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RESUMO

A associação da tecnologia Web com a automação e controle de instrumentos por

computador tornou possível o desenvolvimento dos chamados Laboratórios Remotos ou

WebLabs - ambientes distribuídos que permitem acessar e controlar experimentos

remotamente através da Internet. Neste trabalho, foi desenvolvido um WebLab para medida

remota do coeficiente de atenuação em uma fibra óptica. O controle dos instrumentos e a

aquisição dos dados do experimento são implementados através de interfaces GPIB e do

programa de instrumentação LabView. O controle remoto do experimento é implementado

utilizando-se uma arquitetura Cliente/Servidor dupla. O WebLab foi integrado a um ambiente

virtual de ensino-aprendizagem implementado com o programa MOODLE, viabilizando a sua

utilização no contexto de cursos on-line ou em atividades de apoio a cursos presenciais, e

estará conectado à Rede KyaTera do Programa TIDIA da FAPESP, permitindo compartilhar

experimentos remotos com todos os laboratórios e grupos de pesquisa participantes.

Palavras-chave: Laboratório Remoto, WebLab, Fotônica, Ambiente Virtual de

Aprendizagem.



ABSTRACT

The association of Web Technology with instrument automation and control by

computer has made possible the development of the so called Remote Laboratories or

WebLabs – distributed environments that allow to access and control experiments remotely

through the Internet. In this work, a WebLab was developed for the remote measurement of

the attenuation coefficient in an optical fiber. The instrument control and the data acquisition

are implemented through GPIB interfaces and the instrumentation program LabView. The

remote control of the experiment is implemented by using a double Client/Server architecture.

The WebLab was integrated to a virtual learning environment implemented with the software

MOODLE, enabling its use in the context of on-line courses or in supporting activities in

face-toface courses, and will be connected to the KyaTera Network, allowing the remote

experiment sharing with all participant laboratories and research groups.

Key-words: Remote Laboratory, WebLab, Photonics, Virtual Learning Environment.
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1. INTRODUÇÃO.

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e o

crescimento exponencial da Internet, ocorridos durante a última década, transformaram

dramaticamente os processos de produção, transmissão e aquisição de conhecimentos. As

redes de computadores e a tecnologia Web têm sido amplamente exploradas como

ferramentas educacionais (KENSKI, 2003).

Uma tecnologia que tem apresentado desenvolvimento crescente na última década é a

automação de instrumentos de medida por computador. A associação entre a tecnologia Web

e a automação de instrumentos por computador tornou viável o desenvolvimento dos

chamados laboratórios de acesso remoto ou WebLabs - ambientes distribuídos que permitem

o acesso e o controle remoto de experimentos reais através da Internet, ampliando o nível de

interatividade dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (NEDIC et al., 2003).

Vários trabalhos relacionados à automação e controle remoto de experimentos através

da Internet têm sido desenvolvidos e atualmente já existem vários laboratórios remotos em

operação, muitos com foco em aplicações educacionais direcionadas a cursos na área de

Ciências Exatas (TELEROBOT, 2006).

Entre os laboratórios remotos existentes destacam-se: o MIT Microelectronics Weblab

(del ALAMO et al., 2002; HARWARD et al., 2004; HARDISON et al., 2005) e o iLabs,

disponibilizado pelo Massachussets Institute of Technology (MIT) (MIT, 2006); o laboratório

AIM (Automated Internet Measurement), um laboratório remoto de semicondutores com dois

experimentos de caracterização de diodos (AIM, 2006; FJELDLY et al., 1999; SHEN et al.,

1999); o laboratório Automatic Control Telelab (ACT), que possui uma série de experimentos

remotos como o controle de posicionamento e de velocidade de um motor de corrente

contínua, controle de nível e de fluxo de líquido, dentre outros (ACT, 2006; CASINI et al.,

2003); o laboratório VLAB (Virtual Laboratory), um laboratório remoto distribuído entre a
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Universidade Politécnica de Milão (Itália) e a Universidade Politécnica de Bucharest

(Romênia), que estuda os principais conceitos de comutação (ALBU et al., 2004); o

laboratório remoto do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Singapura,

que disponibiliza uma arquitetura genérica de laboratório remoto (CHEN et al., 1999); o

laboratório remoto do Departamento de Automação e Controle da Universidade de Galati, que

testa e analisa os recursos e técnicas de implantação de um laboratório remoto (CHICULITA

e FRANGU, 2003); o laboratório remoto do Instituto de Tecnologia de Laussane, que

possibilita o controle de servo motor durante as aulas em auditório (GILLET et. al., 2002;

LATCHMAN et al., 1999); o laboratório IV-LAB (InteractiveVirtual-LAB) do Departamento

de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade de Massachusetts Amherst, um

laboratório remoto que é utilizado para ensinar os princípios de redes (HUA e GANZ, 2003);

o laboratório de simulação na área de fotônica do Departamento de Eletrônica e

Telecomunicações da Universidade de Tecnologia de Kosice (TURÁN e OVSENÍK, 2006).

Neste trabalho, foi desenvolvido um WebLab para experimentos remotos em fotônica

integrado a um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, viabilizando a sua utilização no

contexto de cursos on-line ou em atividades de apoio a cursos presenciais. O WebLab estará

conectado à Rede KyaTera do Programa TIDIA da FAPESP (Tecnologia da Informação para

o Desenvolvimento da Internet Avançada), permitindo compartilhar experimentos remotos

com todos os laboratórios e grupos de pesquisa participantes.

No Capítulo 2 é apresentado um panorama geral da Internet Avançada e da Rede

KyaTera do Programa TIDIA da FAPESP. No Capítulo 3 são descritas as características

principais da tecnologia implementada para a automação e execução de experimentos remotos

através da Internet, utilizando interfaces de controle e aquisição de dados de instrumentos e o

programa LabView da National Instruments. No Capítulo 4 são discutidos os aspectos mais

importantes envolvidos no desenvolvimento de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem.



18

No Capítulo 5 é descrita a estrutura geral do sistema desenvolvido para implementação do

WebLab. No Capítulo 6 é descrita a montagem implementada para a automação e controle

remoto de um experimento de medida do coeficiente de atenuação em fibras ópticas. No

Capítulo 7 são descritos os Instrumentos Virtuais (VI’s) desenvolvidos para o controle e

aquisição de dados dos instrumentos do experimento. No Capítulo 8 é descrita a integração

das interfaces de controle remoto do WebLab ao ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

No Capítulo 9 são apresentados e analisados os resultados obtidos. No Capítulo 10 são

apresentadas as conclusões e perspectivas futuras do trabalho desenvolvido.
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2. INTERNET AVANÇADA E REDE KYATERA.

Atualmente, a Tecnologia da Informação em conjunto com as Telecomunicações e o

crescente uso da Internet têm revolucionado a Ciência, a Economia e toda a sociedade. Isso

gerou a demanda por um amplo sistema de pesquisa que permitisse a formação de recursos

humanos altamente qualificados para lidar com essa revolução.

As redes de alta velocidade estão impulsionando essa revolução. A Internet 2 e os

programas Abilene (rede de alta velocidade de um amplo consórcio de universidades

americanas – UCAID) e vBNS+ (rede de alta velocidade resultante da parceria entre a

National Science Foundation e a empresa MCI) nos Estados Unidos são exemplos de esforços

atuais nesta direção. As principais impulsionadoras dessa revolução são as agências

financiadoras de pesquisa, como a National Science Foundation.

No Brasil, a FAPESP vem desempenhando desde 1989 um papel pioneiro, através da

Rede ANSP (Academic Network at São Paulo) e de outras ações como a implantação e

modernização de redes locais, acelerando o acesso da comunidade científica brasileira nessa

revolução da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Uma das mais recentes ações da FAPESP foi a criação do TIDIA, um programa de

indução à pesquisa visando a formação de uma ampla parceria entre as áreas acadêmica,

governamental e empresarial do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de novas

tecnologias, tanto nas áreas de "hardware" quanto nas áreas de "software" e de redes.

A Rede KyaTera, inserida no programa TIDIA da FAPESP, é um amplo projeto

cooperativo cujo objetivo é estabelecer uma rede de fibras ópticas destinada à pesquisa,

desenvolvimento e demonstração de tecnologias para aplicações da Internet Avançada

(TIDIA, 2006). O nome KyaTera provém da palavra tupi-guarani “kya” (rede de pesca) e do

termo grego “tera” (gigantesco). Essa rede utiliza fibras exclusivas chegando diretamente até

os laboratórios.
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O objetivo principal do projeto KyaTera é promover um grande avanço para a geração

de conhecimento sobre tecnologias de rede e aplicações da Internet Avançada, além da

formação de recursos humanos e do avanço das pesquisas em áreas distintas dos centros

participantes da rede. O projeto está organizado em três camadas:

• Camada Física: Tem como objeto de pesquisa a transmissão física em redes de

fibra óptica, visando criar a infra-estrutura de comunicação óptica entre laboratórios

de campus universitários ou centros de pesquisa públicos ou privados.

• Camada de Transporte: Tem a finalidade de otimizar a transmissão de informação

através da infra-estrutura de fibras ópticas desenvolvida na camada física.

• Camada de Aplicação: Tem como objeto de pesquisa o desenvolvimento de

aplicações de Internet avançada: software e hardware para o controle remoto de

instrumentos através da Internet e integração de mídias de alta resolução.

A rede KyaTera está baseada em cabos ópticos (geralmente de 24 fibras monomodo)

que chegam diretamente aos laboratórios (fiber-to-the-lab) e é dividida em duas redes com

objetivos diferentes:

• Rede Experimental: funciona como uma plataforma de testes para pesquisas em

transmissão e redes ópticas;

• Rede Estável: permite a comunicação entre os WebLabs - laboratórios de diversas

áreas do conhecimento que disponibilizam seus instrumentos para controle remoto.

A Figura 1 mostra o Mapa de implantação da Rede Kyatera.
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Figura 1 – Mapa de implantação da Rede KyaTera.
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3. AUTOMAÇÃO E CONTROLE REMOTO DE EXPERIMENTOS.

Neste capítulo são apresentadas as principais características do programa de

instrumentação e análise LabView da National Instruments (NI) e das interfaces de controle e

aquisição de dados de instrumentos utilizados para a automação e execução de experimentos

remotos através da Internet.

3.1 LabView: Programa de Instrumentação e Análise.

O programa LabView da NI, adotado como padrão para os WebLabs do Projeto

KyaTera, é um poderoso programa de instrumentação e análise, baseado na linguagem de

programação gráfica G. O LabView integra em um único sistema ferramentas para controle

de instrumentos, aquisição de dados, análise e apresentação de resultados.

Além disso, suporta interfaces RS-232C (Recommended Standard 232C), GPIB,

Ethernet, USB (Universal Serial Bus), VXI (VMEbus eXtensions for Instrumentation) e DAQ

(Data AcQuisition board), incluindo funções VISA (Virtual Instrument Software Architeture)

(CHEN et al., 1999; TRAVIS, 2000; NATIONAL INSTRUMENTS, 2002).

Os aplicativos para controle de instrumentos e aquisição de dados do experimento

criados com o LabView são chamados Instrumentos Virtuais (Virtual Instruments – VI’s).

A interface gráfica desses programas é chamada Painel Frontal (Front Panel), pois

imita a aparência e operação dos instrumentos reais.

Na Figura 2 é mostrado o Painel Frontal de um exemplo simples de VI, desenvolvido

para leitura de temperatura. O VI captura o valor de temperatura e faz a conversão de Celsius

para Fahrenheit e vice-versa, exibindo a temperatura convertida no indicador numérico e no

indicador de termômetro (NATIONAL INSTRUMENTS, 2003).
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Figura 2 – Exemplo de Painel Frontal de um Instrumento Virtual (VI).

Para a construção do Painel Frontal selecionam-se os componentes gráficos que serão

utilizados como entrada de dados (controle numérico de temperatura e chave para seleção da

escala a ser utilizada) e os componentes gráficos que serão utilizados com saída de dados

(indicador numérico de temperatura e o indicador gráfico de temperatura). A lógica de

funcionamento do VI é implementada no Diagrama de Blocos correspondente ao Painel

Frontal, onde são conectados os componentes gráficos e aplicados todos os cálculos e

processamentos necessários. A Figura 3 ilustra o Diagrama de Blocos do VI descrito.

