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RESUMO 
 

 

Este projeto tem a proposta de automatizar janelas residenciais. A maneira escolhida 
para essa automação foi o controle de um motor por meio de um microcontrolador, 
quando acionado por um sensor de chuva. O projeto tem a função de abrir a janela 
com a ausência de chuva e fechar a janela com a presença de chuva. Também foi 
desenvolvida uma maneira de acionar a abertura e o fechamento da janela por meio 
de botões, mas como a intenção deste trabalho não é apenas permitir que o interior 
da residência molhe, também teremos um relógio interno e nossa janela será 
programada para abrir e fechar em horários pré-determinados. Isto feito para 
provocar a circulação de ar na residência. Há, também, um sensor de esmagamento 
para evitar acidentes no fechamento da janela desligando o motor caso este seja 
acionado. Para o funcionamento do sistema é utilizado um motor que está 
controlado por um microcontrolador modelo AT89S52, que faz parte da família 8051, 
fabricado pela Atmel, que também possuí a função de receber a informação do 
usuário.  
O sensor de chuva e de esmagamento utilizado neste projeto foram construídos de 
forma artesanal, assim o custo do projeto não fica tão alto, para desenvolvê-lo foram 
utilizados alguns princípios físicos, descritos ao longo desta monografia.  
 

Palavras-chave: motor, microcontrolador, sensor de chuva, sensor de esmagamento 

e sensor fim de curso.  

 

 



   

ABSTRACT 
 
 

This project is the proposal to automate residential windows. The way chosen for this 
automation is the control of a motor by means of a microcontroller, when triggered by 
a rain sensor. The project is to open a window function in the absence of rain and 
close the window with the presence of rain. Also a way to trigger the opening and 
closing of the window by means of buttons has been developed, but as the intent of 
this work is not only to allow the inside of the pier house, we will also have an internal 
clock and our window is scheduled to open and close at predetermined times. This 
done to cause air to circulate in the residence. There is also a crush sensor to 
prevent accidents at closing the window by turning off the motor if it is triggered. For 
operating the system is used a motor that is controlled by a microcontroller AT89S52 
model, which is part of the family 8051, manufactured by Atmel, which also possess 
the function of receiving information from the user. 
The rain sensor and crushing used in this project were built by hand, so the cost of 
the project is not so high, to develop it were used some physical principles, described 
throughout this monograph. 
 
Keywords: motor, microcontroller, rain sensor, crushing sensor and sensor limit. 
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CAPÍTULO I - NASCIMENTO DO PROJETO 
 
 

1.1 – Apresentação do problema 
 

Visando acabar com o problema em residências decorrente das chuvas, há várias 

empresas no mercado que disponibilizam automações de janelas. A maioria dessas 

empresas oferece além de automação com sensor de chuva, oferecem um controle 

remoto para abri-la e fechá-la, outras também oferecem sensor de luz. 

Algumas empresas como a Euro Centro  - http://www.eurocentro.com.br oferecem 

este tipo de serviço, porém os preços não são tão acessíveis. Conforme o site desta 

empresa, para uma janela com 80 centímetros por 40 centímetros com motor, sairia 

por mais de dois mil reais. 

Este trabalho utiliza hora programada e sensor de chuva, sendo assim, a janela 

fechará e abrirá com a presença de chuva e com o horário programado. 

Possivelmente em um futuro próximo, os sistemas automatizados estarão presentes 

em várias residências, trazendo economia, conforto e segurança para as pessoas. 

Como este projeto depende das condições climáticas, é muito importante ter 

componentes que satisfaça o projeto, sendo assim, para o bom funcionamento deste 

é necessário um bom sensor de chuva. 

Este projeto tem a finalidade de automatizar uma janela residencial utilizando 

recursos mais baratos, melhorando assim o custo benefício do sistema. 

 

1.2. – Motivação 
 

A principal motivação para realização deste projeto é utilizar conhecimentos 

adquiridos no curso técnico que são ligados a área de automação. Várias disciplinas 

como “Microprocessadores e Microcontroladores”, “Linguagem de Programação”, 

“Circuitos Eletrônicos”, dentre outras do curso técnico de eletrônica, fornece uma 

real percepção de como são projetado os sistemas de automação de uma forma 

simplificada e com baixo custo, sendo também estudado ao longo do curso o 

funcionamento do microcontrolador 8051, componente este, utilizado no projeto. 

