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ACERCA DAS BOBINAS DE 
HELMHOLTZ

As bobinas de Helmholtz são usadas para produzir um campo 
magnético uniforme. Os campos magnéticos uniformes são 
importantes, por exemplo, na Ressonância Magnética Nuclear e na 
Espectrometria de Massa. As bobinas de Helmholtz consistem num 
par de bobinas perfeitamente circulares em que circula a mesma 

corrente constante 
I. As duas bobinas 
ficam paralelas, 
concêntricas, a 
uma distância d 
igual ao seu raio 
R. Porque é que 
a distância entre 
as duas bobinas 
de Helmholtz é 
exactamente igual 
ao seu raio?

Vamos literalmente ver duas respostas a esta pergunta.
A lei de Biot-Savart permite-nos determinar a componente z do 
campo magnético gerado pelas bobinas, B

z
.

O gráfico de B
z
 sobre um ponto do eixo z (ilustração no topo) em 

função de d e de z permite-nos observar que existe um valor de 
d para o qual a intensidade do campo forma um patamar em z. 
Isto é o que acontece precisamente quando d=R. É possível obter 
uma uniformidade ainda maior do campo magnético com bobinas 
de Maxwell, no entanto, as bobinas de Helmholtz são imbatíveis em 
acessibilidade à zona de campo uniforme.

Outra maneira de visualizar a vantagem de d=R consiste em mapear 

o referido patamar para três valores de d, ou seja, fazer gráficos de 
contorno de B

z
 em função de z e de x. Usando a cor vermelha para  

d=4R/5 , a cor verde para d=R e a cor azul para  d=6R/5, obtemos 
os seguintes mapas da região em que a intensidade do campo 
magnético não difere mais que 1% do seu valor na origem. Fica assim 
claro que a condição d=R resulta na maior área de campo uniforme.

Luís Nobre Gonçalves 
Física Propedêutica

DF/FCT/UNL
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vindo reconhecimento que seguramente 
é partilhado com os professores e toda a 
equipa envolvida.

Onde desenvolves, neste preciso momento, 
a tua actividade profissional e em quê? 
Actualmente, encontro-me ligado à Maksen 
(empresa portuguesa de consultoria), 
associado à Business Unit de Engineering, 
onde já tive a oportunidade de trabalhar em 
diferentes países (Portugal, Brasil, Hungria 
e Angola) e em diversos clientes nas áreas 
de telecomunicações prestando serviços 
de apoio/suporte técnico, funcional e 
estratégico especializado na implementação/
operação de vários projectos. Neste 
momento, o projecto onde estou inserido 
ocorre em Luanda, Angola e é focado na 
implementação de uma nova rede FTTH 
para prestação de serviços 2P (NET + TV).

Pensas voltar um dia ao DEEC para 
complementar tua formação? 
Não colocaria essa hipótese totalmente 
de parte apesar de, neste momento, sentir 
que a minha actividade e formação devam 
prosseguir fora da via universitária de forma 
a adquirir e aprofundar novas competências. 
No entanto, a opinião que tenho do IST, 
nomeadamente do DEEC, são as melhores 
e mantenho-me sempre atento ao que vai 
sendo desenvolvido, às conferências e às 
oportunidades existentes associadas à minha 
área (telecomunicações). 

e crucial. O tema do trabalho (redes 
corporais) apesar de se poder inserir 
num âmbito multidisciplinar, teve como 
foco a componente de telecomunicações 
(nomeadamente o design, simulação, fabrico 
e teste de antenas) que estava associada ao 
ramo principal que optei por seguir durante 
o meu mestrado.

Pensas que os docentes do nosso 
departamento incentivam suficientemente 
os alunos a concorrerem e este tipo de 
prémios?
Sinceramente, não tenho grande visibilidade 
da existência, ou não, de incentivos para 
participação neste tipo de prémios por parte 
de outros docentes, daí que não me possa 
pronunciar muito nesse assunto. No entanto, 
no meu caso, posso dizer claramente que se 
não fosse o incentivo dos meus orientadores 
(Prof. Carlos Fernandes e Prof. Jorge Costa), 
dificilmente teria tido sequer conhecimento 
da existência destes concursos. O objectivo, 
aquando da realização da tese/investigação, 
foi sempre o de caminhar no sentido de 
explorar aplicações inovadoras e com 
potencial comercial que fossem passíveis 
não só de publicações internacionais mas 
também de uma potencial candidatura 
neste tipo de prémios. Eles e toda a equipa 
por eles coordenada no IST/IT, além de me 
darem conhecimento em primeira mão 
da existência dos prémios, mostraram-
se sempre disponíveis, prestando um 
direto apoio/suporte em todas as minhas 
participações.

