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Trabalho interdisciplinar apresentado às disciplinas de: Física IV, 
Estrutura de Dados e Sistemas Digitais, orientado pelos professores, 
Gil Jess, Edson Pacheco e Afonso Miguel Ferreira. 

O projeto consiste em uma estação de temperatura, que é coletada 
através de uma sensor e transmitida pela porta serial através de 
comunicação via laser.  

  

Objetivos 

Integrando todas as disciplinas citadas, desenvolver o projeto de 
comunicação através da porta serial via laser. Implementar um 
software que verifica em intervalos de tempo a temperatura ambiente 
através do sensor, e enviar dados a outro computador.  

O primeiro passo foi à aquisição do material necessário e a elaboração 
dos circuitos no protoboard para testes iniciais, depois de testado o 
circuito foi elaborado o desenho das trilhas e por final a montagem da 
placa já corroída. 

Foram elaboradas quatro placas. Duas delas tem a função de receptor 
e transmissor, de dados pela serial. Uma outra placa foi montada para 
o sensor, e a ultima para o microcontrolador PIC. 

O segundo passo foi a montagem da maquete, na qual foi utilizado 
madeiras para a construção das caixinhas que contém os circuitos de 
comunicação a laser.   

  

Listas de Materiais 

Transistores 

Capacitores  

Resistores  

Resumo

  

Descrição do Projeto 

 2 BC158 
 2 TIL 68

8 de 10mF 
2 de 100mF 

330 Ω 
1k Ω 
2k Ω 
2,2k Ω 
3,3k Ω 
4,7k Ω



Circuitos Integrados 

Outros  

   

Diagramas de Circuitos Elétricos 

< /a> 

Figura 1: Diagrama do Sensor 

 

Figura 2: Diagrama do Receptor e Transmissor. 

   

Diagramas das Placas dos Circuitos Impressos 

2 MAX 232 

2 lasers 
placa de fenolite 
2 conectores DB9 (fêmea) 
fonte 



 

 

Figura 3: Diagrama da Placa de Circuito impresso do sensor 

 

Figura 4: Diagrama da placa do circuito impresso do Receptor e 
Transmissor. 

   

Software 

A programação orientada a objetos é facilitada pelo ambiente java 
associada ao IDE JBuilder,  porém a parte de comunicação serial 
apresentou dificuldades por ser uma API externa a coleção de APIs 
nativas do Java.  

  

Conclusão 

Os objetivos do pré-projeto foram todos alcançados sendo possível 
também implementar uma estação do tempo, que verifica a 
temperatura ambiente. 

A equipe conseguiu aplicar todos os conhecimentos adquiridos nas 
disciplinas envolvidas, para o desenvolvimento do projeto.  
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