A construção de um sistema de automação residencial de baixo custo foi outra 

grande motivação para a realização deste projeto, pois as empresas que oferecem 

este tipo de sistema, geralmente cobram preços não acessíveis a todos. 
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1.3. – Objetivos do Trabalho 
 

O objetivo deste projeto é automatizar janelas residenciais no controle programado e 

sobre precipitação ou ausência de chuva, sendo que a janela é aberta ou fechada 

automaticamente, se estiver ou não no horário programado ou não houver ou houver 

chuva, respectivamente. 

Para que seja realizado o objetivo proposto, é necessário utilizar um 

microcontrolador, que aciona um motor elétrico, fazendo com que a janela abra ou 

feche. 

Para interpretar os comandos de abertura e fechamento das janelas e transformá-los 

em informações capazes de movimentar o motor de vidro elétrico, é utilizado um 

microcontrolador 8051. Este microcontrolador também é responsável por enviar a 

informação correta que deve ser mostrada no display, que tem a função de mostrar 

em sua tela o relógio para sabermos quando vai abrir a janela. 

 
 

1.4. – Justificativa do tema 
 
 

Este projeto enquadra-se dentro das matérias estudadas no curso de eletrônica, 

algumas disciplinas ligadas diretamente ao tema proposto são: Microcontroladores e 

Microprocessadores, Circuitos e Máquinas Elétricas, Circuitos Eletrônicos, 

Arquitetura de Computadores, Linguagem e Técnicas de Programação. 

O tema proposto é muito atual, sendo que as pesquisas na área de automação 

estão em ascensão, tanto que, segundo a Associação Brasileira de Automação 

Residencial, no ano de 2006 houve empresas desta área que tiveram um 

crescimento de 200%, e a procura dos consumidores por empresas de automação 

residencial neste ano de 2015, teve um aumento de 40% no primeiro semestre em 

comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira 

de Automação Residencial (página na web: http://www.aureside.org.br/). 

O avanço da tecnologia, e facilidades à mão de todos, fazem com que a 

concorrência nesta área da eletrônica seja cada vez maior, onde não só as grandes 

empresas têm a possibilidade de elaborar projetos de automação, mas qualquer 

pessoa que tenha o conhecimento das tecnologias já existentes no mercado. 
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CAPÍTULO II – FLUXOGRAMA 
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CAPÍTULO III - O PROJETO 
 

Foi feito uma pesquisa de campo sobre quais seria os componentes apropriados 

para esta aplicação e de confiabilidade por se tratar de um equipamento no qual não 

poderá ser possível falhas. 

Junto alguns dos professores mais experientes que há na etec Jorge street 

chegamos aos componentes que vamos descrever em breve, sendo um dos mais 

modernos e de nível superior de tecnologia no mercado mundial.o microcontrolador 

8051. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1 
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Figura 2 
 
 
 
Principais Características do Microcontrolador 8051 

Entre as características do microcontrolador 8051 estão: 

• CPU de 8 bits otimizada para aplicações em controle; 

• 32 linhas de E/S bidirecionais e individualmente endereçáveis; 

• 128 bytes de RAM interna destinada a dados; 

• 2 temporizadores/contadores de 16 bits; 

UART full duplex (canal serial); 

• 5 estruturas de interrupção com 2 níveis de prioridade; 

• Clock interno; 

• 4 Kbytes de memória de programa interna; 

• 64 Kbytes de memória de programa endereçáveis; 

• 64 Kbytes de memória de dados endereçáveis; 

 

3.1 - Atmel 
 

A Atmel Corporation é uma manufaturadora de semicondutores, fundada 

em 1984.Sua produção inclui as memórias EEPROM e Flash, microcontroladores 

(incluindo o 8051, a arquitetura ARM e sua arquitetura própria, a Atmel 

AVR), FPGAs, chips para smartcard, RFID, interfaces RF, CI´s para automóveis e 

outros componentes eletrônicos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutores
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_Flash
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://pt.wikipedia.org/wiki/8051
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_ARM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
http://pt.wikipedia.org/wiki/FPGA
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O presidente da Atmel é Steven Laub. O número de empregados da empresa 

em 2003 era de aproximadamente 7,5 mil. Sua sede é em San José na Califórnia. 

