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RESUMO

Os laboratórios remotos surgiram como apoio para o desenvolvimento de

novos  métodos  de  aprendizagem e  ainda  como  suporte  adicional  a  métodos  já

existentes.  Ágeis  e  acessíveis  aos  estudantes  demonstram  ótimas  soluções  no

cenário da educação, sendo econômicos e dinâmicos, pois possuem acesso mundial

por  plataformas  criadas  a  partir  da  tecnologia  da  informação,  disponibilizando  a

otimização do hardware com usuários remotamente distribuídos.

O laboratório remoto VISIR é voltado ao estudo de elétrica e eletrônica  para

estudantes de graduação com o propósito de facilitar os estudos práticos. Permite

ao  estudante  entender  a  ligação  entre  um  circuito  real  e  um  remoto  obtendo

resultados reais através de uma placa de comutação de relés e retornando através

de um servidor web os resultados no computador do usuário através de uma página

web.

Palavras-chave: VISIR+, Laboratórios remotos, Banco de dados, Testes.
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1 INTRODUÇÃO

O  Departamento  de  Processamento  de  Sinal  (ASB)  do  Instituto  de

Tecnologia  de  Bleking  (BTH)  na  Suécia  unido  com  a  National  Instruments nos

Estados Unidos (USA) - como fornecedora de instrumentos - e a Axiom EduTECH

na  Suécia  -  como  fornecedor  de  educação,  software  técnico  e  serviços  de

engenharia para o ruído e análise de vibração - lançaram o Projeto Sistema Virtual

de Instrumentação em realidade (VISIR) no final  de 2006.  Este é um projeto de

código aberto de um laboratório remoto, apoiado financeiramente pelo BTH e da

Agência Sueca Governamental para Sistemas de Inovação (Vinnova).

Em dezembro de 2010, o departamento de Engenharia Elétrica, Eletrônica e

de Controle da Universidade Espanhola de Educação a Distância (UNED), com o

propósito de melhorar as aulas práticas das grades de engenharia, instalou o VISIR

(Virtual Instrument Systems in Reality) com a ajuda e orientação do fundador do

projeto Ingvar Gustavsson, juntamente com os dois engenheiros, Johan Zackrisson

e Kristian Nilsson, do Instituto de Tecnologia de Blekinge (BTH)[1].

Mais  tarde  o  laboratório  foi  instalado  também  no  Instituto  Superior  de

Engenharia do Porto (ISEP) com propósito de expandir  a rede de laboratórios e

buscando criar  a comunidade VISIR. O VISIR é um laboratório remoto voltado a

estudantes de graduação para estudos práticos de circuitos elétricos e eletrônicos.

Permite ao estudante entender a ligação entre um circuito real e um remoto obtendo

resultados em seu computador.

A comunidade objetiva trabalhar no desenvolvimento e integração de outras

tecnologias  de  aprendizagem  e  áreas  de  pesquisa  pendentes  em  que  as

universidades estão atualmente realizando para melhorar e enriquecer a educação a

distância.  Um  de  seus  objetivos  principais  é  trazer  resultados  satisfatórios  em

relação à prática, bem como as áreas de pesquisa voltadas ao aprimoramento do

nível de qualidade da educação a distância.

Este relatório demonstra a descrição do trabalho efetuado durante mobilidade

estudantil na cidade de Porto em Portugal no ISEP que teve como objetivo principal

estudar e efetuar um manual de instalação do VISIR, baseado nas instalações de

módulos antigos realizadas no ISEP e na UNED, escrever um artigo que demonstra
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 as  diferenciações  entre  laboratórios  reais  e  remotos  e  estudar  o  hardware  e

software do laboratório remoto VISIR.

Assim, o trabalho realizado durante o intercâmbio estudantil teve o propósito

de expandir a comunidade VISIR por meio de facilitar a instalação do laboratório

com toda a documentação criada e com o suporte a novos instaladores.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Descrição do Hardware

Os instrumentos tradicionais no laboratório de um curso de graduação em

engenharia para circuitos elétricos e eletrônicos, são apresentados na Figura 1: uma

fonte de alimentação, um gerador de função, um multímetro digital, uma matriz de

contato e um osciloscópio.

