
Resumo 

 

A evolução da tecnologia a nível dos equipamentos de aquisição de dados e das 

infraestruturas de rede tem sido responsável pelo aparecimento de novos conceitos, 

entre eles o de Laboratórios Remotos, isto é, a possibilidade de aceder a um 

laboratório, remotamente, através da Internet. 

Os Laboratórios Remotos contribuem para a partilha de experiências on-line destinadas 

ao ensino ou a actividades de investigação. As vantagens que daqui decorrem não se 

devem apenas à partilha do conhecimento inerente, mas também à optimização de 

recursos entre várias entidades, principalmente quando estão em causa equipamentos 

complexos e dispendiosos. Este conceito também pode ser muito útil nos países com 

falta de meios experimentais, onde a experimentação on-line pode contribuir para 

atenuar essas insuficiências. No entanto, a utilização dos laboratórios remotos ainda é 

limitada devido aos elevados custos de implementação associados ao hardware e ao 

software utilizado. Neste trabalho procurar-se-á dar uma contribuição no sentido de 

reduzir esses custos, utilizando software do tipo freeware. 

Neste projecto é apresentado um caso de estudo baseado numa experiência 

laboratorial de medição e controlo de nível de líquidos, para a qual foram desenvolvido 

duas novas aplicações de monitorização e controlo, uma em Java® e outra em 

Lazarus®. Esta nova metodologia é uma alternativa à existente, que utiliza o software 

LabVIEW e o respectivo servidor Web para suporte à aplicação de monitorização e 

controlo remoto. 

A metodologia adoptada mostrou ser bastante eficiente em termos de recursos e 

universal, funcionando em diferentes plataformas, podendo ser adoptada para outro tipo 

de aplicações, nomeadamente em ambientes industriais. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The evolution of the data acquisition technology and network infrastructures have been 

responsible for the emergence of new concepts, among them the Remote Laboratories, 

that is, the ability to access to a laboratory, remotely, through the Internet. 

Remote Laboratories contribute to online experiences’ sharing aimed for learning and 

research activities. The advantages are not just due to the sharing of inherent 

knowledge, but also to the optimization of resources between the different entities, 

especially when one is concerned with complex and cost equipments. 

This concept can also be very useful in countries with lack of facilities for education, 

where online testing can help to overcome these shortages. 

However, the use of remote laboratories is still limited, due to high implementation costs 

associated with the hardware and software used. This work intends to give a 

contribution towards reducing these costs using freeware software. 

This project presented a case study based on a laboratory experience of measuring and 

liquid level control. Two new applications were developed for this goal, one in Java ® 

and another in Lazarus®. This new methodology is an alternative to the existing one, 

which is based in LabVIEW software and its Web server for monitoring and remote 

control. 

The methodology adopted has proved to be very effective and universal, working over 

different platforms, and can be easily implemented in other applications, namely on 

industrial environments. 