A Atmel possui as seguintes instalações fabris : 

Fab5 em Colorado Springs (Estados Unidos) 

Fab7 em Rousset (França) 

 

3.2 – Arquitetura e construção   
 

Os microcontroladores são microprocessadores direcionados para aplicações de 

controle, que já possuem em seu interior recursos como a memória de programa e 

dados, portas de comunicação, controladores de interrupção, timers, entre outros. A 

grande vantagem é que por já possuírem estes recursos incorporados, as aplicações 

desenvolvidas com eles são mais compactas e por consequência apresentam um 

custo menor, quando comparado com o desenvolvimento usando 

microprocessadores, pois estes recursos devem ser agregados no sistema. 

Todos os membros da família MCS-51 possuem espaços de endereçamento 

separados para Dados e Programas. 

Memória de Programa 

O espaço de endereçamento para a memória é de 64Kbytes. No 8051, os 4KB mais 

baixos estão na própria memória interna de programa. Após o reset, a CPU inicia a 

execução no endereço 0x00, onde deve residir uma instrução de salto para o 

endereço de inicio do programa. 

Os 4KB mais baixos da memória de programa podem residir tanto internamente no 

chip como na memória externa. A seleção é feita pelo pino EA (External Access). 

Quando EA=1, a CPU busca as instruções de endereços 0x0000 a 0x0FFF na ROM 

interna e as instruções de endereços 0x1000 a 0xFFFF na memória externa. 

Memória de Dados 

O 8051 pode acessar dados tanto na Memória Interna como na Memória Externa de 

dados. A Memória Externa de Dados pode ter até 64 Kbytes e é acessada através 

da instrução MOVX. A Memória interna de Dados do 8051 é composta por 2 blocos 

de 128 bytes. O bloco inferior 0x00 até 0x7F é usado como RAM e pode ser 

endereçado direto ou indiretamente. O bloco superior 0x80 a 0xFF é um espaço 

reservado para mapear os registradores de funções especiais da CPU (SFR). Este 

bloco só pode ser acessado diretamente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Calif%C3%B3rnia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rousset&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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O bloco inferior da Memória Interna de Dados 0x00 a 0x7F é dividido em 3 partes: 

Banco de Registradores (0x00 a 0x1F): 32 bytes 

Área endereçável bit-a-bit (0x20 a 0x2F): 16 

bytes 

Área de Rascunho (0x30 a 0x7F): 80 bytes 

 

registradores de funções especiais 

Os registradores de funções especiais da CPU, os SRF (Special Function Register), 

com exceção do PC (Program Counter), estão alocados na parte superior da 

Memória Interna de Dados. São eles: 

       ACC – Acumulador 

B – Utilizado como fonte e destino para operações de multiplicação e divisão. 

Stack Pointer (SP) – É o ponteiro da pilha da CPU. 

DPTR (Data Pointer) – É um registrador de 16 bits usado para o endereçamento da 

memória externa de dados. Eles ocupa dois espaços de 8 bits que podem ser 

acessados com DPL e DPH. 

P0, P1, P2, P3 – Usados para latch nas portas 0 à 3 de E/S. 

SBUF (Serial Data Buffer) – Utilizado para transmissão e recepção de dados para a 

porta serial. 

PSW (Program Status Word) – Contém as flags da CPU. (8-bit) 

Registradores de Temporização – Sob os pares (TH0, TL0), (TH1, TL1), (TH2, TL2). 

Cada par corresponde a um registrador de 16 bits. 

Registradores de Captura (apenas no 8052) – O par de registradores 

(RCAP2H, RCAP2L) são registradores de captura para o Timer 2 “Modo de 

Captura”. 