Figura 1. Instrumentos tradicionais em um laboratório [1]

No  VISIR,  estes  instrumentos  são  substituídos  por  uma  plataforma  de

equipamentos  PXI  adequada  para  o  controle  remoto.  Além  disso,  uma  uma

plataforma de equipamentos conecta as placas de instrumentos digitais do PXI aos

componentes instalados na matriz. Desse modo, é possível projetar e montar um

circuito eletrônico real remotamente por meio da matriz[1].
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2.1.1 Plataforma PXI

A plataforma PXI  é  formada  por  módulos  de  instrumentos,  uma placa  de

controle e um chassi onde tudo é montado. Todos os componentes da plataforma

são fabricados pela National Instruments (NI)[3].

2.1.2 Matriz de Comutação de Relés

É uma pilha de placas de tamanho PCI/1043, produzida e comercializada pela

empresa OpenLabs,  atuando como um 'robô'  que monta circuitos,  ou  seja,  uma

placa  de  comutação  de  relés.  Foi  projetado  para  experimentos  com  circuitos

elétricos e eletrônicos em baixa frequência analógica e consiste em um conjunto de

placas de instrumentos e de componentes. Cada placa de instrumento (Multímetro

Digital, Osciloscópio, Fonte de Alimentação e Gerador de Função) corresponde ao

seu dispositivo NI PXI no NI PXI-Chassis e é conectado usando cabo coaxial ou

cabos de extensão, conforme a Figura 2.

Figura 2. Matriz de comutação de relés [4]

A matriz de comutação de relés pode suportar até 16 placas de componentes,

de maneira que cada placa de componentes compreende 10 soquetes para 

7



componentes de dois pólos (cada soquete é conectado a um relé double-pole single-

throw DPST) e dois 20-pinos para circuitos integrados (CI) que forma o soquete para

conexão de circuitos integrados. Então, a matriz de comutação de relés pode conter

no máximo 16x10 relés[1].

Figura 3. Placa de componentes [4]

A complexidade da matriz depende do número de nós que ela tem e.g. uma

matriz  com N nós podemos obter  N.(N-1)/2  ramos.  Entretanto,  a  matriz  utilizada

atualmente tem 10 nós (A-I, 0) é suficiente para práticas de cursos de graduação em

engenharia. A Figura 4 mostra o número de ramos (10) que poderia ser obtido de um

circuito de 5 nós.

Figura 4. Um gráfico com 5 nós e 10 ramos [1]
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Por exemplo, conectando o resistor (R1) aos nós (A,B), o resistor (R2) aos

nós (B,C) e o resistor  (R3)  aos nós (D,E)  como mostrado na Figura 5,  deve-se

considerar alguns pontos, como:

Figura 5. Um circuito de 5 nós e 3 componentes [1]

Na matriz,  um microcontrolador  (PIC18F4550)  que está na placa fonte se

comunica com a placa de controle (PIC16F767) e com cada placa via barramento,

então,  cada placa tem um nome,  que corresponde a um endereço,  o  qual  será

necessário descrever no arquivo equipmentserver.ini a identificação de cada placa

igualmente a descrição executada no programa LabView.

2.2 Component List

A component list descreve todos os componentes e instrumentos instalados

na matriz para que se tornem conhecidos no software. Para cada nova experiência é

necessário  contatar  o  técnico  responsável  e  informar  quais  os  circuitos  serão

montados.  Assim,  algumas  diretrizes  são  dadas  para  listar  instrumentos  e

componentes neste arquivo. [1]

Os componentes de dois pólos são listados como é apresentado abaixo:

<TipoDoComponente>_<NúmeroDaPlaca>_<NúmeroDoRelé>  <Nó1><Nó2><etc.>  <valor>

Por  exemplo,  se  o  componente  precisa  de  mais  que  um  relé  para  ser

conectado ao circuito, nós separamos a conexão dos dois relés pelo sinal “:”. Por

exemplo, “R_1_1:8_10 EF 10k” significa que, ativando o relé 1 na placa 1 e o relé 10

na placa 8 o resistor com o valor de 10 kΩ será conectado ao circuito entre os nós E

e F.[1]

Relés de pólos simples na placa de componentes. Por exemplo, a Figura 7

mostra  a  conexão  interna  da  fonte  de  6V  DC,  que  será  descrito  na  placa  de

componentes como “VDC+6V_24_3:10_5 A”.[1]
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Figura 6. Conexão interna da fonte de 6V usando relés de pólos simples[4]

A Figura 8 mostra quão simples uma component list pode parecer.

