto
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• Critérios de gestão de projetos: as variáveis tempo, custo e resultados
 • Planeamento do tempo

 • Processo de planeamento
 • Earned value management
 • Apl. comp. gestão projetos

3.3.5. Syllabus:
 I. Entrepreneurship and innovation

 • Concepts: entrepreneuship, innovation, new business models
 • Business dimensions

 • Investment and finance
 • Strategy and Building a Business Plan

 II. Project management: contexto and concepts
 • Definition and types of projects

 • Organisational influences and stakeholders
 • The role of the project manager

 • Project life cycle
 • Project management processes and areas of knowledge

 III. Preparing and evaluating a project
 • Opportunity evaluation

 • Product and market research
 • Identifying and selecting resources

 • Project economic evaluation
 • Criteria for evaluation and selection

 • Risk and uncertainty
 • Cost of capital and financing a project

 IV. Planning, execution and control of the project
 • Main project management criteria: time, cots and scope

 • Time planning
 • Cost planning
 • Earned value management

 • Software for project planning and management

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os objetivos de apreensão dos principais conceitos e modelos de

 empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios é tratado pelas
 secções I e III dos conteúdos programáticos. Os objetivos relacionados com os

 conhecimentos e competências de gestão e de planeamento de projetos são
 cobertos pelas secções II e IV dos conteúdos programáticos. Todos os

 objetivos e competências são transversal e articuladamente tratados ao longo
 do semestre através de atividades propostas nas aulas práticas e em trabalho
 autónomo dos estudantes.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The course objectives regarding the entrepreneurship, innovation, and new

 businesses’ plans are covered the contents of the programme’s sections I and
 II. Project management and planning are topics covered by sections II and IV.

 All goals and learning outcomes are horizontally addressed along the course
 with practical activities, both in class and though autonomous work.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A UC contará com aulas colectivas, de natureza teórico-prática e prática. No âmbito destas sessões, os estudantes

serão formados e treinados com técnicas e aplicações informáticas
 de suporte ao planeamento e gestão de projectos, e com métodos de avaliação e análise económica de projetos. O

trabalho autónomo dos estudantes prevê estudo e realização de exercícios propostos pelo docente, e o
desenvolvimento

 de vários trabalhos práticos para avaliação (análise de projetos, análise de capitulo de livro de empreendedorismo,
realização de plano de negócios e realização de trabalho em Project). No desenvolvimento dos seus planos de negócio,
os estudantes são encorajados a pesquisar informação sobre tecnoloigias e mercados, para estabelecerem as suas
opções. Esta atividade é autónoma e permite reforçar as capacidades de pesquisa. Avaliação Final:30% Prova Escrita;
10% Rel. de Análise SIRESP; 10% Re. de análise "Zero to One"; 35% Plano de Negócios; 15% Trabalho em MS Project

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The classes and of theoretical and practical nature. Students learn and are

 trained with techniques and software tools that support project planning and
 management. The students';; autonomous activities include reading and
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studying, solving exercises, case studies and group assignments, as well as
 analysing projects, analysing a chapter of a book on entrepreneurship, the

 development of a business plan and a work in MS Project.
 Students are encouraged to research autonomously, namely market and

 technology information to support their business plans options. This activity
 should contribute to increase their research abilities.

 Calculating the final mark
 • 30.00% TP (Written Test (in the last TP class @ 19/12))

 • 10.00% TP (SIRESP Analysis Report)
 • 10.00% TP ("Zero to One" analysis report)

 • 35.00% P (Business Plan)
 • 15.00% P (MS Project Deliverable)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As atividades propostas durante o funcionamento da unidade curricular

 consistem na resolução de exercícios práticos, complementadas pela leitura de
 bibliografia recomendada e disponibilizada, pela utilização de software

 especializado (M. Project), e pelo desenvolvimento de um plano de negócio
 (trabalho de grupo para avaliação). Estas atividades são articuladas de modo a

 garantir o progresso previsto da aprendizagem ao longo do semestre, a
 consolidação de conhecimentos de gestão de projetos e a melhor compreensão

 da sua integração nas demais dimensões empresariais e organizacionais,
 conforme é objectivo da unidade curricular. As competências anteriores dos

 estudantes são consequentemente reforçadas, nomeadamente no domínio
 analítico, de capacidade de relacionamento com situações empresariais e no

 domínio técnico de planeamento e gestão de projetos e de formulação de
 planos de negócio. Aos estudantes são propostas atividades complementares

 de pesquisa bibliográfica/outra. Os exercícios envolvem a utilização de
 software e folhas de cálculo para análise económica de projetos de negócio.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The course objectives regarding the entrepreneurship, innovation, and new

 businesses’ plans are covered the contents of the programme’s sections I and
 II. Project management and planning are topics covered by sections II and IV.

 All goals and learning outcomes are horizontally addressed along the course
 with practical activities, both in class and though autonomous work.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Seventh Edition,

 2013
 WYSOCKY, Robert

 Wiley, 2013
 Zero to One
 THIEL, Peter
 Crown Business, 2014

Mapa IV - Aprendizagem Automática/Machine Learning

3.3.1. Unidade curricular:
 Aprendizagem Automática/Machine Learning

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Petia Georgieva

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Compreender os fundamentos dos algoritmos de aprendizagem automática (AA) – regressão, classificação,

agrupamento. 
 - Construção e optimização dos modelos (lineares, não-lineares) dos dados. Desempenho e comparação dos modelos. 

 - Aprender implementar os algoritmos de AA em programas informáticos. 
 - Aplicar os algoritmos de AA em problemas práticos de diferentes domínios de aplicação. 
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- Formular os problemas reais no contexto de terminologia de AA e dai escolher a abordagem mais adequada para a
resolução do problema. 

 - Aprender trabalhar em grupo, reforçar as competências de comunicação escrita (elaborar relatórios) e comunicação
oral (apresentação dos projectos desenvolvidos) em língua inglesa. 

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - Learn the fundamentals of machine learning (ML) – regression, classification, clustering. 

 - Build and optimize (linear, non-linear) models that represent the data. Model performance and comparison. 
 - Learn to implement the ML algorithms in software modules/programs. 

 - Apply the ML algorithms in practical problems with different nature. 
- Define the problems in ML terminology and chose the most adequate ML approach.

 - Learn to work as a team, improve writing skills (written reports) and speaking skills (project presentation) in English. 
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Noções e aplicabilidade de técnicas de AA.

 - Aprendizagem supervisionada – regressão. Regressão linear (univariate/multivariate). Função de custo,
convergência, learning rate, curvas de aprendizagem. Métodos do gradiente. Regularização; Variância, bias, overfitting,
undefitting. 

 - Aprendizagem supervisionada – classificação. Regressão Logística; Redes neuronais. Algoritmo de Retro-
propagação. Máquinas de suporte vetorial (SVM). Naïve Bayes. Classificadores baseados em instâncias (k-NN).
Árvores de decisão.

 - Aprendizagem não-supervisionada – Clustering, k-medias; Função Distância (distortion). Redução da
dimensionalidade dos dados; Análise de componentes principais (PCA). 

 - Aprendizagem por reforço (Reinforcement learning). Markov Decision Process (MDP). Equação de Bellman; Iteração
do valor de função. Q-learning.

 -Aprendizagem profunda (deep learning) – introdução. Deep autoencoders, reservoir computing. 
 - Combinação de Classificadores - Boosting, Bagging, Stacking

 

3.3.5. Syllabus:
 - ML basics and applications.

 - Supervised ML – regression. Linear regression (univariate/multivariate). Cost function, convergence, learning rate,
learning curves. Gradient Methods . Regularization. Variance, bias, overfitting, undefitting. 

 - Supervised ML – classification. Logistic Regression; Neural Networks. Backpropagation. Support Vector Machine
(SVM). Naïve Bayes. K Nearest Neibour (k-NN). Decision Tree. 

 - Unsupervised ML – Clustering, k-means; Distortion. Dimensionality reduction; Principal Component Analysis. 
 - Reinforcement learning. Markov Decision Process (MDP). Bellman equation; Function value iteration. Q-learning.

 - Deep learning – introduction. Deep autoencoders, reservoir computing. 
 - Ensemble Classifiers - Boosting, Bagging, Stacking

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O programa da disciplina inclui os conceitos fundamentais sobre o desenvolvimento de técnicas que permitam aos

computadores aprender com a experiência ou seja criar programas capazes de induzir conhecimentos a partir de
informação não estruturada em forma de exemplos (dados). Os conteúdos programáticos apresentam sete grandes
tópicos todos associados com trabalhos práticos. Primeiro são apresentados conceitos básicos relacionados com
construção e optimização de modelos de regressão dos dados. Em seguida são analisados métodos de classificação
binária e multi class. Segue-se apresentação da abordagem de aprendizagem não supervisionada e posteriormente
são introduzidos tópicos mais avançados como Aprendizagem por reforço, Aprendizagem profunda e Combinação de
Classificadores. 

 A sequência de matéria leccionada leva a que os alunos atinjam os objectivos pretendidos. 
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus of this subject contain fundamental concepts regarding the techniques that make the computers learn

from unstructured information in terms of examples (data). The subject’s content is divided into seven main topics and
respective lab works. The basic concepts of regression data model design and optimization are first introduced. Then,
binary and multi class classification methods are presented. Subsequently, unsupervised learning approaches are
discussed and finally more advanced topics such as reinforcement learning, deep learning and ensemble classifiers
are presented. 

 This sequence of teaching topics guarantees the achievement of the defined learning objectives. 
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino: 

 Aulas teórico-praticas com: 
 - Exposição da matéria na Componente Teórica.

 - Resolução de exercícios na Componente Prática baseados em Matlab, Python ou Rapid Miner. Trabalho nos projectos
distintos alocados a cada grupo de dois alunos. 
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- Esclarecimento de dúvidas nos períodos de atendimento aos alunos.
 

Metodologia de avaliação:
 - Prática (50% da nota final): Desenvolvimento de dois projectos. O primeiro projecto é avaliado baseado na elaboração

de um relatório (componente escrita) e de uma apresentação do Projecto (componente oral, cerca de 10 minutos). O
segundo projecto compreende escrita de um artigo em formato de IEEE. Cada projecto tem peso de 50% da nota
prática.

 -Teórica (50% da nota final): avaliação por exame sem consulta, no final do semestre.
 Foi fixada uma nota mínima de 6.5 valores para cada uma das componentes.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching Methodology:

 Theoretical - practical classes: 
 - Lectures

 - Lab works based on Matlab, Python or Rapid Miner. Work on distinct allocated projects of each group of two students. 
 - Student attendance time (beyond the classes).

 
Student assessment:

 - Practical component (50% of the final grade): Development of two projects. The first one is evaluated based on a
report (assessment of writing skills) and project presentation (assessment of spiking skills , about 10 min). The second
project is presented as an IEEE paper. Each project has a 50% contribution to the practical component grade.

 -Theoretical component (50% of the final grade): final exam.
 The minimum grade for each component is 6.5 (out of 20). 

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O foco teórico-prático da metodologia proporciona aos alunos aprendizagem do tipo “learning by doing”. A Componente

Prática da aula contempla a resolução de exercícios com alguma complexidade nomeadamente reconhecimento de
dígitos manuscritos a partir de imagens, reconhecimento de emails tipo spam, classificação de dados biomédicos,
compressão de imagens, etc. Na componente prática faz-se um maior apelo ao trabalho em grupo, orientado pelo
docente. Linguagens de programação para a realização dos trabalhos práticos são Matlab, Python que, os alunos se
espera terem aprendido no âmbito de outras cadeiras do curso. Os alunos podem ainda utilizar a ferramenta
RapidMiner. Utilizam-se nos trabalhos data sets disponíveis em páginas da Internet de aprendizagem automática
(http://archive.ics.uci.edu/ml/).

 A componente prática e reforçada através de tópicos muito variados dos projectos: detecção e reconhecimento de
faces, classificação de sinais de Electroencefalograma (EEG); dados de bio/neuro-informática, da medicina, de web,
das aplicações financeiras e marketing, etc. Os próprios alunos podem elaborar propostas de temas de projecto que
são avaliados pelo docente. 

 Esta variedade de problemas abordados contribui para uma melhor motivação dos alunos e resultados de
aprendizagem muito satisfatórios. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The described methodology is focused into “learning by doing”. The lab work consists of solving problems with some

level of complexity, such as handwritten digit recognition, spam emails recognition, biomedical data classification,
image compression, etc. Team work is recommended, guided by the teacher. The implementation programing
languages are Matlab, Python (expecting that the students have learned them before). The students can also use the
free programing tools RapidMiner. Publicly available ML data sets are used as examples (http://archive.ics.uci.edu/ml/).

 The lab work is strengthen by a rich variety of projects: face detection and recognition, classification of EEG signals;
bio/neuro-informatics data, medical data, web data, financial and marketing applications, etc. The students are
encouraged to propose project topics, validated by the teacher. 

 The diversity of applications increase the motivation and initiative of the students and therefore the learning outcomes
ate very satisfactory. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 1. Tom Mitchell, Machine Learning, McGraw Hill, 1997. 

 2. Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 
 3. Simon Haykin. Neural Networks. Prentice Hall, 1999.

 4. Marques de Sá, J. P. Pattern Recognition Concepts, Methods and Applications. Springer-Verlag. 29, 2001.
 5. P. Georgieva, L. Mihaylova, L. Jain, Advances in Intelligent Signal Processing and Data Mining: Theory and

Applications, Springer, 2013.
 

Mapa IV - Análise e Planeamento de Redes Rádio / Analysis and Planning of Radio Networks

3.3.1. Unidade curricular:
 Análise e Planeamento de Redes Rádio / Analysis and Planning of Radio Networks
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António José Nunes Navarro Rodrigues

 António Manuel Duarte Nogueira
 Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira

 Atílio Manuel da Silva Gameiro
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se nesta unidade curricular que o aluno adquira conhecimentos sólidos de projecto de cobertura rádio para a

rede de acesso celulares e de difusão tais como, o GSM, 3G, 4G e DVB. Para tal, o estudante deve aprender:
 

- As principais características e parâmetros desses sistemas de comunicações;
 - As capacidades de tráfego desses sistemas de comunicações;

 - Determinar a cobertura de área e de população;
 - Optimizar a localização das estações emissoras;

 - Projetar os feixes hertzianos de interligação entre estações;
 - Projetar eficientemente os sistemas radiantes. 

 
Outro aspeto crucial desta UC é a componente prática cujo objetivo é o aluno solidificar os conhecimentos adquiridos
na componente teórica através de campanhas de medidas no terreno e de verificação com um software profissional de
projecto de cobertura. 

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that in this course, the student acquire solid knowledge of radio coverage project for the cellular access

network and for broadcasting such as, GSM, 3G, 4G and DVB. For this, the student must learn:
 

- The main characteristics and parameters of these communications systems;
 - The traffic capacities of these communications systems;

 - Determine coverage of area and population;
 - Optimize the location of the mobile and the broadcasting stations;

 - Design the radio links for interconnection between stations;
 - Design antenna systems efficiently.

 
Another crucial aspect of this course is the practical component whose objective is the student to solidify the
knowledge acquired in the theoretical component through campaigns of measures in the field and verification with
professional software of coverage project.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Cap 1. Introdução às redes de rádio

 1.1 Arquitetura de redes celulares
 1.2 Arquitetura de redes de difusão
 Cap 2.Conceitos práticos de Antenas e Ruído

 2.1 O Dipolo
 2.2 Tipos de Antenas para as diversas bandas

 2.3 Agregados de antenas
 2.4 Campo eléctrico versus potência

 2.5 Ruído térmico
 2.6 Fator de ruído
 Cap 3.Modelos e Normas de Propagação

 3.1 Formula de Friss 
 3.2 Perdas: ITU-R 370, ITU-R 525/526, ITU-R 1546/1812, Okumura –Hata, Cost 231

 3.3 Difração ITU-R 526/ITU-R 1225/Deygout 94
 3.4 Fading: Cost207

 Cap 4.Projeto de Feixes Hertzianos
 4.1 Curvatura da Terra

 4.1 Elipsóide de Fresnell
 4.2 Polarização

 4.3 Diversidade
 4.4 Modos em guias de onda

 4.5 Modos em fibra
 Cap 5.Características das Redes Celulares e de Difusão

 Cap 6.Projeto de cobertura de Redes Celulares e de Difusão
 Cap 7. Análise de Tráfego de Voz em Redes Celulares 
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Cap 8 Análise de Tráfego IP em Redes Celulares
 

3.3.5. Syllabus:
 Cap 1. Introduction to Radio Networks

 1.1 Cellular Networks architectures
 1.2 Broadcasting Networks architectures

 Cap 2.Practical Concepts of Noise and Antennas
 2.1 The dipole

 2.2 Types of antennas for several bands
 2.3 Antennas and antennas arrays

 2.4 Electrical field versus power
 2.5 Thermal noise

 2.6 Noise factor
 Cap 3.Propagation Standards and Models

 3.1 Friss formula 
 3.2 Losses: ITU-R 370, ITU-R 525/526, ITU-R 1546/1812, Okumura –Hata, Cost 231

 3.3 Difraction: ITU-R 526/ITU-R 1225/Deygout 94
 3.4 Fading: Cost207

 Cap 4.Radio Link Project
 4.1 Earth curvature

 4.1 Fresnell ellipsoid
 4.2 Polarization

 4.3 Diversity
 4.4 Wave guides modes

 4.5 Optical fiber modes
 Cap 5.Characteristics of Mobile and Broadcasting Networks

 Cap 6.Coverage Design of Cellular and Broadcasting Networks
 Cap 7. Analysis of Voice Traffic in Cellular Networks

 Cap 8 IP Traffic Analysis in Cellular Networks
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objectivos pretendidos, a UC aborda vários temas fundamentais:

 Inicialmente a UC começa, no capítulo introdutório, por apresentar exemplos de arquitetutas de redes móveis práticas
como o Tetra, GSM, 3G, etc. De seguida, no cap. 2, apresenta-se diversos sistemas radiantes práticos que permitem
formatar o diagrama de radiação e desse modo evitar interferências. No cap. 3 apresenta-se as principais normas da
ITU relacionadas com as perdas de propagação em diversas frequências. No capítulo seguinte ensina-se os principais
fundamentos do projecto de ligações de rádio ponto a ponto usadas para interligação das estações emissoras.

 Nos capítulos 5 e 6 são apresentadas as principais características e parâmetros das redes celulares e de difusão
usadas na europa. Deste modo é possível projectar a rede para optimizar a cobertura de área e/ou de população.

 As redes modernas permitem a comunicação de pacotes IP para além da voz normalmente em ligações por circuitos.
O projecto da rede deve ter em conta a capacidade para comunicar a voz mas também a Internet. Por isso, nos dois
últimos capítulos são ensinados os principais modelos estatísticos de tráfego que permitem determinar a capacidade
da rede. 

 Todos estes conceitos teóricos são usados pelos alunos no projeto prático de redes rádio (Tetra, GSM, 3G, etc) e
consequentemente na validação usando equipamento profissional.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to achieve the desired objectives, this course addresses several key issues:

 Initially this course begins, in the introductory chapter, by presenting examples of architectures of practical mobile
network such as Tetra, GSM, 3G, etc. Then, in ch. 2, several practical radiating systems are presented which allow the
radiation diagram to be formatted and thus avoiding interferences. Ch. 3 shows the main ITU standards related to
propagation losses at various frequencies. In the following chapter, the main foundations of the project of point-to-point
radio links used for the interconnection of the transmitting stations are taught.

 Chapters 5 and 6 present the main characteristics and parameters of the cellular and broadcasting networks used in
Europe. In this way it is possible to design the network to optimize the coverage of area and / or population.

 Modern networks allow communication of IP packets beyond the voice normally on circuit-switched connections. The
network project must take into account the ability to communicate the voice but also the Internet. Therefore, in the last
two chapters are taught the main traffic statistical models that allow determining the capacity of the network.

 All these theoretical concepts are used by students in the practical design of radio networks (Tetra, GSM, 3G, etc.) and
consequently in the validation using professional equipment

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de cerca de 42h, sendo do tipo T e TP. As aulas terão 2
componentes:

 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e
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resolução de alguns problemas ilustrativos.
 Aulas práticas/laboratório cobrem alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos

relacionados com os conteúdos teóricos e que conduzem a um projecto de cobertura rádio. São realizadas algumas
medidas para comprovarem os estudos de simulação de cobertura.

 
Avaliação:

 A avaliação será do tipo Discreto.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of hours of contact per semester of the UC is about 42h, being of type T and TP. The classes will have
2 components:

 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting the theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 Practical classes / laboratory cover some concepts given in theoretical classes. Practical work is carried out related to
the theoretical content and leading to a radio coverage project. Some measures are taken to prove the simulation
studies of coverage.

 
Evaluation:

 The evaluation will be of the Discrete type.
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Como o objectivo principal é ser capaz de projectar uma rede de comunicações no que diz respeito à cobertura rádio,

cada grupo de alunos irá projectar uma rede móvel ou de difusão. Todo o conhecimento transmitido nas aulas teóricas
permitirá os alunos conhecerem em detalhe os parâmetros das redes. Os alunos usaram um simulador que lhes
permite então validar os fundamentos teóricos ensinados e para além disso, permite determinar a percentagem de
cobertura. 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 As the main objective is to be able to design a communications network with regards to radio coverage, each group of

students will design a mobile or broadcast network. All the knowledge transmitted in the theoretical classes will allow
the students to know in detail the parameters of the networks. The students used a simulator that then allows them to
validate the theoretical fundamentals taught and in addition, allowing the determination of the percentage of coverage.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 - Practical Antenna Handbook, Joseph J. Carr, 4th Edition, McGraw-Hill.
 - Digital Mobile Communications and the Tetra System, John Dunlop, 1999, Wiley.

 - An Introduction to GSM, Siegmund M. Redl, 1995, Artech House
 - 4G, LTE-Advanced Pro and The Road to 5G, Third Edition, 2016, Academic Press.

 - Digital Terrestrial Television Broadcasting, PL. Dambacher, 1998, Springer-Germany.
 - R. B. Cooper, "Introduction to Queueing Theory", North Holland, 80.

 - H. Akimaru and K. Kawashima, “Teletraffic Theory and Applications”, Springer Verlag, 93, 99.
 - ITU-T, Handbook of Teletraffic Engineering, 1999, 2005.

 - L. Kleinrock, Queueing Systems, Vol I, John Wiley.
 - D. Bertekas and R. Gallager, Data Networks, Prentice-Hall, 1992;

 - Keith Ross, Multiservice Loss Models for Broadband Telecommunication Networks, Springer-Verlag, 1995
 

Mapa IV - Redes Multimédia/Multimedia Networking

3.3.1. Unidade curricular:
 Redes Multimédia/Multimedia Networking

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António José Nunes Navarro Rodrigues

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira 

 António Manuel Duarte Nogueira

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Pretende-se nesta unidade curricular que o aluno adquira conhecimentos sólidos de técnicas de codificação
multimédia e em particular em codificação de vídeo para comunicações em redes IP modernas. Pretende-se Integrar
os conhecimentos de redes de comunicações e de codificação de vídeo. Assim, o aluno poderá projectar o codificador
e o empacotador de forma a tirar maior partido das características dinâmicas da rede. 