Registradores de Controle – IP, IE, TMOD, TCON, SCON e PCON são registradores 

de controle e estado do sistema de interrupção, da seção de temporização e da 

porta serial. 

             Acesso à Memória Externa 

 Os acessos poder feitos tanto para a Memória de Programa quando para a Memória 

de Dados. O Sinal utilizado para “strobe” de leitura é o PSEN (Program Strobe 

Enable). 

Em um acesso externo com endereço de 16 bits, o byte de mais alta ordem do 

endereço é armazenado em P2 e o menos significativo em P0. 
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         Porta Serial 

A transmissão/recepção serial é feita através dos pinos TXD e RXD. O pino RXD é 

amostrado periodicamente e quando a porta serial detecta um “start-bit” válido, o 

dado correspondente é carregado no registrador SBUF. 

Na transmissão a CPU escreve o dado ser enviado em SBUF e a porta serial 

encarrega-se de transmiti-lo através do pino TXD. Na recepção, a porta serial 

encarrega-se de trazer o byte pelo pino RXD e colocar no SBUF. 

Consumo[ Para aplicações onde o consumo de potencia é critico, as versões NMOS 

e CMOS possuem um modo de operação para edução de consumo. 

Nas versões NMOS, é feita através de uma fonte de alimentação externa conectada 

ao pino RST. Nas versões CMOS, há dois modos de operação para redução de 

consumo, o “Idle” e o “Power-Down”, os mesmos são ativados através do registrador 

PCON. 

PROCESSADORES RELACIONADOS  

 

O predecessor do 8051, o 8048, foi utilizado no teclado do primeiro IBM PC, onde 

convertia o sinal das teclas em um sinal serial que era enviado a unidade principal 

do computador. 

Um sistema microprocessado básico é mostrado na figura abaixo: 

 

 
 

 

Figura 3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intel_8048
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
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Organização básica de um sistema microprocessado. 

• Unidade de Entrada – responsável pela obtenção de informações e dados 

externos; 

• Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Unidade de Controle – essas unidades 

juntas são responsáveis pela capacidade de processamento e controle das 

informações; 

• Unidade de Memória – auxiliam no processamento e armazenamento de 

informações; 

• Unidade de Saída – responsável pela transferência de dados e informações para 

o mundo exterior. 

 

3.3 - Hardware 
 

 

O hardware utilizado no curso é a Placa de Testes EDT-044 que utiliza o 

microcontrolador 

AT89S52. 

Este microntrolador possui 32 pinos de I/O divididos em 4 ports de 8 bits Estes ports 

são bit/byte 

endereçáveis, ou seja, podemos acessar o port (P0, P1, P2, P3) ou cada bit 

individualmente (P0_0, 

P0_1, P0_2, P0_3, P0_4, P0_5, P0_6, P0_7, P1_0 ... P1_7, P2_0 ...P2_7, P3_0 ... 

P3_7). 

Na Placa de Testes são utilizadas 9 entradas e 9 saídas, a saber: 

Entradas: 

P2 – Dip-switch com 8 chaves (ON = nível lógico “0”) 

P3_2 – Push-Bottom (acionada = nível lógico “0”) 

Saídas: 

P0 – 8 Leds (ativos em nível lógico “1”) 

P3_7 – Buzzer (ativo em nível lógico “0”) 
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3.4 – Programação no 8051 
 

 

 

#include <at89X52.h> 

#include <lcd4.h> 

code unsigned char tab1[17]={" relogio ",0x00}; 

unsigned char horas,minutos,segundos,contint; 

#define MOTOR_ABRE P2_0 

#define MOTOR_FECHA P2_1 

#define FC_ABRE P2_2 

#define FC_FECHA P2_3 

#define SENSOR_CHUVA P1_4 

#define SENSOR_ESMAGAMENTO P3_1 

void abre () 

{ 

    if(FC_ABRE==1) 

    { 

        MOTOR_ABRE=1; 

        MOTOR_FECHA=0; 

        while(FC_ABRE==1){} 

        MOTOR_ABRE=0; 

        MOTOR_FECHA=0; 

    } 

} 

 

void fecha () 

{ 

    if(FC_FECHA==1) 

    { 

       while(SENSOR_ESMAGAMENTO==1){} 

        