Figura 7. Component list[1]

2.2.1 Atualizando a component list

Ao  instalar  um  novo  VISIR  ou  ao  inserir  novos  componentes  para  a

experimentações a component list deve ser criada ou atualizada. Para associar uma

nova component  list  deve-se criar  o novo arquivo com nome  “components.list” e

substituí-lo no diretório “C:\visir\equipmentserver\trunk”
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2.3 Max lists

Para a utilização do VISIR é necessário que os componentes estejam ligados

a matriz de comutação, esta ligação é descrita por um padrão que demonstra cada

nó da matriz. Assim sendo, para cada componente há uma Maxlist específica a qual

descreve a sua ligação.[1]

As max lists são listas que descrevem toda a segurança dos circuitos que

podem ser criados prevenindo que circuitos perigosos sejam ativos. Cada max list

indica o número das fontes e componentes, também descreve como eles podem ser

conectados aos outros componentes e fontes listados e se apropriado os relés são

comutados, o formato da max list é:

<TipoDoComponente>_<Número>  <Nó1><Nó2><etc.>  <Valor>

O  número  é  um  valor  selecionado  para  nomear  os  instrumentos  e

componentes. Não há necessidade de incluir o multímetro digital como voltímetro e o

osciloscópio na max list porque eles são altas impedâncias e não afetam o circuito

significantemente.  A  Figura  8  mostra  a  max  list  de  um  circuito  amplificador

operacional.

Figura 8. Max list para um circuito amplificador operacional[1]

2.3.1 Atualizando a Max list

Para  inserir  um  nova  max  list  deve-se  atualizar  o  arquivo

“Nome_Nova_MaxList.max” conforme indicações do manual de instalação e inserir o arquivo

no diretório “C:/visir/measureserver/conf/maxlist”.
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É  necessário  também  configurar  o  arquivo  “maxlists.conf”  no  diretório

“C:/visir/measureserver/conf” inserindo  uma  nova  linha  ao  final

“maxlists/Nome_Nova_MaxList.max”

2.4 Descrição do Software e Ciclo de Operação

O VISIR é um projeto de código aberto, o qual oferece uma distribuição de software

lançado sob uma licença pública (GNU). Portanto, BTH tem atribuído uma página

web para o desenvolvimento e instalação deste software para permitir que outras

universidades  e  organizações  estudem  este  código  e  cooperem  no  seu

desenvolvimento[5], no entanto foi possível perceber ao longo do desenvolvimento

deste projeto que as informações ainda estão incompletas e necessitam de maiores

exemplificações para instalação do laboratório. 

Para  ter  uma  visão  geral  sobre  como  o  VISIR  trabalha,  imagine  que  o  seu

computador  controla  os  instrumentos  PXI  e  a  placa  de  comutação  possui  os

componentes  necessários  conectados  através  de  relés,  através  do  qual  um

comando enviado  determina  os  circuitos  que  devem ser  montados.  Ao  enviar  o

comando  para  o  instrumento  terminal  PXI  para  determinar  quais  nós  são

conectados, um resultado será recebido pelo seu computador do usuário. A matriz

de comutação de relés age como um robô que recebe os comandos e envia para os

relés  bem  como  os  que  enviam  para  os  terminais  dos  instrumentos  PXI  e  os

interpreta como uma fiação física. [1]

2.4.1 Instalação

Como  mencionado  anteriormente,  o  serviço  web  (web  service),  o  servidor  de

medição  (measurement  server)  e  o  software  equipment  server,  trabalham  em

conjunto  para  formatar  o  software  VISIR  podendo  trabalhar  em   computadores

separados e comunicar-se através de portas TCP. Os componentes do hardware

devem ser conectados adequadamente antes de iniciar a instalação e os testes de

verificação de conexão devem ser efetuados no software LabView para certificar-se

da correta instalação do hardware. Todas as cartas de matriz devem ser conectada

adequadamente com os instrumentos correspondentes no plataforma PXI  e os
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  componentes são distribuídos na placa de componentes conforme foram indicados

na Component list e Max list.  A matriz é conectada com uma alimentação externa

(12 V) e controlada através do cabo USB. Os softwares instalados necessitam de

configuração, após finaliza-se as manipulações de banco de dados e de acesso web

ao experiment client para utilização do laboratório virtualmente. 

