
Resumo 

O trabalho experimental é uma componente essencial do ensino em ciência e em engenharia. 

Plataformas emergentes de multimédia e de “ciência virtual” têm muito para oferecer em termos 

do ensino de conceitos teóricos, mas não se centram no ensino do processo de 

questionamento científico ou dos aspectos práticos da engenharia. Os sistemas de 

experimentação remota apresentam uma oportunidade de alargamento do acesso a 

experiências reais, que de outro modo estariam disponíveis apenas para aqueles que podem 

aceder a um laboratório devidamente equipado. O acesso a equipamento laboratorial pode ser 

restringido por razões tais como deficiência, localização geográfica, restrições de recursos 

numa instituição, horários inflexíveis ou impossibilidade de oferecer acesso a alunos de um 

modo seguro. Esta dissertação começa com uma visão geral da experimentação remota e do 

projecto europeu PEARL (Practical Experimentation by Accessible Remote Learning). Aborda 

depois o desenvolvimento de um conjunto de programas informáticos que possibilitou a 

monitorização e o controlo remotos de equipamento utilizado em experiências com o espectro 

luminoso e de química analítica. A infra-estrutura proposta foi desenvolvida no âmbito do 

projecto PEARL e foi projectada para apoiar alunos de ciências básicas na sua componente de 

escola de Verão da Open University. A captura e a análise dos requisitos do sistema precedeu 

a criação de um modelo de projecto detalhado. Os diversos componentes do sistema foram 

então implementados e distribuídos. Testes foram levados a cabo, conduzindo a algumas 

modificações de projecto e, por fim, à validação técnica do sistema. Testes com estudantes 

foram também conduzidos, por forma a avaliar a usabilidade do sistema.  

Abstract 

Experimental work is a vital component of teaching in science and engineering. Emerging 

multimedia and “virtual science” platforms have much to offer in terms of conveying theoretical 

principles, but do not focus on teaching the process of scientific enquiry or engineering practice. 

Remote experimentation systems present an opportunity to widen access to real experiments 

that might otherwise only be offered to those able to get to a suitably equipped laboratory. 

Access to laboratory equipment might be restricted for such reasons as disability, geographical 

location, resource restrictions in an institution, inflexible scheduling, or because it is judged 

impossible to offer the facility to students in a safe way. This dissertation begins with an 

overview of remote experimentation and the European project PEARL (Practical 

Experimentation by Accessible Remote Learning). It then addresses the development of a 

software framework to enable remote control and monitoring of equipment used in light spectra 

and wet chemistry experiments. The proposed framework was developed in the context of the 

PEARL project, and was designed to assist foundation science students in their Summer School 



component at the Open University. The capture and analysis of the system’s requirements was 

followed by the production of a detailed design model. The components of the system were then 

implemented and deployed. Several tests were carried out, which led to some design changes 

and ultimately to the technical validation of the system. Student trials were also carried out, to 

evaluate the system’s usability.  


