
Resumo 

Nos actuais sistemas de automação e controlo a monitorização das grandezas presentes 

nestes processos é um ponto de extrema importância. O desempenho de um sistema de 

automação pode ser aumentado através da introdução de sistemas de monitorização 

baseados em comunicação sem fios.  

O aparecimento de standards de comunicação sem fios, tais como o IEEE802.11b, Bluetooth 

e Zigbee, vieram proporcionar urna nova forma de comunicação entre o sistema remoto, 

responsável pela monitorização de grandezas, e o sistema central, responsável pelo 

armazenamento e visualização dessas mesmas grandezas. As vantagens desta forma de 

comunicação são: redução de custos associados à instalação e facilitação na movimentação e 

alteração da localização deste tipo de sistemas devido à inexistência de cablagem associada.  

Por outro lado, o desenvolvimento de WebServers em miniatura com a possibilidade de 

integração em dispositivos com poucos recursos de memória vem impulsionar o 

desenvolvimento de sistemas de instrumentação e monitorização remota.  

Com a integração destas duas tecnologias, comunicação sem fios e WebServer, o acesso a 

dados através de aplicações baseadas em protocolos TCP/IP fica resolvida. Assim utilizando 

um browser pode aceder-se à informação contida num dos nós de instrumentação sem a 

necessidade de deslocação física ao local ou de contacto com este através de cablagem de 

comunicação.  

Com base na definição do conceito de nó de instrumentação móvel foi desenvolvido um 

sistema de recolha de dados através de sensores acoplados a um conversor analógico-

digital. Estes dados são posteriormente submetidos a um tratamento e à inserção num 

WebServer para que em seguida possam ser consultados.  

Na parte final deste trabalho realizou-se uma implementação prática com o objectivo de 

validar os resultados obtidos e aumentar a sensibilidade para os problemas existentes na 

instrumentação sem fios.  

Abstract 

The control and data visualization is actually one of the most important points for automation 

and control systems. The performance of an automation system can be increased through the 

introduction of systems based on wireless communications.  

The development of wireless communication standards, such as IEEE802.11b, Bluetooth and 

Zigbee, has come to provide a new form of communication between the remote system and the 



central system responsible for the storage and visualization of data. The advantages of this 

approach are: reduction of associates costs in the installation and free installation and topology 

in the localization of this type of systems due to inexistence of associated cables.  

The development of mini WebServers with the possibility of integration in devices with a few 

memory resources comes to stimulate the development of instrumentation systems and remote 

visualization of data.  

With the integration of these two technologies, the access data through applications based on 

TCP/IP is very simple. For example, with a browser it can be accessed data in the 

measurement and visualization system without needing of physical displacement to the place or 

contact through a communication cable.  

With the mobile instrumentation system concept, it is developed a data logger system based on 

an analogue-digital converter. These data are submitted to a treatment and the insertion in a 

WebServer.  

In the final of this project an implementation was executed to validate the results carried out and 

to increase sensitivity for existing problems in the instrumentation without wires.  