        MOTOR_ABRE=0; 
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        MOTOR_FECHA=1; 

        while(FC_FECHA==1) 

        { 

           while(SENSOR_ESMAGAMENTO==1) 

           { 

              MOTOR_ABRE=0; 

              MOTOR_FECHA=0; 

           } 

           MOTOR_ABRE=0; 

           MOTOR_FECHA=1; 

        }  

        MOTOR_ABRE=0; 

        MOTOR_FECHA=0; 

    } 

} 

 

   void atualiza() 

    { 

        lcd_cmd(0xc4); 

        lcd_bcd(horas); 

        lcd_char(':'); 

        lcd_bcd(minutos); 

        lcd_char(':'); 

        lcd_bcd(segundos); 

    } 

void relogio() interrupt 1 

{ 

        TF0=0; 

        TH0=(65536-50000)/256;       

        TL0=(65536-50000)%256; 

        if (contint<20) contint++; 

        else 

        { 

            contint=0; 
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        if((segundos&0x0f)==0x09)segundos=segundos+7; 

        else segundos++; 

        

        if(segundos==0x60) 

        { 

            segundos=0x00; 

            if((minutos&0x0f)==0x09)minutos=minutos+7; 

            else minutos++; 

            if(minutos==0x60) 

          { 

                minutos=0x00; 

            if((horas&0x0f)==0x09)horas=horas+7; 

            else horas++; 

            

            if(horas==0x24) 

            horas=0x00; 

             

          } 

        } 

        } 

} 

void main () 

{ 

   MOTOR_ABRE=0; 

   MOTOR_FECHA=0; 

   BZ=1; 

    horas=0x07; 

    minutos=0x59; 

    segundos=0x50; 

    lcd_ini(); 

    lcd_cmd(0x0C); 

    lcd_cmd(0x80); 

    lcd_str(tab1); 

    contint=0; 



22 

 

 

    TH0=(65536-50000)/256;       

    TL0=(65536-50000)%256; 

    TMOD=0X01; 

    TF0=0; 

    TR0=1; 

    EA=1; 

    ET0=1; 

     

   while(1) 

   { 

      while ((DIP6==0)|(DIP7==0)|(DIP8==0)) 

      { 

          if(DIP6==0)   

        { 

        if((segundos&0x0f)==0x09)segundos=segundos+7; 

        else segundos++; 

        if(segundos==0x60) segundos=0x00; 

        

        } 

           if(DIP7==0) 

           { 

                

         if((minutos&0x0f)==0x09)minutos=minutos+7; 

         else minutos++; 

         if(minutos==0x60) minutos=0x00; 

          

           } 

               if(DIP8==0) 

           { 

            if((horas&0x0f)==0x09)horas=horas+7; 

            else horas++; 

            if(horas==0x24) horas=0x00;  

             

           } 
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           atraso_lcd(200); 

           atualiza(); 

      }        

      atualiza();        

   } 

} 

 

3.5 - Assembly 
 

Assembly ou linguagem de montagem é uma notação legível por humanos para 

o código de máquina que uma arquitetura de computador específica usa, utilizada 

para programar dispositivos computacionais, 

como microprocessadores e microcontroladores. A linguagem de máquina, que é um 

mero padrão de bits, torna-se legível pela substituição dos valores em bruto por 

símbolos chamados mnemónicos. 

Por exemplo, enquanto um computador sabe o que a instrução-máquina IA-21 

(10110000 01100001) faz, para os programadores é mais fácil recordar a 

representação equivalente em instruções mnemónicas MOV AL, 61h. Tal instrução 

ordena que o valor hexadecimal 61 (97, em decimal) seja movido para 

oregistrador 'AL'. 

A conversão da linguagem de montagem para o código de máquina é feita pelo 

montador ou assembler, que é basicamente um tradutor de comandos, sendo mais 

simples que um compilador. 

