
Resumo 

 

A automatização dos processos implica a monitorização de grandezas físicas variadas. 

A medição dessas grandezas e um factor decisivo na qualidade do controlo sendo por 

isso necessários instrumentos com capacidades sensoriais, de fácil instalação, 

robustos, de dimensões reduzidas e de baixo custo. 

As redes de sensores preenchem todos os requisitos supracitados, sendo uma 

tecnologia em expansão e de elevado impacto no futuro. Por esse motivo, grandes 

investimentos estão a ser feitos nesta área para permitir a sua adaptação a diversas 

aplicações, como agricultura, estruturas, etc. A possibilidade da mobilidade dos nos 

sensores permite diferenciar este projecto de outros produtos e é particularmente 

importante em aplicações onde os objectos a monitorizar se encontram em movimento. 

A rede de sensores desenvolvida nesta dissertação e constituída por unidades moveis, 

com sensores instalados, e por uma unidade central, onde o utilizador recebe os dados. 

Neste mestrado e descrita a metodologia no desenvolvimento do hardware, do software 

e do protocolo de comunicações seguida para alcançar os objectivos propostos. 

 

 

Abstract 

 

The automation of the process involves the monitoring of different physical values. The 

measurement of such quantities thus becomes a decisive factor in quality of the control. 

They are then required instruments with sensory capabilities, easy to install, robust, 

small and low cost. 

The wireless sensor networks meet all the requirements mentioned above, and are an 

expansion in technology with high impact in the future. Therefore large investments are 

being made in this area, to allow the adaptation to different areas of application, such as 

agriculture, infrastructure, etc. The possibility of mobility of the sensors helps to 

differentiate it from other products, and is particularly important in applications where the 

objects to monitor are in motion. 



The network of sensors developed in this dissertation consists of mobile units, with 

sensors installed, and a central unit, where the user receives the data. In this thesis the 

methodology in the development of hardware, software and protocol of communications, 

is described, followed by the objectives achieved. 


