Escola Inovação e Sustentablidade

Veículos Elétricos e Híbridos
Objetivo
O objetivo do curso é apresentar a evolução dos veículos elétricos e híbridos, a
arquitetura dos sistemas de propulsão, o uso adequado dos sistemas de
armazenamento de energia e o seu gerenciamento eficiente. Evidenciar os aspectos
importantes relacionados ao projeto e à operação dos sistemas e subsistemas de
potência de propulsão elétrica de veículos elétricos puros, híbridos série, híbridos
paralelo com exemplos e estudos de casos.
Programa
Motivação e História dos Veículos Elétricos
Veículos elétricos, elétricos híbridos e célula de combustível a Hidrogênio.
Análise comparativa entre os veículos com propulsão a motor térmico - motor a combustão
interna e os veículos com propulsão elétrica.
Arquiteturas comerciais veículos elétricos e híbridos.
Conceitos básicos e configurações – híbrido série, paralelo, potência compartilhada
(Split Power), puro elétrico
Sistemas de Propulsão Elétrica
Gerenciamento de energia - Energy Management
Energia e demanda de energia
Arquiteturas de acionamento para o atendimento as necessidades de torque e velocidade
na propulsão
Tensão do sistema e seleção de potência e energia nominais
Motores elétricos para tração:
Motor DC
Motor de indução
Motores Brushless de ímãs permanentes - PMBLDC e PMBLAC
Características dos ímãs permanentes de terras raras
Motores de imãs permanentes de fluxo magnético radial e fluxo magnético axial
Motores de relutância chaveados - Switched Reluctance Motors - SRM
Aspectos de regime de operação e de vibração em sistemas de propulsão elétrica
Eletrônica de potência e acionamento de motores elétricos
Operação de motores elétricos nos 4 quadrantes da curva torque x velocidade
Motor/gerador/frenagem dinâmica e regenerativa
Circuitos retificadores - AC-DC,
Circuitos conversores - DC-DC,
Circuitos inversores - DC-AC
Dispositivos semicondutores de potência
Estratégias de chaveamento dos semicondutores de potência
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Perdas nos semicondutores e comportamento térmico e refrigeração
Técnicas de modulação em largura de pulso - Pulse Width Modulation
Estratégias de controle
Arquitetura de hardware e de software (embedded systems) dos circuitos auxiliares e de
potência
Níveis de tensão e corrente e aspectos de proteção intrínseca contra choques elétricos
Modelagem e simulação computacional de sistemas de propulsão elétrica
Estratégias de cumprimento da missão de propulsão sobre condições de falha.
Normas técnicas relativas a eletrificação automotiva.
Considerações sobre as redes de comunicação automotiva
Compatibilidade e interferência eletromagnética - EMC e EMI
Armazenadores de Energia
Baterias eletroquímicas: PbS, NiMH, Lithium Ion, etc
Sistemas de Gerenciamento de Baterias – Battery Management Systems - BMS
Necessidades básicas de operação - tensão, corrente, temperatura, e health monitoring
Carregadores de baterias - battery chargers
Ultracapacitores
Baterias eletromecânicas - Flywheel Energy Storage Systems - kers
Células de combustível a hidrogênio – Fuel Cell
Veículos Elétrico Híbrido Série, Híbrido Paralelo e a Célula de Combustível a Hidrogênio:
Modelos
Estudos de casos:
GM - Chevy Volt e Chevy Bolt
Toyota Prius e Mirai (Hidrogênio)
Honda Fit
Nissan leaf
Ford - Focus electric
Tesla – Model S, Model X, Model 3
Mercedes Benz – EQ Model
Volkswagen – ID Model
Outros modelos incluindo Peugeot, Renault, BYD, Fisker Karma, Quant, Faraday, etc
Veículo Elétrico Híbrido e Veículo Elétrico com conexão a rede elétrica (Grid)
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Vehicle to grid - V2G
Sistemas de Carregamento – Charging Systems
Smart Grid
Análise da infraestrutura de suprimento de energia elétrica e de Hidrogênio
Pré-requisitos
Conhecimentos básicos de elétrica e eletrônica automotiva.
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A quem se destina
Profissionais com nível superior ou técnico especializado nas áreas de manutenção,
assistência técnica, oficinas eletro-eletrônico, projeto e atividades ligadas aos sistemas
eletro-eletrônicos da indústria automotiva e do setor de autopeças.
Engenheiros das áreas de elétrica, computação, engenharia automotiva e
engenharia mecânica.
Carga horária
16 horas
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