 
Hoje em dia, torna-se crucial que o aluno conheça os protocolos de suporte à comunicação de sinais multimédia em
redes com e sem qualidade de serviço assegurada. 

 
Outro aspeto crucial desta UC é a componente prática cujo objetivo é o aluno solidificar os conhecimentos adquiridos
na componente teórica através de um projecto relacionado com uma rede em particular (difusão, móvel, IPTV, OTT, etc).

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In this course, the student will acquire solid knowledge in multimedia coding, particularly video coding for

communications in IP networks. It is intended to integrate communications networks and video coding. Thus, the
student will be able to design the encoder and the packetizer in order to make optimally use of the network dynamic
characteristics. 

 
Hoje em dia, torna-se crucial que o aluno conheça os protocolos de suporte à comunicação de sinais multimédia em
redes com e sem qualidade de serviço assegurada. 

 
Another crucial aspect of this UC is the practical component whose objective is to solidify the knowledge acquired in
the theoretical component through a project related to a particular network (broadcast, mobile, IPTV, OTT, etc.).

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Cap 1. Introdução às redes e QoS/E

 1.1 Arquitetura de redes core
 1.2 Arquitetura de redes de acesso

 1.3 Métricas de QoS e QoE
 Cap 2.Codificação de vídeo avançada MPEG-4 AVC/H.264

 2.1 Divisão da imagem
 2.2 Transformadas

 2.3 Estimação de movimento
 2.4 Códigos

 2.5 Escalabilidade
 2.6 Encapsulamento

 Cap 3.Codificação de vídeo de alta eficiência H.265/HEVC
 3.1 Modos de codificação 

 3.2 Controlo de débito
 3.3 Escalabilidade de alta eficiência

 3.4 Transcodificação
 3.5 Múltiplas descrições

 3.6 Múltiplas vistas
 3.7 Encapsulamento
 Cap 4.Camada de transporte

 4.1 Pacotes PES
 4.2 Pacotes TS

 4.3 Pacotes RTP
 4.4 Pacotes HTTP

 Cap 5.Protocolos de rede
 5.1 Protocolos de estabelecimento de sessão

 5.2 Protocolos de controlo de sessão 
 5.3 Protocolos de qualidade de rede

 5.4 Protocolos de anúncio de terminais
 5.5 Protocolos de encaminhamento

 Cap 6. Protocolos de adaptação à rede
 Cap 7. Redes avançadas para vídeo

3.3.5. Syllabus:
 Cap 1. Introduction to Networks and QoS/E

 1.1 Core Network Architecture
 1.2 Access network architecture

 1.3 QoS and QoE metrics
 Cap 2. Advanced Video Coding MPEG-4 AVC/H.264

 2.1 Image Division
 2.2 Transforms

 2.3 Motion Estimation
 2.4 Coding
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2.5 Scalability
 2.6 Encapsulation

 Cap 3.High Efficiency Video Coding H.265/HEVC
 3.1 Coding Modes 

 3.2 Rate Control
 3.3 High Efficiency Scalability

 3.4 Transcoding
 3.5 Multiple Descriptions

 3.6 Multi-view
 3.7 Encapsulation

 Cap 4.Transport Layer
 4.1 PES packets

 4.2 TS packets
 4.3 RTP packets

 4.4 http packets
 Cap 5. Network protocols

 5.1 Session establishment protocols
 5.2 Session control protocols

 5.3 Network quality protocols
 5.4 Terminal advertisement protocols

 5.5 Forwarding protocols
 Cap 6. Network adaptation protocols

 Cap 7. Advanced Video Networking

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objectivos pretendidos, a UC aborda vários temas fundamentais:

 Inicialmente a UC começa, no capítulo introdutório, por apresentar exemplos de arquitetutas de redes fixas e móveis
que suportam sinais multimédia. De seguida, nos caps. 2 e 3, apresentam-se as mais modernas técnicas de
codificação de vídeo. No cap. 4 apresentam-se as técnicas de encapsulamento para transporte de sinais comprimidos
de vídeo. No capítulo seguinte ensinam-se os principais protocolos de sessão de rede. No cap.6 são abordados os
protocolos de suporte à adaptação do vídeo à rede. Finalmente no cap. 6, discutem-se as redes avançadas com
capacidade de suportar de uma forma eficiente o transporte de sinais comprimidos de vídeo.

 Nesta U.C. o ênfase será dado às redes IP “best effort” ao invés de ligações por circuitos. 
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to achieve the desired objectives, this course addresses several key issues:

 Initially this course starts, in the introductory chapter, by presenting examples of fixed and mobile network
architectures that support multimedia signals. Then, in chaps. 2 and 3, the most modern video coding techniques are
presented. In ch. 4 the encapsulation techniques for conveying compressed video signals are presented. The following
chapter teaches the main network session protocols. In chapter 6 we discuss the protocols to support the adaptation of
the video to the network. Finally in ch. 7 discusses advanced networks capable of efficiently supporting the transport of
compressed video signals.

 
In this course, the emphasis will be on "best effort" IP networks rather than circuit-switched connections.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de cerca de 42h, sendo do tipo T e TP. As aulas terão 2
componentes:

 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e
resolução de alguns problemas ilustrativos.

 As aulas práticas/laboratório cobrem alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos
relacionados com os conteúdos teóricos mas que, num todo, formam um projecto. 

Avaliação:
 A avaliação será do tipo Discreto.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of hours of contact per semester of the PA is about 42h, being of type T and TP. The classes will have 2
components:

 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 The practical classes / laboratory cover some concepts given in theoretical classes. Practical work related to the
theoretical contents is carried out but, on the whole, it forms a project.
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Evaluation:
 The evaluation will be of the Discrete type.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Como o objectivo principal é ser capaz de projectar um codificador para uma rede de comunicações. Todo o

conhecimento transmitido nas aulas teóricas permitirá os alunos conhecerem em detalhe os parâmetros das redes.
Com base nas características de rede, o aluno deverá ser capaz de parametrizar o codificador de forma a aumentar a
QoS e a QoE.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 As the main objective is to be able to design an encoder for a particular communications network. All the knowledge

transmitted in the theoretical classes will allow the students to know in detail the parameters of the networks. Based on
the network characteristics, the student should be able to parameterize the encoder in order to increase QoS and QoE.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 - High Efficiency Video Coding, Vivienne Sze, Madhukar Budagavi, Gary J. Sullivan, Springer, 2014
 - IP Multicast, Volume I: Cisco IP Multicast Networking (Networking Technology), Josh Loveless, Ray Blair, Arvind Durai,

Cisco Press; 1 edition (October 22, 2016), ISBN-13: 978-1587144592.
 - Next-Generation Video Coding and Streaming, Benny Bing, Wiley; 1 edition (October 5, 2015), ISBN-13: 978-

1118891308.
 

Mapa IV - Sistemas Integrados para Aplicações Embutidas / Systems-on-Chip for Embedded Applications

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas Integrados para Aplicações Embutidas / Systems-on-Chip for Embedded Applications

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira (3h/semana)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta Unidade Curricular (UC) pretende-se que os alunos adquiram competências de projeto de sistemas integrados

(Systems-on-Chip – SoCs), de sistemas digitais complexos e de co-projeto concorrente de hardware-software. Mais
concretamente será abordado o co-projecto de hardware-software de plataformas computacionais para sistemas
embutidos baseados em FPGAs e SoCs programáveis (PSoCs), desde a especificação e especialização da plataforma
de hardware, até à execução de software.

 No final da UC os alunos devem ter desenvolvido competências de:
 - Modelação baseada em utilização avançada de linguagens de descrição de hardware, de programação de software e

de modelação ao nível do sistema.
 - Desenvolvimento e prototipagem de sistemas integrados com base em dispositivos lógicos programáveis de elevada

capacidade (FPGAs e PSoCs).
 - Utilização de ferramentas de projeto assistido por computador para efeitos de modelação, simulação, síntese,

implementação, depuração, teste e otimização.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course unit is intended for students to acquire design skills on Systems-on-Chip (SoCs) and complex digital

systems, as well as on hardware-software co-design for embedded systems. More specifically, it addresses the
hardware-software co-design of computational platforms for embedded systems based on FPGAs and Programmable
SoCs (PSoCs), from the specification and specialization of the hardware platform, up to the software execution.

 At the end of this course, students should have developed competencies of:
 - System modeling and implementation based on advanced use of hardware description, software programming and

system-level design languages.
 - Development and prototyping of integrated systems based on high capacity programmable logic devices (FPGAs and

PSoCs).
 - Use of computer-aided design tools for modeling, simulation, synthesis, implementation, debugging, testing and

optimization purposes.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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Nesta UC serão abordados os seguintes tópicos:
 - Construção de plataformas heterógeneas multiprocessador para Systems-on-Chip, contendo processadores,

memória, infraestruturas de comunicação, periféricos standard e módulos especializados, com base em ferramentas e
linguagens de alto-nível, linguagens de descrição de hardware e dispositivos lógicos programáveis de elevada
capacidade (FPGAs e PSoCs).

 - Utilização de ferramentas de projecto assistido por computador para efeitos de construção e reutilização de núcleos
predefinidos de propriedade intelectual, simulação, síntese, implementação, depuração e teste.

 - Desenvolvimento, compilação, execução, depuração e profiling de software embutido, quer standalone quer
executado sobre um kernel/sistema operativo. 

 - Análise das métricas resultantes da implementação de um sistema e introdução de restrições e optimizações, quer
de hardware, quer de software, de forma a melhorar a qualidade final do projecto e/ou o cumprimento das
especificações.

3.3.5. Syllabus:
 The course consists in the following topics:

 - Building of heterogenous multiprocessor platforms for Systems-on-Chip, containing processors, memory,
communication infrastructures, standard peripherals and specialized modules, based on high-level tools and languages,
hardware description languages and high capacity programmable logic devices (FPGAs and PSoCs).

 - Use of computer-aided design tools for the construction and reuse of predefined intellectual property cores,
simulation, synthesis, implementation, debugging and testing.

 - Development, compilation, execution, debugging and profiling of embedded software, running either standalone or over
a kernel / operating system.

 - Analysis of the implementation metrics of a system and introduction of restrictions and optimizations, both at
hardware and software levels, to improve the final quality of the project and / or the compliance with specifications.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As competências adquiridas no âmbito desta UC permitirão aos futuros engenheiros o projeto (desde a especificação

até à prototipagem e teste) de qualquer SoC para aplicações embutidas, com base em linguagens de descrição de
hardware, programação de software, modelação ao nível do sistema, dispositivos lógicos programáveis de elevada
capacidade e respetivas ferramentas de projeto.

 Os conteúdos programáticos incluem os conceitos, as tecnologias, as arquiteturas, as metodologias de projeto e as
ferramentas atualmente usadas para esse efeito.

 A utilização de FPGAs e PSoCs neste contexto deve-se à sua utilização crescente em diversos domínios de aplicação
(ex. sistemas de controlo, computação de alto desempenho e sistemas de comunicação, incluindo sistemas cablados,
óticos e sistemas de rádio definidos por software). A utilização de plataformas programáveis permite abordar de forma
teórica mas também prática (com exemplos concretos no contexto da UC) todas as etapas do fluxo de projeto.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The skills acquired within this course will allow future engineers to design (from specification to prototyping and testing)

any SoC for embedded applications, based on hardware description languages, software programming, system-level
modeling, programmable logic devices and their design tools.

 Course contents include the concepts, technologies, architectures, design methodologies and tools currently used for
this purpose. The use of FPGAs and PSoCs in this context is due to their increasing use in various application domains
(e.g. control systems, high-performance computing and communication systems, including cabled, optical and
software-defined radio systems). The use of programmable platforms allows both the theoretical and practical
approach to all stages of the design flow (with concrete examples in the context of the course).

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Em SIAE são disponibilizados os meios e usadas metodologias de ensino que promovem a aprendizagem ativa,

priveligiam o "saber fazer" e a autonomia dos alunos e facilitam a aplicação das competências em diversas áreas da
engenharia ao nível do desenvolvimento e investigação. Neste contexto realça-se:

 - As abordagens de ensino (com uma forte componente laboratorial) baseada em problemas práticos, cuja solução
deve ser validada e refinada experimentalmente.

 - A disponibilização de kits de desenvolvimento e licenças de software para os alunos usarem quer nas aulas quer fora
das horas de contacto com o docente.

 - A apresentação de exemplos integradores em diversos domínios de aplicação (ex. sistemas ciberfísicos, sistemas de
comunicação, etc.).

 - A realização e apresentação de um projeto final integrador dos conceitos abordados.
 A avaliação baseia-se nos seguintes elementos e fatores de ponderação:

 - Tarefas realizadas ao longo do semestre: 20%
 - Projeto final: 40%

 - Exame final: 40%
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 SIAE provides the means and the teaching methods that promote the active learning, privilege the "know-how" and the

autonomy of the students and facilitate the application of the competences in diverse areas of the engineering, both at
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development and research levels. In this context special focus is devoted to:
 - The teaching approaches (with a strong laboratory component) based on practical problems, whose solution must be

validated and refined experimentally
 - The provision of development kits and software licenses for students to use both in class and outside the hours of

contact with the teacher
 - The presentation of integrative examples in various fields of application (e.g. cyberphysical systems, communication

systems, etc.)
 - The realization and presentation of a final project integrating the concepts addressed in the course.

 The assessment is based on the following elements and weighting factors:
 - Tasks performed during the semester: 20%

 - Final project: 40%
 - Final exam: 40%

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 SIAE é uma UC com uma forte componente prática. As aulas serão divididas em duas partes:

 - Uma teórico-prática que visa a apresentação de conceitos, exemplos e ferramentas que servirão de base ao trabalho
a realizar na componente laboratorial.

 - Uma prática que decorre em laboratório de computadores com ferramentas de projeto e placas de desenvolvimento.
Nestas aulas são realizados um conjunto de trabalhos que abrangem a generalidade das linguagens, componentes,
técnicas de projeto e ferramentas de suporte.

 As tarefas práticas visam a preparação para o projeto final, agregador de todos os conteúdos abordados na UC. O
projeto final é desenvolvido durante a segunda metade do semestre, consiste no projeto completo de um PSoC e é
submetido juntamente com um relatório escrito, apresentado e defendido perante a turma na última aula do semestre.
Desta forma, pretende-se desenvolver também um conjunto de competências transversais ao nível da escrita de
documentação técnica, apresentação e defesa pública de um trabalho de engenharia.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 SIAE is a course with a strong practical component. The classes will be divided into two parts:

 - A theoretical-practical that aims at presenting concepts, examples and tools that will serve as a basis for the work to
be carried out in the laboratory component.

 - A practical component that takes place in a computer lab with design tools and development boards. In these classes
a set of tasks, that cover the generality of the languages, components, design techniques and support tools, is
completed.

 The practical tasks aim at preparing for the final project, which aggregates all the contents covered in the course. The
final project is developed during the second half of the semester, consists of the complete design of a PSoC and is
submitted together with a written report, presented and defended in the last class of the semester. In this way, it is also
intended to develop a set of transversal skills in the writing of technical documentation, presentation and public defense
of an engineering work.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - PL. J. Ashenden, “Digital Design: An Embedded Systems Approach Using VHDL”, Morgan Kaufmann, 2008.

 - S. Kilts, “Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization”, John Wiley & Sons, 2007.
 - A. Jerraya, W. Wolf “Multiprocessor Systems-on-Chips (Systems on Silicon)”, Morgan Kaufmann, 2004.

 - S. Churiwala (Ed.), “Designing with Xilinx® FPGAs: Using Vivado”, Springer, 2017.
 - L. Crockett , R. Elliot, M. Enderwitz, R. Stewart, “The Zynq Book: Embedded Processing with the Arm Cortex-A9 on the

Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC”, Strathclyde Academic Media, 2014.
 

Mapa IV - CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / AUDIO AND VIDEO CODING

3.3.1. Unidade curricular:
 CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO / AUDIO AND VIDEO CODING

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando José Formoso de Pinho; 1.5h

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António José Ribeiro Neves, 1.5h

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 

Entender a necessidade do uso de técnicas de codificação de imagem, áudio e vídeo no contexto dos atuais sistemas
de comunicação e sistemas multimédia. 

 Conhecer as principais técnicas de codificação de imagem, áudio e vídeo, assim como os seus principais fundamentos
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(teoria da informação, processamento de sinal). 
 Conhecer as principais normas de codificação de imagem, vídeo e áudio.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand the importance of the image, audio and video coding techniques in the context of the current

communication and multimedia systems.
 Know the main image, audio and video coding techniques, as well as their fundamentals (information theory and signal

processing).
 Know the main image, audio and video coding standards.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Amostragem e quantização. 
 • Representação de sinais no domínio da frequência.

 • Redundância percetual e estatística. 
 • Códigos de comprimento variável. 

 • Compressão baseada em dicionários. 
 • Codificação aritmética. 

 • Codificação preditiva, por transformada e em sub-bandas. 
 • Normas para codificação de imagem, áudio e vídeo. 

 

3.3.5. Syllabus:
 Sampling and quantization.

 Representation of signals in the frequency domain.
 Perceptual and statistical redundancy.

 Variable length codes.
 Dictionary based compression.

 Arithmetic coding.
 Predictive, transform and sub-band coding.

 Standards for image, audio and video coding.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre codificação de

dados, nomeadamente no que se refere a conteúdos multimédia como áudio e vídeo. Os conteúdos programáticos
encontram-se coerentes com estes objetivos na medida em que se começa por introduzir aos alunos os conceitos de
áudio e imagem e o conceito de redundância dos dados, o que efetivamente nos permite termos codificação. Depois
são apresentados os principais algoritmos de codificação de dados e a sua aplicação em imagem/vídeo e áudio e
termina-se com a apresentação das principais normas de codificação de áudio e vídeo.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills on data coding, particularly regarding

multimedia content such as audio and video. The course contents are consistent with these objectives because it
begins by introducing students to the concepts of audio and image and the redundancy concept, which allows us to
effectively encoding data. Then we present the main data coding algorithms and their application in image/video and
audio, and ends with the presentation of the main coding standards for audio and video

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas Teórico-Práticas intercalando períodos expositivos com trabalho experimental em computador. São

desenvolvidas diversas bibliotecas em C/C++ para manipulação de imagem e som, bem como o desenvolvimento de
diversos codificadores para áudio e vídeo. São desenvolvidos três mini-projetos durante o semestre publicamente
apresentados em momento de avaliação agendado para o efeito.

 
Avaliação

 Mista: Mini-Projetos (60%) + Exame Final (40%)
 

Avaliação da docência
 Efetuada mediante a utilização do Sistema de Garantia de Qualidade da Universidade de Aveiro. 

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Lectures.

 Lab classes based on C and C++ programming. 
 

Final Mark:
 Mista: Mini-Projects (60%) + Final Exam (40%)
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Professors Evaluation
 Based on the use of the System for the Quality Guaranty implemented in the University of Aveiro. 

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórica que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os assuntos da
disciplina seguindo-se uma forte componente prática onde os alunos são levados a aplicar os conhecimentos teóricos
apresentados sob a forma de implementação em software de diversos codificadores de áudio e vídeo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methods used are consistent with the objectives of the course due to the fact that students are exposed to

a theoretical component that allows them to gain basic knowledge on the content of discipline followed by a strong
practical component where students are taken to apply the theoretical knowledge presented developing several
implementation in software of audio and video codecs.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Material de ensino mais importante

 • Slides das aulas Teórico-Práticas
 • Guiões da componente prática

 • D. Salomon. Data compression - the complete reference, Springer, 2007.
 

Material de ensino complementar
 • S. Haykin, B. Van Veen. Signals and Systems. John Wiley, 1999. 

 • K. Sayood. Introduction to data compression, Morgan Kaufmann, 2006.
 

Mapa IV - Identificação de Sistemas / System Identification

3.3.1. Unidade curricular:
 Identificação de Sistemas / System Identification

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Telmo Reis Cunha

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Alexandre Manuel Moutela Nunes da Mota

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A obtenção de modelos matemáticos que mimetizam o comportamento de sistemas físicos é fundamental em

engenharia. Tais modelos possibilitam a simulação, a análise, o projeto e o controlo de sistemas usando, para tal, um
conjunto de ferramentas matemáticas e computacionais. Nesse sentido, a unidade curricular Identificação de Sistemas
visa dotar os alunos do conhecimento sobre as principais técnicas de determinação de modelos matemáticos de
sistemas físicos, sendo os seguintes os correspondentes objetivos de aprendizagem:

 - Identificar diferentes abordagens de modelação de sistemas.
 - Conhecer e saber utilizar as técnicas de determinação dos parâmetros dos modelos comportamentais paramétricos

lineares.
 - Conhecer e utilizar técnicas de determinação de modelos não paramétricos.

 - Conhecer as principais formulações gerais de modelos não lineares.
 - Ter a noção de modelo linear nos parâmetros e respetivas implicações.

 - Entender os vários métodos de extração de modelos não lineares.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In engineering it is fundamental to obtain mathematical models that mimic the behavior of physical systems. Such

models permit the simulation, the analysis, the design and the control of systems, using a set of mathematical and
computational tools. In this sense, the subject System Identification intends to give the students the knowledge over the
main techniques for determining mathematical models for physical systems, being the follow the respective learning
objectives:

 - To identify distinct approaches of system modeling.
 - To know and to use the techniques for parameter extraction of linear parametric behavioral models.

 - To know and to use the techniques for obtaining non parametric models.
 - To know the main general nonlinear model formulations.

 - To have the notion of linear in the parameters model, and its implications.
 - To understand the various methods of extraction of nonlinear models.
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3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Modelação e Tipos de Modelos

 - Modelação física e modelação comportamental – descrição e propriedades.
 - Modelos paramétricos e não paramétricos.

 2. Técnicas de Identificação de Modelos Comportamentais Lineares
 - Estimação de modelos paramétricos.

 - O papel do método dos mínimos quadrados.
 - Estimação de modelos não paramétricos.

 - Estimação no domínio do tempo e da frequência.
 - Estimação de parâmetros em modelos estocásticos.

 3. Modelos Não Lineares
 - Modelos não lineares estáticos e dinâmicos.

 - Formulações gerais: série polinomial, redes neuronais.
 - Modelos simplificados.

 - Seleção e configuração dos modelos não lineares.
 4. Técnicas de Identificação de Modelos Não Lineares

 - Noção de modelo linear nos parâmetros.
 - Aplicação do método dos mínimos quadrados.