Figura 3 – Exemplo de Diagrama de Blocos de um Instrumento Virtual (VI).
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Os componentes gráficos têm a seguinte finalidade:

- Temperatura de Entrada: É o indicador numérico do Painel Frontal que permite ao

usuário selecionar a temperatura desejada;

- Temperatura de Saída: É o indicador numérico do Painel Frontal que mostra ao

usuário o valor da temperatura convertida, o qual é exibido no Painel Frontal como um

termômetro e como um indicador numérico;

- Escala de Entrada: Possibilita a seleção da unidade de conversão desejada (“True”

para Fahrenheit e “False” para Celsius);

- Seletor: Seleciona qual informação será exibida pelo componente gráfico do

termômetro, ou seja, se receber o parâmetro “True” ligará o “SubVI de Conversão de

Unidade” com o componente gráfico Temperatura de Saída e, se receber o parâmetro “False”

ligará o componente gráfico Temperatura de Entrada no componente gráfico do termômetro

Temperatura de Saída, não fazendo nenhuma conversão de unidade;

- SubVI de Conversão de Unidade: É um outro VI feito no LabView que possui a

lógica de conversão de temperatura, ou seja, tem com entrada o parâmetro “Temp. (ºC)”, faz

o cálculo de conversão e tem como saída o parâmetro “Temp. (ºF)”.

Podemos inserir outros VI’s dentro de um Diagrama de Blocos através do uso de

SubVI’s. Um SubVI funciona como uma chamada de uma função ou procedimento e funciona

da mesma forma que uma sub-rotina, possibilitando o enriquecimento e simplificação do

Diagrama de Blocos.

A Figura 4 mostra o Diagrama de Blocos do SubVI de Conversão de Unidade

correspondente ao VI exemplificado anteriormente.
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Figura 4 – Exemplo de um Diagrama de Blocos de um SubVI.

Podemos perceber que é feita a entrada de um valor de temperatura através do

componente gráfico denominado “Temp. (ºC)”. Posteriormente, essa temperatura é

convertida multiplicando-se a mesma pela constante numérica “1,8” e adicionando a

constante numérica “32”, onde o resultado é disponibilizado no componente gráfico de saída

da temperatura denominado “Temp. (ºF)”.

Os componentes gráficos desse SubVI funcionam como parâmetro de entrada (Temp.

(ºC)) e parâmetro de saída (Temp. (ºF)), podendo ser reutilizado em qualquer outro novo VI.

Outra característica importante do Diagrama de Blocos é o tipo de informações que

podemos representar. Os blocos são interligados por “fios” que indicam qual informação será

utilizada de acordo com a cor do mesmo.

Os blocos têm os seus terminais de conexão (entradas e saídas) já com as cores

adequadas para cada tipo de informação.
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Os principais terminais são:

• Terminal Azul: interliga blocos com valores inteiros.

• Terminal Laranja: interliga blocos com valores fracionários.

• Terminal Rosa: interliga blocos com valores do tipo string.

• Terminal Verde: interliga blocos com valores lógicos.

Também podemos trabalhar com Clusters no Diagrama de Blocos, os quais são

agrupamentos de dados, como uma estrutura ou registro, facilitando assim a passagem de

parâmetros entre os blocos.

Um outro recurso importante que podemos utilizar no Diagrama de Blocos é a

possibilidade de efetuarmos cálculos com funções matemáticas.

A Figura 5 ilustra o uso de uma função matemática.

Figura 5 – Exemplo de uma Função Matemática em um Diagrama de Blocos.

As variáveis de entrada estão dispostas do lado esquerdo do bloco de função

matemática (pin e pout). O bloco recebe os valores dessas variáveis de entrada e executa o seu

cálculo. Ao término do mesmo, o resultado é disponibilizado nas variáveis de saída que estão

dispostas do lado direito do bloco de função matemática (alfa), as quais poderão ser utilizadas

por qualquer outro bloco do Diagrama de Blocos.
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3.2 Controle de Instrumentos.

O controle dos instrumentos pode ser feito de várias maneiras distintas. Antigamente,

o controle dos instrumentos era feito exclusivamente pela porta de comunicação RS-232C.

Posteriormente, foram desenvolvidas novas interfaces de controle, como a GPIB, a Ethernet e,

mais recentemente, a USB.

O desenvolvimento dessas interfaces trouxe melhorias no aspecto de velocidade de

comunicação, possibilitando o envio e o recebimento de comandos entre o dispositivo de

controle e o instrumento em um tempo menor.

A Tabela 1 mostra um comparativo entre as velocidades de transmissão e a forma de

conexão dos cabos de comunicação para essas interfaces:

Comparativo entre interfaces de controle

Característica GPIB Ethernet USB 1.1 USB2

Velocidade 500 Kbps 10-100 Mps 12 Mbps 480 Mbps

Conexão de Cabo Robusta Robusta Frágil Frágil

Tabela 1 – Comparativo entre interfaces de controle.

Há também algumas soluções híbridas disponibilizadas pela NI, como um cabo GPIB-

USB-HS (NATIONAL INSTRUMENTS, 2005) que permite controlar um instrumento com

interface GPIB através de uma interface de controle USB. Esse cabo é um conversor de GPIB

para USB e é útil para conectarmos um instrumento com GPIB a um computador ou notebook

que não tenha a placa GPIB. Isso possibilita uma maior flexibilidade para controlar o

instrumento, com taxa de transmissão de dados entre 1,8 MB/s e 7,2 MB/s.

Podemos utilizar algumas formas de comunicação de acordo com o tipo de interface

de controle utilizada. Para a interface de controle GPIB utilizamos a forma de comunicação

estabelecida por esse padrão, ou seja, os comandos GPIB padrões para qualquer equipamento.
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Para as interfaces mais recentes (Ethernet e USB) podemos utilizar o VXI, o qual

possibilita o controle de um instrumento conectado pela interface Ethernet usando o protocolo

TCP/IP, mas que faz o encapsulamento dos comandos específicos do VXI dentro de um

pacote TCP (VXI, 1995); ou do VISA, que é uma API de alto nível que faz a comunicação

com o driver do instrumento, permitindo a manipulação dos comandos GPIB ou VXI para

controlar o mesmo (VISA, 2004).

3.3 Aquisição de Dados.

A aquisição de dados pode ser feita através das interfaces de controle do instrumento,

caso o mesmo tenha uma das interfaces GPIB, Ethernet ou USB. Neste caso, a aquisição de

dados tem um grupo de comandos específicos para se obter como resposta algum parâmetro

do instrumento, como um valor de medição ou o ajuste de alguma função. No WebLab

proposto a aquisição de dados é feita dessa forma, utilizando as interfaces de controle.

Quando o instrumento não oferece esse recurso pode ser utilizada uma placa de

aquisição de dados (DAQ) em conjunto com conectores eletrônicos para capturar algum tipo

de sinal analógico ou digital que represente alguma informação de resposta de algum

instrumento.

Uma placa DAQ pode gerenciar diversos sinais simultaneamente, onda cada sinal é

associado a um canal da placa. Ela tem um conjunto de canais analógicos e outro conjunto de

sinais digitais.

A Figura 6 ilustra o uso da placa DAQ em um Diagrama de Blocos com um bloco

denominado “DAQ Assistant”. Nesse exemplo está sendo feita a aquisição da temperatura

em um termômetro (NATIONAL INSTRUMENTS, 2003).
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Figura 6 – Exemplo de Diagrama de Blocos com DAQ.
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4. AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM.

Uma das características mais importantes da tecnologia Web é a possibilidade de

utilizar recursos de comunicação on-line bidirecional para o desenvolvimento de atividades de

ensino-aprendizagem colaborativas. A comunicação na Web pode ocorrer através de

interações síncronas (que exigem a conexão simultânea dos participantes) utilizando-se

recursos como “Chat”, áudio-conferência e vídeo-conferência ou interações assíncronas (que

não exigem a conexão simultânea dos participantes) utilizando-se recursos como e-mail, lista

de discussão e fórum virtual. Essas tecnologias conectam professores e estudantes fora da sala

de aula, eliminando as barreiras de espaço e tempo presentes no ensino tradicional.

Nesse sentido, a Web passou a incorporar as chamadas Redes de Aprendizagem

(HARASIM et al., 1995; PALLOFF e PRATT, 1999), possibilitando a criação de ambientes

colaborativos de ensino-aprendizagem em que ocorre intensa interação entre alunos e

professores no processo de aquisição e construção do conhecimento. As Redes de

Aprendizagem podem ser utilizadas de três maneiras distintas:

• Modo Auxiliar - Os recursos da tecnologia Web são utilizados apenas como

ferramenta instrucional opcional para apoio e melhoria de cursos presenciais.

• Modo Misto - Os recursos da tecnologia Web são utilizados como parte integrante

das atividades educacionais em cursos híbridos.

• Modo On-line - Modo correspondente à Educação à Distância (EAD), em que

todas as atividades são desenvolvidas à distância.

A EAD é essencialmente uma modalidade de educação onde professores e alunos

estão fisicamente separados, interagindo através de tecnologias de comunicação. Essa

definição inclui também modalidades em que a interação ocorre através de correio, rádio,

televisão, vídeo, CD-ROM, telefone, fax ou tecnologias semelhantes.
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A utilização cada vez mais ampla de tecnologias interativas e de comunicação on-line

para complementar as atividades realizadas em sala de aula tem tornado indefinidas as

fronteiras entre o ensino presencial e a EAD. Para definir as modalidades presenciais ou

híbridas que utilizam essas tecnologias, foi criado o termo Educação Distribuída:

“A Educação Distribuída é uma modalidade de educação centrada no estudante que integra
tecnologias que permitem a realização de atividades e interações na forma assíncrona e
síncrona. O modelo é baseado na combinação de tecnologias selecionadas, aulas presenciais,
sistemas abertos de aprendizagem e educação à distância”. (BATES, 1997)

Esses sistemas bi-modais permitem flexibilizar os currículos através da integração de

atividades presenciais e à distância, mostrando-se extremamente promissores para o ensino

em todos os níveis (MORAN, 2004).

O termo Ensino On-line refere-se, em geral, às duas modalidades anteriores e define as

atividades em que são utilizados especificamente materiais pedagógicos e recursos baseados

na tecnologia Web, como os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem.

Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem consistem basicamente em um Sistema

de Gerenciamento da Aprendizagem (LMS - Learning Management System) ou Sistema de

Gerenciamento de Cursos (CMS – Course Management System) ao qual são incorporados

materiais didáticos e aplicativos hipermídia interativos.

O Sistema de Gerenciamento é um conjunto integrado de programas para a

autenticação e gerenciamento de usuários, recursos para autoria e gerenciamento de conteúdos

hipermídia, ferramentas de comunicação on-line e instrumentos para acompanhamento e

avaliação das atividades.

Para a implementação do Sistema de Gerenciamento existem programas comerciais,

como o WebCT (WEBCT, 2006) e o BlackBoard (BLACKBOARD, 2006), e programas de

código aberto (Open Source) distribuídos gratuitamente nos termos do GNU Public License,

como o Teleduc (TELEDUC, 2006) e o MOODLE (MOODLE, 2006)
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Um aspecto importante que deve ser considerado na implementação de ambientes

virtuais de ensino-aprendizagem é a forma como os conteúdos e atividades são organizados.

A estruturação dos elementos do curso como Objetos de Aprendizagem (LO’s – Learning

Objects) é uma forma muito eficiente que vem se tornando um padrão no Ensino On-line.

Os LO´s são definidos como objetos digitais (ou conjuntos de objetos) independentes

que podem ser combinados, utilizados e reutilizados de maneiras distintas no processo de

ensino-aprendizagem para a motivação, apresentação e avaliação de um determinado assunto,

adequando-se a diferentes estratégias pedagógicas.

O desenvolvimento de LO’s tem evoluído nos últimos anos no sentido de se

estabelecer um padrão universal de indexação, armazenamento e distribuição através de

metadados - informações incluídas no arquivo que contém o objeto, tais como título, autor,

data, descrição, etc. - que permitem a sua identificação por mecanismos de busca.