2.4.2 LabVIEW

Os primeiros passos da instalação têm como objetivo a instalação dos drivers

dos módulos e a verificação completa do funcionamento do hardware culminando na

execução das configurações no equipment server que como apresentado é um dos

pilares  desta  instalação.  O  software  LabView  é  ferramenta  principal  para  a

verificação da correta configuração das placas do PXI, sendo possível utilizar suas

ferramentas e autenticar o funcionamento dos componentes de hardware.

2.4.3 NI Drivers de Dispositivo

Todo  os  NI  PXI-Instruments  (Multímetro  Digital,  Osciloscópio,  Fonte  de

Tensão CC e Gerador de Função) montados em um chassis PXI  e descritos em um

software equipment server devem ser definidos na plataforma LabVIEW. 

Para  o  funcionamento  dos  instrumentos  é  necessário  instalar  drivers

específicos  em  versões  corresponsdentes.  Os  drivers  necessários  para  o

funcionamento  são  PXI-1033  (Chassis  PXI),  PXI-4110  (DC  Power),  PXI-5402

(gerador de função), PXI-5114 (Osciloscópio), PXI-4072 (Multimetro) e NI-DAQMx,

NI 488.2, NI-VISA que estão relacionados a validação do hardware. [3]

2.4.4 Verificação dos módulos de instrumentos e da matriz

Com o LabVIEW e todos os drivers já instalados, se faz necessário o teste

dos  instrumentos  e  da  matriz.  As  verificações  da  PXI  no  que  diz  respeito  a

instrumentos consistem nos testes padrão indicados  no manual de instalação do

VISIR. Já na matriz, deve se utilizar um arquivo teste no LabVIEW ao qual é possível

controlar a matriz e verificar se todos os relés e instrumentos estão operando de

acordo com o esperado.
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Figura 9. Uma visão geral sobre o funcionamento do VISIR

Funcionalidade do software e do código fonte são executadas de acordo com o

início  do mecanismo do processo com o login do cliente até o recebimento dos

resultados na tela do cliente.[1]

2.4.5 Interface Web

Esta  é  a  página  Web  do  VISIR  através  da  qual  usuários  podem  acessar  a

experiência  de  cliente,  escrita  em HTML5 com PHP e MySQL instalado em um

webserver atribuído ao VISIR. Trabalha com todos os clientes logados e com os

procedimentos  de  autenticação  do  protocolo  HTTP.  Quando  um  cliente  inicia  a

utilização, é gerada uma sessão experimental de cookie com as características do

cliente (estudante, professor, prioridade, endereço IP, etc.) e armazena no banco de

dados  para  ser  reconhecido  pelo  measurement  server  e  ter  o  propósito  de

autenticação, como apresentado na Figura 10.
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Figura 10. Interface VISIR

2.4.6 Experiment Client

Este é um pacote integrado a página web do VISIR, o qual reproduz uma

bancada de laboratório  (com todos os instrumentos,  componentes e a matriz  de

contatos)  através  de  uma página  HTML5 com um objeto  incorporado.  O cliente

(professor)  é  livre  para  escolher  o  módulo  de  instrumento  com  o  qual  ele  se

familiariza, independentemente do modelo ou fabricante, conforme a Figura 11.[1]

Desta maneira,  é possível  usar um painel  frontal  diferente do modelo que

usado  no  controle,  tornando  familiar  ao  aluno  o  instrumento  ao  qual  já  obteve

contato ou acredita  ser  mais simples,  entretanto,  a  resposta do instrumento real

usado no experimento é igual ou melhor ao modelo escolhido como interface. Os

módulos disponíveis são:

• Matriz de contatos tradicional.

• Interfaces padrão de instrumentos PXI da National Instruments.

• Multímetro digital (Fluke 23).

• Gerador de Função (HP 33120A).

• Osciloscópio (Agilent 54622A).

• Fonte de tensão CC (E3631A).
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Figura 11. Cliente seleciona os módulos disponíveis[4]

Depois de escolhido os módulos de sua preferência, o cliente começa a ligação do

circuito com o mouse utilizando os componentes disponíveis desta seção, e ainda

pode ajustar seus instrumentos como se estivesse dentro de um laboratório real. [1]

Figura 12. Bancada virtual do VISIR [4]
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Quando o cliente clica no botão de componentes como é apresentado na

Figura 13, um menu com todos os componentes disponíveis é apresentado. Este

menu deve ser configurado e modificado através do arquivo “library.xml” que está

localizado  junto  ao  arquivo  “breadboard.swf”,  no  pacote  experiment  client  com

código fonte da página web.