 - Importância do condicionamento da matriz de regressão.
 - Métodos de otimização não linear e sua aplicação na determinação de modelos não lineares.

 - Exemplos de aplicação.
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Modeling and Types of Model

 - Physics-based and behavioral modeling – description and properties.
 - Parametric and non-parametric models.

 2. Identification Techniques for Linear Behavioral Models
 - Estimation of parametric models.

 - The role of least squares.
 - Estimation of non-parametric models.

 - Time and frequency domain model estimation.
 - Parameters estimation in stochastic models.

 3. Nonlinear Models
 - Static and dynamic nonlinear models.

 - General formulations: polynomial series, neural networks.
 - Simplified models.

 - Selection and configuration of nonlinear models.
 4. Identification Techniques of Nonlinear Models

 - Notion of linear-in-the-parameters model.
 - Application of the least squares method.

 - Importance of the regression matrix conditioning.
 - Nonlinear optimization methods and their application in determining nonlinear models.

 - Application examples.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A matéria lecionada de acordo com os conteúdos programáticos apresentados, devidamente encadeada, leva a que os

alunos atinjam os objetivos pretendidos nesta disciplina, com correspondência direta entre a matéria e os objetivos de
aprendizagem. Assim, a parte inicial da matéria visa apresentar aos alunos as abordagens de modelação física e
comportamental, assim como os principais tipos de modelos, indo ao encontro do primeiro objetivo de aprendizagem.
Seguidamente, a matéria do capítulo 2 prepara os alunos para as técnicas de determinação dos parâmetros de
modelos lineares determinísticos e estocásticos, paramétricos e não paramétricos, atingindo-se, assim, o segundo e
terceiro objetivos de aprendizagem. Finalmente, os capítulos 3 e 4 apresentam as formulações gerais de modelos não
lineares e as respetivas técnicas de extração dos parâmetros, assim como a noção de modelo linear nos parâmetros,
colmatando os três últimos objetivos de aprendizagem.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The lectured material, following the presented syllabus, adequately entangled, leads the students to fulfill the desired

learning objectives of this subject, with a direct correspondence between that material and those objectives. In the
initial part, the students are presented with the physics-based and behavioral modeling approaches, along with the main
types of models, in accordance with the first learning objective. Then, the material in chapter 2 prepares the students
for the techniques for determining the parameters of linear deterministic and stochastic models, and for parametric and
non-parametric models, reaching this way the second and third listed objectives. Finally, chapters 3 and 4 present the
general modeling formulations for nonlinear models and the respective parameter extraction techniques, as well as the
notion of linear-in-the-parameters model, fulfilling the three last listed learning objectives.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia de ensino:

 - Exposição da matéria nas aulas teórico-práticas.
 - Resolução de exercícios de índole prática e teórico-prática nas aulas.

 - Utilização de ferramentas da aplicação MATLAB para resolução de exercícios.
 - Utilização dos equipamentos didáticos do Laboratório de Controlo do DETI para a verificação na prática dos conceitos

teóricos lecionados;
 - Execução de trabalhos pelos alunos.

 - Esclarecimento de dúvidas.
 

Metodologia de avaliação:
 - avaliação contínua dividida pelos relatórios de três trabalhos (3 valores para cada) e pela realização de dois testes

teórico-práticos realizados em duas aulas (valendo 5.5 valores cada um).
 - É exigida nota mínima de 7.0 valores (na escala de 0 a 20) na componente teórico-prática (constituída pelos dois

testes teórico-práticos).
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Teaching method:

 - Material presentation in the theoretical-practical classes.
 - Solving exercises of practical and theoretical-practical nature, in the classes, reflecting the knowledge acquired in the

material exposition stage.
 - Using MATLAB tools for exercise solving.

 - Using the didactic equipment of DETI’s Control Laboratory for verifying, in practice, the lectured theoretical concepts;
 - Execution, by the students, of practical assignments, as an application of the lectured materials.

 - Clarification of student’s doubts.
 

Evaluation methodology:
 - continuous evaluation, divided through the reports of the three practical works (3 points each), and two theoretical-

practical tests in the classes (5.5 points each).
 - a minimum grade of 7.0 points (in the scale from 0 to 20) is required for the theoretical-practical component

(constituted by the two theoretical-practical tests).
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O método de ensino é coerente com os objetivos de aprendizagem pois permite aos alunos adquirir os conhecimentos

desejados nesta unidade curricular. Assim, através da exposição dos conteúdos de base teórica, durante as aulas, é
apresentada aos alunos, de uma forma coerente e consistente, a matéria constituinte de cada tópico do programa,
sendo também apresentado e explicado o encadeamento dos vários tópicos constituintes do programa da disciplina.
Para que os alunos possam ver e averiguar a aplicabilidade da matéria lecionada são resolvidos exercícios práticos e
teórico-práticos nas aulas da unidade curricular. Estes exercícios, que muitas vezes recorrem a casos práticos reais,
foram devidamente preparados para ilustrar de forma clara a aplicabilidade da matéria lecionada. São também
utilizadas, nas aulas práticas, ferramentas de software dedicadas à identificação de sistemas, através da aplicação
MATLAB. Importante é, também, a utilização de equipamentos físicos reais, existentes no Laboratório de Controlo do
DETI, para a verificação prática dos conceitos apresentados. Finalmente são atribuídos trabalhos aos alunos, para que
possam aplicar a matéria lecionada (e melhor entender a sua aplicabilidade).

 A avaliação atribui a cotação de 11 valores para a componente de aquisição dos conhecimentos lecionados
(componente teórica / teórico-prática) e 9 valores para a componente de aplicação desses conhecimentos, sendo esta
uma ponderação coerente com os objetivos a atingir na unidade curricular.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching method is coherent with the learning objective as it allows the students to acquire the desired knowledge

in this subject. Through the exposition of the theoretical based material, in the classes, it is presented to the students, in
a coherent and consistent way, the material that constitutes each topic of the program, being also presented and
explained the entanglement between the various topics considered. For the students to observe the applicability of the
lectured materials, practical and theoretical-practical exercises are presented and solved in the practical classes.
These exercises, which in many cases resort to real practical cases, were properly prepared to clearly illustrate the
applicability of the lectured materials. In the classes are also used software tools dedicated to system identification,
through the MATLAB application. It is also important the use of the real systems that are available in DETI’s Control
Laboratory, for the practical verification of the lectured topics. Finally, work assignments are given to the students, so
they can apply the lectured materials (and to better understand their applicability).

 The evaluation sets 11 points to the component regarding the acquisition of lectured knowledge (theoretical and
theoretical-practical component) and 9 points to the component regarding the application of such knowledge, being this
distribution coherent with the objectives that are expected to be achieved in this subject.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Lennart Ljung, System Identification: Theory for the User, 2nd Ed., Prentice Hall, 1999.

 - R. Pintelon, and J. Schoukens, System Identification: A Frequency Domain Approach, IEEE Press, 2001.
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- Lennart Ljung, and Torkel Glad, Modeling of Dynamical Systems, Prentice Hall, 1994.
 - Oliver Nelles, Nonlinear System Identification, Springer Verlag, 2001.

 

Mapa IV - Processamento de Sinais Biomédicos / Biomedical Signal Processing

3.3.1. Unidade curricular:
 Processamento de Sinais Biomédicos / Biomedical Signal Processing

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Ana Maria Tomé

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que os estudantes se familiarizem com a natureza e diversidade dos sinais fisiológicos (e.g. EMG, EEG,

ECG), que aprofundem os conhecimentos teóricos na área do processamento digital de sinal e os valorizem em
competências de projeto, nomeadamente em relação aos processos de aquisição de sinal fisiológico,
condicionamento, filtragem, análise e representação da informação relevante associada. A frequência desta unidade
curricular permitirá aos estudantes a utilização esclarecida de técnicas e tecnologias de processamento de sinal
fisiológico, potenciando não só a sua aplicação a objetivos de diagnóstico, terapia ou reabilitação.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course presents concepts of digital signal processing in the context of biomedical engineering applications. It

covers principles and algorithms for processing both deterministic and random signals. Major signal processing topics
include data acquisition, frequency domain analysis, filtering, sampling, time-dependent processing, linear prediction,
basic probability and signal detection. The course provides the student with practical training and experience in applying
these signal processing techniques to real physiological signals through projects.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Exemplos de Sinais biomédicos ( electrocardiograma,electroencefalograma, electromiograma, etc).

 - Remoção de artefactos e interferências
 * Ultilização de filtros lineares para remover interferências fora da banda. Tipos de filtros (de resposta impulsional finita

e infinita). Especificação dos filtros na frequência e as características das função de transferência.
 * Filtros óptimos e adaptativos.

 * Separação dos sinais em componentes Principais e Independentes.
 - Deteção de Eventos

 * ECG: Ondas PL, Q e R.
 * EEG: ritmos cerebrais (alfa, beta etc). Eventos em sinais EEG de epilepsia.

 - Análise dos sinais na frequência
 * Periodograma (o uso de janelas)
 * Caracterização do espectro de potência

 + Exemplos com o sinal EEG
 - Modelação de Sinais Biomédicos

 * Modelos paramétricos
 

3.3.5. Syllabus:
 - Examples of Biomedical Signals (electrocardiogram, heart sound signal, electroencephalogram and so on).

 - Artifact Removal
 -Aplication of linear Filters to remove interferences in frequency. Types of filters (Infinite impulse response and finite

response filters) . Specifications in frequency domain and the transfer functions.
 - Optimal and Adaptive filters.

 - Separation of Mixtures of Components. Independent and Principal Component Analysis.
 -Detection of Events 

 ECG: P, Q and R waves 
 EEG: brain rythms. Spike and Wave in epileptic EEG.

 -Frequency Analysis 
 Periodogram (the use of windows)

 Measures Derived from Power Spectra 
 Spectral Analysis of EEG.

 -Modelling Biomedical Signals
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Point Processes. Parametric System Modelling.
 Cardiac rhythm. Heart Rate Variability.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Tendo como pré-requisito que os alunos tenham adquirido conceitos básicos de sistemas lineares invariantes no

tempo (tempo discreto), de variáveis aleatórias e probabilidades, esta unidade curricular tem por objectivo aprofundar
os conhecimentos sobre técnicas que visam a manipulação dos sinais de forma a extrair informação relevante ao
diagnóstico.

 Assim, a disciplina está focada nos aspectos práticos relacionados com implementação e utilização dos conceitos
fundamentais já adquiridos em disciplinas anteriores mas também serão abordados tópicos avançados como sejam
técnicas de decomposição de sinais baseadas em sub-espaços, processamento estatístico e estimação.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Assuming that the students had been introduced to basic concepts of linear invariant systems and its analysis tools

and random variables and probabilities , this curricular unit intends to reinforce the knowledge of the techniques to
perform signal manipulation in order to extract relevant information.

 Therefore, this curricular unit will be focused on the application of the concepts to practical applications as well as the
introduction of more advanced topics like sub-space decomposition techniques and spectral estimation.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino baseia-se em aulas teórico-práticas e aulas práticas. As primeiras incluem:

 
1) A apresentação teórica e ilustração dos conteúdos da unidade curricular. Os conceitos teóricos apresentados são
ilustrados através da realização de problemas.

 2) As aulas práticas envolvem a realização de trabalhos experimentais usando MATLAB (ou outro pacote de software
de utilização livre). Sendo previstos dois tipos de trabalhos: o primeiro grupo com guiões e, a parte final mais orientada
ao projecto.

 * Laboratórios de trabalho experimental com guiões em que o enunciado visa ilustrar partes específicas relevantes do
conteúdo teórico.

 * Na parte final do semestre estão previstas sessões de laboratório em que os alunos resolvem problemas mais
específicos, como por exemplo:

 + Separação do sinal ECG do feto do sinal ECG da mãe.
 + Deteção de uma crise epilética num sinal de EEG.

 
A avaliação é constituída por com duas componentes: exame final e trabalhos de laboratório.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is based on theoretical-practical classes and practical classes. The former include:

 1) The theoretical presentation and illustration of the course content
 The presented theoretical concepts are illustrated through the realization of problems

 2)The labs involve carrying out experimental work using MATLAB (or other free software package)
 It is provided two types of work: the first group with guided tasks and the final part more oriented to project work.

 Experimental lab work guided by detailed steps intended to illustrate specific topics with relevant theoretical content.
 At the end of the semester are scheduled laboratory sessions in which the students solve specific problems, such as:

 Separation of ECG signal mother's from the ECG signal fetus.
 Detection of an epileptic crises from the EEG signal.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Nas aulas teórico-praticas soluções algébricas de problemas simples são discutidas para ilustrar os conceitos mais

relevantes. Começando por problemas cuja solução depende da especificação de sistemas lineares e invariantes no
tempo. Em seguida, e explorando a impossibilidade de aplicar os sistemas lineares em problemas onde se pretende a
separação de sinais que ocupam a mesma banda de frequência, ilustram-se as vantagens dos sistemas adaptativos
ou a utilização de métodos que manipulam vários sinais.

 Outro aspecto relevante é a extração de características temporais (picos) ou de características na frequência.
 Os trabalhos práticos permitem a aplicação a sinais reais destes conceitos.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In theoretical-practical classes algebraic solutions to simple problems are discussed to illustrate the most relevant

concepts. Starting with problems whose solution depends on the specification of linear and time invariant systems.
Then, and exploring the impossibility of implementing linear systems in problems where you want the separation of
signals that occupy the same frequency band, to illustrate the advantages of adaptive systems and the use of methods
that handle multiple signals. Another relevant aspect is the extraction of temporal features (peaks) or frequency
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characteristics.The practical works, allows the application to real signals of these concepts.
 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis – Wiley- IEEE PRESS (2015)

 

Mapa IV - Reconhecimento de Padrões / Pattern Recognition

3.3.1. Unidade curricular:
 Reconhecimento de Padrões / Pattern Recognition

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Ana Maria Tomé

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os principais objectivos do curso visam a introdução de técnicas de reconhecimento de padrões com exemplos de

aplicação na área de visão e engenharia biomédica. O conteúdo cobre os problemas de extração de características,
redução de dimensão, classificação e agrupamento. A cadeia de desenvolvimento de um sistema de reconhecimento
de padrões é introduzida: da identificação do problema ao teste e validação do sistema. As principais competências a
desenvolver são

 
- Identificação das fases de desenvolvimento de um sistema de classificação.

 - Extração, validação e normalização de características (features).
 - Familiarização com as técnicas supervisionadas e não-supervisionadas para detectar padrões nos dados.

 - Capacidade de implementar pequenos sistemas.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Introduces the fundamentals of statistical pattern recognition with examples from computer vision and biomedical

applications. The course covers algorithms for projec¬tions, and clustering and classification of data. Emphasis is
placed on the pattern recognition application development process, which includes problem identification, concept
development, algorithm selection, system integration, and test and validation.

 -Understand the concept of a pattern and the basic approach to the development of pattern recognition algorithms
 - Understand and apply methos for pre-processing, feature extraction and selection to multivariate data

 -Understand and apply supervised and unsupervised classification methods to detect and characterize patterns in real-
world data.

 - Develop prototype pattern recognition algorithms that can be used to study algorithm behavior and performance.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Introdução ao reconhecimento de padrões.

 - Teoria de Decisão Bayes
 - Máxima-verosimilhança e estimação de parâmetros

 * Método da Máxima- verosimilhança
 * EM- Esperança- Maximização

 * Dados sequenciais e Cadeias de Markov
 - Técnicas não-paramétricas

 * Estimação não paramétrica da distribuição de probabilidade . Método de Parzen.
 - Técnicas Discriminativas

 * Métodos baeados na distância (Os vizinhos mais próximos)
 * Funções de discriminante linear 

 * Redes Neuronais
 - Extração de Características 

 - Técnicas não supervisionadas. SOM e aprendizagem competitiva.
 

3.3.5. Syllabus:
 - Introduction to patterns and pattern recognition

 - Bayes Decision theory
 - Maximum-Likelihood and Bayesian parameter estimation 

 * Maximum-likelihood estimation
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* Expectation Maximization
 * Sequential data and Hidden Markov Models

 - Non-parametric techniques
 * Density estimation

 - Discriminative Methods
 *Distance based mathods ( template matching)

 *Linear Discriminant Functions
 * Neural Networks

 - Feature Extraction and Selection
 - Unsupervised pattern detection (clustering). Self- Organized Maps and competitive learning.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Tendo como pré-requisito que os alunos tenham adquirido conceitos básicos probabilidades e alguma experiência em

na manipulação de sinais e imagens, esta unidade curricular apresenta as técnicas que permitem tomar decisões
baseadas nos parâmetros extraídos dos sinais e imagens.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Assuming that the students had been introduced to signals and images. This curricular unit intends to introduce

techniques that allow to take decisions using the relevant features extracted from the raw signals or images.
Furthermore, this curricular unit will be focused on the application of the concepts to practical applications.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino baseia-se em aulas teórico-práticas e aulas práticas. As primeiras incluem:

 - A apresentação teórica e ilustração dos conteúdos da unidade curricular
 - Os conceitos teóricos apresentados são ilustrados através da realização de problemas. Serão também

disponibilizados problemas para os alunos resolverem em casa. Como não há aulas de problemas a assistência aos
alunos na sua resolução é feita nos horários de dúvidas ou durante as sessões laboratoriais.

 - As aulas práticas envolvem a realização de trabalhos experimentais usando MATLAB (ou outro pacote de software de
utilização livre)

 A avaliação é constituída por com duas componentes: exame final e trabalhos de laboratório.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is based on theoretical-practical classes and practical classes. The former include:

 1) The theoretical presentation and illustration of the course content
 The presented theoretical concepts are illustrated through the realization of problems. They will also be available for

students to solve problems at home. As there are no classes of problems, the assistance to the students in their
resolution is performed during the laboratory sessions or in tutorial sessions

 2) The classes involve carrying out experimental work using MATLAB (or other free software packages).
 The assessment is achieved with the two components.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e competências a serem adquiridos pelos

estudantes. Os conteúdos programáticos incluem os fundamentos do reconhecimento padrões bem como técnicas
específicas que conferem aos estudantes a capacidade de selecionar de forma crítica o método apropriado a utilizar
para resolver problemas em engenharia. Ao mesmo tempo, os estudantes serão capazes de interpretar e analisar o
comportamento das técnicas e os resultados.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus was defined such that the student could achieve competences in the development of pattern recognition

systems. The fundaments of decision theory as well as specific pattern recognition theory are presented. The student
will be then able to select suitable method to solve specific problems in biomedical engineering. The interpretation of
results and the validation of the systems are also competences that will be trained.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Pattern Recognition (3rd ed) ,Academic Press, 2006

 - R. O. Duda, PL. E. Hart and D. G. Stork, Pattern Classification (2nd ed) John Wiley & Sons, 2000
 

Mapa IV - VISÃO POR COMPUTADOR/COMPUTER VISION

3.3.1. Unidade curricular:
 VISÃO POR COMPUTADOR/COMPUTER VISION
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3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António José Ribeiro Neves, 1.5h

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Paulo Miguel de Jesus Dias, 1.5h 

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O principal objetivo dos sistemas de visão por computador é um dia serem capazes de processar informação visual de

modo semelhante ao sistema visual humano. Entre outras capacidades, o sistema visual humano permite reconhecer
pessoas e objetos, navegar em ambientes complexos não conhecidos à priori e inferir características de objetos como
dimensão e distância. 

 A unidade curricular de Visão por Computador tem como objetivo principal permitir ao aluno entender a necessidade do
uso de técnicas de visão por computador e conhecer os principais algoritmos necessários para o desenvolvimento de
um sistema de visão por computador. O aluno deverá no final da unidade curricular ser capaz de sugerir e implementar
soluções baseadas em visão por computador que podem ser aplicadas em vários domínios da sociedade.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand the need for computer vision algorithms and their applications.

 Know the main existing steps and algorithms in computer vision.
 Be able to suggest and implement computer vision solutions for a specific problem.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Perceção, aquisição e representação de imagem e vídeo

 Calibração de câmaras digitais e sistemas de visão por computador
 Visão 3D

 Processamento de imagem de baixo nível
 Processamento de vídeo

 Deteção de objetos e extração de caraterísticas. 
 

3.3.5. Syllabus:
 Objectives and applications of computer vision

 Image formation, digital cameras and digital images
 Camera calibration

 Stereo imaging
 3D data processing

 Low level image processing
 Edges and contours

 Segmentation
 Feature detection and matching

 Object detection
 Structure from motion

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre visão por

computador, nomeadamente no que se refere a processamento de imagem e calibração de câmaras. Os conteúdos
programáticos encontram-se coerentes com estes objetivos na medida em que se começa por introduzir aos alunos os
conceitos de câmaras e imagem digital, o que efetivamente nos permite termos sistemas de visão por computador.
Depois são apresentados os principais algoritmos para processamento de imagem e a sua aplicação em problemas
reais.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills on computer vision, particularly regarding

image processing and camera calibration. The course contents are consistent with these objectives because it begins
by introducing students to the concepts of digital cameras and images concepts, which allows us to effectively develop
computer vision systems. Then we present the most important algorithms for image processing and their application in
real problems.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas Teórico-Práticas intercalando períodos expositivos com trabalho experimental em computador. São

desenvolvidos diversos programas em C/C++ para processamento de imagem e calibração de câmaras, bem como o
desenvolvimento de diversas soluções para problemas de visão por computador. É desenvolvido um projeto durante
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as últimas semanas do semestre publicamente apresentados em momento de avaliação agendado para o efeito.
 

Avaliação
 Mista: Componente prática (60%) + Exame Final (40%)

 
Avaliação da docência

 Efetuada mediante a utilização do Sistema de Garantia de Qualidade da Universidade de Aveiro. 
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Lectures.

 Lab classes based on C and C++ programming. 
 

Final Mark:
 Mista: Practical component (60%) + Final Exam (40%)

 
Professors Evaluation

 Based on the use of the System for the Quality Guaranty implemented in the University of Aveiro. 
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os alunos são

expostos a uma componente teórica que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os assuntos da
disciplina seguindo-se uma forte componente prática onde os alunos são levados a aplicar os conhecimentos teóricos
apresentados sob a forma de implementação em software de diversos sistemas de visão por computador.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methods used are consistent with the objectives of the course due to the fact that students are exposed to

a theoretical component that allows them to gain basic knowledge on the content of discipline followed by a strong
practical component where students are taken to apply the theoretical knowledge presented developing several
implementations of computer vision problems.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Material de ensino mais importante

 Slides das aulas Teórico-Práticas
 Guiões da componente prática

 Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer-Verlag London, 2011
 

Material de ensino complementar
 Making Things See, Greg Borenstein, O’Reilly 2012

 Learning OpenCV: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library, Gary Bradski, Adrian Kaehler, O’Reilly 2012
 Machine vision: Theory, algorithms, practicalities, E. R. Davies, Morgan Kaufmann 2005.

 Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Prentice Hall, 2007.
 Image Processing: Analysis and Machine Vision, Milan Sonka et al., Chapman & Hall, 2007.

 

Mapa IV - Comunicações Ópticas / Optical Communications

3.3.1. Unidade curricular:
 Comunicações Ópticas / Optical Communications

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Mário José Neves de Lima, 1.5h

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 António Luís Jesus Teixeira, 1.5h

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 •Estudar a estrutura dos tipos básicos de fibras ópticas e compreender o processo de propagação de luz em fibra, bem

como os principais fenómenos lineares e não-lineares associados;
 •Estudar os princípios de funcionamento e características dos principais componentes de um sistema de

comunicações por fibra óptica (SCFO): laser, amplificador óptico (EDF, Raman, SOA), fotodetectores (PIN, APD;
 •Modulação em intensidade (directa vs externa);
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•Modulador Mach-Zhender: Formatos de modulação avançados (amplitude e fase);
 •Tecnologias e arquiteturas básicas das redes ópticas de acesso de próxima geração.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 -Study the structure of the basic types of optical fibers and understand the light propagation process on cylindrical

waveguides, as well the main linear and non-linear phenomena associated;
 -Study the operation basics, fundamentals and characteristics of the main components involved in a fiber-optic

communication system (FOCS): laser, optical amplifier (EDF, Raman, SOA), photodetectors (PIN, APD);
 -Amplitude modulation (direct vs external);

 -Modulador Mach-Zhender: Advanced modulation formats (amplitude and phase);
 -Basic technologies and architectures for next generation access passive optical networks.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Fibras ópticas

 • Propagação mono-/multi-modo
 • Fenómenos lineares (perdas-power budget, dispersão-bitrate x distância)

 • Fenómenos não-lineares
 • Tipos de fibras

 Emissores ópticos – LED, LASERs
 • Funcionamento, características e fenómenos associados

 • Modulação em amplitude (directa vs externa)
 Receptores ópticos

 • Conceitos gerais e características
 • PIN vs APD

 • Deteção directa (c/ ou s/ pré-amp) vs deteção coerente
 Formatos de modulação

 • Mach-Zehnder modulator (MZM)
 • Formatos (tx, rx e características)

 Amplificadores ópticos (AO)
 • Conceitos gerais

 • Estrutura e princípio de funcionamento de diferentes AOs: EDFA, Raman, SOA
 • Comparação AOs estudados

 

3.3.5. Syllabus:
 Optical fiber
 mono-/multi-mode propagation

 Linear phenomena (Losses-power budget, Dispersion-bitrate x distance)
 Non-linear phenomena

 Fiber types
 Optical sources – LED, LASERs

 Basics, caracheristics and associated phenomena
 Intensity modulation (direct vs external)

 Optical receivers
 Basics, caracheristics and associated phenomena

 PIN vs APD
 Direct detection (w/ or wo/ pre-amp) vs coherent detection

 Modulation formats
 Mach-Zehnder modulator (MZM)

 Formats (tx, rx e characteristics)
 Optical amplifiers (OA)

 Basics
 Structures and operation of different OAs: EDFA, Raman, SOA

 OAs comparison
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A cadeira de Comunicações óticas cobre os conceitos fundamentais e arquiteturas utilizadas atualmente nas redes de

transporte e acesso, e também nas de próxima geração. As competências adquiridas nesta cadeira permitem aos
futuros engenheiros entender as limitações físicas dessas redes, e efetuar o seu projeto, tendo em vista a sua
otimização.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The course covers the main concepts and topologies used nowadays in core and access optical networks, and also on

the next generation optical networks. The competences acquired in the course will allow the future engineers to
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understand the main physical limitations in those networks, and design them properly, aiming their optimization.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 • Aulas teóricas para exposição dos conteúdos
 • Aulas teórico-práticas para consolidação da aprendizagem

 • Aulas práticas / laboratório para desenvolvimento dos trabalhos
 Avaliação

 • Avaliação discreta, 2 testes (60%)
 • 1 trabalho prático de pesquisa/laboratorial(40%)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Metodology:

 -Theoretical classes: Exposition by the lecturers of the topics listed in the syllabus.
 -Theoretical/practical classes: resolution of illustrative design problems.

 -Practical /Lab, to make some experiments in the lab.
 

Grade
 2 theoretical exams (60%)

 1 practical/simulation (or experimental) work (40%)
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Como referido anteriormente, o tempo das aulas é dividido por aulas de exposição, aulas para resolução de exercícios

e ainda de aulas em laboratório, onde os alunos desempenham diversas tarefas para consolidação dos conceitos
ensinados. Por outro lado, o trabalho de pesquisa desenvolvido, que pode ser de análise de simulações ou
experimental, permite adquirir as competências necessárias para um futuro engenheiro na área das comunicações
óticas.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 As referred the classes may be oriented to exposition of the theoretical issues, resolution of exercises and laboratory,

for the students to develop several tasks to consolidate the learned concepts. On the other hand, the research work
developed, either simulation or lab work, allow to consolidate the necessary competences for a future
telecommunications engineer.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, 3rd ed., McGraw-Hill, 2000.

 • Govind PL. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, 3rd ed., John Wiley&Sons, 2002.
 • R. Ramaswami, K. N. Sivarajan, Optical Networks, 2nd ed., Morgan Kaufmman, 2002.

 • Govind PL. Agrawal, Lightwave Technology: Components and Devices, John Wiley&Sons, 2004.
 • Josep Prat, Next-Generation FTTH Passive Optical Networks, Springer, 2008.

 • I. Tomkos et al., Towards Digital Optical Networks, Springer, 2009.
 • Kazovsky et al.,Broadband Optical Access networks, John Wiley&Sons, 2011.

 

Mapa IV - Comunicação Sem Fios / Wireless Communications

3.3.1. Unidade curricular:
 Comunicação Sem Fios / Wireless Communications

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Adão Paulo Soares da Silva

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Atílio Manuel da Silva Gameiro

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se com esta disciplina que o aluno seja capaz de identificar e compreender os principais requisitos,

limitações e parâmetros envolvidos no dimensionamento de um link de comunicação sem fios, e com base nesses
conhecimentos ser capaz de compreender os sistemas existentes e os de próxima geração bem como propor soluções
para futuros sistemas. Outro aspeto crucial desta disciplina é a componente prática cujo objetivo é o aluno solidificar
os conhecimentos adquiridos na componente teórica. São implementados no MatLab/Simulink links de comunicação
sem fios, em que ambos os terminais estão equipados com múltiplas antenas, baseados nas especificações do
sistema 4G e nos futuros sistemas de 5ª geração.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended with this course that the student is able to identify and understand the main requirements, limitations and

parameters involved in the design of a wireless communication link, and based on this knowledge be able to understand
the existing systems and the next generation, as well as propose solutions for future systems. Another crucial aspect of
this course is the lab component whose objective is to solidify the knowledge acquired in the theoretical component.
Wireless communication links, where both terminals are equipped with multiple antennas, based on the specifications
of the 4G system and future 5th generation systems are implemented in MatLab / Simulink software.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1) Introdução

 
2) Revisão de conceitos básicos 

 2.1) Modelo de Canal
 2.2) Técnicas de acesso múltiplo

 2.3) Desempenho
 

3)…Redes de acesso sem Fios
 3.1) Tipos de redes sem fios (celulares; WLANs, WSNs)

 3.2) O problema do acesso ao meio
 Funções / camadas envolvidas

 Técnicas de multiplexagem vs acesso aleatório
 3.2) Técnicas de acesso múltiplo baseadas em multiplexagem: 

 Aspetos fundamentais da tecnologia CDMA
 Tecnologia OFDM e variantes

 3.4) Comparação das várias técnicas de acesso múltiplo em sistemas celulares
 

4) Sistemas com antenas múltiplas
 

5) Sistemas Cooperativos
 

6) Sistemas Comerciais e Tendências Futuras
 6.1) Sistema LTE de 4ª geração

 6.2) Comunicações na banda das ondas milimétricas

3.3.5. Syllabus:
 1) Introduction

 
2) Review of Basic Concepts 

 2.1) Channel Model
 2.2) Multiple Access Techniques

 2.3) Performance
 

3)…Wireless Access Networks
 3.1) Types of wireless networks (cellular, WLANs, WSNs)

 3.2) The problem of access to the environment
 Functions / layers involved

 Multiplexing vs. random access techniques
 3.2) Multiple access techniques based on multiplexing: 

 Key aspects of CDMA technology
 OFDM technology and variants

 3.4) Comparison of multiple access techniques in cellular Systems
 

4) Multiple Antenna Systems 
 

5) Cooperative Systems
 

6) Commercial Systems and Future Trends
 6.1) 4th Generation LTE System

 6.2) Millimeter waveband communications
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos o curso aborda vários temas fundamentais:

 Inicialmente é feita uma introdução aos sistemas celulares e uma revisão de alguns conceitos importantes para se
compreender os capítulos seguintes. De seguida são apresentados as principais técnicas de acesso múltiplo. São
depois apresentados os conceitos de um sistema MIMO, em que os terminais estão equipados com múltiplas antenas.
Este conceito é absolutamente crucial nos sistemas de próxima geração. São também apresentados sistemas
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cooperativos, fundamentais em determinados cenários sem fios, para aumentar e fiabilidade dos sistemas. Finalmente
é apresentado um sistema comercial, nomeadamente os sistema de 4º geração o LTE, fundamental para os alunos
perceberem como se especifica uma sistema real com base nos conceitos teóricos dados nos capítulos anteriores.
Serão também apresentadas as principais tendências para os futuros sistemas, nomeadamente as comunicações da
banda das ondas milimétricas. 

 Todos estes conceitos teóricos são aplicados pelos alunos na implementação e validação de sistemas de links de
comunicação em Matlab, o que permite atingir os objetivos da unidade curricular.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to achieve the objectives the course addresses several key topics:

 Initially an introduction to the cellular systems is made and a revision of some important concepts to understand the
following chapters. The main multiple access techniques are also presented. Then the concepts of a MIMO system are
discussed, where the terminals are equipped with multiple antennas. This concept is absolutely crucial in next
generation systems. Cooperative systems, fundamental in certain wireless scenarios, are also presented to increase
the reliability of systems. Finally, a commercial system is presented, namely the 4th generation LTE system,
fundamental for students to understand how a real system is specified based on the theoretical concepts given in the
previous chapters. It will also present the main trends for future systems, namely millimeter waveband
communications.

 All these theoretical concepts are applied by the students in the implementation and validation of wireless
communication link systems in Matlab, which allows to achieve the objectives of the curricular unit.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto da UC é 35h, sendo do tipo TP. As aulas terão 2 componentes:
 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e

resolução de alguns problemas ilustrativos.
 Aulas práticas/laboratório cobrindo alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos em

Matlab relacionados com os conteúdos teóricos.
 

Avaliação:
 A avaliação será do tipo Discreto. Existirão 3 (t1-t3) momentos de avaliação, 2 (t1-t2) durante o semestre (nas aulas de

natureza mais práticas) e um na época de exames (t3). Pesos: t1-25%, t2-25%, t3-50%.
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of contact hours of the UC is 35 hours, being type TP. The classes will have 2 components:
 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting the theoretical concepts and

solving some illustrative problems.
 Practical classes / laboratory covering some concepts given in theoretical classes. Practical work is done in Matlab

related to the theoretical contents.
 

Evaluation:
 The evaluation will be of the discrete type. There will be 3 (t1-t3) evaluation moments, 2 (t1-t2) during the semester (in

the practical based classes) and one at the regular exam time (t3). Weights: t1-25%, t2-25%, t3-50%.
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objectivos de aprendizagem a UC está dividida em três componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica onde são apresentados os conceitos e as ferramentas que permitem os alunos
perceberem o projeto de sistemas de comunicações sem fios. Nestas aulas os alunos são incentivados a participarem
ativamente na discussão dos temas e na resolução de problemas ilustrativos.

 Uma componente prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a resolução
eficiente de diversos problemas concretos. Serão implementados em Matlab vários links de comunicações,
nomeadamente sistemas baseados no OFDM, links com múltiplas antenas, sistemas cooperativos, etc. Todos estes
link serão implementados com base no parâmetros usados nos atuais sistema de comunicações sem fios. 

 Uma componente de apoio, onde os alunos podem expor as suas dúvidas de ambas as componentes. 
 A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objetivos de aprendizagem, uma vez que

combina os aspetos teóricos com uma forte componente prática. 
 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to achieve the learning objectives, the UC is divided into three fundamental components:

 A theoretical exposition component that presents the concepts and tools that allow students to understand the design of
wireless communication systems. In these classes, students are encouraged to participate actively in the discussion
themes and solve illustrative problems.

 A practical component, where the students apply the knowledge obtained in the theoretical component, for the efficient
resolution of various concrete problems. Multiple communications links will be implemented in MATLAB, such as OFDM
based systems, links with multiple antennas, cooperative systems, etc. All of these links will be implemented based on
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the parameters used in the current wireless communications system.
 A support component, where students can express their doubts about both components.

 The combination of these components effectively achieves learning objectives, since it combines the theoretical
aspects with a strong practical component.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 A. Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.
 D. Tse and PL. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005.

 Harri Holma and Antti Toskala, LTE for UMTS OFDMA and SC-FDMA based radio access, John Wiley & Sons, 2010.
 K. J. Ray Liu, Ahmed K. Sadek and Weifeng Su, Cooperative Communications and Networking, Cambridge University

Press 2009. 
 

Mapa IV - Ecosistemas de Informação e Comunicação / Information and Communication Ecosystems

3.3.1. Unidade curricular:
 Ecosistemas de Informação e Comunicação / Information and Communication Ecosystems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Aníbal Manuel de Oliveira Duarte | T:0/TP:3/OT:0

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final desta disciplina espera-se que os estudantes possuam uma visão integrada e coerente sobre os actuais

ecosistemas de informação e comunicação:
 - Tecnologias.

 - Modelos de operação e negócio.
 - Comportamento dos utilizadores.
 - Dinâmica dos mercados.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 At the end of this course students are expected to have an integrated and coherent view of current information and

communication ecosystems:
 - Technologies.

 - Models of operation and business.
 - User behavior.

 - Market dynamics.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1) Panorâmica dos actuais ecosistemas de informação e comunicação:

 - Estrutura;
 - Organização;

 - Actores principais;
 2) Efeitos de rede no mundo actual:

 - Redes sociais.
 - Redes comerciais.

 - Redes profissionais.
 3) Ferramentas para o estudo dos ecosistemas de informação e comunicação:

 - Teoria dos grafos.
 - Teoria dos jogos.

 - Inteligência artificial.
 4) Mercados e interacções nas redes

 - Modelos de mercados com intermediários.
 - Relações de poder e capacidade negocial nas redes.

 5) Redes de informação: o caso da web
 - Estrutura da web.

 - Mecanismos de busca.
 - Mecanismos de publicidade.

 6) Dinâmica das redes
 - Efeitos epidémicos.
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- Efeitos virais.
 - Externalidades e internalidades.

 

3.3.5. Syllabus:
 1) Overview of current information and communication ecosystems:

 - Structure;
 - Organization;

 - Main actors;
 2) Network effects in today's world:

 - Social networks.
 - Commercial networks.

 - Professional networks.
 3) Tools for the study of information and communication ecosystems:

 - Theory of graphs.
 - Theory of games.
 - Artificial intelligence.

 4) Markets and interactions in networks
 - Market models with intermediaries.

 - Power relations and negotiation capacity in networks.
 5) Information networks: the case of the web

 - Web structure.
 - Search engines.

 - Advertising mechanisms.
 6) Network dynamics

 - Epidemic effects.
 - Viral effects.

 - Externalities and internalities.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos foram seleccionados e organizados em função dos objectivos de aprendizagem e das

competências a serem adquiridas pelos estudantes.
 Em termos concretos:

 - Garante-se uma cobertura abrangente das matérias necessárias para a compreensão dos actuais ecosistemas de
informação e comunicação.

 - Proporciona-se um conhecimento sólido sobre as tecnologias, os modelos de operação e negócio, o comportamento
dos utilizadores e a dinâmica dos mercados associados aos actuais ecosistemas de informação e comunicação

 
Deste modo os conteúdos programáticos garantem um posicionamento coerente face aos objectivos da unidade
curricular.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus was selected and organized according to the learning objectives and the competences to be acquired by

the students.
 In concrete terms:

 - Comprehensive coverage of the subjects needed to understand current information and communication ecosystems
is ensured.

 - A solid knowledge of technologies, operating and business models, user behavior and the dynamics of the markets
associated with the current information and communication ecosystems

 
In this way the syllabus contents ensure a coherent positioning in relation to the objectives of the curricular unit.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A disciplina está organizada em sessões de trabalho semanais com a duração de 3 horas.

 A maioria dos materiais é apresentada recorrendo a estudos de caso. Por norma, a parte inicial de cada sessão aborda
aspectos conceptuais. A segunda parte desenrola-se em torno de desafios concretos onde se tenta aplicar ou
consolidar os conceitos previamente apresentados.

 Os alunos são incentivados a desenvolver os estudos de caso em condições de elevada autonomia, estimulando a
recolha de informação, a problematização dos desafios, a formulação de hipóteses de solução.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The course is organized in weekly work sessions lasting 3 hours.

 Most of the materials are presented using case studies. As a rule, the initial part of each session addresses conceptual
aspects. The second part is based on concrete challenges where we try to apply or consolidate the previously
presented concepts.

 Students are encouraged to develop the case studies under conditions of high autonomy, stimulating the collection of
information, the problematization of the challenges, the formulation of solution hypotheses.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino foram definidas em função dos objectivos de aprendizagem e das competências a serem

adquiridas pelos estudantes. Em termos concretos:
 - Estimula-se a recolha e interpretação de informação que proporcione uma adequada compreensão acerca dos

actuais ecosistemas de informação e comunicação.
 - Proporciona-se contacto com as tecnologias, os modelos de operação e negócio, o comportamento dos utilizadores e

a dinâmica dos mercados associados aos actuais ecosistemas de informação e comunicação
 Deste modo garante-se um posicionamento coerente entre as metodologias de ensino e os objectivos de aprendizagem

da unidade curricular.
 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodologies were defined according to the learning objectives and the competences to be acquired by

the students. In concrete terms:
 - It stimulates the collection and interpretation of information that provides an adequate understanding about the current

information and communication ecosystems.
 - Provides contact with technologies, operating and business models, user behavior and the dynamics of the markets

associated with the current information and communication ecosystems
 This ensures a coherent positioning between the teaching methodologies and the learning objectives of the curricular

unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Networked Life: 20 Questions and Answers, Mung Chiang, 2012, Cambridge University Press.

 - Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World, D. Easley and J. Kleinberg, 2010,
Cambridge University Press.

 

Mapa IV - Introdução aos Sistemas de Radar e Sonar / Introduction to Radar and Sonar Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Introdução aos Sistemas de Radar e Sonar / Introduction to Radar and Sonar Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 João Nuno Pimentel da Silva Matos

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Manuel Neto Vieira

 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Tradicionalmente, os sistemas Radar e Sonar são caros e volumosos e suas áreas de aplicação foram restringidas às

áreas militar, aviação civil, pesca e outras áreas profissionais. Recentemente, com a miniaturização eletrónica e o
crescente poder de processamento dos microprocessadores e FPGAs, as tecnologias de Radar e Sonar tornaram-se
soluções viáveis para aplicações de consumo.

 Neste curso, pretendemos introduzir os conceitos básicos de tecnologias Radar e Sonar voltadas para aplicações de
consumo e mostrar os algoritmos de processamento digital de sinal (PDS) utilizados.

 
No final do semestre, os alunos terão adquirido as seguintes competências:

 • Compreender os princípios básicos de Radar e Sonar.
 • Compreender o projeto dos pulsos usados em Radar/Sonar e as diferentes estratégias de deteção.

 • Projetar sistemas de Radar/Sonar para executar tarefas simples.
 • Conhecimento das aplicações mais recentes das tecnologias de Radar/Sonar.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Traditionally, the Radar and Sonar systems are expensive and bulky and their application areas have been restricted to

military, civil aviation, fishing and other professional areas. Recently, with the electronic miniaturization and increasing
processing power of microprocessors and FPGAs, the Radar and Sonar technologies have become viable solutions for
consumer applications.

 In this course, we intend to introduce the basic concepts of Radar and Sonar technologies for consumer applications
and to show the digital signal processing (PDS) algorithms used.

 
At the end of the semester, students will have acquired the following competencies:

 • Understand the basic principles of Radar and Sonar.
 • Understand the design of the pulses used in Radar / Sonar and the different detection strategies.
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• Design Radar / Sonar systems to perform simple tasks.
 • Knowledge of the latest applications of Radar / Sonar technologies.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Princípios de Radar / Sonar

 Front-ends e antenas para Radar
 Transdutores eletrónicos para Sonar

 Teoria da deteção de sinal e técnicas de PDS
 Efeito Doppler e a função de ambiguidade

 Agregados e MIMO
 

3.3.5. Syllabus:
 Radar / Sonar Principles

 Radar Front Ends and Antennas
 Sonar electronic transducers

 Signal detection theory and DSP techniques
 Doppler effect and the ambiguity function

 Antenna arrays and MIMO
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A exposição inicia-se pela apresentação dos conceitos básicos do problema do Radar. O aluno ficará assim com uma

visão panorâmica dos princípios de funcionamento do Radar, das suas vantagens e limitações e ainda das possíveis
aplicações.

 Seguir-se-ão vários módulos dedicados à transdução de emissão e receção das ondas eletromagnéticas (Radar) e
acústicas (Sonar) tirando partido da similitude entre os dois tipos de ondas.

 A teoria da deteção de sinal em ruído é fundamental para que os alunos consigam compreender os princípios que
estão na base dos sistemas de Radar/Sonar.

 O efeito de Doppler e o conceito de função de ambiguidade são fundamentais para compreender os efeitos do desvio de
frequência na deteção do sinal.

 Uma boa compreensão da teoria por detrás dos agregados de antenas e dos sistemas MIMO é fundamental para
compreender e projetar os sistemas de Radar/Sonar de hoje em dia.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This course begins by presenting the basic concepts of the Radar systems. The student will thus have a panoramic

view of the principles of operation of the Radar, its advantages and limitations and possible applications.
 There will be several modules dedicated to the transduction of emission and reception of electromagnetic waves

(Radar) and acoustic (Sonar) taking advantage of the similarities between the two types of waves.
 The theory of signal-to-noise detection is fundamental so that students can understand the principles underlying the

Radar / Sonar systems.
 The Doppler effect and the concept of ambiguity function are fundamental to understand the effects of frequency

deviation on signal detection.
 A good understanding of the theory behind antenna arrays and MIMO systems is fundamental to understand and design

today's Radar / Sonar systems.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A lecionação será constituída por aulas expositivas dos conceitos mais teóricos e aulas de laboratório onde os alunos

através da realização de trabalhos práticos podem cimentar os conceitos lecionados.
 Durante esta UC, os alunos irão programar sistemas SDR usando o USRP1 e 2 da ETTUS / National Instruments no

laboratório de RF onde está disponível o equipamento de medição de RF. As placas de som e os transdutores de ultra-
sons também estarão disponíveis para experiências de Sonar. A maioria dos algoritmos de PDS serão implementados
no Matlab, mas o LabView e código C podem ser usados.