Vários padrões têm sido utilizados (NUNES, 2002), como o IMS (Instructional

Management System) e o SCORM (Sharable Content Object Reference Model). A existência

de um padrão desse tipo agrega aos LO’s a característica de interoperabilidade, ou seja, a

possibilidade de serem utilizados e compartilhados por quaisquer plataformas.

Vários tipos de aplicativos hipermídia interativos podem ser incorporados aos

ambientes virtuais, tais como hipertextos, imagens, áudio e vídeo, animações vetoriais e

aplicativos de simulação (Java Scripts, Java Applets, etc.) (CORDEIRO, 2004).

Um outro recurso que é amplamente utilizado são os chamados Laboratórios Virtuais,

que consistem em conjuntos de aplicativos e programas que permitem a realização de

experimentos simulados através da Internet (NEDIC et al., 2003).

Esses aplicativos são recursos extremamente eficientes na implementação de

estratégias de aprendizagem ativa em ambientes virtuais, enriquecendo o entendimento

conceitual e resultando em um significativo ganho cognitivo:
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“Atividades construtivistas em que os estudantes sentem que estão no controle, através
de ferramentas com as quais podem realizar suas próprias explorações, são muito mais
efetivas do que atividades em que os resultados são simplesmente mostrados aos
alunos, não importa o quão eloqüente ou clara é a forma de apresentação”
(REDISH, 1997).

No sistema desenvolvido, o WebLab é integrado a um ambiente virtual de ensino-

aprendizagem implementado através do programa MOODLE (Modular Object-Oriented

Dynamic Learning Environment). O MOODLE é um CMS baseado no software PHP (um

acrônimo para "PHP: Hypertext Preprocessor"), roda em diversas plataformas (Linux,

Windows, etc.) e suporta vários tipos de base de dados (MySQL e PostgreSQL são as mais

indicadas, mas podem ser utilizadas outras como Oracle, Access, Interbase e ODBC (Open

DataBase Connectivity), etc.). O programa é desenvolvido colaborativamente por uma

comunidade virtual e está disponível em 70 idiomas, incluindo o Português.

A principal razão para a escolha do MOODLE é que foi desenvolvido com base no

modelo pedagógico Social-Construtivista (DOUGIAMAS e TAYLOR, 2003), constituindo

uma plataforma eficiente para o desenvolvimento de atividades de aprendizagem colaborativa.

Vários módulos de atividade, recursos para criação de conteúdos e ferramentas de

comunicação disponíveis no MOODLE podem ser utilizados para o desenvolvimento de

atividades colaborativas à distância relacionadas aos experimentos remotos implementados,

viabilizando a sua utilização no contexto de cursos on-line ou em atividades de apoio a cursos

presenciais.
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5. ESTRUTURA DO SISTEMA DESENVOLVIDO PARA O WEBLAB.

O sistema desenvolvido neste trabalho para a implementação do WebLab é baseado

em um ambiente distribuído que permite a automação local dos instrumentos e o acesso e

controle remoto de experimentos através da Internet em tempo real e com sensação de

presença (VARELLA e FERNANDEZ, 2004; HARDISON et al., 2005).

Na Figura 7 é mostrada a estrutura básica do sistema desenvolvido.

Para a automação do experimento, os instrumentos são conectados a um computador

localizado no laboratório, denominado Servidor Local. A conexão é feita por meio de cabos e

placas de interface GPIB (General Purpose Interface Bus) e, para os instrumentos que não

possuem interface GPIB como é o caso de um dos medidores de potência, através de placas de

aquisição de dados denominadas DAQ ou interfaces de controle RS-232C. O controle dos

instrumentos e a aquisição dos dados do experimento são implementados através do programa

de instrumentação e análise LabView, instalado no Servidor Local, que suporta especificações

para as placas de interface e drivers dos instrumentos utilizados.

Figura 7 – Estrutura do WebLab desenvolvido.
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LabView

Portal
Kyatera
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Um dispositivo de interconexão de redes (Switch) é utilizado para conectar o Servidor

Local a um computador responsável pelo acesso e controle remoto do experimento através da

Internet, denominado Servidor Web, bem como a estações locais que podem ser

eventualmente utilizadas para a monitoração do sistema.

O controle remoto do experimento é implementado utilizando-se uma arquitetura

Cliente/Servidor dupla (CHEN et al., 1999), representada na Figura 8, envolvendo aplicativos

e softwares de interface que possibilitam a comunicação entre o Servidor Local e o Servidor

Web e entre este e os computadores clientes.

Nessa arquitetura, os computadores Clientes não têm acesso direto ao VI instalado no

Servidor Local que controla os instrumentos do experimento: a comunicação entre eles é

inteiramente mediada pelo Servidor Web, através de um conjunto de aplicativos e programas

de interface, denominado Middleware. A estrutura do sistema desenvolvido é semelhante à

estrutura do MIT – iLab, baseada no uso de Web Services e em um modelo de três camadas

que permite a comunicação, via protocolo SOAP/XML (Simple Object Access Protocol /

Extensible Markup Language) sobre HTTP (HyperText Transfer Protocol), entre o Servidor

Local (LabServer) e o usuário remoto (LabClient) através de um Middleware denominado

Service Broker (HARWARD et al., 2004; HARDISON et al., 2005).

Figura 8 – WebLab baseado em uma arquitetura cliente/servidor dupla.
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Para controlar remotamente o experimento, os usuários utilizam uma Interface Gráfica

de Usuário (Graphic User Interface – GUI), que reproduz nos computadores Clientes o VI

instalado no Servidor Local. Essa GUI também pode ser implementada utilizando-se

aplicativos baseados na tecnologia Web (Active-X, CGI (Common Gateway Interface), Java,

etc.) e é executada em uma página Web acessada através do navegador (Browser). Os

comandos de operação e as requisições de dados de medidas são enviados da GUI ao Servidor

Web e transmitidos através do Middleware ao VI no Servidor Local.

O WebLab é integrado ao ambiente virtual de ensino-aprendizagem através de um

novo módulo de atividades adicionado ao MOODLE, o Módulo WebLab, descrito

detalhadamente no Capítulo 8.

Completando o sistema desenvolvido, utiliza-se uma câmera digital (WebCam)

conectada ao Servidor Local para a transmissão de streaming de vídeo à GUI, permitindo a

visualização em tempo real dos instrumentos e a comunicação on-line entre os usuários

através de vídeo-conferência. A utilização de recursos de vídeo intensifica a interatividade e a

sensação de presença durante a execução remota do experimento. É importante observar que a

eficiência desses recursos exige a utilização de uma rede de alta velocidade, como é o caso da

Rede KyaTera à qual o WebLab estará conectado.
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6. DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO IMPLEMENTADO.

Neste capítulo é descrito o experimento de medida do coeficiente de atenuação para

uma fibra óptica, � (dB/Km), escolhido para implementação do WebLab desenvolvido.

6.1 Coeficiente de Atenuação em Fibras Ópticas.

Uma fibra óptica é formada por um núcleo de sílica envolto por uma casca com índice

de refração ligeiramente menor do que o índice de refração do núcleo, provocando o

confinamento do feixe de luz que se propaga em seu núcleo. Além disso, a fibra é protegida

por um revestimento externo para dar uma maior resistência contra choques.

A Figura 9 ilustra a estrutura básica de uma fibra óptica em corte (AGRAWAL, 1989).

Figura 9 – Estrutura da fibra em corte e o seu perfil de índice de refração gradual.
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Nesta figura, temos o raio do núcleo da fibra representado por a, o raio da casca da

fibra representado por b, o índice de refração do revestimento representado por n0, o índice de

refração do núcleo representado por n1 e o índice de refração da casca representado por n2.

Um dos parâmetros que caracterizam uma fibra é a variação do índice de refração

núcleo-casca, �, dado por:

1

21

n

nn −
=∆ . (Eq. 1)

Outro parâmetro importante é o número V da fibra, que é a freqüência normalizada da

mesma e define o número de modos suportados pela fibra, dado por:

( )2

1
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onde � é o comprimento de onda da luz inserida na fibra (AGRAWAL, 1989).

O valor de V define se a fibra é mono-modo (quando V < 2,405) ou se a fibra é multi-

modo (quando V > 2,405). O principal fator que define um valor diferente de V é o raio do

núcleo, a, que varia entre 2 a 4 �m nas fibras mono-modo e entre 25 a 30 �m nas fibras multi-

modo. O raio da casca b varia entre 50 e 60 �m em ambas as fibras.

O sinal a ser transmitido na fibra é inserido no início da mesma (emissor) e propaga-se

ao longo da fibra até chegar a sua outra extremidade (receptor). Dependendo da qualidade do

sinal emitido, do comprimento da fibra óptica e das características físicas da fibra como por

exemplo a presença de impurezas, o sinal pode sofrer a degradação e chegar com uma

considerável perda de potência na extremidade receptora, gerando uma recepção incorreta de

informações de forma a comprometer a integridade dos dados transmitidos.
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A Figura 10 ilustra a propagação de um feixe de luz pelo núcleo de uma fibra óptica.

Figura 10 – Propagação de um feixe de luz na fibra óptica.

Um dos efeitos físicos que afetam a integridade da transmissão dos dados da fibra

óptica é a atenuação, que é a redução da potência do feixe de luz enquanto ele vai se

propagando pela fibra.

A atenuação em uma fibra óptica é medida em termos do coeficiente de atenuação �

(dB/Km), dado por:
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onde z é o comprimento da fibra e Pin e Pout são respectivamente a potência de entrada e a

potência de saída medidas em Watts.

O coeficiente de atenuação também pode ser expresso em termos das potências

medidas em dB:

z

PP outin −
=Γ , (Eq. 5)

onde z é o comprimento da fibra e Pin e Pout são respectivamente a potência de entrada e a

potência de saída medidas em dB.

Na Figura 11 é mostrada a curva de atenuação para uma fibra óptica padrão

(YAMADA e SHIMIZU, 2003).

núcleo
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revestimento

feixe de luz
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\

Figura 11 – Curva de atenuação em uma fibra óptica padrão.

O objetivo do experimento implementado é determinar a variação do coeficiente de

atenuação da fibra óptica em função do comprimento de onda do laser injetado para o

intervalo de comprimentos de onda fornecido pelo laser. Como o laser utilizado no WebLab

tem um intervalo de operação de comprimento de onda entre 1510 nm e 1640 nm, a GUI do

WebLab é configurada para representar essa curva apenas nesse intervalo de comprimento de

onda, conforme destaque na “REGIÃO DE OPERAÇÃO DO LASER” na Figura 11.

6.2 Método de Cutback.

O método tradicional utilizado para realizar essa medida (Figura 12) é o Método de

Cutback (NEWPORT CORPORATION, 1999), que consiste em fazer um corte no início da

fibra, produzindo um pequeno pedaço de fibra utilizado para se obter a medida da potência do

sinal de entrada na Fibra de Teste, Pin.

Inicialmente é realizada a medida da potência de saída da Fibra de Teste, Pout. Em

seguida, é feito o corte do Método de Cutback na entrada da Fibra de Teste e finalmente é

feita a medida da potência do sinal na entrada da Fibra de Teste, Pin.
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O coeficiente de atenuação é determinado através da Eq. 4 (para potências em Watts)

ou da Eq. 5 (para potências em dB) subtituindo-se os valores de Pin, Pout e z.

Esse método garante uma medida correta e assegura que não haverá perda no

acoplamento da fibra.

Figura 12 – Método de Cutback.

No entanto, esse método não é adequado para a automação e controle remoto do

experimento, uma vez que exige o corte da fibra a cada medição, tornando inviável a

execução remota do WebLab.

A solução utilizada para contornar esse problema, mostrada na Figura 13 consiste em

uma adaptação do Método de Cutback tradicional.

A solução proposta para esse problema (Figura 12) foi uma adaptação do Método de

Cutback que possibilita o controle remoto do experimento.

Figura 13 – Adaptação do Método de Cutback para a medida do coeficiente de atenuação.

