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RESUMO 
O desenvolvimento do mesmo visa criar um protótipo de disparo e de 

lançamento de projeteis utilizando um mecanismo magnético, o projetil deve ser 

lançado a partir do impulso criado pelas bobinas embutidas no cano de disparo do 

mesmo. 

A partir do protótipo criado, este pode este ser modificado para algumas tarefas, 

como perfurações em objetos ou até mesmo armas de combate ou treinamento. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Lançamento, Projéteis.  

 

  



 

 

 

GLOSSARIO DE PALAVRAS 
Arduino Micro controlador 

Software Programa 

Hardware Parte Fisica(placas de circuitos) 

Shield Placa feita para controle 
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METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do projeto foi aplicada a metodologia de separar um 

grande problema em várias partes, para a execução desse projeto foi utilizado o seguinte 

modelo de separação: 

 Software: Programação do Arduino. 

 Elétrica: Projeto dos circuitos e seus testes; 

 Maquete: Estrutura do protótipo. 

 Integração: Instalação da parte Elétrica/Eletrônica no protótipo. 

 

Após a separação cada etapa foi desenvolvida separadamente. 

O software em si, é apenas uma programação para o Arduino, onde este deve 

controlar os relés e as bobinas. 

 Desenvolvemos o projeto separando por setores, onde primeiramente 

desenvolvemos toda a lógica, após concluir está etapa passamos a desenvolver a parte 

de hardware, onde criamos algumas placas de circuito impresso exclusivamente para o 

melhor funcionamento do sistema, também foi desenvolvido uma fonte, onde está 

deverá fornecer potencia para toda a estrutura, após executadas estas tarefas passamos a 

montar o protótipo e a integrar todo o setor de hardware. 

O projeto foi desenvolvido na forma de uma maquete (protótipo) para o melhor 

entendimento do funcionamento. Cada parte foi projetada, desenvolvida e testada 

separadamente. Terminando a integração das partes do projeto, realizamos os testes 

finais do funcionamento do projeto e o modificando quando necessário. 

  



 

 

 

OBJETIVOS 

 GERAL 

 Com base nos programas de aprendizagem das disciplinas  do curso de 

engenharia da computação, construir um sistema de lançamento de projéteis. 

 ESPECÍFICOS 

 Confeccionar um sistema de lançamento de projeteis utilizando 

eletromagnetismo. 

 Integrar o de hardware com o protótipo. 

 Criar algo inovador. 

 CD do projeto com imagens, vídeos e documentação sobre o projeto.  

MATERIAIS UTILIZADOS 
 4 Placas fenolite   

 2 Caixas patola – PB 114; 

  Resistores de ; 

 Resistor de  

  Resistor de  

 2 capacitores - ; 

 2 Capacitores - ; 

 1 fonte 400V; 

 ; 

  de fio de cobre esmaltado AWG 30; 

 Cola Quente; 

 Arduino Duemilanove c/ ATmega328; 

 4 Diodos SKN 21/8; 

  Tintas Spray – Preto; 

 Estanho com fluxo de solda; 

 5 Reles – 5V; 

 5 Transistores Haliday NPN; 

 Parafusos e porcas; 

 2 Bornes machos e fêmeas; 

 2 Cabos DB-9 macho e fêmea; 

 Fios de teflon; 

 Cano de Ferro; 



 

 

 

 4 Carreteis; 

 Amplificador operacional – LM741 

 Regulador de tensão P – LM7808; 

 1 Capacitor - ; 

 1 Diodo Zener – 3V; 

 

 

  



 

 

 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 Furadeira; 

 Brocas de ; 

 Ferro de Solda – 30W; 

 Pistola de cola quente; 

 Multímetro;  

 Computador; 

 Osciloscópio; 

SOFTWARES UTILIZADOS 
 SolidWorks 2012 – Student Edition; 

 Eagle 7.1; 

 Microsoft Office  2010 - Project; 

 Microsoft Office  2010 - Word; 

 Microsoft Office  2010 - Visio ; 

 Arduino 1.1; 

PROBLEMA APRESENTADOS 
PROBLEMAS ENCONTRADOS SOLUÇÕES 

Funcionamento dos relés 6V  
Alterar os mesmos para relé 5V utilizando 

transistores Haliday 

Funcionamento das Bobinas Alteramos os relés 

Testes com capacitores 
Testamos na presença de um professor por 

causa do alto risco 

 

 

  



 

 

 

MAQUETE 
A maquete foi criada a partir de 2 Caixas Patola. Foi utilizado uma tinta spray para 

a pintura, sendo a cor: 

 Preto: Para toda a estrutura externa; 

Os furos são passantes e possuem dimensões de , sendo estes os 

tamanhos dos respectivos parafusos utilizados para fixar as placas e para passar a fiação 

interna. 