 Avaliação Teórica: Avaliação por Exame Final (peso de 50%)
 Avaliação Prática: Avaliação por Trabalhos Práticos (peso de 50%)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The lectures will consist of expository classes of the most theoretical concepts and laboratory classes where the

students through the realization of practical work can check the concepts taught.
 During this UC, students will program SDR systems using USRP1 and 2 of ETTUS / National Instruments in the RF

laboratory where the RF measurement equipment is available. Sound cards and ultrasound transducers will also be
available for Sonar experiments. Most DSP algorithms will be implemented in Matlab, but LabView and C code can be
used.

 Theoretical Assessment: Final Exam Assessment (50% weight)
 Practical Assessment: Assessment by Practical Work (weight of 50%)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&… 146/175

As aulas de laboratório onde os alunos podem testar com sinais reais os sistemas de Radar/Sonar usando sistemas de
aquisição, permitem uma melhor compreensão dos conceitos uma vez que os alunos poderão realizar com grande
facilidade um grande número de testes.

 Também será promovido dentro da componente prática a realização de um trabalho em grupo de maior fôlego para que
os alunos possam tomar contacto (e avaliados) com todas as fases de projeto de um sistema de Radar/Sonar.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Lab classes where students can test real-time Radar / Sonar systems using acquisition systems allow a better

understanding of the concepts since students can easily perform a large number of tests.
 It will also be promoted within the practical component the accomplishment the development of Radar/Sonar system so

that the students can make contact (and evaluated) with all the phases of the design of such systems.
 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Skolnik, M. I. (2009). Introduction to Radar Systems. New York (Vol. 1081).

https://doi.org/10.1017/CBO9780511608117.001 
 Blackstock, D. T., & Atchley, A. a. (2001). Fundamentals of Physical Acoustics. The Journal of the Acoustical Society of

America, 109(4), 1274. https://doi.org/10.1121/1.1354982 
 Li, J., & Stoica, PL. (2009). MIMO Radar Signal Processing. John Wiley & Sons, Inc.

 Levanon Nadav, & Mozeson, E. (2004). Radar Signals. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc. 
 

Mapa IV - Redes de Acesso / Access Networks

3.3.1. Unidade curricular:
 Redes de Acesso / Access Networks

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Aníbal Manuel de Oliveira Duarte | T:0/TP:3/OT:0

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final desta disciplina espera-se que os estudantes tenham alcançado os seguintes objectivos de aprendizagem:

 1) Tenham uma visão integrada e coerente sobre as actuais redes de acesso.
 2) Tenham uma compreensão abrangente acerca das tecnologias fundamentais das modernas redes de acesso.

 3) Sejam capazes de levar a cabo, de forma autónoma ou em equipa, projectos de engenharia das redes de acesso.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 At the end of this course students are expected to have achieved the following learning objectives:

 1) Have an integrated and coherent vision about current access networks.
 2) Have a comprehensive understanding of the fundamental technologies of modern access networks.

 3) Be able to carry out, independently or in a team, access networks engineering projects.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1) Panorâmica das actuais redes de acesso:

 - Estrutura;
 - Organização;

 - Modelos de negócio;
 2) Tecnologias fundamentais das modernas redes de acesso:

 - Dos meios físicos;
 - Dos processos de rede;

 - Da provisão de serviços;
 3) Engenharia das redes de acesso:

 - Concepção, dimensionamento e planeamento;
 - Avaliação económica e financeira;

 - Operação e controlo de desempenho;
 4) Tendências de evolução

 

3.3.5. Syllabus:
 1) Overview of current access networks:

 - Structure;
 - Organization;
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- Business models;
 2) Basic technologies of modern access networks:

 - Physical media;
 - Network processes;

 - Provision of services;
 3) Access network engineering:

 - Design, dimensioning and planning;
 - Economic and financial evaluation;
 - Operation and performance control;
 4) Evolution trends

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos foram seleccionados e organizados em função dos objectivos de aprendizagem e das

competências a serem adquiridas pelos estudantes.
 Em termos concretos:

 - Garante-se uma cobertura abrangente das matérias necessárias para a compreensão da estrutura e organização,
tecnologias de suporte, standards e modelos de negócio das redes de acesso. 

 - Proporciona-se um conhecimento sólido sobre as práticas de engenharia das redes de acesso (concepção,
dimensionamento, planeamento, previsão, avaliação económica e financeira de soluções de rede, etc).

 Deste modo os conteúdos programáticos garantem um posicionamento coerente face aos objectivos da unidade
curricular.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Syllabus items were selected and organized according to the learning objectives and the competences to be acquired

by the students.
 In concrete terms:

 - They ensure a comprehensive coverage of the necessary subjects to necessary to understand the structure and
organization, technologies, standards and business models of access networks.

 - They provide a solid knowledge of the engineering practices of access networks (design, dimensioning, planning,
forecasting, economic and financial evaluation of network solutions, etc.).

 In this way the syllabus contents ensure a coherent positioning in relation to the objectives of the curricular unit..
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A disciplina está organizada em sessões de trabalho semanais com a duração de 3 horas.

 A maioria dos materiais é apresentada recorrendo a estudos de caso. Por norma, a parte inicial de cada sessão aborda
aspectos conceptuais. A segunda parte desenrola-se em torno de desafios concretos onde se tenta aplicar ou
consolidar os conceitos previamente apresentados.

 Os alunos são incentivados a desenvolver os estudos de caso em condições de elevada autonomia, estimulando a
recolha de informação, a problematização dos desafios, a formulação de hipóteses de solução e a sua análise técnica e
económica.

 Ao longo do semestre são efectuadas 2 visitas de estudo (central local de um operador de rede fixa, site de uma base
station de um operador móvel). Em ambos os casos as visitas são acompanhadas por técnicos de engenharia das
empresas de acolhimento que partilham alguns dos seus desafios profissionais com os alunos.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The course is organized in weekly work sessions lasting 3 hours.

 Most of the materials are presented using case studies. As a rule, the initial part of each session addresses conceptual
aspects. The second part is based on concrete challenges where we try to apply or consolidate the previously
presented concepts.

 Students are encouraged to develop case studies under conditions of high autonomy, stimulating information gathering,
problem-solving challenges, formulating solution hypotheses and their technical and economic analysis.

 During the semester 2 study visits are made (local central of a fixed network operator, site of a base station of a mobile
operator). In both cases the visits are accompanied by engineering engineers from the host companies who share
some of their professional challenges with the students.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino foram definidas em função dos objectivos de aprendizagem e das competências a serem

adquiridas pelos estudantes. Em termos concretos:
 - Estimula-se a recolha e interpretação de informação que proporcione uma adequada compreensão acerca da

estrutura e organização, tecnologias de suporte, standards e modelos de negócio das redes de acesso. 
 - Proporciona-se contacto com as práticas de engenharia das redes de acesso (concepção, dimensionamento,

planeamento, previsão, avaliação económica e financeira de soluções de rede, etc).
 Deste modo garante-se um posicionamento coerente entre as metodologias de ensino e os objectivos de aprendizagem

da unidade curricular.
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3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The course is organized in weekly work sessions lasting 3 hours each.

 Most of the materials are presented using case studies. As a rule, the initial part of each session addresses conceptual
aspects. The second part is about concrete challenges in order to apply or to consolidate previously presented
concepts.

 Students are encouraged to develop the case studies under conditions of high autonomy, stimulating the collection of
information, the problematization of the challenges, the formulation of solution hypotheses and their technical and
economic analysis.

 During the semester 2 study visits are made (local central of a fixed network operator, site of a base station of a mobile
operator). In both cases the visits are accompanied by engineering engineers from the host companies who share
some of their professional challenges with the students.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Communication Networks : Fundamental Concepts and Key Architectures, Ed. 2, Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja,

2003, McGraw-Hill HE.
 - Fundamentals of Telecommunications. Roger L. Freeman, 1999 Roger L. Freeman, John Wiley & Sons, Inc.

 - Understanding Changing Telecommunications: Building a Successful Telecom Business, Anders Olsson, 2004, John
Wiley & Sons, Inc..

 - The Essential Guide to Telecommunications, 4th ed., Annabel Z. Dodd, 2010, Prentice Hall.
 

Mapa IV - Redes Sem-fios / Wireless Networks

3.3.1. Unidade curricular:
 Redes Sem-fios / Wireless Networks

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Atílio Gameiro

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Objetivos:

 A disciplina cobre os aspectos fundamentais de conceção de redes sem fios, desde celular a redes de sensores
passando por redes locais. É objetivo que o aluno compreenda os requisitos e limitações fundamentais nos diferentes
tipos de redes, que adquira conhecimentos detalhados acerca dos sistemas existentes e seja confrontado com os
desafios e alternativos que se colocam para os futuros sistemas.

 
Competências:

 Conhecimentos que permitam compreender e intervir nas redes sem fios existentes Competência que permitam
também intervir em atividades de desenvolvimento e planeamento de novos sistemas.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Objetives:

 The course covers the fundamental aspects of wireless networks, from cellular to wireless LANa and encompassing
sensor and ad-hoc networks

 It is objective that a student understands the main requirements and options for wireless networks that may dictate a
given choice of topology

 It is objective that the students masters the basic aspects of existing systems and also understands the challenges for
the future.

 
Competencies:

 • Ability to identify and understand the main requirements, issues, limitations, parameters and components used in the
design of wireless networks

 • Ability to understand the rationale for the solutions adopted in existing and emerging systems
 • Increased sensibility to cutting-edge topics in future wireless / mobile systems, translated in the capacity to participate

in the development and proposal of new techniques aiming to answer the goals foreseen for future systems.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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1. 1 Introdução às redes sem fios
 1.1. Breve resenha do desenvolvimento das comunicações sem fios

 1.2. Classificação de sistemas e redes sem fios
 1.3. Organismos de normalização

 2. Modelos para redes sem fios
 2.1. Toplogias de redes

 2.2 Redes sem fios como canais com interferência
 2.3 Desempenho da camada física – Princípios e abstracção

 2.4 Capacidade de Sistema – limites para as diferentes topologias
 3 O problema do acesso e gestão de recursos

 3.1 Revisão de acesso ao meio em redes cabladas – CSMA-CD
 3.2 As diferenças tradicionais WLAN - Celular

 3.3 Os problemas do canal radio na transposição de protocolos para redes cabladas
 3.4 WLAN – O conceito RTS/CTS

 4 Redes celulares
 4.1. Definição do conceitos fundamentais e terminologia associada

 4.2. Arquitetura da rede celular
 3.3. Protocolos e procedimentos em redes celulares

 5. WLAN /WPAN’s
 6. Mobilidade na Camada de Rede

 7. Tendências, desafios e tecnologias emergentes
 

3.3.5. Syllabus:
 1 Introduction to wireless networks

 1.1. History overview
 1.2. Classification of wireless networks

 1.3 Standardization bodies
 2.Wireless Network Models

 2.1. Topologies of wireless networks
 2.2 The wireless network as an interference channel

 2.3 Abstraction of link performance for networking
 2.4 Bounds in the system capacity of the different topologies

 3 The problem of access to the network and resource management
 3.1 Review of medium access in wired LANs – CSMA-CD

 3.2 The key traditional differences in WLANs vs cellular
 L2 procedures for access & temporary hold vs L1-L3 for multiplexing and radio link control

 3.2 The issues in transposing CSMA-CD to the wireless environment
 Hidden, exposed teminals, near far effect, duplexing

 3.3 WLAN – The concept of RTS/CTS
 

4 Cellular networks 
 

5. WLAN /WPAN’s
 

6. Mobility at the network layer
 

7. Emerging technologies and trends
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Uma visão integrada das redes sem fios, necessária para poder participar no desenvolvimento de novas soluções

exige o domínio de três aspetos:
 • Identificação de como topologia e natureza dinâmica das redes sem fios diferem das redes cabladas. 

 • Arquiteturas e opções básicas para transmitir informação com fiabilidade através de um meio adverso e topologia
dinâmica. 

 • Compreender como o facto de termos uma rede nos pode afastar, se se pretender eficiência global, de um projeto
ponto a ponto.

 O programa da disciplina foi, como referido nas secções anteriores, concebido para focar esses três aspetos e dotar
os alunos de conhecimentos específicos, ao mesmo tempo que se procura incutir uma perspetiva crítica.

 Uma segunda componente da disciplina foca tecnologias emergentes, requerendo trabalho de pesquisa por parte dos
alunos. A junção das duas componentes permite alcançar os objetivos de uma disciplina que fornece conhecimentos
sólidos ao mesmo tempo que fomenta uma capacidade prospetiva.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 An integrated vision of wireless communication networks, requires mastering and understanding of three fundamental

aspects:
 • Understanding how the mobile medium associated with the dynamic topology requires a network design approach
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that drastically shifts from a wired solution
 • The architectures and basic options allowed for the reliable transmission information over a dynamic / variable

medium and changing topology.
 • The understanding that when efficiently designing a network we depart from a point to point link and that additional

aspects have to be considered to achieve a system efficient design exploiting the network effect.
 Furthermore the course includes a second component dealing with emerging techniques and new paradigms that are

covered through students presentations as part of their work assignments or The junction of these two components
allows to achieve the goals of a course providing solid know-how about the basics while fostering a capacity foresight.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Lecionação

 Componente 1: Aulas expositivas dos tópicos listados no "Conteúdo programático". Tal inclui a exposição e explicação
dos conceitos teóricos bem como a resolução de problemas práticos ilustrativos. 

 Componente 2: Trabalho prático de simulação visando alguns dos tópicos específicos apresentados nas aulas
expositivas. Na edição 2011-12 tal ficou a parte de protocolos de acesso ao meio. Trabalho desenvolvido nas aulas com
acompanhamento do docente embora também exija trabalho fora do horário letivo. Trabalho termina num relatório ao
qual deve estar associado o "script" desenvolvido .

 Componente 3: Trabalho de pesquisa realizado pelos alunos acerca de técnicas / conceitos emergentes na área de
comunicações sem fios, sendo as aulas destinadas à discussão e terminando num relatório e apresentação para toda
a turma.

 
Avaliação:. 

 Existem 3 elementos para avaliação, 
 Trabalho prático: 20-30%

 Trabalho de pesquisa: 20-30%
 Exame final: 40-60%

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Lecturing

 • Component 1 - Exposition by the lecturers of the topics listed in the syllabus. This includes exposition and explanation
of the theory as well as the resolution of illustrative design problems.

 • Component 2 Simulation practical work covering some of the topics lectured in components 1. The practical work
ends with a report to which a running version of the programming script developed must be associated

 • Component 3 - Research work done by the students on emerging concepts/ techniques that are discussed in the
classes and ending with a written report and final presentation.

 Grading
 • 40-60% Final exam

 • 20-30% Simulation work developed during the classes 
 • 20-30% Report and presentation about literature research on emerging topics

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objetivo desta disciplina é proporcionar visão abrangente e atualizada dos requisitos e técnicas utilizadas /

promissoras para o projeto de redes sem fios. 
 Tal requer a exposição a conceitos teóricos fundamentais bem estabelecidos, o que é fornecido pela componente 1 da

disciplina, mas também requer capacidade prospetiva para entender os desafios e as técnicas mais promissoras para
lidar com eles.

 Esta última competência é adquirida pela conjugação da componente 1, onde se procura expor os conceitos de uma
forma causal, com a componente 2. Nesta última pretende-se incutir aos alunos uma atitude ativa devendo realizar um
trabalho de pesquisa acerca de tópicos emergentes e devendo compreender quais os desafios que se levantam as
limitações das técnicas clássica na resolução desses problemas o que está a ser proposto e tentar classificar o que é
mais promissor. 

 A coerência do programa combinando uma parte mais passiva de absorção de conhecimentos sólidos com a segunda
parte ativa, permite na nossa opinião alcançar os objetivos de ter uma visão integrada mas não dogmática que permite
entender o presente e ser capaz de participar no desenvolvimento do futuro

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The goal of this course is to provide an updated vision of requirements and techniques used in wireless networks.

 This requires exposure to fundamental concepts, which is covered by component 1, but also some foresight ability to
understand the challenges and what may turn out to be the future techniques.

 This competency is achieved by the combination of component 1, with the component 2. In the latter the aim is to instill
students with a proactive attitude by having them to do literature research about emerging topics, understand what
challenges arise, what is currently being proposed and make a classification on how promising the different solutions
look.

 The coherency of the program combining a more passive part, with an active one allows to achieve the objectives of
having an integrated non dogmatic view, enabling an understanding of the present and participation in the development
of the future.
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3.3.9. Bibliografia principal:
 Apontamentos teóricos para a disciplinas 

 Slides Teóricos
 

Lawrence Harte LTE - Network, Services, Technologies, and Operation, Althos Books
 

Adrian Scrase, LTE, The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice, Wiley
 

Pierre Lescuyer and Thierry Lucidarm, Evolved Packet System (EPS): The LTE and SAE Evolution of 3G UMTS
 

J. Schiller, Wireless Networks, Artech House 2010.
 

J. Zander, Radio Resource Management for Wireless Networks, Artech House 2001
 

Mapa IV - Simulação de Sistemas de Comunicação / Simulation of Communication Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Simulação de Sistemas de Comunicação / Simulation of Communication Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto (3.0 h Teórico-Práticas / semana)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O principal objetivo desta disciplina é dotar os alunos de capacidade de analisar e dimensionar sistemas de

comunicação com o recurso à simulação numérica. No âmbito da engenharia das telecomunicações, frequentemente,
esta é a única forma de análise possível, pois a modelação analítica obriga à criação de modelos demasiado simplistas
que usualmente não descrevem o sistema com o necessário rigor. A simulação numérica exige um conjunto de
conhecimento abrangentes que vão desde a modelação física, à teoria dos sinais, à programação, à análise estatística,
e à teoria da informação, que no âmbito desta disciplina serão integrados, de forma a dotar os alunos das necessárias
competências para modelar sistemas de comunicação complexos. Os alunos ganharão também um conjunto de
competências que lhes permitirão analisarem estatisticamente os resultados obtidos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main goal of this course is to develop in the students the ability to analyze and design communication systems

using numerical simulation tools. In the field of telecommunications engineering, this is often the only form of analysis
possible, since analytical modeling forces the creation of overly simplistic models that usually do not describe the
system with the required accuracy. Numerical simulation requires a comprehensive set of knowledge ranging from
physical modeling, signal theory, programming, statistical analysis, and information theory, which will be integrated
within this course to give to the students the necessary skills to model complex communication systems. Students will
also gain the necessary competences to statistically analyze the obtained results.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 

1- Introdução à simulação numérica em telecomunicações
 Introdução a análise de desempenho em telecomunicações
 O computador digital e a simulação numérica, computabilidade e complexidade

 
2- Metodologias de modelação e simulação 

 Fundamentos de modelação de sistemas físicos
 Plataformas e ambientes de simulação

 
3 Representação dos sinais e dos sistemas

 Representação dos sinais no domínio do tempo e da frequência
 Sistemas lineares e não-lineares

 O equivalente passa-baixo
 Discretização de sinais e sistemas

 Representação de sistemas complexos usando diagramas de blocos
 

4 Simulação de sistemas invariantes no tempo
 Resposta impulsional e função transferência
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Interligação de sistemas lineares
 Simulação de sistemas não-lineares

 
5 – Simulação de sistemas estocásticos

 
6 – Análise de resultados e estimativas de desempenho

 
7 – Modelação e simulação de sistemas de comunicação (análise de sistemas práticos)

 

3.3.5. Syllabus:
 

1- Introduction to numerical simulation in telecommunications
 Introduction to performance analysis in telecommunications

 The digital computer and numerical simulation, computability and complexity
 

2- Modeling and simulation methodologies 
 Fundamentals of physical systems modelling

 Platforms and simulation environments
 

3 Representation of signals and systems
 Representation of signals in time and frequency domain

 Linear and non-linear systems
 The low-pass equivalent

 Discretization of signals and systems
 Representation of complex systems using block diagrams

 
4 Simulation of time invariant systems

 Impulse response and transfer function
 Interconnection of linear systems

 Simulation of non-linear systems
 

5 – Simulation of stochastic systems
 

6 – Analysis of results and performance estimates
 7 – Modeling and simulation of communication systems (case studies)

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos abordados cobrem de forma abrangente os princípios fundamentais da modelação e simulação de

sistemas de telecomunicações, incluindo a representação dos sinais e a análise estatística dos resultados. Para além
disso a última parte do programa é dedicada à análise de sistemas práticos, onde é feita, sempre que possível, uma
comparação entre resultados da simulação e medições reais, de forma a permitir aos alunos perceberem os desafios
que se colocam quando se pretende simular com rigor sistemas de telecomunicações complexos. Será dado um
enfâse grande ao longo da disciplina ao problema da validação, pelo menos parcial dos modelos numéricos, através da
comparação com resultados analíticos e/ou medições experimentais, assim como à análise estatística dos resultados
obtidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents covered cover the fundamental principles of modeling and simulation of telecommunication systems,

including signal representation and statistical analysis of results. In addition, the last part of the program is devoted to
the analysis of practical systems, where a comparison between simulation results and real measurements is made
whenever possible, to allow the students to understand the challenges that arise when simulating complex
telecommunications systems. A great emphasis will be given to the problem validation of numerical models by
comparison with analytical results and/or experimental measurements, as well as the statistical analysis of the results
obtained.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Durante o semestre os alunos terão pelo menos 3 horas de contacto com os professores por semana, acrescidas de

apoio tutorial. Estas horas de contacto serão dedicadas a expor os principais conceitos teóricos, apresentar discutir e
apoiar as tarefas laboratoriais, e discutir e esclarecer alguns assuntos específicos (apoio tutorial).

 
A disciplina tem uma forte componente prática, sendo 60% da nota é relativa à componente prática. Num miniprojecto
inicial os alunos são convidados a simular um sistema invariante no tempo e a fazer a validação dos resultados da
simulação tendo por base resultados analíticos. No miniprojecto 2, os alunos irão analisar um sistema estocástico,
efetuando a análise estatística dos resultados obtidos e validando a simulação tendo por base resultados analíticos. No
projeto final é dado ao aluno um artigo cientifico recente.
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Avaliação:
 

40% TP (Exame final)
 15% TP (Miniprojecto 1)

 15% TP (Miniprojecto 2)
 30% TP (Projeto final)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 During the semester students will have at least 3 hours of contact with teachers per week, plus tutorial support. These

contact hours will be devoted to exposing the main theoretical concepts, presenting discussing and supporting the
laboratory tasks, and discussing and clarifying some specific subjects (tutorial support).