Acoplador

Medição de Potência de
entrada (Pin)

Laser
Fibra

Mode
Scrambler

X Fotodetector

Fibra de Teste
Medição de Potência
de saída (Pout)

Fibra
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O corte da fibra utilizado no método tradicional é substituído pela adição de um

segundo acoplador do tipo Beam Splitter que divide o sinal de saída em duas componentes

com porcentagens de potência diferentes.

Uma das componentes é redirecionada para um pequeno pedaço de fibra e utilizada

para a medida da potência do sinal de entrada na Fibra de Teste, Pin, através de um

fotodetector com resposta linear. A outra componente do sinal é redirecionada para a Fibra de

Teste, medindo-se a potência do sinal de saída na Fibra de Teste, Pout, através de um segundo

fotodetector com resposta linear.

6.3 Componentes da Montagem Experimental.

Na Figura 14 é mostrada a montagem experimental utilizada para a medida do

coeficiente de atenuação na implementação do WebLab.

Figura 14 – Montagem Experimental para medida do coeficiente de atenuação.

Os componentes principais utilizados nessa montagem são os seguintes:
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6.3.1 Fonte de Laser Sintonizável.

Foi utilizada uma fonte de laser sintonizável da Anritsu, modelo MG9541A Tunable

Laser Source, que trabalha com uma faixa de comprimento de onda entre 1510 e 1640 nm.

Essa fonte possui interfaces GPIB, RS-232C e Ethernet, além de três saídas ópticas com as

capacidades -30 dBm a 0 dBm (saída 1), até 7 dBm (saída 2) e SNR (Signal to Noise Ratio)

de alta qualidade -30 dBm a -15 dBm (saída 3) (ANRITSU CORPORATION, 2001).

6.3.2 Medidor de Potência Óptica de Entrada.

Foi utilizado um medidor de potência óptica da NEWPORT, modelo 1930F-IG, de

apenas 1 canal, o qual trabalha com potências entre -97 dBm e 3 dBm, possui as interfaces de

controle GPIB, Ethernet e RS-232C e trabalha com o comprimento de onda entre 400 nm e

1650 nm (NEWPORT CORPORATION, 2003).

6.3.3 Medidor de Potência Óptica de Saída.

Foi utilizado um medidor de potência óptica da RIFOCS, modelo 578L, de apenas 1

canal, o qual trabalha com potências entre -50 dBm e 27 dBm, possui a interface de controle

RS-232C e trabalha com o comprimento de onda fixo apenas nos valores de 980 nm, 1300 nm

ou 1550 nm (RIFOCS, 2006).

6.3.4 Acoplador Beam Splitter.

Para divisão do sinal foi utilizado um Acoplador Beam Splitter da Optolink com

resposta espectral plana de 1510 nm a 1640 nm.

6.3.5 Fibra Óptica de Teste.

Foi utilizada uma fibra mono-modo da Corning, modelo SMF-28 (TM) Fiber com

aproximadamente 25 Km.
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6.3.6 Servidor Local e Servidor Web.

Foram utilizados servidores DELL PowerEdge 800, com processador Pentium 4 HT

de 3.2 Ghz, 1 MB de memória cache, 1 GB de memória RAM DDR2 400, placa de rede

Gigabit Ethernet e disco rígido SCSI de 80 GB. No Servidor Local foi instalado o Windows

Server 2003. No Servidor Web foram instalados o Linux, o Apache, o PHP e o MySQL.

6.3.7 Interface GPIB.

Para o controle de potência e comprimento de onda da fonte de laser, bem como para o

controle do medidor de potência óptica de entrada foi utilizada uma placa PCI Express X1-

GPIB, NI - 488.2M para Windows 2000/XP da National Instruments (NATIONAL

INSTRUMENTS, 2005).

6.3.8 Dispositivos de Interconexão de Rede.

Para a interligação dos computadores do WebLab, incluindo as estações locais de

monitoramento, o Servidor Local, o Servidor Web e a conexão com a Rede TIDIA foram

utilizados os dispositivos de interconexão conforme especificação das equipes responsáveis

pela Camada Física e pela Camada de Transporte do Projeto KyaTera.

6.3.9 Estações Locais de Monitoramento.

Foram utilizados os computadores já instalados na rede local do Laboratório de

Comunicações Ópticas e Fotônica Mackenzie.

6.3.10 Câmera Digital.

Foi utilizada uma WebCam da Logitech, modelo QuickCam Pro 4000, cuja resolução

é de 640x480 pixels com até 30 quadros por segundo e que possui recursos de broadcast.
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7. DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS VIRTUAIS DESENVOLVIDOS.

Neste capítulo são descritos detalhadamente os Instrumentos Virtuais (VI’s)

desenvolvidos com o programa LabView para o controle dos instrumentos do experimento de

medida do coeficiente de atenuação de uma fibra óptica. São apontadas também as

dificuldades encontradas e a forma como foram solucionadas.

7.1 Interface Gráfica de Usuário (GUI) do Experimento.

A Interface Gráfica de Usuário (GUI) é o Instrumento Virtual (VI) desenvolvido com

o LabView e é utilizado para a execução do experimento. Na Figura 15 é mostrado o Painel

Frontal da GUI implementada.

Figura 15 – Painel Frontal da GUI para realização do experimento.
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O Painel Frontal é subdividido em 3 partes:

• Parte superior: Apresenta o título “Determinação do Coeficiente de Atenuação

de uma Fibra Óptica” e permite configurar o experimento remoto; a imagem da

WebCam é exibida no canto superior direito da GUI.

• Parte inferior esquerda: Apresenta o título “Newport – Power Meter – 1930F”

e permite controlar e visualizar o medidor de potência óptica utilizado para

aquisição dos sinais de potência de entrada (Pin) na Fibra de Teste;

• Parte inferior direita: É subdividida em 2 partes. A subdivisão que apresenta o

título “Power Meter Rifoc578L” permite apenas visualizar a medida do medidor

de potência óptica utilizado para aquisição da potência de saída (Pout) da Fibra de

Teste. A subdivisão que apresenta o título “Anritsu – Laser MG9541” permite o

controle remoto do laser utilizado no experimento.

O procedimento de execução do experimento remoto é iniciado pela definição dos

comprimentos de onda que serão utilizados na medida do coeficiente de atenuação. Podem ser

utilizados dois modos controles diferentes nessa definição, o manual ou o automático, os

quais são exibidos na Figura 16.

(a) (b)

Figura 16 – Modos de Controle para a definição dos comprimentos de onda:
(a) Manual; (b) Automático.
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No modo manual, deve-se selecionar o comprimento de onda através do

potenciômetro na parte superior da GUI ou do indicador numérico logo abaixo do mesmo.

Quando o valor desejado estiver ajustado, basta clicar no botão “>>>” para que o valor

selecionado seja registrado na tabela ao lado do controle de entrada do comprimento de onda,

na coluna “�”. É possível determinar vários comprimentos de onda, os quais serão utilizados

como valores de referência para determinar a curva de atenuação da Fibra de Teste.

No modo automático, define-se um intervalo de valores de comprimentos de onda (λλλλ

inicial e λλλλ final) e o valor de incremento (Passo). Quando os valores desejados estiverem

ajustados, basta clicar no botão “>>>” para que os valores selecionados sejam registrados na

tabela ao lado do controle de entrada do comprimento de onda.

O botão “Excluir Item” permite apagar algum comprimento de onda que tenha sido

registrado erroneamente na tabela. Basta clicar na posição da tabela onde o comprimento de

onda indesejado está registrado e clicar posteriormente no botão “Excluir Item”. O botão

“Limpar Tabela” apaga todos os comprimentos de onda que foram registrados na tabela,

deixando a mesma completamente vazia.

Após a definição dos comprimentos de onda desejados, o usuário deverá ajustar os

parâmetros do medidor de potência óptica na parte inferior esquerda da GUI (como por

exemplo as unidades de medida), bem como ajustar os parâmetros de funcionamento do laser

na parte inferior direita da GUI (como por exemplo a saída óptica disponível para ser

utilizada, o valor da potência da saída óptica, o comprimento de onda, etc.).

Para executar o experimento, o usuário deverá e clicar no botão “Executar” para

iniciar as medidas simultâneas das potências de entrada (Pin) e de saída (Pout) na Fibra de

Teste para cada comprimento de onda. A GUI fará a medição automática e registrará as

respectivas medições na tabela à esquerda do botão “Executar”.
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Após a realização das medições automáticas, o usuário poderá clicar no botão “Gerar

Relatório” para exibir a segunda tela da GUI, mostrada na Figura 17, na qual é mostrada a

curva de atenuação e a curva de variação de potência de entrada na Fibra de Teste.

Figura 17 – Painel Frontal da GUI para visualização dos resultados do experimento.

O usuário poderá realizar novamente o experimento clicando no botão “Reiniciar

experimento” que se encontra na parte inferior direita dessa tela. Quando o usuário clicar

nesse botão, a GUI voltará a exibir a tela inicial.

O procedimento de execução do experimento descrito anteriormente pode ser

representado de forma simplificada através de um Diagrama de Casos de Uso, mostrado na

Figura 18.

- Alfa (dBm/Km)
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Figura 18 – Diagrama de Casos de Uso simplificado do WebLab.

De acordo com o diagrama, as ações de uso mais básicas compreendem Controlar o

Laser e Controlar o Medidor de Potência. As ações de uso complementar compreendem

Realizar o Experimento e Gerar Relatório.

O Instrumento Virtual correspondente à GUI descrita anteriormente é implementado

através de um Diagrama de Blocos que integra diversos componentes auxiliares e SubVI´s.

Na Figura 19 é mostrada apenas uma visão parcial do Diagrama de Blocos, uma vez

que o diagrama completo é muito grande. Foi selecionado o Diagrama de Blocos

correspondente ao componente responsável pela execução dos procedimentos de controle

envolvidos nas ações necessárias para as medidas simultâneas de Pin e Pout. Esse bloco

verifica o número de elementos registrados na tabela para determinar quantas vezes o

procedimento de leitura das potências dos medidores será repetido.
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A cada execução de leitura são armazenados os valores correspondentes nas

respectivas colunas da tabela, após a realização de comandos de manipulação de strings e de

comandos de manipulação de elementos de uma tabela, como a leitura e a escrita de dados.

Figura 19 – Visão Parcial do Diagrama de Blocos GUI do experimento.

Além dos componentes e SubVI´s auxiliares, a Interface Gráfica de Usuário (GUI)

utilizada para a execução do experimento foi implementada através da integração de três

drivers principais, desenvolvidos com base nos comandos IEEE 488.2 (GPIB) suportados

pelos instrumentos:

• Driver para Controle do Laser.

• Driver para Controle do Medidor de Potência NEWPORT 1930F.

• Driver para Aquisição do Medidor de Potência RIFOCS 578L.

Para o controle e aquisição de dados da Webcam, foi utilizado um driver genérico

disponibilizado na Internet. Esses drivers são descritos a seguir.
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7.2 Driver para Controle do Laser.

O VI para o controle do laser foi desenvolvido com base em drivers de diversos

dispositivos fornecidos pela Anritsu (ANRITSU, 2006), uma vez que não foi encontrado um

driver específico para o modelo de laser utilizado (Laser Anritsu MG9541A). Dessa maneira,

foi possível identificar os principais elementos necessários para a comunicação via linguagem

VISA fornecida pela plataforma LabView.

Na implementação do VI que controla o laser, foram desenvolvidos três componentes:

• cluster_laser.vi

• init_laser.vi

• laser.vi

O componente principal, denominado cluster_laser.vi, é responsável por inicializar e

gerenciar as alterações no dispositivo do laser e tem como entrada um cluster (conjunto de

elementos agrupados em uma única saída/entrada), processando o mesmo e devolvendo em

sua saída um cluster com o resultado do processamento. O funcionamento do cluster_laser.vi

é representado no diagrama da interação entre os VI’s e SubVI’s mostrado na Figura 20:

Figura 20 – Diagrama de fluxo de execução do controle do laser.
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Conforme mostra o diagrama, o componente cluster_laser.vi repassa o processamento

inicial para o VI init_laser.vi ou laser.vi. Essa decisão é fundamental para que nesse ponto o

laser possa ser inicializado a partir dos valores já armazenados no hardware.