 

3.6 - Montador 
 

O montador ou assembler (não confundir com assembly) é um programa que cria 

o código objeto traduzindo as instruções da linguagem de montagem (assembly) 

para código de máquina. Além dos comandos básicos, que são traduzidos 

diretamente para a linguagem de máquina, alguns montadores também aceitam 

diretivas, que são comandos específicos para o montador. Por exemplo, é possível 

definir constantes na memória utilizando diretivas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_m%C3%A1quina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mnem%C3%B3nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instru%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A1quina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_hexadecimal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_decimal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Registrador_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_objeto
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O montador possui tabelas, onde armazena informações importantes sobre o 

programa que está sendo montado. Tabelas de rótulos, de constantes e de 

comandos são as mais comuns. 

 

CAPÍTULO IV – SENSORES 
 

No nosso projeto utilizamos dois tipos de sensores, sendo eles, sensores de barreira 

ótica e sensor de chuva, onde o sensor de barreira ótica se encontra no meio da 

janela e o sensor de chuva se encontra na lateral. 

4.1 - Sensor de chuva 
 

Este sensor pode ser usado para monitorar variedade de condições climáticas como 

gotas de chuva ou neve. Quando o clima está seco a saída do sensor fica em estado 

alto e quando há uma gota de chuva em estado baixo. O limite entre tempo seco e 

chuva pode ser ajustado através do potenciômetro presente no sensor que regulará 

a saída digital D0. Contudo para ter uma resolução melhor é possível utilizar a saída 

analógica A0 e conectar a um conversor AD, como a presente no 8051 por exemplo. 

A placa do sensor de chuva é revestida em ambos os lados com um tratamento de 

níquel contra oxidação, melhorando assim a condutividade e o desempenho do 

sensor. 

 

 

 

Figura 4      Figura 5 
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4.1.1 – Especificações 
 

 Tensão de operações: 3,3 – 5V 

 Corrente de saída: 100mA 

 Sensibilidade ajustável via potenciômetro 

 Saída analógica e digital 

 

4.2 – Sensor de barreira ótica 
 

O sensor de barreira ótica foi usado para que na hora de nossa janela ao fechar não 

“esmague” ninguém caso tenha alguma pessoa na janela, e este sensor nos 

colocamos no meio da janela. Sensor ótico infra vermelho de baixo custo para 

utilização em maquetes. Acompanha placa de circuito impresso (5cm x 5cm) com 

screen de componentes, furação CNC, máscara de solda e verniz verde. Inclui LED 

indicador de barreira alinhada, espaçadores de placa e conectores para ligação de 

todos os componentes externos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

CAPÍTULO V – INTERFACE DE POTENCIA 
 

Em nosso projeto utilizamos duas interfaces de potencia para cada motor, mais para 

não precisarmos comprar mais duas, jumpeamos a mesma para alimentar o outro 

motor. A interface de potencia serve para ceder a potencia necessária, ou restringir a 

potencia sem excesso. No nosso caso, a interface de potencia vai servir para 

restringir a potencia do motor para o nosso microcontrolador 8051. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

CAPÍTULO VI – MOTOR 
 

De inicio em nosso projeto, pensamos em utilizar apenas um motor, onde iriamos 

coloca-lo na parte inferior da janela passando apenas uma correia de bicicleta, ou 

até mesmo uma cremalheira junto com a engrenagem, porém por nossa janela ser 

um pouco grande e pesada, foi necessário dois motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 
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6.1 – Especificações 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 
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CAPÍTULO VII – CREMALHEIRA E ENGRENAGEM 
 

Cremalheira é uma peça mecânica que consiste numa barra ou trilho dentado que 

em conjunto com uma engrenagem a ele ajustada, converte movimento retilíneo em 

rotacional e vice-versa. Este sistema é usado: 

 Em ferrovias para vencer terrenos íngremes, no qual o trilho fixado ao solo é 

dentado e a locomotiva imprime a força rotacional na engrenagem que a ele 

adere adquirindo assim movimento. 

 Nos sistemas de direção de automóveis e outros veículos rodoviários a 

engrenagem é fixa (e está ligada ao volante através da coluna de direção) e a 

cremalheira desliza linearmente - que estando ligada às rodas, altera a direção 

do veículo. No entanto o engenho requer uma maior força para efetuar uma 

manobra comparando com outros mecanismos como a recirculação de esferas 

(ou sector dentado), já que a multiplicação da força que é obtida é menor, 

embora a direção seja mais estável. 

