
Resumo 

 

Actualmente, a obtenção de sucesso no mundo empresarial é fortemente influenciada 

pela integração plena de todos os constituintes do sistema produtivo, de forma a 

permitir uma gestão realmente eficaz de todo o sistema. Nesta necessidade de 

integração, os sistemas de SCADA desempenham um papel de elevada relevância, ao 

permitirem de forma simples e rápida, a obtenção de dados relativos aos sistemas de 

produção, possibilitando assim um maior e melhor controlo sobre este, que se reflectirá 

no aumento da sua eficácia e qualidade. Apesar das enormes potencialidades 

existentes, neste tipo de sistema, a sua implementação continua a ser relativamente 

dispendiosa. 

Com este trabalho, pretende-se avaliar a possibilidade de implementação deste tipo de 

sistemas recorrendo apenas a um simples computador e ao uso do protocolo USB, que 

devido ao seu uso generalizado poderá permitir a implementação de soluções ao nível 

económico mais competitivas e também mais flexíveis, sendo esta avaliação, validada 

com a implementação de uma plataforma que possibilite o suporte de sistemas deste 

género. 

Assim, começar-se-á por fazer um enquadramento das soluções existentes 

actualmente, para a implementação deste tipo de sistemas, sendo também realizada 

uma descrição geral das tecnologias utilizadas para permitir a integração do todo o 

sistema produtivo. Na parte introdutória deste trabalho, fazer-se-á também uma 

descrição geral das características fundamentais do protocolo USB. 

Na fase seguinte, será feita uma análise de requisitos da plataforma implementada, 

para que fosse possível a validação deste estudo. Sendo também aqui, enunciadas e 

justificadas as escolhas de projecto que conduziram esta implementação. 

Seguidamente, será feita uma descrição da implementação desta plataforma, sendo 

relatados pormenores destas ao nível do hardware e software desenvolvidos, sendo 

também apresentados e analisados alguns resultados obtidos. 

Por último, será feita a apresentação das conclusões obtidas neste estudo, sendo 

também apresentados alguns passos futuros que poderão melhorar a plataforma 

desenvolvida. 



Abstract 

 

Currently, the achieving of success in the business world is heavily influenced by the 

total integration of all components of the productive system in order to allow a truly 

effective management of the whole system. In this need of integration the SCADA 

systems play a role of high relevance. They permit a faster and simpler way to obtain 

data regarding to the production system, allowing a better control over the process. This 

will be reflected in an increase of efficiency and quality. Despite the huge potential in this 

type of system, its implementation is still relatively expensive. 

This work is intended to assess the possibility of implementing this kind of systems using 

a PC and USB protocol. Due to the generalized use of the USB protocol new low-priced, 

more competitive and flexible solutions will arise. This assessment may be validated by 

the implementation of platform supporting these systems. 

It will be described some of the existing solutions to implement these kinds of systems. 

Also it will be described the technologies that allow integrating all the components of the 

productive system. In the introductory part of this work, make will be also a general 

description of the main features of the USB protocol. 

In the next stage, it will be done an analysis of the requirements of the platform 

implemented, so that is possible to validate this work. Being here too, listed and justified 

the choices of project that led to implementation. Lately, it will be done a description of 

the implementation of the platform containing detailed description of the hardware and 

software developed. Some the results obtained it will be analyzed and discussed. 

Finally, will be presented the conclusions achieved with this work. It will be indicated 

some possible changes in order to improve the platform in the future. 