Com o processo de carga dos valores de hardware já devidamente configurados, o

laser.vi processa o cluster de entrada input_cluster e apresenta o resultado em um cluster de

saída output_cluster. As alterações dos valores no dispositivo físico somente acontecem se a

última entrada for diferente da nova entrada, evitando dessa maneira um processamento muito

pesado e aumentando a eficiência do driver desenvolvido.

O dispositivo que controla o laser implementa, em sua estrutura interna, os comandos

primitivos IEEE 488.2 (comandos GPIB), bem como os comandos internos ao dispositivo do

laser. Por exemplo, para as operações de leitura e escrita do laser foram utilizados os Device

Commands suportados pelo LASER ANRITSU MG9541A, listados na Tabela 2.

Device Commands Descrição

OUTC Lê o estado da função de segurança para a saída do laser.

CAL Executa a calibragem do comprimento de onda.

LCAL Executa uma calibração óptica.

OUTP Ajusta a saída do laser para ON ou OFF.

OUTW Lê o comprimento de onda atual da saída do laser.

OUTF Lê a freqüência atual da saída do laser.

WSTA Ajusta o comprimento de onda inicial.

POWM Ajusta a potência da saída óptica para a potência máxima.

WCNT Comprimento de onda central.

OPTS Canais permitidos.

POWU Unidade de potencia (dBm, mw, uw).

POW (1st.) Primeira potência.

POWS (2st.) Segunda potência.

POWT (3st.) Terceira potência.

Tabela 2 - Device Commands do LASER ANRITSU MG9541A.
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Cada Device command foi implementado como um componente separado, ou SubVI.

Portanto, cada SubVI foi escrito de forma a suportar operações não simultâneas de escrita e

leitura. Dessa forma, o componente foi parametrizado para permitir que constantes do tipo

SET ou GET possam atribuir valores ao dispositivo do laser, bem como recuperar valores.

Para apresentar o funcionamento do componente que altera o comprimento de onda

central, a Figura 21 mostra o Device Command WCNT (Wavelength Center).

Figura 21 – Componente Device Command WCNT.

Este componente possui como entrada os valores “VISA In”, onde se identifica o RN

(Resource Name) do dispositivo utilizado.

Para o correto funcionamento do mesmo o componente deve receber o mesmo RN que

está configurado no dispositivo do laser. Uma vez passado o RN, os valores relativos a um

cluster de erro podem ser passados para o componente, bem como os valores constantes

SET/GET, os quais representam se o dispositivo será atualizado para um novo comprimento

de onda central ou será obtido o valor do comprimento de onda do dispositivo.

Para que o componente possa repassar o valor do comprimento de onda que está

configurado no dispositivo, a saída “Output Center Wavelength” possui um valor Double de

64 bits, representando o comprimento de onda entre 1509,900 nm e 1640,100 nm.

A Figura 22 mostra o Diagrama de Blocos correspondente ao Device Command

WCNT. Foi utilizada uma estrutura do tipo Switch Case, que prevê a seleção dos parâmetros

de entrada “Set” ou “Get”. O teste relativo às faixas válidas de entrada é verificado antes que

elas sejam gravadas no dispositivo.



54

Portanto, uma vez definida as faixas limites e acrescentando-se a unidade de

comprimento de onda, definido como padrão “nm”, é executada uma seqüência do tipo

Slacked Sequence, a qual permite definir uma seqüência ordenada de execução das ações do

componente.

Figura 22 – Diagrama de Bloco do comando WCNT.

Analogamente, o Diagrama de Blocos correspondente às ações “Set” e “Get” é

apresentado na Figura 23.

Figura 23 – Ações Set e Get do comando WCNT.

Para efetuar a operação de escrita no LabView foi utilizado o RN adequado, com o

acréscimo ao final da string que segue o comando WCNT o caractere de nova linha “\n”, o

qual indica ao dispositivo o final do comando está sendo enviado ao dispositivo.
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A operação de leitura é similar à de escrita. Entretanto, a forma de se enviar o

comando para o dispositivo é sempre com o terminador especial ?, que informa ao dispositivo

para retornar uma resposta ao comando solicitado.

Para ambos os casos, as ações Set e Get trabalham exclusivamente com os

componentes VISA WRITER (Set) e VISA READER (Get) do LabView, no modo I/O

Synchronously, permitindo prosseguir somente quando a transferência estiver concluída.

A seguir, serão descritos os Diagramas de Blocos correspondentes aos componentes

cluster_laser.vi, init_laser.vi e laser.vi.

7.2.1 Componente cluster_laser.vi.

Para o controle do laser, o SubVI denominado Laser permite receber, como padrão,

um cluster (entrada) e um valor booleano (verdadeiro/falso) que identifica se o laser deverá

ser inicializado com os valores padrão. Na saída, temos um cluster com os respectivos valores

alterados ou obtidos via comunicação com o dispositivo físico. O componente retorna um

valor booleano para identificar se o status da saída teve algum problema ou não. A Figura 24

mostra o componente cluster_laser.vi.

Figura 24 – Componente cluster_laser.vi.

Na Figura 25 é mostrado um Diagrama de Blocos que trabalha com o componente

Laser, responsável pela execução dos comandos que inicializam os valores de um cluster de

saída (Cluster Laser Output) com os valores padrão do laser (dispositivo).
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Figura 25 – Diagrama de Blocos com o componente cluster_laser.vi.

7.2.2 Componente laser_init.vi.

O componente laser_init.vi permite ao driver do laser carregar os valores padrão

existentes, a partir do dispositivo físico, possibilitando configurar como padrão o primeiro

canal de utilização. O Diagrama de Blocos na Figura 26 demonstra o fluxo de execução da

inicialização do laser, no qual o valor do comprimento de onda é recuperado através de um

SubVI WCNT e repassado para o cluster de saída.

Figura 26 – Diagrama de Blocos do componente init_laser.vi.
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A estrutura interna desse Diagrama de Blocos apresenta o controle de saída de erro

quando o componente faz uma atualização de algum parâmetro do laser, permitindo a

identificação da ocorrência de algum erro através da uma outra ação de leitura. Cada ação de

leitura retorna, via comando VISA, um status que é encadeado em uma iteração do comando

de loop for.

De maneira similar, os valores de atribuição ao laser são feitos via um cluster de

entrada (Cluster Laser Input), o qual é passado como parâmetro para o componente laser.vi.

7.2.3 Componente laser.vi.

Para permitir o controle interno do laser são utilizadas as ações Set e Get do

componente laser.vi, que têm como entrada os clusters (Laser Input) e (Laser Last Input),

possibilitando uma visão geral do componente.

A Figura 27 mostra esse componente, exemplificando as suas três possíveis entradas:

duas entradas de dois clusters distintos, um como uma nova entrada (Laser Input) e o outro

como a última entrada utilizada (Laser Last Input)

Figura 27 – Componente laser.vi.

Essas entradas são utilizadas dentro do componente para permitir a atualização no

dispositivo somente se as entradas forem diferentes.

7.3 Driver para Controle do Medidor de Potência NEWPORT 1930F.

Alguns equipamentos vêm acompanhados de um CD que possui um driver simples

para envio de comandos e leitura de dados do equipamento. No caso do Medidor de Potência

da NEWPORT utilizado no experimento, temos os dois VI´s mostrados na Figura 28.
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Figura 28 – VI´s do medidor de potência disponibilizados pela NEWPORT.

No item A da Figura 28 temos o SubVI chamado ReadCommand, que possui duas

entradas e três saídas. A entrada Instrument Channel é um valor string que determina qual

interface de comunicação deve ser usada, que no caso do Medidor de Potência modelo 1930F

refere-se às interfaces GPIB, USB ou RS-232C. O segundo parâmetro é um cluster referente a

erro (error in), utilizado principalmente para debug do sistema.

Quanto aos parâmetros de saída, o primeiro (Instrument Channel Out) e o último

(error out), são semelhantes aos de entrada, tendo apenas alteração nos valores do error in

caso um erro ocorra. Outra saída é o Response, do tipo string, que contém o valor do buffer do

Medidor de Potência, com a resposta de uma consulta (query) realizada anteriormente.

No item B da Figura 28 são três os parâmetros de entrada e dois de saída do SubVI

SendCommand. Os parâmetros Instrument Channel In, Instrument Channel Out, error in e

error out são idênticos aos do componente ReadCommand. O outro parâmetro de entrada, que

difere muito esse componente, é o Command, do tipo string e que se refere a um dos

comandos aceitos pelo equipamento, os quais serão comentados mais à frente.

A partir desses dois componentes foram definidos os blocos de mais alto nível que

representam um comando específico do Medidor de Potência, ou seja, esses dois componentes

são utilizados de forma combinada para envio de comando e recebimento de resposta, bem

como o tratamento e manipulação dos dados enviados e recebidos.

A - ReadCommand - Componente para Ler dados do medidor de potência

B - SendCommand - Componente para Escrever um comando no medidor de potência
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Como vemos no item A da Figura 28 o comando ReadCommand retorna um valor

string. Caso o dado recebido seja uma medida de potência e for necessário realizar um cálculo

com esse valor, o mesmo terá que ser convertido de string para um tipo numérico como, por

exemplo, o tipo float.

Toda essa operação, então, é de responsabilidade do SubVI de mais alto nível citado

acima e que é representado na Figura 29.

Figura 29 – Componente para Ler/Escrever o comprimento de onda no Medidor de Potência.

O componente que representa o comando para leitura/escrita do comprimento de onda

possui cinco parâmetros de entrada e três de saída, conforme a seguinte descrição:

Entradas

• Channel - canal A ou B do medidor de potência óptica. A NEWPORT possui

modelos de Power Meter com um ou dois canais para medição de potência.

• Interface in - valor string indicando qual interface de comunicação deve ser usada

(GPIB, USB ou RS232).

• Set/Get (Set) - recebe como parâmetro o valor Set ou o valor Get. O valor Set

indica que o valor de comprimento de onda recebido como parâmetro deve ser

passado para o equipamento. O valor Get indica que será lido o valor de

comprimento de onda do equipamento.

• Lambda in - este valor será usado caso o parâmetro Set/Get tenha o valor Set.

• Error in - um cluster utilizado para debug do sistema.
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Saídas

• Interface out - valor String indicando qual interface de comunicação foi utilizada

(GPIB, USB ou RS-232C).

• Lambda out - este valor será válido caso o parâmetro Set/Get tenha o valor Get e

terá o valor do comprimento de onda configurado no equipamento.

• Error out - um cluster utilizado para debug do sistema.

Uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento de um componente para envio

de comando e recebimento de dados, de forma seqüencial, é determinar o delay entre o envio

do comando e a leitura do buffer do equipamento. Quando o equipamento recebe um

comando, ele o processa e disponibiliza a resposta em um buffer, porém o tempo de

processamento pode ser demorado. Levando em consideração a demora no processamento, o

bloco ReadCommand só pode ser executado após o equipamento ter escrito a resposta no

buffer. No caso do medidor de potência óptica, o tempo de delay foi determinado em 500ms, e

para realizarmos, então, a operação de escrita e leitura deve-se seguir a idéia da Figura 30.

Figura 30 – Diagrama de Blocos de envio de comando e leitura de resposta no medidor de
potência óptica com delay de 500ms.

No Diagrama de Blocos da Figura 30 existem três parâmetros de entrada e três de

saída. Tal diagrama pode ser considerado um componente que realiza uma consulta (query)

no medidor de potência óptica. No primeiro passo o componente SendCommand recebe os

três parâmetros e envia o comando ao medidor de potência óptica. Antes de executar o

ReadCommand existe um delay de 500ms para garantir que o equipamento já realizou o

processamento do comando enviado no primeiro passo. Além do delay, existe a dificuldade

no desenvolvimento dos componentes de comandos, pois cada comando possui diferentes
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tipos de entradas e saídas e, dependendo do equipamento, é grande o número de comandos a

serem implementados. No caso do medidor de potência óptica, os comandos necessários para

o desenvolvimento do driver são relacionados na Tabela 3. (Observação: o medidor de

potência óptica modelo 1930F possui apenas um canal). Alguns comandos citados possuem

no final um “_n”. O “n” deve ser substituído pelo canal (A ou B), que poderão ser utilizados

em futuras implementações com o medidor da NEWPORT com dois canais).