 O intuito da cremalheira com a engrenagem no nosso projeto é fazer com que as 

folhas da janela consigam se movimentar tanto para abrir quanto para fechar com a 

ajuda do motor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engrenagem
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CAPÍTULO VIII – FIM DE CURSO 
 

Utilizaremos apenas dois fins de curso para o nosso projeto, sendo uma no extremo 

direito e uma no meio da janela, a fim de curso vai ser instalada da seguinte 

maneira, o sinal totalmente aberto vai direto ao microcontrolador 8051, e o comum 

ligamos diretamente no ground (terra), a função do fim de curso é fazer com que 

quando nossa janela encoste-se à palheta de plástico e acione o botão pare de 

funcionar os motores, o que fará nossa janela parar de se mexer. 

 

 

 

Figura 13 

 

CAPÍTULO IX – ARQUITETURA 
 

Ao contrário do que acontece nas linguagens de alto nível, existe (até certo ponto) 

uma correspondência de 1 para 1 entre a linguagem de montagem simples e a 

linguagem de máquina. Por isso a tradução do código de montagem em código de 

máquina não é chamada compilação, mas montagem. Consegue-se transformar a 

linguagem de montagem em linguagem de máquina recorrendo a um montador 

(também chamado assembler, originado do termo assemblé em francês), e a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_alto_n%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
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transformação inversa faz-se recorrendo a um desmontador (também 

chamado disassembler). 

Cada arquitetura de computador tem a sua própria linguagem de máquina e, 

portanto, a sua própria linguagem de montagem. Essas linguagens de montagem 

diferem no número e tipo de operações que suportam. Também têm diferentes 

tamanhos e números de registradores, e diferentes representações dos tipos de 

dados armazenados. Enquanto todos os computadores de utilização genérica são 

capazes de desempenhar essencialmente as mesmas funções, o modo como o 

fazem é diferente. 

Além disso, podem existir conjuntos múltiplos de mnemónicas, ou sintaxes de 

linguagem de montagem, para um único conjunto de instruções. Nestes casos, o 

conjunto mais popular é aquele que é utilizado pelo fabricante na sua 

documentação. 

No mercado de PCs, dominado por processadores Intel e AMD, atualmente existem 

duas arquiteturas. Primeiro a IA32 (genericamente chamada de i386, x86 oux86-32), 

criada pela Intel em 1985 e primeiramente utilizada pelo processadores i386 e 

segundo a IA32-EM64T (ou IA32-AMD64 ) criada em 2002 pela AMD (Mas também 

utilizada pela Intel hoje). O IA32 utiliza o grupo de instruções chamado x86, e 

o IA32-EM64T utiliza o grupo chamado x86-64. As duas arquiteturas usam números 

diferentes de registradores gerais e tamanho. Enquanto os registradores do x86 

são 32 bits os da x86-64 são 64 bits. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desmontador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IA32&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/I386
http://pt.wikipedia.org/wiki/X86
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=X86-32&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processador
http://pt.wikipedia.org/wiki/I386
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IA32-EM64T&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IA32-AMD64&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/AMD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intel
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IA32&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/X86
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=IA32-EM64T&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/X86-64
http://pt.wikipedia.org/wiki/32_bit
http://pt.wikipedia.org/wiki/64_bit
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CAPÍTULO X – CRONOGRAMA 
 

 

 

Figura 14 
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CONCLUSÃO 
 

O nosso projeto consta em uma janela residencial automatizada, que abre as 8:00 

da Manhã e fecha as 17:00 da tarde, sendo que se nesse intervalo de tempo 

comece a chover a janela automaticamente fecharia, mas caso tenha algo ou 

alguém na janela, seus motores são desligados automaticamente para que não 

cause acidente. 

O projeto final foi muito satisfatório, ficou exatamente como pensamos, e 

conseguimos exercer a finalidade que o curso nos propôs, conseguimos utilizar 

todos os conhecimentos aprendidos durante todo o curso com os ensinamentos de 

todos os professores. 
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