Que peso poderão ter estes prémios na 
tua carreira futura? 
Infelizmente, em Portugal estes prémios 
não têm ainda uma grande visibilidade fora 
da carreira académica daí que as mais-
valias a nível profissional, a meu ver, não 
serão muitas. No entanto, acaba sempre 
por dar credibilidade a todo o tempo e 
esforço despendido e um muito bem-

André, como é que se vence 
simultaneamente o 1º prémio Fraunhofer e 
o 2º prémio da Future Ideas?
Os dois prémios estão associados ao mesmo 
trabalho, que desenvolvi durante a tese de 
mestrado e à bolsa de investigação que me 
foi atribuída em igual período, como tal, visto 
os mesmos serem prémios independentes 
entre si, foi possível efectuar as duas 
candidaturas em simultâneo. As diferenças 
entre os prémios prendem-se um pouco 
pela sua abrangência, enquanto o prémio 
da Fraunhofer se enquadrava apenas a nível 
nacional o prémio da Future Ideas aceitava 
candidaturas de toda a Europa (existiram 
mais de 400 submissões de diversos países). 
Devido à existência de um júri multifacetado 
que avalia diferentes componentes dos 
trabalhos concorrentes, foi necessário 
ter, além de uma parte técnica forte, uma 
contextualização prática e comercial clara 
mostrando que a aplicação/projeto podia 
“sair do papel para o mercado”. Numa 
fase final essa foi a principal preocupação 
demonstrada na avaliação do júri de cada 
um dos prémios sendo, consequentemente, 
necessário “expor” o trabalho em diferentes 
perspetivas que ajudaram a demonstrar o 
potencial do mesmo a vários níveis.
Que influência teve a tua formação no 
DEEC? 
Visto que o trabalho foi desenvolvido durante 
a tese de mestrado, patrocinado por uma 
bolsa de investigação atribuída pelo IST e em 
parceria com o IT as influências da minha 
formação em engenharia electrotécnica 
e de computadores foi bastante directa 

André Generoso Santiago foi aluno do Mestrado 
em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 
do Instituto Superior Técnico. Ganhou o 1º lugar no 
Fraunhofer Portugal Challenge 2013, na categoria de 
Teses de Mestrado. Ficou classificado em segundo 
lugar na final da competição Europeia Future Ideas 
Innovation Thesis Competition 2014 que decorreu no 
dia 17 de Março de 2014, em Veneza, Itália. Concorreu 
com a tese Antennas for Body Area Networks, na 
categoria de Cuidados de Saúde.

André Santiago

FUTURE IDEAS é uma plataforma formada por várias 
empresas orientadas para a inovação, que tem como 
objetivo acelerar a inovação e o empreendedorismo, 
juntando académicos, empresas e talentos. Procuram 
assuntos ou problemas originais que tenham sido 
estudados em profundidade, e que tenham conduzido 
a conclusões inovadoras com aplicação prática em 
negócios ou na sociedade”.
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Davide Lora

Davide, recently, you got the Master Degree 
in Energy Engineering and Management. 
Considering your background, to what 
extent this Master was important in your 
training?
I think this Master has been fundamental for 
my educational development and as a life 
experience. It allowed me to develop forward 
thinking methods and further comprehend 
how to fully develop and manage products. 
I was able to study technical topics while at 
the same time increasing my understanding 
of economics and business subjects.

This degree was obtained under the 
umbrella of the KIC-Innoenergy SELECT 
mobility program. Why did you choose 
Spain for the first year and Portugal during 
the second year?
I chose Spain the first year because of its 
plan of studies which I found very interesting. 
In the second year I chose IST because it 
allowed me to work on the subject I love, 
renewable energies while at the same time 
focusing on managing aspects, of which I’m 
also really passionate about.

Could you describe your impressions about 
these type of programs?
I think these programs are fundamental to 
encourage the exchange of ideas between 
people of different cultures, enhancing the 
globalization towards which our world 
is going. I believe that the result of these 
programs will be a new generation of highly 
qualified engineers with advanced leadership, 
industrial practice, innovative solutions and 
entrepreneurial spirit, who are able to think 
out of the box, while keeping sustainable 
development in mind.

Talking specifically about the SELECT 
program, could you describe the main 
purposes and achievements of it?
The idea of SELECT is to foster sustainable 
development within an international setting. 
One of its main strengths is the “Project of 
the Year”, which allows students to work in 

multidisciplinary and multinational teams, 
developing a real project or product with the 
aim of increasing environmental sustainability, 
such as reducing CO2 emissions. SELECT 
strives to be one of the world’s most highly 
recognized programs in the energy field and 
I believe that it is heading towards this goal in 
an optimum way. Along with KIC-Innoenergy 
its purpose is to find and educate the future 
leaders of tomorrow.

We know that you were the students’ 
representative for this program. How was 
the experience?
It has been a really interesting and novel 
experience for me. I have learnt how complex 
it is to organize a program such as this, and 
I had the chance to report suggestions and 
give feedback from us students. This has been 
a very challenging work, but very rewarding.

In your opinion, what are the main benefits 
of these programs?
The major benefit is the possibility to 
interact with people of different cultures. I 
found it very useful, because working with 
students who have a different background 
gives the possibility to confront with different 
ideas, resulting in a very challenging and 
motivating environment. Another key benefit 
of this program is that it gives the possibility 
to travel in different countries, which helps 
understanding the point of view of other 
cultures.