Mnemônico Comando
ATTN_n Habilitar/Desabilitar o dado de calibração de atenuador.
ATTN_n? Pesquisa o estado do dado de calibração de atenuador.
AUTO_n Habilitar/Desabilitar range automático.
CH? Pesquisa qual canal está disponível.
DISPCH Seleciona o canal do display.
DISPCH? Pesquisa qual canal está no display.
FILTER_n Seleciona filtro.
FILTER_n? Pesquisa o filtro utilizado.
LAMBDA_n Seleciona o comprimento de onda.
LAMBDA_n? Pesquisa o valor do comprimento de onda.
MODE_n Seleciona modo de aquisição.
MODE_n? Pesquisa modo de aquisição.
R? Pesquisa a medida lida nos canais.
R_n? Pesquisa a medida lida em um único canal.
RANGE_n Seleciona o alcance do sinal (Range).
RANGE_n? Pesquisa o alcance do sinal (Range).
RUN Iniciam aquisição em ambos os canais.
RUN_n Inicia aquisição em um único canal.
RWS? Pesquisa as medições lidas nos canais com o status.
RWS_n? Pesquisa a medição lida em um canal com o status.
STOP Para a aquisição em ambos os canais.
STOP_n Para a aquisição em um único canal.
STOZERO_n Armazena sinal zero.
UNITS_n Seleciona Unidade.
UNITS_n? Pesquisa Unidade.
USRCAL_n Habilita/Desabilita calibração de usuário.
USRCAL_n? Pesquisa o status da calibração de usuário.
USERRESP_n Seleciona fator de resposta de usuário.
USERRESP_n? Pesquisa o fator de resposta de usuário.
ZERO_n Habilita/Desabilita sinal zero.
ZERO_n? Pesquisa o status do sinal zero.
ZEROVAL_n Comando valor zero.
ZEROVAL_n? Pesquisa o valor zero.

Tabela 3 – Comandos utilizados no desenvolvimento do driver para o Medidor de Potência.
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Além dos componentes de comandos, existem os controladores, que são componentes

de interface já configurados. No caso deste driver, existem dois principais controles:

pm_control e pm_display_channel AB, mostrados nas Figuras 31 e 32.

Figura 31 – Controle em LabView do Medidor de Potência (pm_control).

Figura 32 – Controle em LabView do Medidor de Potência (pm_display_channel AB).

Estes controles, quando adicionados em um VI do LabView, são utilizados como

clusters, facilitando a programação visual em LabView. Além disso, é mais simples utilizar

um cluster como parâmetro de entrada e/ou saída de um SubVI do que colocar inúmeros

parâmetros de entrada e/ou saída.
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Com pode ser notado na Figura 33, os controles acima citados são utilizados como

parâmetros de entrada e saída.

Figura 33 – Componente para controle do Medidor de Potência.

O SubVI para controle do Medidor de Potência (Figura 33) possui três parâmetros

principais de entrada:

• Channel - Define qual canal será manipulado pelo SubVI.

• PM_Control_A - Cluster com os controles do canal A.

• PM_Control_B - Cluster com os controles do canal B.

Quanto aos parâmetros de saída são dois os mais importantes:

• PM_Display_A - Cluster com os indicadores do canal A.

• PM_Display_B - Cluster com os indicadores do canal B.

Desses dois parâmetros de saída, somente um terá valor válido, a validade é

determinada pelo parâmetro de entrada Channel. Caso o valor de Channel seja A, logo

somente o PM_Display_A será válido e o inverso também é verdadeiro.

Dentro de um SubVI como, por exemplo, o Medidor de Potência representado por um

bloco na Figura 33, existe um Diagrama de Blocos que pode ser muito complexo ou não. No

caso do Medidor de Potência parte do diagrama é mostrada na Figura 34.
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Figura 34 – Parte do Diagrama de Blocos do Medidor de Potência.

Para facilitar a interpretação, é mostrado na Figura 35 um esquema simplificado

correspondente ao Diagrama de Blocos apresentado na Figura 34.

Figura 35 – Esquema de funcionamento do driver do Medidor de Potência.

São três as entradas básicas desse SubVI:

• Canal que está sendo utilizado (A ou B): indica qual canal deve ser utilizado.

• Controles do equipamento - canal A: grupo de controles do canal A, como Lambda,

Range, dentre outros.

• Controles do equipamento - canal B: grupo de controles do canal B, como Lambda,

Range, dentre outros.
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Após a entrada de todos os valores é realizada a verificação de qual canal deve ser

selecionado dentro do seletor de canal. Com o canal selecionado, então, são processados todos

os seus controles para que os mesmos sejam atualizados no equipamento, posteriormente é

montado como resultado um novo grupo de indicadores, os quais contêm as informações do

display do Medidor de Potência.

7.4 Driver para Controle do Medidor de Potência RIFOCS 578L.

A única interface de comunicação disponível para este medidor de potência é a

interface de aquisição de dados RS-232C. Como não existe um driver específico fornecido

pelo fabricante para esse para este medidor de potência, foi utilizado um driver genérico para

os medidores da RIFOCS série 570L disponibilizado pela National Instruments (NATIONAL

INSTRUMENTS, 2003).

O VI utilizado para a medida da potência é mostrado na Figura 36.

Figura 36 – VI do medidor de potência RIFOCS 570 Series.

Esse VI possui duas entradas e duas saídas. O primeiro parâmetro de entrada é o COM

Port e é um valor inteiro que identifica o número da porta serial de comunicação que foi

utilizada para fazer o controle e a aquisição do equipamento. O segundo parâmetro de entrada

é um cluster referente a erro (error in), utilizado principalmente para debug do sistema.

Quanto aos parâmetros de saída, o primeiro (Power) indica o valor fracionário (float)

da potência que está sendo medida pelo equipamento e o último (error out) indica a

ocorrência de um erro.
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Na Figura 37 é mostrado o VI de mais alto nível que está utilizando o SubVI da Figura

36, possibilitando a medição da Potência de Saída (Pout) da Fibra de Teste no WebLab.

Figura 37 – VI utilizando o componente do medidor de potência RIFOCS 570 Series.

Como podemos ver no Diagrama de Blocos acima, está sendo configurada a porta

serial COM1 para o controle e aquisição do equipamento e o valor da potência medida está

sendo exibido no indicador numérico denominado Measurement. A Figura 38 ilustra esse

indicador com o valor medido na GUI.

Figura 38 – GUI com o medidor de potência RIFOCS 570 Series.

A medida da potência foi o único comando implementado neste driver, tendo em vista

as limitações do Medidor de Potência RIFOCS 578L que não permite a varredura do

comprimento de onda na faixa desejada. Para a execução do experimento, a configuração do

medidor foi fixada para um comprimento de onda de 1550 nm.
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7.5 Driver para Streaming de Vídeo da Webcam Logitech PRO 4000.

Como não existe um driver específico para controle da Webcam fornecido pelo

fabricante, foi utilizado um driver genérico da Logitech disponibilizado na Internet

(TREVELYAN, 2004). A comunicação é feita através da interface USB.

O SubVI utilizado para streaming de vídeo no WebLab é mostrado na Figura 39.

Figura 39 – Driver para Webcam Logitech PRO 4000.

Inicialmente, é feita a abertura do Streaming de Vídeo através do SubVI INIT da

Webcam, definindo o tamanho da janela em pixels (largura = 320 e altura = 240).

Posteriormente, é definido o modo de operação da Webcam através do SubVI GRAB, o qual

indica que será capturada uma imagem da mesma. Em seguida, a imagem é capturada pela

SubVI PICTURE e a imagem é apresentada no VI da Webcam, o qual foi incorporado ao

WebLab e é exibido na Figura 40. Com o intuito de não comprometer o desempenho do

WebLab, é configurado um intervalo de 1s (1000 ms) a cada imagem capturada.

Figura 40 – Imagem do WebLab capturada com a Webcam Logitech PRO 4000.
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8. INTEGRAÇÃO DO WEBLAB AO AMBIENTE VIRTUAL.

O WebLab é integrado ao ambiente virtual de ensino-aprendizagem através de um

novo módulo de atividades adicionado ao MOODLE, o Módulo WebLab, desenvolvido

utilizando-se scripts PHP e componentes do próprio ambiente MOODLE. A estrutura desse

módulo é representada pelo Diagrama OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design

Method) e Diagrama de Classes exibidos na Figura 41.

Menu Principal
(weblab)

Relatório

Experimento

Agendamento

Descrição

Descrição

Agendamento

Experimento

Relatório

enviar arquivo

por data

exlcuir agendamento

descrição

executar

webcam

título

descrição breve

descrição detalhada

arquivo

Figura 41(A) – Diagrama de OOHDM do Módulo WebLab.
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+weblab_base() : void

+save_state() : bool
+view() : void
+view_header() : void
+view_tabbled_start() : void

+view_tabbled_end() : void
+save_state_step() : bool

-id : int
-weblab : int
-cm : int
-course : int

weblab_bas

+slot_bean()

-slotid : int
-course : int

-cm : int
-date : long
-starttime : long
-endtime : long

-duration : int
-gap : int
-student : int
-realized : bool

-timemodified : long

slot_bea

+weblab_configuration_bean()

-weblab_url_server : string

-weblab_url_webcam : string
-weblab_name : string

weblab_configuration_bea

+experiment_bean()

-weblabid : int
-urlid : int

-webcam : int

experiment_bean

weblab_config weblab_experiment weblab_reportweblab_slots

+view() : void

+save_state() : bool

view

1

*

«uses»«uses»

+config_bean()

-id : int

config_bean

«uses»

+config_bean()

-id : int

config_bean

«uses»

«uses»

«system»
moodle

admin

1

*

student guest

1

*

1

*

«uses»

«uses»

«uses»

Bridge pattern apply weblab module

Figura 41(B) – Diagrama de Classes do Módulo WebLab.
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Nesta primeira versão, o Módulo WebLab agrega funcionalidades para cadastramento

de experimentos remotos, configuração de atividades e gerenciamento de usuários. Os VI´s

dos experimentos remotos são acessados pelos clientes no Servidor Local através de uma

página HTML publicada no Servidor de Web do LabView. Para a execução do VI, é

necessário que o aplicativo LabView Runtime Engine seja instalado no computador do cliente.

Uma integração mais profunda será implementada posteriormente, compreendendo o

desenvolvimento de um Middleware que possibilite a completa mediação da comunicação

entre os clientes e o Servidor Local através do Servidor Web.

Seguindo o padrão do MOODLE, as funcionalidades do Módulo WebLab são

executadas de forma diferenciada por três tipos de usuários:

• Administrador;

• Professor;

• Aluno.

No que se segue, são descritas as ações executadas por cada tipo de usuário, bem

como as correspondentes interfaces do Módulo WebLab.

8.1 Ações do Usuário Administrador.

O usuário Administrador é o responsável pela ativação do Módulo WebLab no

ambiente MOODLE, bem como pelo cadastramento de experimentos remotos e outros

recursos utilizados no WebLab.

O diagrama de casos de uso mostrado na Figura 42 ilustra as ações do usuário

Administrador:
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Figura 42 – Diagrama de Casos de Uso do usuário Administrador.

8.1.1 Ativação do Módulo WebLab.

Essa ação é executada somente pelo usuário Administrador, como parte dos

procedimentos de instalação e configuração do ambiente MOODLE. Para ativar o Módulo

WebLab, o Administrador deve selecioná-lo na lista de módulos disponíveis no ambiente do

MOODLE, conforme mostrado na Figura 43.

Figura 43 – Ativação do Módulo WebLab no ambiente MOODLE.

Ativar o WebLab

Cadastrar as URLs
do WebLab

Excluir as URLs do
WebLab

Desativar o WebLab

<<depende>>

<<depende>>

<<depende>>

<<depende>>

Administrador



72

A seleção do módulo é efetuada clicando-se no ícone com forma de olho, à direita do

nome do módulo. O módulo estará ativado quando esse ícone mostrar um olho aberto e

desativado quando esse ícone mostrar um olho fechado.