 
The course has a strong practical component, with 60% of the grade being relative to the practical component. In the
first mini-project students are invited to simulate a time-invariant system and to validate simulation results based on
analytical results. In mini-project 2, students will analyze a stochastic system, performing the statistical analysis of the
results obtained and validating the simulation based on analytical results. In the final project, it is given to the students a
recent scientific article.

 Grading:
 

40% TP (Final exam)
 15% TP (Mini-project 1)

 15% TP (Mini-project 2)
 30% TP (Final project)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de ensino está muito centrada no trabalho dos alunos. Os alunos são convidados a resolver problemas

de complexidade crescente, com o recurso a ferramentas numéricas e integrando os conhecimentos teóricos que vão
adquirindo ao longo da disciplina.

 
Todas estas tarefas visam criar nos alunos um forte sentido critico e uma elevada capacidade de saber fazer, e
resolver problemas reais em telecomunicações.

 
Os alunos têm um acompanhamento muito próximo por parte dos docentes da disciplina, através das horas de
contacto, num mínimo de 3 horas por semana, onde são expostos os fundamentos teóricos da disciplina e dado apoio a
todo o trabalho desenvolvido pelos alunos fora das aulas.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching methodology is very focused on the students' work. Students are invited to solve problems of increasing

complexity, using numerical tools and integrating the theoretical knowledge they acquire throughout the course.
 

All these tasks aim to create in students a strong critical sense and a high capacity to know how to do, and solve real
problems in telecommunications.

 
The students have a very close follow-up on the part of the teachers of the discipline, through the contact hours, in a
minimum of 3 hours per week, where they are exposed to the theoretical grounds of the discipline and it is given support
to all the work developed by the students outside the classes.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Michel C. Jeruchim, Philip Balaban, and K. Sam Shanmugan, Simulation of Communication Systems - Modeling,

Methodology and Techniques, Second Edition, Springer, 2000.
 

Mapa IV - Sistemas de Rádio Definidos por Software / Software Defined Radio Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas de Rádio Definidos por Software / Software Defined Radio Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 João Manuel Neto Vieira

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A área de "Software Defined Radio" (SDR) aumenta consideravelmente. Além das habilidades classicamente

associadas ao desenvolvimento de sistemas de telecomunicações, como o projeto de sistemas de processamento
analógico de radiofrequência e o design de antenas, temos:

 • A implementação de algoritmos de processamento de sinal digital em tempo real.
 • O desenvolvimento de sistemas baseados em dispositivos lógicos programáveis (FPGA).

 • O design da interface para dispositivos (ADCs e DACs) com altas taxas de amostragem.
 

Pretende-se também que os alunos pratiquem a programação dos conceitos próprios sistemas SDR operando em
tempo real.

 
No final do semestre, os alunos terão adquirido as seguintes competências:

 • Projeto de sistemas SDR.
 • Compreender os principais desafios dos sistemas SDR e dos desafios de investigação atuais.

 • Compreender o problema da escassez de espectro e das soluções propostas.
 • Programar sistemas SDR em DSP e FPGA operando em tempo real.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The area of "Software Defined Radio" (SDR) greatly increases the complexity of the development of radio systems. In

addition to the skills classically associated with to the development of telecommunications systems, such as the design
of radio frequency radio analog processing systems and the design of antennas, we have:

 • The implementation of Real-Time Digital Signal Processing algorithms at high speeds.
 • The development of systems based on programmable logic devices (FPGA's).

 • The interface design to devices (ADCs and DACs) with high sampling rates.
 

It is also intended that students practice the concepts programming itself SDR systems operating in realtime.
 

At the end of the semester's students will have acquired the following skills:
 • Designing SDR systems.

 • Understand the main challenges of SDR systems and ongoing research lines.
 • Understanding the problem of spectrum scarcity and the proposed solutions

 • Programing SDR systems in DSP and FPGA operating in realtime.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Introdução ao SDR.

 • Sistemas SDR.
 • A arquitetura dos rádios SDR.

 • Teoria da amostragem de sinais passa-banda, filtros e sistemas multicadência.
 • Análise espectral de sinais de banda larga e Spectrum Sensing.

 • Rádio Cognitivo
 • Introdução às arquiteturas dos DSPs e processamento de sinal digital em tempo real.

 • Introdução à arquitetura de FPGAs e sua utilização em PDS / SDR.
 • Projeto de sistemas SDR usando ferramentas baseadas em Simulink / Matlab.

 • Casos de estudo.
 

3.3.5. Syllabus:
 Introduction to SDR.

 • SDR systems.
 • The architecture of SDR radios.

 • Theory of bandpass sampling, filters and multirate systems.
 • Spectral analysis of wideband signals and Spectrum Sensing.

 • Cognitive Radio
 • Introduction to architectures of DSPs and digital signal processing in real-time.

 • Introduction to the architecture of FPGAs and their use in PDS / SDR.
 • SDR system design using tools based on Simulink / Matlab.

 • Case studies.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Neste curso, começaremos por apresentar os princípios subjacentes aos sistemas SDR introduzidos por Joseph

Mitola.
 Uma descrição detalhada dos sistemas de arquitetura SDR será apresentada mostrando que quase todos os rádios

produzidos hoje em dia são SDR.
 Seguir-se-á a teoria da amostragem de sinais passa-banda e como pode ser implementada de forma eficiente em
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FPGA. Os algoritmos de análise espectral e sua implementação como bancos de filtros também serão abordados e
será explicado como podem ser usados para realizar spectrum sensing.

 O problema da escassez de espectro será explicado e algumas das soluções que estão possíveis também serão
abordadas, nomeadamente o conceito de rádio cognitivo, MIMO e outros.

 O problema da implementação em tempo real de algoritmos DSP para SDR será explorado.
 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In this course we will start by presenting the underlying principles behind the SDR systems presented by Joseph Mitola.

 A detailed description of the SDR architecture systems will be presented showing that almost all the radios produced
today are SDR.

 We will continue with some of the sampling theory of band pass signals and how it can be implemented efficiently on
FPGA. Spectral analysis algorithms and their implementation as filter banks will also be addressed and how they can be
used to perform spectrum sensing.

 The problem of spectrum scarcity will be explained and some of the solutions that are being studied will also be
addressed, namely the concept of cognitive radio, massive MIMO and others.

 The problem of the real time implementation of DSP algorithms for SDR will be explored.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A parte inicial de cada aula será mais expositivasendo lecionado os conceitos mais teóricos. A segunda parte das

aulas decorrerá em laboratório, onde os alunos através da realização de trabalhos práticos podem trabalhar os
conceitos lecionados.

 Durante esta UC, os alunos programarão sistemas de SDR usando o USRP1 e 2 da ETTUS / National Instruments no
laboratório de RF onde o equipamento de medição de RF está disponível. A maioria dos algoritmos DSP serão
implementados no Matlab, mas o LabView, o GNU Radio Companion e código C podem ser usados.

 Avaliação teórica: avaliação final do exame (50% de peso)
 Avaliação Prática: Avaliação por Trabalho Prático (peso de 50%)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The lectures will consist of expository classes of the most theoretical concepts and laboratory classes where the

students through the realization of practical work can check the concepts taught.
 During this course the students will program SDR systems using USRP1 and 2 of ETTUS / National Instruments in the

RF laboratory where the RF measurement equipment is available. Most DSP algorithms will be implemented in Matlab,
but LabView, GNU Radio Companion and C code can be used.

 Theoretical Assessment: Final Exam Assessment (50% weight)
 Practical Assessment: Assessment by Practical Work (weight of 50%)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Durante a primeira aula, os alunos entrarão em contato com os conceitos de Rádio Definido por Software. Uma visão

geral da arquitetura interna do dispositivo USRP SDR será dada e cada novo conceito será tratado em aulas futuras,
onde será explicado em detalhes. Desta forma, o aluno compreenderá a necessidade de aprender os tópicos que
seguem a primeira aula. Os alunos também realizarão no final da primeira classe uma experiência de aquisição simples
para ganhar confiança com o hardware USRP.

 Na segunda aula, os alunos são convidados a apresentar uma ideia para um pequeno sistema SDR que eles
implementarão. Eles são encorajados a ligar o tema, sempre que possível, ao seu tema de mestrado. Novas ideias para
projetos também são fornecidas pela professor. Durante as aulas restantes, parte é reservada para ajudar os alunos
com seus projetos.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 During the first class the students will take contact with concepts of Software Defined Radio. A general overview of the

internal architecture of USRP SDR device will be given and each new concept will be linked to futures classes where
the concept will be explained in detail. This way, the student will understand the need to learn the topics that follow the
first class. The students will also perform at the final of the first class a simple acquisition experiment in order to gain
confidence with the USRP hardware.

 On the second class, the students are asked to come up with an idea for a small SDR system that they will implement.
They are encouraged to link, whenever is possible, to their MsC work. New ideas for projects are also provided by the
teacher. During the remaining classes, part of it is reserved for helping the students with their projects.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Skolnik, M. I. (2009). Introduction to Radar Systems. New York (Vol. 1081).

https://doi.org/10.1017/CBO9780511608117.001 
 Blackstock, D. T., & Atchley, A. a. (2001). Fundamentals of Physical Acoustics. The Journal of the Acoustical Society of

America, 109(4), 1274. https://doi.org/10.1121/1.1354982 
 Li, J., & Stoica, PL. (2009). MIMO Radar Signal Processing. John Wiley & Sons, Inc.

 Levanon Nadav, & Mozeson, E. (2004). Radar Signals. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc. 
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Mapa IV - Sistemas Rádio para RFID - IoT / RFID – IoT Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas Rádio para RFID - IoT / RFID – IoT Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal da opção SR-RFID-IOT é fornecer uma visão integrada de soluções de sistemas de comunicação

rádio para transmissão de muito baixo consumo. Nesta disciplina o modelo OSI será explorado tendo em atenção
comunicações RFID, e ainda de banda estreita muito reduzida para aplicações IoT, as temáticas a explorar incluem
arquiteturas de comunicações backscatter e modulações de baixo consumo. Os canais de propagação para estes
sistemas serão ainda estudados nesta problemática e técnicas de transmissão utilizando software defined radio para
estes sistemas serão explorados.

 Pretende-se que o aluno seja capaz de projetar e discutir um sistema de rádio para uma rede de sensores, ou um
sistema RFID, ou para áreas emergentes de transmissão de energia sem fios.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The primary purpose of the SR-RFID-IOT option is to provide an integrated view of radio communication systems

solutions for very low-power transmission. In this discipline the OSI model will be exploited considering RFID
communications, and even narrowband very narrow for IoT applications, the topics to be explored include architectures
of backscatter communications and modulations of low consumption. The propagation channels for these systems will
still be studied and transmission techniques using software defined radio for these systems will be explored.

 It is intended that the student be able to design and discuss a radio system for a sensor network, or an RFID system, or
for emerging areas of wireless power transmission.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Cap 1. Introdução aos sistemas de rádio RFID e IoT

 Conceitos de operação de sistemas rádio passivos
 Conceitos de operação de sistemas rádio semi-passivos

 A fórmula de radar e o conceito de cross-section factor
 

Cap 2. Arquitecturas de transmissão – recepção por backscatter
 Projecto de rádios por backscatter

 Desenvolvimento de rádios semi-passivos com backscatter
 

Cap 3. Leitores de RFID
 Principais conceitos de recepção de RFID

 Desenvolvimento de Software Defined Radios para leitores de RFID e recepção backscatter
 

Cap 4. Transmissão de Energia sem fios no conceito IoT
 Transmissão de Energia para dispositivos IoT e móveis

 
Cap 5. Projecto IoT – Aspectos de camada física

 Conceitos de comunicações Wireless para IoT
 Comunicações Narrow Band

 Balanço de ligação de narrow band e planemanto IoT
 

3.3.5. Syllabus:
 Cap 1. Introduction to RFID and IoT radio systems

 Concepts of operation of passive radio systems
 Concepts of operation of semi-passive radio systems

 The radar formula and the concept of cross-section factor
 

Cap 2. Transmission architectures - backscatter reception
 Radio project by using backscatter

 Development of semi-passive radios with backscatter
 

Cap 3. RFID Readers
 Key concepts of RFID readers

 Software Development Defined Radios for RFID readers and backscatter receivers
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Cap 4. Wireless Transmission in the IoT concept
 Power Transmission for IoT and mobile devices

 
Cap 5. IoT Project - Physical Layer Aspects

 Wireless Communication Concepts for IoT
 Narrow Band Communications

 Narrow band link balance and IoT planning
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos a UC aborda vários temas fundamentais:

 Inicialmente é feita uma introdução aos conceitos fundamentais para o projeto de sistemas de rádio por RFID e IoT. De
seguida são apresentadas as principais arquiteturas de transmissão e receção para IoT e suas arquiteturas
associadas, nomeadamente backscatter e conceitos de wireless power transmission, a disciplina continua com
apresentação de soluções de receção deste tipo de sistemas, nomeadamente implementações por software defined
radio, finalmente as camadas superiores e planeamento de rádio será apresentado para soluções de banda estreita.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the objectives UC addresses several key issues:

 
Initially, an introduction to the fundamental concepts for the design of radio systems by RFID and IoT is made. Following
are the main transmission and reception architectures for IoT and its associated architectures, namely backscatter and
wireless power transmission concepts, the discipline continues with the presentation of solutions of reception of this
type of systems, namely implementations by defined radio software, finally the Higher layers and radio planning will be
presented for narrowband solutions.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de 45,5h, sendo do tipo T e TP. As aulas terão 2 componentes:
 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e

resolução de alguns problemas ilustrativos.
 Aulas práticas/laboratório cobrindo alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos

relacionados com os conteúdos teóricos.
 

Avaliação:
 A avaliação será do tipo Discreto

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of hours of contact per semester of the UC is 45.5h, being of type T and TP. The classes will have 2
components:

 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 Practical classes / laboratory covering some concepts given in theoretical classes. Practical work related to the
theoretical contents is carried out.

 
Evaluation:

 The evaluation will be of the Discreet type
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos de aprendizagem a UC está dividida em 2 componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica onde são apresentados os conceitos e as ferramentas que permitem os alunos
perceberem as limitações e o projeto de sistemas de comunicações RFID e IoT. Nestas aulas os alunos são
incentivados a participarem ativamente na discussão dos temas e sempre que se justifique na resolução de problemas
ilustrativos.

 Uma componente teórico-prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a
resolução eficiente de diversos problemas concretos. 

 A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objetivos de aprendizagem, uma vez que
combina os aspetos teóricos com uma forte componente prática. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the learning objectives the UC is divided into 2 fundamental components:

 A theoretical exposition component that presents concepts and tools that allow students to understand the limitations
and design of RFID and IoT communication systems. In these classes students are encouraged to participate actively in
the discussion of the themes and whenever it is justified in solving illustrative problems.
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A theoretical-practical component, where the students apply the knowledge obtained in the theoretical component, for
the efficient resolution of several concrete problems.

 The combination of these components effectively achieves learning objectives, since it combines the theoretical
aspects with a strong practical component. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Diapositivos das aulas de exposição teórica e guiões das Aulas Práticas.

 
RFID: Radio Frequency Identification (McGraw-Hill Networking Professional) 1st Edition, by Steven Shepard

 

Mapa IV - Sistemas de Comunicação Via Satélite / Satellite Communication Systems

3.3.1. Unidade curricular:
 Sistemas de Comunicação Via Satélite / Satellite Communication Systems

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal da opção Sistemas de Comunicação Via Satélite é fornecer uma visão integrada de soluções de

sistemas de comunicação rádio para comunicação via satélite. Neste sentido serão discutidos os constrangimentos
das comunicações via satélite e ainda conceitos genéricos de projecto e construção de satélites geo estacionários e
pico-satélites.

 Os alunos deverão no fim da disciplina conseguir:
 

- Identificar os blocos mais importantes de um payload de comunicações via satélite
 - Compreender os mecanismos de propagação via satélite

 - Explorar as soluções existentes para satélites geo-estacionários e satélites pico ou nano
 - Discutir técnicas de estabilização de satélites em órbita

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of the Satellite Communication Systems option is to provide an integrated view of radio

communication systems solutions for satellite communication. In this sense, the constraints of satellite
communications will be discussed, as well as generic concepts of design and construction of geo-stationary satellites
and pico-satellites.

 At the end of the course students will be able to:
 

- Identify the most important blocks of a payload of satellite communications
 - Understanding satellite propagation mechanisms

 - Explore existing solutions for geo-stationary satellites and pico or nano satellites
 - Discuss stabilization techniques of satellites in orbit

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução

 • Visao geral
 • Tipos de sistemas de comunicação por satélite

 2. Balanço de Ligação para Comunicações
 • Ruído

 • Antenas
 • Transmissores

 • Propagação e efeito da chuva
 • Receptores, LNAs, Figura de mérito

 • Desempenho total do sistema
 3. Balanço Energético

 4. Mecânica Orbital
 5. Problemas de RF e Licenciamento Espectral

 Atribuições de espectro
 Modulação, multiplexação, acesso múltiplo
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7. Tópicos Adicionais
 Telemetria e rastreamento

 Sistemas de Controlo
 Confiabilidade

3.3.5. Syllabus:
 1. Introduction

 • General Overview
 • Types of Satellite Communications Systems

 2. Communication Link Budgets
 • Noise

 • Antennas
 • Transmitters

 • Propagation and Rain
 • Receivers, LNAs, Figure of Merit

 • Total System Performance
 3. Energy Budgets

 4. Orbital Mechanics
 5. RF and Licensing Issues

 Spectrum Allocations
 Modulation, Multiplexing, Multiple Access

 Spectrum Sharing
 7. Additional Topics 

 • Telemetry and Tracking
 • Spacecraft Control

 • Reliability
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos a UC aborda vários temas fundamentais:

 Inicialmente é feita uma introdução aos conceitos fundamentais para o projeto de sistemas de rádio por Satélite. De
seguida são apresentadas as principais arquiteturas de transmissão e receção para Satélites e suas arquiteturas
associadas, nomeadamente nas antenas e problemas de propagação, a disciplina continua com apresentação de
soluções de receção deste tipo de sistemas, nomeadamente implementações por software defined radio, finalmente as
camadas superiores e planeamento de rádio será apresentado para soluções de banda estreita. Serão ainda
abordados temas energéticos e controlo para os satélites.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to reach the objectives UC addresses several key issues:

 Initially, an introduction to the fundamental concepts for the design of satellite radio systems is made. Following are the
main transmission and reception architectures for Satellites and their associated architectures, namely in antennas
and propagation problems, the discipline continues with the presentation of reception solutions of this type of systems,
namely defined radio software implementations, finally the layers and radio planning will be presented for narrowband
solutions. Energy issues and control of satellites will also be addressed.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia:

 O número total de horas de contacto semestral da UC é de 45,5h, sendo do tipo T e TP. As aulas terão 2 componentes:
 Aulas teóricas de exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos teóricos e

resolução de alguns problemas ilustrativos.
 Aulas práticas/laboratório cobrindo alguns conceitos dados nas aulas teóricas. São efetuados trabalhos práticos

relacionados com os conteúdos teóricos.
 

Avaliação:
 A avaliação será do tipo Discreto

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 Methodology:

 The total number of contact hours per semester of UC is 45.5 hours, being of type T and TP. The classes will have 2
components:

 Theoretical classes of exposition of the programmatic contents. It consists of presenting theoretical concepts and
solving some illustrative problems.

 Practical classes / laboratory covering some concepts given in theoretical classes. Practical work related to the
theoretical contents is carried out.

 
Evaluation:

 The evaluation will be of the Discrete type
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 De forma a se atingir os objetivos de aprendizagem a UC está dividida em 2 componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica onde são apresentados os conceitos e as ferramentas que permitem os alunos
perceberem as limitações e o projeto de sistemas de comunicações via satélite. Nestas aulas os alunos são
incentivados a participarem ativamente na discussão dos temas e sempre que se justifique na resolução de problemas
ilustrativos.

 Uma componente teórico-prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a
resolução eficiente de diversos problemas concretos. 

 A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objetivos de aprendizagem, uma vez que
combina os aspetos teóricos com uma forte componente prática. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In order to achieve the learning objectives the UC is divided into 2 fundamental components:

 A theoretical exposition component that presents concepts and tools that allow students to understand the limitations
and design of satellite communication systems. In these classes students are encouraged to participate actively in the
discussion of the themes and whenever it is justified in solving illustrative problems.

 A theoretical-practical component, where students apply the knowledge obtained in the theoretical component, for the
efficient resolution of several concrete problems.

 The combination of these components effectively achieves learning objectives, since it combines theoretical aspects
with a strong practical component.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Satellite Communications Systems Engineering: Atmospheric Effects, Satellite Link Design and System Performance,

Edition 2
 Louis J. Ippolito, Jr., John Wiley & Sons, 2017

 Satellite Communications, Joseph Pelton, Springer Science & Business Media
 Introduction to Satellite Communication, Third Edition, Bruce Elbert, 2008

Mapa IV - Electrónica de Telecomunicações / Electronics for Telecommunications

3.3.1. Unidade curricular:
 Electrónica de Telecomunicações / Electronics for Telecommunications

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 José Carlos Esteves Duarte Pedro

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Miguel da Silva Cabral

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta disciplina pretende fornecer aos alunos o conhecimento básico necessário à compreensão do funcionamento dos

circuitos electrónicos mais vulgares e distintivos dos sistemas de telecomunicações, sejam eles fixos (cablados), por
fibra óptica ou móveis (rádio). 

Na disciplina, os estudantes adquirirão as seguintes competências:
 - saber identificar os digramas funcionais dos frontends de sistemas cablados, por fibra óptica ou rádio.

 - Compreender o impacto que os diversos circuitos electrónicos têm no desempenho dos sistemas de
telecomunicações.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims at providing the students with the knowledge required to understand the basic electronic circuits used

in telecommunication systems being them for either wireless transceivers, wired networks or fiber optic systems.
 

In this course, the students should acquire the following technical skills:
 - Identify the functional diagrams of most common wireless, wired or optical fiber network frontends.