Na caixa superior, foram efetuados alguns cortes, para a melhor mobilidade e 

facilidade nas manutenções, este corte, também servirá para facilitar a programação do 

Arduino. 

Na caixa inferior, foi conectado um cano de ferro com uma leve cobertura de fita 

isolante, para aumentar a segurança durante a fase de disparos, também existe uma 

espuma envolvendo o mesmo,  neste a fixação se deve a uma pequena estrutura de ferro 

em forma de L, aumentando a resistência de toda a estrutura. 

BOBINAS 
SOLENÓIDE A B C D TOTAL 

RESISTÊNCIA      
COMPRIMENTO      

INDUTÂNCIA     n/a 

INTEGRAÇÃO 
Para concluir o projeto foi necessário juntar os módulos que foram desenvolvidos 

separadamente.  Ao integrar as partes com a estrutura, se fez necessário sua fixação 

imediata para melhor aproveitamento do espaço, essa fixação é de extrema mobilidade, 

podendo ser retirada a qualquer momento para manutenção. 

A fixação foi feita com o auxilio de parafusos, porcas e cola quente para os fios 

próximos da estrutura, sendo esta um isolante natural.  

A fonte criado especialmente para o funcionamento do protótipo, foi fixada com o 

auxilio de cola quente no interior de uma das caixas, na caixa superior, foi fixado o 

Arduino e seu shield, este foram fixados com parafusos. 

A comunicação entre toda a estrutura se deve por meio de fios fortemente isolados, 

para assim evitar curtos circuitos e diminuir os riscos de um choque no próprio usuário. 

  



 

 

 

PLACAS DE CIRCUITOS 
Para controlar as bobinas, se fez necessário a criação de um shield para o 

Arduino e uma placa especifica para os relés. 

A PCI dos relés consiste nos seguintes materiais: 

  Transistores Haliday NPN; 

  Relés 5V; 

Esta foi fixada na parte interna da caixa inferior, sendo presa ao lado da fonte. 

SEGURANÇA 
A estrutura possui um sistema de segurança embutido, este manterá a fonte entre 

304V - 307V, o mecanismos ficará ligando a desligando a fonte, mantendo assim o 

valor estável. 

MANUAL DO USUÁRIO 
O Protótipo é separado em alguns setores, parte interna e parte externa, o usuário 

poderá apenas modificar a programação do Arduino, sendo este localizado na parte 

superior, para seu maior conforto, existe um cabo saindo da estrutura. 

Para efetuar o disparo, o usuário deverá ligar o banco de capacitores ao 

protótipo,  e este devera ser ligado nos bornes laterais, localizados no lado direito da 

estrutura, após efetuar esta etapa, o mesmo deverá esperar para que a fonte carregue e se 

prepare para disparar, após isso basta carregar o projetil e apertar o gatilho. 

AVISOS: 

 Ao carregar o protótipo, não se deve abrir a tampa da estrutura, pois 

existem cabos de ALTA TENSÃO nestes locais. 

 De modo algum, o usuário devera carregar o cano de disparo e se 

manter na frente do mesmo. 

 É comum após um tempo carregando, sair um som característico de 

estalos, estes se devem ao dispositivo de segurança embutido na 

estrutura. 

 Caso perceba faíscas saindo dos capacitores ou da estrutura, é 

recomendado que desligue-os imediatamente. 

  



 

 

 

HISTORICO DE DESENVOLVIMENTO 
15/08/2012 Inicio dos projetos de circuitos e diagrama mecânico. 

22/08/2012 Circuito elevador de tensão e projeto no SolidWorks 

29/08/2012 Circuito de Disparo 

05/09/2012 Construção do protótipo. 

12/09/2012 Circuito de Carga. 

19/09/2012 Proteção dos circuitos. 

16/09/2012 Teste dos circuitos 

03/10/2012 Integração das partes com a maquete 

10/10/2012 Primeiros Testes 

17/10/2012 Inicios dos reparos e testes finais 

21/11/2012 Pré apresentação  

28/11/2012 Apresentação Final 

 