8.1.2 Cadastramento de Recursos do WebLab.

Essa ação também é executada somente pelo usuário Administrador. Na página de

configuração dos módulos do MOODLE, mostrada na Figura 43, clica-se no link

“Configurações” correspondente ao módulo WebLab. Será carregada a tela para

cadastramento de recursos, mostrada na Figura 44.

Figura 44 – Tela de cadastramento de recursos do Módulo WebLab no MOODLE.

O campo “weblab_name” deve ser preenchido com o um nome que identifique o

WebLab. Esse é o nome de referência que será apresentado aos usuários Professores para

incluir o WebLab em atividades dos cursos.
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No campo “weblab_url_server” deve ser inserida a URL do VI correspondente ao

experimento do WebLab. No campo “weblab_webcamserver” deve ser inserida a URL do

VI correspondente à Webcam associada ao WebLab (quando houver). Após o preenchimento

desses campos deve-se clicar no botão “Salvar Mudanças” para gravar as informações no

ambiente. Após essa ação, o WebLab estará disponível para utilização.

As informações de cadastramento serão exibidas na lista de WebLabs disposta na

parte inferior da tela, como mostra a Figura 45.

Figura 45 – Tela de disponibilidade de experimentos do módulo WebLab no MOODLE.

Para cancelar o cadastro de um recurso, deve-se clicar no ícone “X” correspondente ao

recurso desejado. O Administrador pode cadastrar quantos recursos desejar, bastando repetir o

procedimento anterior.
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8.2 Ações do Usuário Professor.

O usuário Professor pode criar, configurar e gerenciar atividades envolvendo o uso de

recursos do WebLab em cursos do ambiente MOODLE. O diagrama de casos de uso

mostrado na Figura 46 ilustra as ações do usuário Professor.

Figura 46 – Diagrama de Casos de Uso do usuário Professor.

8.2.1 Criação e Configuração de Atividades utilizando o Módulo WebLab.

Após a inserção de uma atividade do tipo WebLab, a partir da lista de módulos

disponíveis no ambiente MOODLE, é exibido o formulário de configuração mostrado na

Figura 47. O campo Nome deve ser preenchido com o título da atividade, que será mostrado

aos alunos. O campo Conteúdo deve ser preenchido com um sumário da atividade. O campo

Descrição deve ser preenchido com as instruções para realização da atividade. Após o

preenchimento do formulário, deve-se clicar no botão Salvar mudanças. Será carregada a

tela “Descrição”, mostrada na Figura 48.

Professor

Usar o WebLab

Descrever o WebLab

Configurar o
Experimento

Agendar o uso do
WebLab p/ os Alunos

<<depende>>

<<depende>>

<<depende>>

Gerenciar os
relatórios dos Alunos

<<depende>>

<<depende>> <<depende>>

<<depende>>
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Figura 47 – Formulário de configuração de uma atividade do tipo WebLab.

Figura 48 – Tela “Descrição” de uma atividade do tipo WebLab.



76

A partir dessa tela, o Professor pode anexar um arquivo eletrônico contendo um

tutorial, uma descrição mais detalhada da atividade ou um roteiro para realização do

experimento. Para carregar um arquivo, deve-se clicar no botão “Procurar...”, localizado na

parte inferior da tela. Após a seleção do arquivo desejado, deve-se clicar no botão “Enviar

este arquivo”. Na Figura 49 é exibida a tela “Descrição” após a inclusão de um arquivo.

Figura 49 – Tela “Descrição” após a inclusão de um arquivo.

8.2.2 Criação de Slots de Execução de Experimentos Remotos.

Essa ação, também executada apenas pelo usuário Professor, consiste na definição dos

slots para execução do experimento remoto associado à atividade. Clicando na aba

“Agendamento”, será carregada a tela mostrada na Figura 50. Nessa tela, deve-se selecionar

a data e hora de início, a data e hora final, a duração em minutos de cada slot de execução e o

intervalo em minutos entre os slots.
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Figura 50 – Criação de slots para execução do experimento.

Figura 51 – Slots definidos para execução do experimento remoto.
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A combinação dessas informações define o número de slots de execução criados para

a realização do experimento. Após a inserção dessas informações, deve-se clicar no botão

“Salvar Mudanças”, localizado na parte inferior da tela. Será carregada a tela mostrada na

Figura 51, exibindo os slots criados. Para remover um slot de execução, basta clicar no link

“Cancelar” correspondente ao slot desejado.

8.2.3 Configuração de Experimentos Remotos.

Essa ação, consiste na seleção dos recursos do WebLab (experimento e webcam) entre

as opções previamente cadastradas pelo Administrador para utilização na atividade.

Clicando na aba “Experimento” será carregada a tela mostrada na Figura 52.

Figura 52 – Tela de configuração do experimento remoto.
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O experimento a ser executado deve ser selecionado a partir do menu dropdown

“Experimentos”, onde aparece uma lista com os experimentos cadastrados pelo

Administrador. Caso o experimento possua uma Webcam associada, o Professor poderá

definir se deseja ou não ativar o acesso ao VI correspondente a esse recurso para utilização na

atividade. Após a seleção do experimento desejado e da configuração do uso da Webcam,

deve-se clicar no botão “Salvar Modificações”. Será carregada a tela mostrada na Figura 53,

exibindo as informações de configuração do experimento.

Na parte inferior dessa janela, são exibidos os links para o VI do experimento

selecionado, para o VI da Webcam associada e para as ferramentas de comunicação síncrona

e assíncrona do ambiente MOODLE (Bate Papo e Fórum). Utilizando esses links, o

Professor poderá testar o funcionamento de todos os recursos e ferramentas disponibilizados

para a realização do experimento.

Figura 53 – Informações de configuração do experimento.
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8.2.4 Configuração e Gerenciamento de Relatórios.

Essa ação consiste na configuração dos parâmetros para envio de relatórios de

atividade. Clicando-se na aba “Relatório”, será carregada a tela mostrada na Figura 54.

Figura 54 – Tela de configuração de relatório.

Nessa tela, o Professor deve selecionar a data e hora de início, a data e hora final para

o envio do relatório de atividade. Após a configuração, deve-se clicar no botão “Salvar

Mudanças”, localizado na parte inferior da tela. A partir dessa tela, o Professor também

poderá gerenciar os relatórios enviados pelos Alunos. Clicando-se no botão “Relatório de

Alunos”, será carregada a tela mostrada na Figura 55, exibindo uma lista com os relatórios

enviados. Clicando-se no link “Verificar” na coluna “Ação”, correspondente ao aluno

selecionado, será exibido o relatório enviado pelo mesmo. Quando um relatório for verificado

pelo Professor, o ícone correspondente na coluna “Verificado” indicará essa ação.
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Figura 55 – Tela de gerenciamento de relatórios de atividade.

8.3 Ações do Usuário Aluno.

O diagrama de casos de uso mostrado na Figura 56 ilustra as ações do usuário Aluno.

Figura 56 – Diagrama de Casos de Uso do usuário Aluno.

Aluno

Usar o WebLab

Ver a descrição e
roteiro do WebLab

Agendar a realização
do experimento

Realizar o
experimento

<<depende>>

<<depende>>

<<depende>>

Enviar relatório

<<depende>>

<<depende>> <<depende>>

<<depende>>
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8.3.1 Acesso à Atividade do tipo WebLab.

Os alunos inscritos em um curso acessam a atividade do tipo WebLab criada pelo

Professor clicando sobre o link correspondente a mesma.

A primeira tela exibida aos estudantes é a tela Descrição, mostrada na Figura 57.

Figura 57 – Tela “Descrição” exibida aos Alunos.

Nessa tela, os alunos têm acesso às informações do experimento, bem como ao link

para o arquivo disponibilizado pelo Professor. No Apêndice A é apresentado um exemplo de

arquivo que consiste no roteiro de execução do experimento de medida do coeficiente de

atenuação de uma fibra óptica implementado neste trabalho.

8.3.2 Agendamento do Experimento.

Clicando-se na aba “Agendamento” é carregada a tela mostrada na Figura 58.



83

Figura 58 – Agendamento do experimento.

Figura 59 – Cancelamento do agendamento.
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Nessa tela, são exibidos os slots de execução do experimento criados pelo Professor. O

Aluno deve selecionar um dos slots disponíveis (indicados na coluna Livre), clicando sobre o

link Reservar correspondente na coluna Ação.

Para cancelar o agendamento de um slot, deve-se clicar no link Cancelar , conforme

mostrado na Figura 59.

8.3.3 Execução do Experimento.

Para executar o experimento, o Aluno deve clicar na aba Experimento. Será carregada

a tela mostrada na Figura 60.

Após o agendamento, os links Experimento e Webcam estarão ativos apenas durante

o período correspondente ao slot reservado.

Figura 60 – Tela de execução do experimento.
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Clicando-se nos links “Experimento” e “Webcam” serão exibidos os VI´s para

execução e visualização do experimento remoto, conforme mostra a Figura 61.

Figura 61 – Tela de execução com VI do experimento.

8.3.4 Envio do Relatório.

Após a execução do experimento remoto, o Aluno deve elaborar e submeter um

relatório. Clicando-se na aba Relatório, será carregada a tela mostrada na Figura 62.

Para submeter o relatório, deve-se clicar no botão “Procurar...”, selecionar o arquivo

clicar no botão “Enviar este arquivo”.
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Figura 62 – Tela Relatório exibida aos Alunos.
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9. RESULTADOS.

9.1 Calibração do Beam Splitter.

A execução remota do experimento de medida do coeficiente de atenuação foi

implementada através de uma modificação do Método de Cutback que possibilita a medida da

potência de entrada sem a necessidade de efetuar um corte na Fibra de Teste a cada medida.

Essa modificação consiste em utilizar um Beam Splitter que divide o sinal de entrada em duas

componentes com potências diferentes, permitindo assim a medida simultânea da potência do

sinal de entrada e do sinal de saída na Fibra de Teste. A potência do sinal de entrada na Fibra

de Teste é determinada a partir da medida da potência da outra componente, através da razão

de divisão do Beam Splitter. Uma vez que a razão de divisão depende do comprimento de

onda do sinal injetado, é necessário determinar uma curva de calibração.

Na Figura 63 é mostrada a montagem realizada para a calibração do Beam Splitter.

Figura 63 – Montagem experimental para calibração do Beam Splitter.

A componente a ser injetada na Fibra de Teste é a de maior potência, denominada Pin

e a componente a ser utilizada como referência é a de menor potência, denominada P1. É

importante observar que o sinal fornecido pelo laser, com potência PL, sofre uma pequena

atenuação devido ao Acoplador de entrada do Beam Splitter, resultando em um sinal com

potência de trabalho P0. Esse sinal é dividido no Beam Splitter em duas componentes.

����

���

����

Beam

Splitter
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O procedimento de calibração consiste em determinar a razão de divisão do Beam

Splitter em função do comprimento de onda a partir das medidas simultâneas de P1 e Pin para

comprimentos de onda no intervalo fornecido pelo laser utilizado (1510 nm a 1640 nm).

Esse procedimento foi executado inicialmente utilizando-se simultaneamente o

medidor RIFOCS 578L para medir a componente de menor potência, P1, e o medidor

NEWPORT 1930F para medir a componente de maior potência, Pin.

Nesse primeiro ensaio, constatou-se que a performance do medidor RIFOCS 578L era

seriamente comprometida para potências muito pequenas, resultando em uma dependência

indesejada da razão de divisão do Beam Splitter com a potência do sinal de entrada.

No sentido de investigar melhor esse resultado, foi realizado um segundo ensaio

equivalente invertendo-se os medidores de potência.

Na Figura 64 são mostrados os resultados das medidas de P1 obtidas com os dois

medidores em função do comprimento de onda para três valores distintos de potência do laser:

0 dBm, -15 dBm e -30 dBm.

Figura 64 – Medidas de P1 obtidas com os medidores NEWPORT 1930F e RIFOCS 578L.

A comparação dos resultados obtidos na medida de P1 mostra claramente o

comprometimento do medidor RIFOCS 578L para potências menores que - 40 dBm.
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Na Figura 65 são mostrados com mais detalhe os resultados obtidos na medida de P1

com os dois medidores para potência do laser igual a -15 dBm.