 - Understand the impact that the various electronic blocks have on the performance of the overall telecommunications
system.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1 – Componentes electrónicos para aplicações em electrónica rápida, em implementação híbrida e monolítica

 2 – Circuitos para transceptores de sistemas de comunicação rádio
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3 – Circuitos para transceptores de sistemas de comunicação cablados ou por fibra óptica
 4 – Malhas de sincronismo de fase (PLLs) e suas aplicações em telecomunicações

 

3.3.5. Syllabus:
 1 – Hybrid and monolithic electronic components for high-speed communications

 2 – Transceiver circuits for narrowband wireless systems
 3 – Transceiver circuits for wideband wired and optical fiber links

 4 – Phase-Locked Loop and its applications
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Ao contrário de uma disciplina dirigida a estudantes cuja área de especialização fosse a electrónica, a Electrónica de

Telecomunicações foi concebida, e dirige-se, a estudantes de um perfil de telecomunicações. Por isso, tem um
conteúdo muito mais alargado que o que se podia esperar de uma disciplina tradicional em electrónica de rádio-
frequência ou electrónica rápida, dando, por exemplo, maior ênfase à análise do circuito ou sistema, que ao seu
projecto. 
Assim se percebe um programa que cobre um vasto conjunto de tópicos, desde os circuitos para os transceptores
fixos ou por fibra óptica (de banda muito larga, multi-oitava) até aos circuitos de rádio-frequência dos sistemas rádio,
algo que seria certamente demasiado ambicioso se se dirigisse a estudantes de electrónica onde a componente de
projecto teria um papel essencial.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Contrary to a course for students whose main field is electronics, this one is intended for students on the field of

telecommunications. Therefore, it is much broader in scope than what could be expected from a course on RF or high-
speed electronics, for example, having an emphasis on system/circuit analysis in detriment to design. Therefore, it
comes without surprise a syllabus full with a broad range of topics, in which we cover transceiver blocks of wired or
optical-fiber (wideband, multi-octave bandwidth) and wireless (narrowband) links, which would certainly be too
ambitious for a regular electronics course devoted to electronic circuit designers.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A disciplina de Electrónica de Telecomunicações é composta por uma parte teórica, e uma parte prática.

 A primeira é suportada por uma série de aulas de cariz expositivo.
 Na segunda os alunos terão que produzir e defender uma pequena dissertação onde se descreve a análise de um

determinado subsistema transceptor. Esse trabalho, a realizar principalmente fora de aulas, será suportado pela
caracterização, em laboratório, de um conjunto exemplificativo de componentes ou subsistemas electrónicos usados
no transceptor. 

Final assessment:
 Componente Teórica (Avaliação Final por Exame escrito individual) 50% (nota mínima = 8.0)

 
Componente Prática (Avaliação Contínua do trabalho laboratorial e da produção e defesa de uma pequena dissertação
realizados por um grupo de 2 alunos)

 50% (nota mínima = 8.0)
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The Electronics for Telecommunications course is composed of a theoretical component and a practical component.

 The first one is imparted through a series of traditional lectures.
 In the practical component the students must produce and defend a small dissertation on the analysis of a particular

transceiver subsystem. This work, to be mostly undertaken as homework, will be supported by the laboratory
characterization of an illustrative sample of electronic components or subsystems used in that transceiver. 

 
Final assessment:

 Theoretical Component (Final Assessment via individual Written Exam) 50% (minimal grade = 8.0)
 

Practical Component (Continuous Assessment of the laboratory work and the small dissertation done by a team of 2
Students) 
50% (minimal grade = 8.0)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O objectivo desta disciplina é proporcionar aos alunos os conhecimentos básicos necessários à compreensão dos

circuitos electrónicos usados numa vasta gama de sistemas de telecomunicações. É, pois, uma disciplina de cariz
essencialmente informativo.

 Para atingir este objectivo, a disciplina será principalmente leccionada com base em aulas expositivas. No entanto,
para ajudar a focar o estudo dos estudantes, a disciplina terá, também, um trabalho realizado extra aulas, onde lhes
será pedida a preparação e defesa de uma pequena dissertação que descreva a análise de um determinado
subsistema transceptor. Este trabalho extra aulas será complementado com um grupo de aulas laboratoriais onde os
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alunos possam ter algum contacto com componentes reais e os seus correspondentes equipamentos de
caracterização e medida. 

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The objective of this course is to provide the students with the tools necessary to understand the electronic circuits

used in a broad range of telecommunication systems. It is, thus, mainly an informative course.
 To fulfill this goal, the course will be mostly imparted through lectures. However, to prevent students from losing focus,

the course will also have a homework in which the students have to play the major role: they will have to produce a
small dissertation in which they will describe the analysis of a particular transceiver subsystem. This homework will be
complemented by a series of laboratory classes where the students can get some contact with real electronic
communication components and their corresponding measurement/characterization equipment. 

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 J. Smith, Modern Communication Circuits, McGraw-Hill, New York, 1986.

 J. Crols e M. Stayaert, CMOS Wireless Transceiver Design, Springer, 1997.
 H. Krauss, C. Bostian e F. Raab, Solid State Radio Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1980.

 

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

D4.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Adão Paulo Soares da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Alexandre Manuel Moutela
Nunes da Mota

Professor Associado
ou equivalente Doutor Electrotecnia 100 Ficha

submetida
Amaro Fernandes de
Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Ana Maria Perfeito Tome Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. Electrotecnica 100 Ficha

submetida
André Ventura da Cruz
Marnoto Zúquete

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Segurança informática 100 Ficha

submetida
Aníbal Manuel de Oliveira
Duarte

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

António Guilherme Rocha
Campos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Electrónica /
Processamento de
Sinal

100 Ficha
submetida

António Joaquim Da Silva
Teixeira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

António Jorge Monteiro
Neves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
António José Nunes
Navarro Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Electrónica & Telecom 100 Ficha

submetida

António José Ribeiro Neves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrónica 100 Ficha

submetida

António Luis Jesus Teixeira Professor Associado
ou equivalente Doutor Eletrotecnia 100 Ficha

submetida
António Manuel Duarte
Nogueira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

António Manuel Melo de
Sousa Pereira

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Engenharia
Electrotécnica /
Electrónica

100 Ficha
submetida

António Manuel Nunes da
Cruz

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Electrónica e

Computadores 100 Ficha
submetida

António Manuel Rosa
Pereira Caetano

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
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Armando Carlos Domingues
Da Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor CTC da Instituição
proponente

Engenharia
Electrotécnica

100 Ficha
submetida

Armando Humberto Moreira
Nolasco Pinto

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Armando José Formoso de
Pinho

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Arnaldo Silva Rodrigues De
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Artur José Carneiro Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Atílio Manuel da Silva
Gameiro

Professor Associado
ou equivalente Doutor Electrotecnia 100 Ficha

submetida
Augusto Marques Ferreira
da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Electrotecnia 100 Ficha

submetida
Carlos Alberto da Costa
Bastos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Daniel Ferreira Polónia
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Engenharia
Eletrotécnica 50 Ficha

submetida

Ernesto Fernando Ventura
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Electrotecnia 100 Ficha
submetida

Filipe Miguel Teixeira Pereira
Da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Iouliia Skliarova Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Paula Cristina Supardo
Machado Marques
Cerejeiras

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

João Nuno Pimentel da Silva
Matos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

João Paulo Silva Barraca Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100 Ficha

submetida
João Pedro Estima de
Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Joaquim Arnaldo Carvalho
Martins

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Eletrotecnia 100 Ficha

submetida

Vitor José Babau Torres Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

José Alberto Gouveia
Fonseca

Professor Associado
ou equivalente Doutor

Engenharia
Eletrotécnica -
Eletrónica

100 Ficha
submetida

José Carlos Esteves Duarte
Pedro

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

José Luis Costa Pinto de
Azevedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Electrotecnia 100 Ficha

submetida

José Luis Vieira Cura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

José Manuel Neto Vieira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

José Rodrigues Ferreira Da
Rocha

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Eng. Eletrotécnica 100 Ficha

submetida

Luis Filipe de Seabra Lopes Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Luis Filipe Mesquita Nero
Moreira Alves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Manuel Alberto Reis de
Oliveira Violas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eletrotecnia 100 Ficha

submetida
Manuel António dos Santos
Barroso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Manuel Bernardo Salvador
Cunha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotecnica 100 Ficha
submetida

Maria Beatriz Alves de
Sousa Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Electrónica 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Pimenta
Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
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Eugénio Alexandre Miguel
Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Mário José Neves De Lima Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Engenharia
Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Miguel Augusto Mendes
Oliveira e Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
Nuno Miguel Gonçalves
Borges De Carvalho

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Electrotecnia 100 Ficha

submetida
Osvaldo Manuel da Rocha
Pacheco

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eletrotecnia 100 Ficha

submetida
Paulo Bacelar Reis
Pedreiras

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge dos Santos
Gonçalves Ferreira

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge Salvador Serra
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Paulo Miguel de Jesus Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eletrotécnia 100 Ficha

submetida
Paulo Miguel Nepomuceno
Pereira Monteiro

Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha

submetida
Pedro Miguel da Silva
Cabral

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha

submetida
Pedro Miguel Ribeiro
Lavrador

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotecnica 100 Ficha
submetida

Pedro Nicolau Faria da
Fonseca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eng. Electrotécnica /

Eng. Informática 100 Ficha
submetida

Pétia Georgieva Georgieva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Engenharia de
Sistemas e Controlo 100 Ficha

submetida

Rui Luis Andrade Aguiar Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia

Eletrotecnica 100 Ficha
submetida

Rui Manuel Escadas Ramos
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Susana de Jesus Mota Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Susana Isabel Barreto de
Miranda Sargento

Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Telmo Reis Cunha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Engenharia
Eletrotécnica e de
Computadores

100 Ficha
submetida

Tomas António Mendes
Oliveira e Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Valeri Skliarov Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Computer science 100 Ficha

submetida

Rute Correia Lemos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
     6850  

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos * / Full time teaching staff *

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 68 99.270072992701

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/43463c72-fc6c-a635-acd4-59ca24901bd9
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/d1ac8590-1481-795c-2c20-59ca24d42704
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/42d4efd0-4100-ea24-5934-59ca2488257e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/cdf595f6-e336-241d-55ce-59ca249256e5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/6b6f6b18-4f38-85d2-9c70-59ca2411935e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/e1fc0214-ecc2-4960-529f-59ca2497bb5c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/8bb4f65e-ab7c-f76a-2998-59ca2458f2ed
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/e51733a7-5cff-1e87-735a-59ca24f7a624
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/7bb0684f-5461-be1e-73a5-59ca2432f29d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/4c99f907-d0c0-c7b5-a0b8-59ca24ee9bf8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/232a4f8c-d01b-0648-915b-59ca244094c9
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/c201bf3f-2797-39b6-42d8-59ca24b38d9f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/80b2b4bc-edfc-f778-9938-59ca248fdf8a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/2ba81801-a72b-4599-10e4-59ca2443e5fe
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/13cafcbe-456b-0489-d019-59ca24d71b84
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/c73ac309-a8c6-b886-731e-59ca24dc590b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/5d2a0db2-8aa7-934b-548e-59ca24bd7a01
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/65b0eee2-effc-e3d4-b89e-59ca24ae200d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/3b27a537-e9dd-5882-4a54-59ca241d4dec
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/efb264f5-a604-44e5-8b5a-59ca2432bd1d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/c6059489-76d9-3d3d-3067-59ca2b54abcb
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/annexId/9bf63040-fb85-2873-cf49-59e086ec4454
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4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado * / Academically qualified teaching staff *

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 68.5 100

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 55.5 81.021897810219 68.5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in the
main areas of the study programme (FTE):

0 0 68.5

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years: 68 99.270072992701 68.5

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 0 0 68.5

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente atualização:
 O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as

alterações da Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, e o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, com as alterações da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, determinam,
respetivamente, nos artigos 74.º-A e 35.º-A, que os docentes estão sujeitos a um regime de avaliação de desempenho
constante de Regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, ouvidas as organizações sindicais.

 No cumprimento legal do acima exposto, a Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo de avaliação baseado na
recolha exaustiva de dados relativos à atividade dos docentes, associado a um processo amplamente participado para
obtenção de resultados rigorosos.

 No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico, promovida a discussão pública e
ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor e publicado em Diário da República a 16 de
agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011. Através do sistema de avaliação desenvolvido é ponderado um conjunto de
indicadores, tendo em consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja: o ensino; a investigação,
criação artística e produção cultural; a cooperação e transferência de conhecimento; e a gestão universitária.

 São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente: os Avaliados, através do fornecimento dos dados e
informações a considerar no processo de avaliação; os Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação,
na audição dos Avaliados da respetiva unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente,
considerados na definição dos próprios perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor, para validação; os
Estudantes, através do Sistema de Garantia de Qualidade do processo de ensino-aprendizagem; o Conselho
Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro (CCADUA), no acompanhamento de todo o
processo; o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através, designadamente, da validação e ou supervisão de
resultados; e o Reitor a quem incumbe supervisionar o processo de avaliação.

 Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática (padua.ua.pt), suportada
por diversos sistemas de recolha de dados já existentes na Universidade (PACO, SGQ) e outras bases de dados
externas (ISI, SCOPUS).

 

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating:
 The University Teaching Career Statutes, Decree-Law n.º 205/2009 of 31st August, modified under Law n.º 8/2010 of

13th May, determine, in Articles 74-A and 35-A respectively, that teaching staff are subject to the constant assessment
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of their activities in accordance with the Regulations approved by each higher education institution after consultation
with the unions. In accordance with this legal requirement, the University of Aveiro has developed an assessment
model based on the exhaustive collection of data relating to the activities of its staff, following a widely participated
process which aimed to achieve the most robust results possible. In the context of the discussion of the Assessment
Regulations project, the Scientific Council was heard, public discussion of the project was promoted, and the unions
were consulted. The Regulations were approved by the Rector of the University and published in the Diário da
República on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. The system of assessment developed takes into account a
number of indicators which cover the different dimensions of staff activities, namely: teaching, research, artistic
creation and cultural production, cooperation with society and technology transfer, and university management.

 Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the data and information to be
considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with the assesses
regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up the profile of each staff member, and
present the finalized proposals to the Rector for validation. The students are also involved in the process, through the
Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating Council for the Assessment of
Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or supervise the results, and finally, the
Rector oversees the whole process.

 An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University of
Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in the UA
(PACO – the academic Portal, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI, SCOPUS).

 

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos:

 No DETI, unidade orgânica responsável pelo curso, existem 13 trabalhadores, em regime de tempo integral, para a
 execução de tarefas administrativas e de apoio às atividades letivas:

 Com funções de coordenação:
 * 1 técnico superior, com a função de coordenador

 Com funções ao nível administrativo:
 * 1 técnico superior

 * 6 assistentes técnicos
 Com funções ao nível técnico e de apoio a atividades laboratoriais:

 * 4 assistentes técnicos
 Com funções de atendimento, portaria e reprografia:

 * 1 assistente técnico
 As qualificações destes trabalhadores são as seguintes:

 * 5 trabalhadores com formação superior (bacharelato, licenciatura ou mestrado em áreas como gestão,
 administração, economia, contabilidade, línguas, novas tecnologias)

 * 7 trabalhadores com o 12º ano de escolaridade
 * 1 trabalhador com Curso Industrial de Montador Eletricista

5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
 In DETI, the organic unit responsible for this degree program, there are 14 full-time employees for dealing with

 administrative tasks and for support to teaching activities:
 With coordination responsibilities:

 * 1 senior technical, with the coordinator role.
 With administrative responsibilities:

 * 2 senior technical.
 * 5 technical assistants.

 With technical and laboratory support responsibilities:
 * 5 technical assistants.

 With reception, helpdesk and copying responsibilities:
 * 1 technical assistant.

 The qualifications of these employees are the following:
 * 6 with higher education (bachelor, “licenciatura” or master degrees) on Management, Administration, Economics,

 Accounting, Languages or New Technologies.
 * 8 with the 12th year high-school degree.

 

5.2. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

 As aulas do MIEET terão principalmente lugar no edifício do Departamento de Electrónica, Telecomunicações e
 Informática (DETI). O edifício do DETI tem uma área de 5.615 m2, inclui 3 anfiteatros, 4 salas de aula, 6 laboratórios

 de informática, 3 laboratórios de projeto, 2 laboratórios de redes, entre outros. Se necessário, o MIEET pode utilizar
 outras salas da UA.

 Alinhadas com o DETI funcionam duas Unidades de Investigação, o IEETA (Instituto de Eng. Informática e
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Eletrónica de Aveiro) e o Pólo de Aveiro do IT (Instituto de Telecomunicações), cujas atividades são,
 essencialmente, asseguradas por docentes e investigadores ligados ao DETI e onde podem ocorrer trabalhos de

 dissertação. A UA possui uma biblioteca central com 6.500 m2 com 32 gabinetes individuais, 6 gabinetes duplos, 8
 para audiovisuais e 8 salas de estudo em grupo. A UA dispõe ainda de residências de estudantes, cantinas,

 pavilhão gimnodesportivo. Os edifícios e salas são todos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms,
etc.):

 Classes will mainly take place in the building of the Department of Electronics, Telecommunications and
 Informatics (DETI). The DETI building, with a total area of 5.615 m2, includes 3 amphitheaters, 4 class rooms, 6

 informatics laboratories, 3 project laboratories and 2 network laboratories, among others. If necessary, MIEET can
 also use other UA classrooms, located in other departments.

 Aligned with DETI there are two Research Units, IEETA (Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro)
 and the Aveiro branch of IT (Instituto de Telecomunicações), whose activities are mostly assured by the DETI

 faculty and researchers, and where dissertation works can take place.
 UA possesses a central library with 6.500 m2, 32 individual offices, 6 double offices, 8 offices for audio-visuals and

 8 group studying rooms. UA also possesses residences for students, 2 refectories and two sports’ pavilions. All
 the buildings and rooms are accessible to people with reduced mobility.

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos
e científicos, materiais e TICs):

 Existem 5 laboratórios de electrónica, equipados cada um com 10 bancadas que incluem um gerador de sinal, um
osciloscópio, um multimetro e uma fonte de alimentação. Um destes laboratórios está aberto 24 horas para os alunos
do DETI. Além desses laboratórios existem ainda um alaboratório de comunicações digitais, um laboratório de rádio
frequÊncia no qual existem uma camera anecoica, dois laboratórios de redes e ainda diversos laboratórios de
informática cada um equipado com pelo menos 12 computadores pessoais recentes. Dois dos laboratórios de redes
estão vocacionados para tarefas de computação gráfica ou de processamento intensivo. Todo o campus da UA tem
cobertura de rede sem fios (“eduroam”). A biblioteca central tem perto de um milhão de utilizações por ano e conta com
cerca de 200 000 monografias e acesso a Bases de dados e publicações eletrónicas.

5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and scientific
equipments, materials and ICTs):

 There are 5 electronics labs, each equipped with 10 worktables that include a signal generator, an oscilloscope, a
multimeter, and a power supply per table. One of these laboratories is open 24 hours for DETI students. In addition to
these laboratories there is also a laboratory of digital communications, a radio frequency laboratory in which there are
an anechoic chamber, two network labs and several computer labs each equipped with at least 12 personal computers.
Two of the computer labs are geared toward computer-based or process-intensive tasks. The entire UA campus has
wireless network coverage ("eduroam"). The central library has close to one million uses per year and has about
200,000 monographs and access to databases and electronic publications.

6. Atividades de formação e investigação
Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua Atividade científica

6.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) / Mark (FCT) IES / Institution Observações / Observations

Instituto de Telecomunicações Excelente UA Laboratório Associado
IEETA Bom UA

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo de
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato APA):

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5
 6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,

tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:
 

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5
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Projectos em Curso nas Unidades de Investigação associadas
 • ORCIP Optical Radio Convergence Infrastructure for Communications and Power Delivering PO Centro

 • RETIOT Utilização de Tecnologias de Reflectometría no melhoramento do futuro Internet das Coisas e Sistemas Ciber-
Físicos P2020

 • COST IC1301 COST-IC1301 WIPE ESF/COST
 • Infotainment Distributed Test System P2020 
 • MobiWise MobiWise: from mobile sensing to mobility advising P2020

 • SPIDER Sensor Platform & network for Indoor Deployment and Exterior-based Radiofrequency awareness EU/H2020
 • Lin5GPA Power Amplifier Linearization for 5G FCT/PTDC

 • 5GinFire Evolving FIRE into a 5G-Oriented Experimental Playground for Vertical industries EU/H2020
 • AENEAS Advanced European Network of E-infrastructures for Astronomy with the SKA EU/H2020

 • S2MovingCity Sensing and Serving a Moving City FCT/ CMU
 

6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, technological, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme:

 Ongoing projects with a strong research component.
 • ORCIP Optical Radio Convergence Infrastructure for Communications and Power Delivering PO Centro

 • RETIOT Utilização de Tecnologias de Reflectometría no melhoramento do futuro Internet das Coisas e Sistemas Ciber-
Físicos P2020

 • COST IC1301 COST-IC1301 WIPE ESF/COST
 • Infotainment Distributed Test System P2020 
 • MobiWise MobiWise: from mobile sensing to mobility advising P2020

 • SPIDER Sensor Platform & network for Indoor Deployment and Exterior-based Radiofrequency awareness EU/H2020
 • Lin5GPA Power Amplifier Linearization for 5G FCT/PTDC

 • 5GinFire Evolving FIRE into a 5G-Oriented Experimental Playground for Vertical industries EU/H2020
 • AENEAS Advanced European Network of E-infrastructures for Astronomy with the SKA EU/H2020

 • S2MovingCity Sensing and Serving a Moving City FCT/ CMU
 

7. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. Descreva estas atividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objetivos da
instituição:

 Projectos em curso com forte componente de desenvolvimento.
 

• TROANTE TROANTE – DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA UAV PARA UTILIZAÇÃO DE ÂMBITO CONJUNTO E
DUAL Ministério da Defesa

 • HLPA2MIMO Highly Linear Power Amplifier for Massive MIMO Ampleon
 • ROOSTER Rooster - Solutions to Optimize Efficiency-Linearity in High Power Multi-Band MISO Power Amplifiers

Huawei Technologies Sweden
 

7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the institution:
 Projects with strong development component.

 
• TROANTE TROANTE – DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA UAV PARA UTILIZAÇÃO DE ÂMBITO CONJUNTO E
DUAL Ministério da Defesa

 • HLPA2MIMO Highly Linear Power Amplifier for Massive MIMO Ampleon
 • ROOSTER Rooster - Solutions to Optimize Efficiency-Linearity in High Power Multi-Band MISO Power Amplifiers

Huawei Technologies Sweden
 

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do Ministério que
tutela o emprego:

 Segundo os dados do IEFP (http://infocursos.mec.pt/) relativos aos indivíduos que se diplomaram entre 2010 e 2013, a
empregabilidade dos cursos do DETI é elevada. A taxa de desemprego no caso do MIEET é de 1%.

 
A taxa de desemprego média na área, considerando licenciaturas e mestrados integrados, é de 3.7%, bastante inferior
à taxa de desemprego média dos diplomados de todas as áreas, que é de 7.2%.
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http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=0300&codc=9365
 

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry responsible for employment data:
 According to data from the IEFP (http://infocursos.mec.pt/) for individuals who graduated between 2010 and 2013, the

employability of DETI courses is high. In the case of MIEET the unemployment rate is 1%.
 

