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Afegão cria carro elétrico de baixo custo

Iniciação Científica – Telemetria aplicada a veículos

Acadêmicos da Automação Industrial 

são recepcionados

Faculdade SATC

Contato: automacao@satc.edu.br

A recepção dos calouros dos dez cursos da
Faculdade SATC aconteceu na última quinta (19/02)
com uma apresentação de Stand Up denominada As
Aventuras de Darci, protagonizada pelo músico e
comedianteMoriel Adriano da Costa.

O diretor da Faculdade SATC, Carlos Ferreira
discursou aos acadêmicos que iniciaram este novo
período, e comentou, “Somos exigentes e nos
esmeramos em entregar ao mercado profissionais
commuita competência”.

Após, os acadêmicos visitaram o campus da
SATC, conhecendo um pouco melhor a instituição,
retornando na sequencia as aulas.

Mustafa Mohammadi, de 25 anos, morador de
Cabul, capital do Afeganistão, criou um veículo
solar-elétrico em apenas 45 dias e com o custo de
cerca de 4,3 mil reais.

O veículo com o nome de Photon, tem
capacidade para duas pessoas, impulsionado por
um motor de 60 volts de potência, alimentado por
cinco baterias conectadas cada uma delas a um
painel solar colocado no teto do automóvel.

Pode rodar até 50km com as baterias
totalmente carregadas, com velocidade máxima de
até 40km/h. Existe a possibilidade de se carregar a
bateria com fontes externas para dias nublados ou
acionar pedais para movimentação sem as baterias

Um projeto de iniciação científica tem como
objetivo integrar o acadêmico a busca de novas
tecnologias e conhecimento no
desenvolvimento de um projeto.

Através disso, o curso de Automação
Industrial lança o projeto de instrumentação do
mini Baja. Em parceria com o curso de
Engenharia Mecânica, o projeto tem como
objetivo adquirir sinais de sensores do protótipo
Mini Baja para visualização do piloto e da equipe
de forma a concorrer com outras universidades
do país.

Grandezas como velocidade, temperatura do
motor, rotação, nível do combustível serão
adquiridos e transmitidos por rede sem fio,
engrandecendo ainda mais o conhecimento em
diversas áreas do curso de Automação
Industrial.

Fonte: revista Info.

Acesse:

Portalsatc.com/link/automacao


