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Objetivo
 Modificar um carrinho automatizado já existente que 

operava com a plataforma Arduino para operar com o 
kit LaunchPad Energia-MSP430.

Wrasse et al. (2013)



Motivação
 Diminuir  o consumo de baterias.
 Custos



Conversão da moeda para dia 
20/11/2015
 Dólar 
  

Fonte: http://financeone.com.br/moedas/conversor-de-
moedas/



Valores
Arduino: R$ 79,15

LauchPad Energia: R$ 37,00



Metodologia
 No carrinho automatizado, trocamos o Arduino pelo 

LaunchPad Energia-MSP430G2.
  



Metodologia: Adaptar a 
programação.



Resultados e discussões



Resultados e discussões
 Circuito original                                       Circuito atual

  



Resultados e discussões
  
 O LaunchPad Energia-MSP430G2 é capaz de 

realizar a mesma tarefa de controle dos motores de 
tração e direção.

 O nível de tensão do conjunto de baterias é capaz 
de suprir a demanda dos motores e da placa 
microcontrolada.

 Ainda não foi possível obter os dados dos sensores 
de trilha pois a comunicação serial do LaunchPad 
não está lendo os sensores de trilha.

  
  



Conclusões
  
 Embora ainda não tenhamos conseguido implementar a 

totalidade das funções desenvolvidas pelo Arduino, 
devido a inexperiência do operador, é possível afirmar 
que o kit LauchPad Energia MSP-430G2 se configura 
como uma alternativa para aplicações onde utilizamos o 
Arduino.

 A diversificação de plataformas microcontroladas com 
interface amigável incentiva leigos e hobistas a ousar em 
vários tipos de projetos. Com a devida capacitação aos 
professores de Física pode-se utilizar essas ferramentas 
para proporcionar uma melhor compreensão dos 
conceitos científicos aos aprendizes.

  



Próximos passos
• Implementar o sensor de trilha;

• Implementar o controle da direção e velocidade por 
controle remoto.
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