The average unemployment rate in the area, considering bachelor's and master's degrees, is 3.7%, well below the
average unemployment rate of graduates in all areas, which is 7.2%.

 
http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=0300&codc=9365

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
 As licenciaturas e MIs em Eletrotecnia oferecidas pelas principais universidades (UA, UC, UL, UM, UNL, UP)

tipicamente preenchem todas as vagas na primeira fase de acesso, com notas mínimas que, em 2017, se situaram
entre 13.0 e 17.0 valores.

 O MIEET em 2017, abriu 80 vagas, que foram integralmente preenchidas na primeira fase de acesso (último colocado
com 13.70 valores).

 

8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
 The degrees and MIs in Electrotechnology offered by the main universities (UA, UC, UL, UM, UNL, UP) typically fill all the

vacancies in the first phase of access, with minimum grades that in 2017 were between 13.0 and 17.0 values.
 The MIEET in 2017, opened 80 vacancies, which were fully filled in the first phase of access (last placed with 13.70

values).

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
 Não estão previstas parcerias com outras instituições da região no âmbito da lecionação do MIEET.

8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
 There are no plans for partnerships with other institutions in the region within the framework of the MIEET teaching.

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei 63/2016, de 13 de
setembro):

 A estrutura do plano de estudos está organizada em três componentes principais:
 

* UCs obrigatórias (258 ECTS), que têm o objetivo de proporcionar uma formação avançada em áreas nucleares da
engenharia eletrotécnica;

 
* UCs opcionais (42 ECTS), com o objetivo de proporcionar aos estudantes diferentes possibilidades de especialização;

 
* Seminário e Dissertação / Projeto / Estágio (84 ECTS), permitindo o aprofundamento de competências académicas
com recurso à atividade de investigação ou de inovação, ou o aprofundamento de competências profissionais.

 
Para conseguir acomodar estes 3 grandes blocos de formação optamos por uma duração do ciclo de estudos com 10
semestres que correspondem a um total de 300 ECTS. Além disso, a compatibilidade com outros cursos nacionais e
internacionais é assegurada.

 

9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles no.8 or 9
(1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decree-Law 63/2016, of September 13th):

 The structure of the syllabus is organized into three main components:
  

 * Obligatory UCs (258 ECTS), which aim to provide advanced training in nuclear areas of electrical engineering;
  

 * Optional UCs (42 ECTS), with the aim of providing students with different possibilities of specialization;
  

 * Seminar and Dissertation / Project / Internship (84 ECTS), allowing the deepening of academic competences with the
use of research or innovation activity, or the deepening of professional competences.
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In order to accommodate these 3 large training blocks we opted for a duration of the study cycle with 10 semesters
corresponding to a total of 300 ECTS. In addition, compatibility with other national and international courses is ensured.

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
 Foram considerados os seguintes aspetos:

 
* O curso tem 300 ECTS, distribuídos por dez semestres de 30 ECTS;

 
* Um semestre é constituído por 20 semanas, em 15 das quais ocorrem atividades letivas;

 
* Cada semana corresponde a aproximadamente 40 horas de trabalho, o que combinado com os pontos anteriores
resulta em cerca de 27 horas de trabalho discente por ECTS;

 
* É prática na UA atribuir a cada UC um número de ECTS múltiplo de 2 e não inferior a 4, facilitando assim a articulação
entre UCs comuns a vários cursos; no caso do MIEET, cada UC foi desenhada para ter 6 ECTS.

 

9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
 The following aspects were considered:

  
 * The course has 300 ECTS, distributed over ten semesters of 30 ECTS;

  
 * A semester consists of 20 weeks, in 15 of which activities take place in school;

  
 * Each week corresponds to approximately 40 hours of work, which combined with the previous points results in about
27 hours of student work per ECTS;

  
 * It is practice in the UA to assign to each UC a number of ECTS multiple of 2 and not less than 4, thus facilitating the
articulation between common UCs to several courses; in the case of MIEET, each UC was designed to have 6 ECTS.

9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades
curriculares:

 Foi constituído um grupo de trabalho composto por 10 docentes tendo em vista a criação do MIEET. Estes trabalhos
foram acompanhados de forma próxima pelo Diretor do DETI e pelo Director do curso atual.

 
O grupo de trabalho preparou uma versão preliminar do plano de estudos e foram contatados outros docentes que se
encarregaram da elaboração das fichas das disciplinas.

 
O plano de estudos provisório foi distribuído a um grupo alargado de docentes do DETI, e foram realizadas diversas
reuniões para discussão do mesmo.

 
O plano de estudos do novo curso foi revisto e foi finalmente submetido a aprovação pelo Conselho do Departamento, e
posteriormente pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Científico da UA.

 

9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

 A working group of 10 teachers was set up to create the MIEET. These works were closely followed by the Director of
the DETI and the Director of the current course.

  
 The working group prepared a preliminary version of the syllabus and contacted other teachers who were in charge of
the preparation of the syllabi of the subjects.

 
The interim study plan was distributed to a large group of DETI faculty members, and a number of meetings were held to
discuss it.

  
 The curriculum of the new course was reviewed and finally submitted for approval by the Department Council, and
subsequently by the Pedagogical Council and the UA Scientific Council.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta:
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Technische Universität Berlin (TU Berlin) Alemanha
 Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen) Alemanha 

 Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt) Alemanha 
 Technische Universität Hamburg-Harburg (TU Hamburg-Harburg) Alemanha 

 Technischen Universität Graz (TU Graz) Áustria
 Technischen Universität Wien (TU Wien) Áustria
 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Dinamarca

 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Espanha
 Technische Universiteit Delft (TU Delft) Holanda

 Politecnico di Torino (P Torino) Itália
 Politecnico di Milano (P Milano) Itália
 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) & Noruega

 Lunds Tekniska Högskola (Lunds TH) Suécia
 Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers TH) Suécia

 Kungl Tekniska Högskolan (KTH Stockholm) Suécia
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Suiça

 Imperial College London (ICL) U.K.
 

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the European
Higher Education Area:

 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Alemanha
 Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen) Alemanha 

 Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt) Alemanha 
 Technische Universität Hamburg-Harburg (TU Hamburg-Harburg) Alemanha 

 Technischen Universität Graz (TU Graz) Áustria
 Technischen Universität Wien (TU Wien) Áustria
 Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Dinamarca

 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Espanha
 Technische Universiteit Delft (TU Delft) Holanda

 Politecnico di Torino (P Torino) Itália
 Politecnico di Milano (P Milano) Itália
 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) & Noruega

 Lunds Tekniska Högskola (Lunds TH) Suécia
 Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers TH) Suécia

 Kungl Tekniska Högskolan (KTH Stockholm) Suécia
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Suiça

 Imperial College London (ICL) U.K.
 

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

 Analisámos 21 cursos na área da Engenharia Electrotécnica ministrados por 17 Universidades de referência no
espaço Europeu. Dada a diversidade que pode ser encontrada a nível da formação especializada, a qual é, na maioria
dos casos, oferecida através de disciplinas ou módulos opcionais, decidimos focar a nossa comparação em termos da
formação oferecida por esses cursos ao nível das ciências de base.

 De facto, esta abordagem parece-nos ser a apropriada, uma vez que para se garantir mobilidade é fundamental
assegurar que um aluno oriundo de um determinado 1º ciclo possua as competências necessárias para que possa
continuar os seus estudos noutra Universidade sem entraves adicionais.

 Como, no caso dos Mestrados Integrados, a atribuição do Diploma de Licenciatura ao fim dos três primeiros anos só
pode ser entendida como um factor motivador de mobilidade, dever-se-à então garantir ao longo desse período uma
sólida formação de base e tão alargada quanto possível, isto é, de espectro largo.

 Da comparação que efectuámos, podemos concluir que o Mestrado Integrado em Engenharia Electrónica e
Telecomunicações da Universidade de Aveiro obedece aos mais elevados padrões Europeus, apresentando uma
formação em ciências de base comparável ou, em alguns casos, superior. Deste estudo pudemos também constatar
que, em geral, os cursos com uma duração total superior (de ciclo único ou de dois ciclos consecutivos) são aqueles
que mais favorecem a formação em ciências de base. Pelo contrário, os que se apresentam como Bachelor / Master,
mas com uma clara separação entre os dois ciclos, visando a empregabilidade dos diplomados de 1º ciclo, em geral
caracterizam-se por uma reduzida formação em Matemática, Física e Computação.

 Relativamente à formação especializada, embora não tenhamos feito uma comparação sistemática, pelas razões que
já apontámos, ficámos no entanto convencidos que, fazendo uso do leque de disciplinas de opção / módulos opcionais
oferecidos nesses cursos, é quase sempre possível elaborar um plano semelhante ao do curso da UA. Portanto, para
além da sólida formação em ciências de base, o curso que propomos enquadra-se perfeitamente em alguns dos perfis
de especialização que se podem encontrar nos outros cursos.

 

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:

 We analyzed 21 courses in the area of   Electrical Engineering taught by 17 Universities of reference in the European
space. Given the diversity that can be found in specialized training, which in most cases is offered through optional
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courses or modules, we have decided to focus our comparison in terms of the training offered by these courses at the
level of the basic sciences.

 In fact, this approach seems to us to be appropriate since, in order to guarantee mobility, it is fundamental to ensure that
a student coming from a given 1st cycle has the necessary skills so that he can continue his studies at another
university without additional obstacles.

 As in the case of Integrated Master Programs, the award of the Bachelor's Degree at the end of the first three years can
only be understood as a motivating factor for mobility, and it should be ensured during this period a solid basic training
and so broad as far as possible, ie wide-spectrum.

 From the comparison we have made, we can conclude that the Integrated Master in Electronic Engineering and
Telecommunications of the University of Aveiro complies with the highest European standards, presenting a similar or,
in some cases, higher education in basic science. From this study, we have also seen that, in general, courses with a
higher total duration (single cycle or two consecutive cycles) are those that favor higher education in basic sciences.
On the other hand, those who present themselves as a Bachelor / Master, but with a clear separation between the two
cycles, aiming at the employability of 1st cycle graduates, are generally characterized by a limited training in
Mathematics, Physics and Computing.

 Regarding specialized training, although we did not make a systematic comparison, for the reasons we have already
pointed out, we were nevertheless convinced that, by making use of the range of option disciplines / optional modules
offered in these courses, it is almost always possible to draw up a similar course of the AU. Therefore, in addition to the
solid formation in basic sciences, the course we propose fits perfectly in some of the profiles of specialization that can
be found in the other courses.

 

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - (ver 11.2 e 11.3 para + info)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 (ver 11.2 e 11.3 para + info)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolos.pdf

 
Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 11.2._Mestrado_empresa.pdf
 

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 O DETI oferece aos alunos a possibilidade de desenvolverem a dissertação, projeto ou estágio de mestrado em
colaboração com uma empresa. A empresa inscreve-se criando o seu perfil via uma plataforma online
(dsd.av.it.pt/companies). O perfil é validado pela direção do DETI e caso seja aceite, a empresa adquire o direito de
submeter propostas.

 As propostas são disponibilizadas aos alunos depois de licitadas por um docente do DETI que deve fazer uma análise
da exequibilidade das mesmas. A escolha de uma proposta implica o acordo entre o aluno, o docente e a empresa. O
docente é nomeado orientador principal e fica responsável por fazer um acompanhamento regular do estudante em
coordenação com o monitor da empresa.

 

11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
 DETI has a program to give students the opportunity to develop a master dissertation, project or internship in

collaboration with a company. The companies must first create a profile via an online platform (dsd.av.it.pt/companies).
The profile is validated by the direction of DETI and, if accepted, the company becomes entitled to submit proposals.

 Proposals are disclosed to students after selection by a DETI’s teacher who should do an analysis of the feasibility of
the proposed work. The selection of a proposal implies the agreement of the student, the teacher and the company. The
teacher is named the main supervisor and is responsible to perform a regular monitoring the student’s work in
coordination with the company’s monitor.

 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/9eedc1dd-5329-a4e9-16a2-59ca1c8bef3e
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5/questionId/764b66b6-9488-6e70-eaf5-59a94009cf89
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11.4. Orientadores cooperantes

Mapa IX. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes

11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB):

 <sem resposta>

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por Lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço /
Nº of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 A marca "Universidade de Aveiro" e a sua aceitação por parte dos alunos e do mercado de trabalho. É frequentemente
associada com a tecnologia e a inovação, tendo os recentes rankings de publicações ajudado à afirmação dessa
marca. 

 Mesmo numa altura em que o país possui das suas maiores taxas de desemprego, a empregabilidade dos nossos
diplomados é total

 
Outros pontos fortes:

 Denominação “Eletrónica e Telecomunicações” é reconhecida do público em geral.
 • Articulação dos objetivos do ciclo de estudos com as necessidades do setor.

 • Equipa docente com formação de alto nível
 • Existência no Campus de Unidades de Investigação na área do curso, incluindo um Laboratório Associado, com

elevada interação ao nível da formação dos alunos
 Formação conferida aos alunos geradora de impacto na economia e no setor das TICE desde há largos anos (empresas

spin-off ou de antigos alunos)
 Capacidade de dinamização dos alunos para a realização de trabalhos autónomos com impacto externo (HART, Sea

Call);

12.1. Strengths:
 The brand "University of Aveiro" and its acceptance by the students and the job market. It is often associated with

technology and innovation, with recent rankings of publications helping to affirm that brand.
 Even at a time when the country has the highest unemployment rates, the employability of our graduates is total

 
Other strengths:

 Designation "Electronics and Telecommunications" is recognized by the general public.
 • Articulation of the objectives of the study cycle with the needs of the sector.

 • Teaching staff with high level training
 • Existence in the Campus of Research Units in the area of   the course, including an Associated Laboratory, with high

interaction at the student training level
 Training given to students that has had an impact on the economy and the TICE sector for many years (spin-off

companies from alumni)
 Ability to stimulate students to perform autonomous works with external impact (HART, Sea Call);

12.2. Pontos fracos:
 Instalações físicas (edifício) com sinais de envelhecimento 

 Corpo docente com reduzido grau de renovação nos últimos anos.
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Denominação “Eletrónica e Telecomunicações” cria distância em relação aos outros cursos de referência da área
(quase todos denominados “Eng. Eletrotécnica e de Computadores”) aquando da escolha de formação superior

 Inexistência de mecanismos sistemáticos de seguimento dos antigos alunos. Feedback sobre o percurso dos alunos é
obtido através de contactos informais. 

 

12.2. Weaknesses:
 Physical installations (building) with signs of aging

 Faculty with a reduced degree of renewal in recent years.
 Designation "Electronics and Telecommunications" creates distance from other reference courses in the area (almost

all of them referred to as "Electrical and Computer Engineering") when students choose an higher education course
 Lack of systematic tracking mechanisms for former students. Feedback on the course of the students is obtained

through informal contacts.

12.3. Oportunidades:
 Localização em Aveiro da Altice Labs (antiga PT Inovação), centro de investigação mundial do grupo Altice na área das

Telecomunicações.
 As TICE (TIC+Electrónica) representam 6% do PIB nacional. Aveiro tem forte tradição nestas áreas. Aqui está sedeada

a InovaRia que tem como associados a NEC, Nokia Siemens Networks, Ericsson ou PT Inovação entre muitas PMEs e
ainda a BOSCH.

 Presença na Região de Aveiro de um largo número de empresas do sector TICE (muitas delas de antigos alunos do
curso), constituindo uma pool para a realização de trabalhos em ambiente empresarial (Projetos, Dissertações e
Estágios) e para a dinamização de projetos de investigação. 

 Localização em Aveiro da sede do Cluster de Competitividade TICE.PT.
 Notoriedade pública das questões relacionadas com a Eletrónica e Telecomunicações (smartphones, Internet das

Coisas, Indústria 4.0) com a emergência de novas soluções tecnológicas na área do curso.
 

12.3. Opportunities:
 Location in Aveiro of Altice Labs (formerly PT Inovação), world-wide research center of the Altice group in the area of

Telecommunications.
 TICs (ICT + Electronics) represent 6% of national GDP. Aveiro has a strong tradition in these areas. This is where

InovaRia is based, which is associated with NEC, Nokia Siemens Networks, Ericsson or PT Innovation among many
SMEs and also BOSCH.

 Presence in the Region of Aveiro of a large number of companies in the TICE sector (many of them alumni of the
course), constituting a pool to carry out work in a business environment (Projects, Dissertations and Internships) and to
stimulate research projects .

 Location in Aveiro of the headquarters of the Cluster of Competitiveness TICE.PT.
 Public awareness of issues related to Electronics and Telecommunications (smartphones, Internet of Things, Industry

4.0) with the emergence of new technological solutions in the area of the course.

12.4. Constrangimentos:
 Diminuição global do número de candidatos ao Ensino Superior, com incidência assinalável nos distritos

tradicionalmente de recrutamento do curso (Viseu e Guarda)
 Emergência de um discurso de dificuldade das áreas das ciências e tecnologias, diminuindo a apetência dos alunos

para as escolhas nestas áreas.
 Diminuição da apetência para a deslocação dos alunos do Ensino Superior pela diminuição dos recursos económicos

disponíveis, em resultado da crise.
 Localização de Aveiro entre dois polos Universitários com nome e dimensão (Coimbra e Porto). 

 Forte concorrência de outros cursos da área, alguns apenas de 1º ciclo.
 

12.4. Threats:
 Global decrease in the number of candidates for Higher Education, with a notable incidence in the traditionally recruiting

districts of the course (Viseu and Guarda)
 Emergence of a discourse of difficulty in the areas of science and technology, diminishing students' interest for choices

in these areas.
 Due to the reduction of available economic resources as a result of the crisis, there is a decreased interest for students

to leave their usual family houses in other districts
 Location of Aveiro between two university poles with name and size (Coimbra and Porto).

 Strong competition from other courses in the area, some only from 1st cycle.

12.5. CONCLUSÕES:
 O Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações sucedeu à licenciatura e bacharelato do mesmo

nome, e é herdeiro de uma tradição que remonta à fundação da própria Universidade de Aveiro. Ao longo de mais de
quatro décadas foi evoluindo e sofrendo diversas revisões curriculares, que mantiveram actual e vivo um curso que
se afirmou em Portugal e no estrangeiro como uma referência na área da Eletrónica e das Telecomunicações.

 O cenário atual é de rápida mudança. Ao longo da história do curso, a sua área de intervenção tem sofrido os ajustes a



16/10/2017 NCE/17/00053 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a8179dd8-7e40-0dcf-4490-59baa5f33ba9&formId=18cf7763-dd18-b012-1bc0-59ca1c902af5&… 175/175

que a realidade sempre nova obriga. A captação de alunos para Engenharia também sofreu grandes mudanças
relativamente ao passado. No entanto, as áreas das TICE têm evoluído de forma flagrante e revelado uma importância
sempre crescente nos últimos anos. É nesta vertente que o MIEET mais tem a dizer. Não temos dúvida que o curso é
uma mais-valia no cenário nacional, pois combina um historial importante com um corpo docente de reconhecido
mérito científico internacional, que garante a qualidade científica do curso a nível nacional e internacional.

 A renovação curricular que agora propomos visa aproximar mais os alunos da componente empresarial e dar-lhes a
formação mais adequada para enfrentar o mercado de trabalho, cada vez mais exigente e dinâmico. Trata-se de uma
preocupação antiga, mas os desafios sempre novos obrigam a uma atenção constante. Procuramos uma formação
que promova o empreendedorismo e a pró-atividade no trabalho, e que desenvolva a capacidade de resolver
problemas trabalhando em equipas multidisciplinares, que são cada vez mais comuns.

 É com esse objectivo que propomos, cremos que pela primeira vez, uma componente de competências transversais
ao nível do 2º ano, que permitirá aos alunos complementar a sua formação em temas importantes e atuais, como sejam
modelação 3D, marketing, gestão de projetos e outras. Pretendemos, além disso, que com a disciplina Projeto em
Engenharia Eletrotécnica no 3º ano e Projecto Industrial no 4º ano os alunos sejam confrontados com problemas de
engenharia de forma a habilitá-los a inovar, conceber e desenvolver soluções com uma forte componente de teoria e de
prática. O objectivo é conciliar uma formação de base sólida e rigorosa com capacidade de projeto concreto em
engenharia Electrónica e de Telecomunicações.

 Complementando esta formação, introduzem-se ainda disciplinas opcionais no 4º ano, disciplinas essas oferecidas em
bloco, que permitem aos alunos especializarem-se em áreas de interesse no domínio das TICE, como sejam
Electrónica Integrada, Telecomunicações e Controlo e Automatismos.

 Acreditamos que esta renovação do curso nos permitirá atrair mais e melhores alunos para a área, e resultará na
formação de profissionais mais bem preparados para um mundo em mudança, onde os projetos e desafios são cada
vez mais complexos e multidisciplinares.

 

12.5. CONCLUSIONS:
 The Integrated Master Degree in Electronic Engineering and Telecommunications succeeded to the bachelor's degree

and bachelor of the same name, and inherited a tradition that dates back to the founding of the University of Aveiro
itself. Over more than four decades it has been evolving and undergoing several curricular revisions, which have
maintained a current and alive course that was affirmed in Portugal and abroad as a reference in the area of Electronics
and Telecommunications.

 The current scenario is one of rapid change. Throughout the history of the course, its area of intervention has
undergone the significant adjustments. The uptake of students to Engineering also underwent major changes relative to
the past. However, the areas of TICE have evolved flagrantly and revealed an ever-increasing importance in recent
years. It is in this area that MIEET has more to say. We have no doubt that the course is an asset in the national
scenario, because it combines an important history with a teaching staff of recognized international scientific merit,
which guarantees the scientific quality of the course at national and international level.

 The curricular renewal we are now proposing aims to bring students closer to the business arena and give them the
most appropriate training to face the ever more demanding and dynamic labor market. This is an old concern, but the
ever-new challenges require constant attention. We seek training that promotes entrepreneurship and proactivity at
work, and develops the capacity to solve problems by working in multidisciplinary teams, which are increasingly
common.

 It is with this objective that we propose, we believe that for the first time, a transversal competences component at the
level of the 2nd year, which will allow students to complement their training in important and current topics such as 3D
modeling, marketing, project management and other. We also intend that with the discipline Project in Electrical
Engineering in the 3rd year and Industrial Engineering in the 4th year, students are faced with engineering problems in
order to enable them to innovate, design and develop solutions with a strong component of theory and practice. The
objective is to combine a solid and rigorous basic training with concrete project capacity in Electronic and
Telecommunications engineering.

 Complementing this training, optional disciplines are also introduced in the 4th year, which are offered in a block, which
allows students to specialize in areas of interest in TICE, such as Integrated Electronics, Telecommunications and
Control and Automation.

 We believe that this renewal of the course will enable us to attract more and better students to the area, and will result
in the training of professionals better prepared for a changing world where projects and challenges are increasingly
complex and multidisciplinary.

 