In addition to the Italian educational system, 
you have experienced UPC and IST. What 
are the main differences between them?
The main difference I have encountered 
between the Italian educational system and 
the others regards the amount of practical 
experiences proposed. In Italy the lectures 
are mainly theoretical, and actual practice 
is very little, if not totally absent in some 
courses. UPC, on the other hand, is more 
focused on the practice, while I believe that 
IST is in between the other two universities.

What is the assessment of your experience 
in IST? What were the strengths and 
weaknesses?
I found a very friendly and challenging 
environment, which pushed me to do my 
best. One of its strengths is the focus on 
the practical aspect of the engineering 
profession. At the same time, compared 
with my background in the Politecnico of 
Torino, I found that the theoretical aspect is 
less developed, but this probably depends 
from the fact that in Italy theory is usually 
preferred over practice in lectures. 

Which difficulties need a foreign student to 

Davide Lora is a KIC InnoEnergy student in M.Sc. 
SELECT. He studied at UPC during his first year, and 
focused on renewable energies technologies at IST 
in the second year. In July 2014, he graduated with a 
master thesis revolving around the use of Phase Change 
Materials applied to the food industry. Last year, he also 
successfully studied entrepreneurship at ESADE and 
EADA business schools, and worked with the student 
Team “Waste Heat Smartly”, with which he won the 
“EmprenUPC” challenge with the best “Sustainable 
Energy Project” and was recognized with the second 
prize in the “EDP-renewables University Challenge 
2013”. Davide obtained his bachelor degree in Energy 
Engineering in 2012, at the Politecnico of Torino. His 
thesis was the result of his work for Team H2politO, a 
student Team where he worked for two years, whose 
aim was to develop a hydrogen powered prototype 
called IDRA, designed to participate in the Shell Eco-
marathon. Davide’s work was especially focused on 
the design of experiments for the PEM fuel cell that 
powered the vehicle and in managing the powertrain 
division. Davide has a meticulous attention to details 
that combined with a passion of understanding the 
user point of view and behavior make him continuously 
strive towards engineering perfection.
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Nesta edição da Newsletter/DEEC, as circunstâncias 
ditaram uma aparente heterogeneidade temática. Não 
fará sentido caucionar as escolhas nem aconchegar as 
razões das mesmas com argumentações típicas desta 
época do ano.

Os conteúdos publicados podem ser tanto vértices de 
sistemas geométricos distintos como resultarem numa 
triangularização substantiva.

Como contribuição para múltiplas e variadas leituras, 
as nossas notas são simples: 120 anos depois do 
seu desaparecimento, Hermann von Helmholtz continua 
a ocupar as nossas mentes; desaparecido no mesmo 
ano, Heinrich Rudolf Hertz, de quem Helmoltz foi 
supervisor científico, continua a atrair e fascinar 
os estudantes de engenharia.

De forma refrescante, os jovens engenheiros, mostram 
ser irreverentes e possuírem capacidade de iniciativa. 
Características essas, que se conjugam e se renovam, 
como no exemplo dos programas de mobilidade em que 
o IST participa.

A Newsletter do DEEC deseja a todos boas férias. 
Prometemos voltar em Setembro com nova edição!

António Topa, Pedro M. Q. Aguiar e Duarte de Mesquita e Sousa

overcome when coming to study at IST?
I didn’t really find any particular difficulty in my 
period of study here. Apart, of course, for the 
first impact with the portuguese language. Even 
though italian is supposed to be similar, I found 
it really hard to understand at fist, but thanks 
to the language courses provided I quickly 
improved my skills. As a foreign student, I always 
found help and availability from everyone, and I 
always felt happily accepted. 

After this experience in Portugal, do you think 
to return? Do you have any advice?
Yes, I would happily return to Portugal. I have had 
a great experience and met many wonderful 
people. I loved the warmth with which I was 
welcomed by this country. I believe Portugal is 
a magical country that will steal you heart with 
its colors, life and traditions. I would suggest 
any foreign student who comes here to fully 
experience all the things that Portugal can offer. 
Listen to fado, savor the food, enjoy the many 
opportunities that this country can give you.

As young Engineer, what are your expectations? 
What do you plan to do?
At the end of this wonderful experience, I want 
to keep working to the subject that fascinates 
me and made me want to start this journey 
in the first place: energy efficiency. I would like 
to focus on the subject that I developed in my 
thesis. I am planning to further investigate the 
product and the technology behind it and, if the 
results are positive, I would like to launch the 
product in the market.

To finalize this interview, do you want to 
leave a message to the Portuguese students 
interested in attending mobility programs?
I think that a mobility program is a wonderful 
experience and a fundamental step for your 
education. Going in a different country really 
helps you to grow, to gain your independence 
and to understand how to stay alone with 
yourself. At the same time it puts you in 
contact with people, traditions and different 
ways of thinking, which enriches your personal 
background and opens your eyes and your 
mind. I think it is something that everybody 
should experience in our globalized world. 
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