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Síntese Projeto: 

NEWSAT – Sensor e satélite integrado, compacto e integrado para manufatura aditiva 
avançada para observação da atmosfera superior da Terra – desenvolverá um 
nanossatélite avançado, altamente integrado e de baixo custo, habilitado para 
manufatura aditiva, com carga útil para caracterizar quantitativamente a atmosfera 
superior da Terra, fornecendo dados de tempo para estudos climáticos, por exemplo, 
para investigar como o aquecimento global afeta a termosfera. Para cumprir esse 
objetivo, os pesquisadores aproveitarão ideias de ponta em impressão 3D (3DP), 
sensores, propulsão elétrica e comunicações para integrar um demonstrador de 
nanossatélites. O projeto também criará uma nova compreensão das maneiras pelas 
quais designers humanos e ferramentas computacionais podem colaborar usando uma 
abordagem de design híbrido para criar sistemas de engenharia complexos. 
Especificamente, no MIT, a equipe irá ( i ) desenvolver novos foguetes elétricos 3DP que, 
usando o mesmo propulsor, podem fornecer uma gama muito ampla de  Isp e impulso; 
(ii) desenvolver espectrômetros compactos de íons e massa neutra baseados em filtro 
de massa quadrupolo 3DP e ionizador de impacto de elétrons de nanotubos de carbono 
(iii) implementar sondas Langmuir fabricadas aditivamente e analisadores de potencial 
de retardo (RPAs) compatíveis com a detecção da termosfera, (iv) desenvolver, 
caracterizar, e fabricar (3DP) novos compósitos multimateriais com coeficiente de 
expansão térmica zero; otimizar a topologia de componentes feitos com esses 
compostos multimateriais de acordo com diferentes compensações de desempenho, 
desenvolver métodos para incorporar sensores adicionais nessas estruturas compostas 
e (v) modelar/avaliar a colaboração entre designers humanos e métodos computacionais 
híbridos para transformar o processo de design em estágio inicial e melhorar 
significativamente os resultados de desempenho para sistemas de engenharia 
complexos . 

 