Figura 65 – Comparação entre as medidas de P1 para potência igual a -15 dBm.

Na Figura 66 são mostrados os resultados das medidas de Pin obtidas com os dois

medidores em função do comprimento de onda para três valores distintos de potência do laser:

0 dBm, -15 dBm e -30 dBm.

Figura 66 – Medidas de Pin obtidas com os medidores NEWPORT 1930F e RIFOCS 578L.

A comparação dos resultados obtidos na medida de Pin mostra que para potências

maiores que – 40 dBm o comprometimento do medidor RIFOCS 578L é menos acentuado.
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Na Figura 67 são mostrados com mais detalhe os resultados obtidos na medida de Pin

com os dois medidores para potência do laser igual a -15 dB.

Figura 67 – Comparação entre as medidas de Pin para potência igual a -15 dBm.

Os resultados dos ensaios descritos anteriormente mostram que para obter uma curva

de calibração confiável é necessário utilizar apenas o medidor de potência NEWPORT 1930F.

No entanto, isso inviabiliza a medida simultânea das potências P1 e Pin.

Para contornar esse problema, o procedimento de calibração foi modificado. Foram

realizadas medidas independentes (não simultâneas) de P1 e Pin em função do comprimento de

onda para os três valores de potência do laser: 0 dBm, -15 dBm e -30 dBm. Com o objetivo de

minimizar os efeitos devidos às variações de acoplamento, o procedimento foi repetido 5

vezes para cada valor de potência de entrada. A cada medida, os acopladores foram

desconectados e novamente conectados. A partir das médias medidas de P1 e Pin para cada

comprimento de onda foram determinadas as curvas de calibração para cada potência de

entrada, utilizando-se a seguinte expressão para a razão de divisão do Beam Splitter:

( ) dBmdBm

in PPr 1−=λ (Eq.6)

Para efeito de comparação, foram determinadas as curvas de calibração a partir de

medidas realizadas com os dois medidores de potência.
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Nas Figuras 68 e 69 são mostrados os resultados obtidos utilizando-se respectivamente

os medidores NEWPORT 1930F e RIFOCS 578L.

Figura 68 – Curvas de calibração do Beam Splitter obtidas com o medidor NEWPORT.

Figura 69 – Curvas de calibração do Beam Splitter obtidas com o medidor RIFOCS 578L.
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Na Figura 70 são mostrados com mais detalhe os resultados obtidos com os dois

medidores para potência do laser igual a -15 dBm.

Figura 70 – Comparação entre as curvas de calibração para potência igual a -15 dBm.

Esses resultados mostram que a razão de divisão do Beam Splitter determinada com o

medidor NEWPORT 1930F varia muito pouco com a potência de entrada, o que não ocorre

no caso em que é utilizado o outro medidor.

O comprometimento da performance do medidor RIFOCS 578L pode ser atribuído ao

fato de que o mesmo não permite a varredura do comprimento de onda na faixa desejada,

tendo sido configurado para um comprimento de onda fixo de 1550 nm. Para um diagnóstico

mais preciso são necessários testes de caracterização mais detalhados do dispositivo, que

fogem ao escopo deste trabalho.

Considerando-se esses resultados, optou-se por utilizar uma curva de calibração obtida

a partir das medidas realizadas com o medidor NEWPORT 1930F, tomando-se a média das

razões de divisão obtidas para as potências do laser iguais a 0 dBm, -15 dBm e -30 dBm.
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Na Figura 71 é mostrada a curva de calibração obtida dessa forma, a qual é utilizada

nos experimentos remotos para medida do coeficiente de atenuação.

Figura 71 – Curva de Calibração do Beam Splitter utilizada nos experimentos.

Utilizando-se essa curva, são determinados os valores de potência de entrada na Fibra

de Teste, Pin, a partir dos valores medidos de P1 para cada comprimento de onda através da

relação:

)(λ+= rPP
dBm

1

dBm

in
(Eq.7)

Nos experimentos de medida do coeficiente de atenuação, utilizou-se o medidor

NEWPORT 1930F para medir P1 e o medidor RIFOCS 578L para medir a potência de saída,

Pout, na Fibra de Teste, garantindo assim a consistência em relação ao procedimento de

calibração do Beam Splitter.
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9.2 Medida do Coeficiente de Atenuação.

Com o objetivo de avaliar o método utilizado para a determinação do coeficiente de

atenuação no experimento remoto, identificando e estimando os erros introduzidos, foram

realizados três procedimentos de medida distintos:

• Medida Remota: É o procedimento efetivamente realizado no experimento

remoto, com medidas simultâneas de P1 e Pout obtidas respectivamente através dos

medidores de potência NEWPORT 1930F e RIFOCS 578L, determinando-se Pin

através da curva de calibração do Beam Splitter.

• Medida Remota Ideal: É o procedimento ideal para o experimento remoto, caso

fosse possível utilizar um outro medidor de potência sem as limitações

apresentadas pelo RIFOCS 578L. Nesse procedimento, utiliza-se o medidor

NEWPORT 1930F em ambas as medidas (não simultâneas) de P1 e Pout,

determinando-se Pin através da curva de calibração do Beam Splitter.

• Medida Cutback Tradicional: É o procedimento de determinação do coeficiente

de atenuação através do Método Cutback tradicional. Nesse procedimento, o sinal

do laser não passa pelo Beam Splitter, pois as potências Pin e Pout são obtidas em

medidas diretas (não simultâneas) com o medidor NEWPORT 1930F.

Na Figura 72 e 73 são mostrados respectivamente os valores de Pin e Pout em função

do comprimento de onda, obtidos em cada procedimento para três valores distintos de

potência do laser: 0 dBm, -15 dBm e -30 dBm. Também são mostradas as comparações entre

os três procedimentos para potência igual -15 dBm.
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Figura 72 – Medidas de Pin obtidas nos três procedimentos.

Observa-se que os valores de Pin obtidos através da curva de calibração nos

procedimentos de Medida Remota e Medida Remota Ideal diferem significativamente dos

valores obtidos no procedimento de Cutback Tradicional. Nota-se também que a diferença

aumenta com o comprimento de onda.

As pequenas diferenças entre os valores obtidos na Medida Remota e na Medida

Remota Ideal podem ser atribuídas a variações de acoplamento, uma vez que são obtidas

através do mesmo procedimento.
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Figura 73 – Medidas de Pout obtidas nos três procedimentos.

Observa-se que os valores de Pout obtidos através da curva de calibração nos

procedimentos de Medida Remota e Medida Remota Ideal diferem significativamente dos

valores obtidos no procedimento de Cutback Tradicional.

Como no caso das medidas de Pin, nota-se que a diferença aumenta com o

comprimento de onda. Nota-se também que no caso das medidas de Pout, há uma diferença de

aproximadamente 1 dBm entre os valores obtidos na Medida Remota e na Medida Remota

Ideal. Essa diferença é atribuída ao fato de que na Medida Remota é utilizado o medidor

RIFOCS 578L.

Utilizando esses valores de Pin e Pout, foram determinados os coeficientes de

atenuação para os três procedimentos.
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Na Figura 74 são mostrados os resultados para o coeficiente de atenuação em função

do comprimento de onda obtido através do procedimento de Medida Remota para três

valores distintos de potência do laser: 0 dBm, -15 dBm e -30 dBm.

Figura 74 – Coeficiente de atenuação obtido na Medida Remota.

Nota-se que a medida obtida para potência do laser igual a -30 dBm é

significativamente comprometida, apresentando valores da ordem de 10% menores que os

valores obtidos para 0 e -15 dBm. Essas diferenças são atribuídas à utilização do medidor

RIFOCS 578L, que fornece valores menores da potência de saída Pout e, dessa forma, introduz

erros na determinação do coeficiente de atenuação.

Outra fonte de erros associada a esse procedimento de medida é o procedimento de

calibração do Beam Splitter. O cálculo da potência de entrada Pin a partir da medida de P1,

introduz erros devido ao uso de uma razão de divisão obtida tomando-se uma média das

medidas em diferentes potências do laser. Esses erros são revelados pelas oscilações na curva

de atenuação que seguem o perfil de oscilação típico da curva de calibração.
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Na Figura 75 são mostrados os resultados para o coeficiente de atenuação em função

do comprimento de onda obtido através do procedimento de Medida Remota Ideal para três

valores distintos de potência do laser: 0 dBm, -15 dBm e -30 dBm.

Figura 75 – Coeficiente de atenuação obtido na Medida Remota Ideal.

Nota-se que as medidas obtidas para diferentes potências de entrada apresentam

diferenças muito pequenas. Esse resultado deve-se ao fato de que as medidas de P1 nesse

procedimento foram obtidas com o medidor NEWPORT 1930F. Nesse caso, os erros são

devidos apenas ao procedimento de calibração do Beam Splitter.

É interessante notar que as oscilações devidas aos erros introduzidos pelo

procedimento de calibração são bem menores em comparação com as oscilações observadas

no caso da Medida Remota. Isso mostra que esse tipo de erro é amplificado pelos erros

devidos ao uso do medidor RIFOCS 578L nas medidas de Pout .
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Na Figura 76 são mostrados os resultados para o coeficiente de atenuação em função

do comprimento de onda obtido através do procedimento de Medida Cutback Tradicional

para três valores distintos de potência do laser: 0 dBm, -15 dBm e -30 dBm.

Figura 76 – Coeficiente de atenuação obtido na Medida Cutback Tradicional.

Nota-se que as medidas obtidas para diferentes potências de entrada não apresentam

diferenças significativas. Nesse caso, as únicas fontes de erros são as flutuações da potência

do laser e eventuais variações de acoplamento. Nesse sentido, esse é o procedimento de

medida mais preciso entre os três realizados, podendo ser utilizado como base para avaliar os

outros dois.



100

Na Figura 77 é mostrada uma comparação dos resultados obtidos através dos três

procedimentos para potência do laser igual a -15 dBm.

Figura 77 – Comparação dos três procedimentos para potência do laser igual a -15 dBm.

Observa-se que os valores obtidos na Medida Remota Ideal são bem próximos dos

valores obtidos na Medida Cutback Tradicional. Os valores obtidos no Método Remoto são da

ordem de 20% maiores. Isso mostra que a principal fonte de erro é de fato a utilização do

medidor RIFOCS 578L.
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10. CONCLUSÃO.

Neste trabalho, foi desenvolvido um WebLab para medida remota do coeficiente de

atenuação em uma fibra óptica utilizando-se uma adaptação do Método de Cutback

tradicional. O controle e a aquisição de dados dos instrumentos são implementados através de

interfaces GPIB e RS-232C e do programa de instrumentação e análise LabView, utilizando-

se uma arquitetura Cliente/Servidor dupla.

No sistema desenvolvido, o WebLab é integrado a um ambiente virtual de

aprendizagem implementado com o programa MOODLE. Para a integração, foi desenvolvido

o Módulo WebLab, que agrega várias funcionalidades para realização de atividades de

aprendizagem envolvendo experimentos remotos. Completando o sistema desenvolvido,

utiliza-se uma câmera digital (WebCam) para a transmissão de streaming de vídeo à GUI,

permitindo a visualização em tempo real dos instrumentos e a comunicação on-line entre os

usuários através de vídeo-conferência.

Os resultados obtidos no procedimento de medida remota do coeficiente de atenuação

foram bastante satisfatórios. Comparações com as medidas realizadas através do Método

Cutback tradicional mostraram que os erros na medida remota são devidos principalmente ao

uso de um medidor de potência cuja performance é limitada. Nesse sentido, o sistema pode

ser melhorado utilizando-se um medidor mais adequado.

A integração do WebLab ao ambiente de ensino-aprendizagem foi realizada apenas

em um nível básico. Uma integração mais profunda deverá ser implementada futuramente,

compreendendo o desenvolvimento de um Middleware que possibilite a completa mediação

da comunicação entre os clientes e o Servidor Local através do Servidor Web.

Outra implementação futura compreenderá o desenvolvimento e integração ao sistema

de aplicativos para a realização de vídeo-conferência multicast, intensificando a interatividade

entre os usuários.
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