 

Figura 13. Menu com a lista de componentes [4]

Quando o cliente prepara seu circuito e clica no botão (Realizar Medição) , o

computador cliente (experimento do cliente) começa a chamada ao “measurement

server ” através do protocolo de experimento. O protocolo de experimento transmite

todos os ajustes e configurações dos instrumentos e o circuito projetado através de

uma mensagem XML. 

Web services enviam mensagens baseadas em XML que são transmitidas por

protocolos de internet como o SOAP para ser enviado ao “measurement server”. O

protocolo baseado em XML descreve quais configurações e funções cada tipo de

instrumento pode realizar, independente da indústria que fabricou o hardware, isso

porque, é possível selecionar um instrumento para o painel do cliente independente

do fabricante,  o  que permite  criar  outros módulos que ainda não estão na atual

versão e disponibilizar aos usuários.[1]
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2.4.7 Measurement Server

Software desenvolvido pela Microsoft Windows em C++ usando o Microsoft Visual

C++.[5]  Recebe  as  requisições  de  medição  do  experimento  do  cliente,  cada

requisição  é  enviada  em  uma  sessão  TCP  separada,  portanto,  conectar  e

desconectar é necessário para todas as requisições feitas para o servidor. A Figura

14 mostra o software de medição em execução em um sistema Microsoft Windows.

Figura 14. Execução do software de medição [1]

O papel do software de medição pode ser definido em quatro etapas principais que

são autenticação, validação, Time-sharing e controle.[1]

2.4.8 Equipment Server

É um equipamento  de controle  independente,  trabalha como interfaces de baixo

nível para instrumentos e hospeda todos os instrumentos do hardware e também a

matriz de comutação de relés. É dividido em três partes, a plataforma PXI, a matriz

de comutação de relés e o computador  que faz a comunicação com o software

servidor instalado. O software servidor é escrito em LabVIEW, Figura 15. E todos os

drivers  instalados em LabView são  compatíveis  com IVI  (Interchangeable  Virtual

Instruments) .
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Figura 15. Equipment server executando

O  equipment  server  recebe  um  protocolo  de  experiências  sequenciais

validado a partir  do servidor de medições em sessões separadas de TCP sobre

TCP/IP,  sendo  executado  através  dos  instrumentos  conectados.  Após  isso,  os

resultados retornam para a tela do cliente na mesma sequência. Assim, pode-se

verificar o processo como um todo, o que é apresentado na Figura 16.

Figura 16. Visão geral do processo de operação do VISIR
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3 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral  da mobilidade estudantil  relacionou-se ao intercâmbio técnico e

cultural com o propósito de reconhecer diferentes processos e procedimentos em

pról de novas habilidades de comunicação e compreensão de diferentes realidades

e culturas que farão total diferença  na formação pessoal e técnica.

O intercâmbio cultural teve como proposta entrar em contato com pessoas de todo o

mundo,  trocar  experiências  e  praticar  línguas  como  inglês,  espanhol,  italiano  e

francês.

Técnicamente estudar o VISIR, documentar e divulgar informações claras sobre o

projeto  para  a  expansão  da  comunidade  internacional  que  possui  o  propósito

principal de melhorar as aulas práticas das grades de engenharia, instalando novos

laboratórios remotos em todo o mundo.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O objetivo com o intercâmbio técnico foi estudar os softwares relacionados ao VISIR

e documentar sua instalação com o propósito principal de expandir a comunidade

internacional, realizando experimentos para demonstrar a eficiência e importância do

laboratorio no aprendizado de circuitos elétricos e eletrônicos. 

Para  efetuar  a  melhoria  nos  processos  de  instalação  de  novos  laboratórios

desenvolveu-se  um manual  de  instalação  e  testes  com o laboratório  e  com um

simulador para o propósito de escrever artigos técnicos e expandir a documentação

sobre o projeto. 

3.2 METODOLOGIA

A metodologia consistiu em realizar ordenadamente as ações junto a universidade,

pesquisa  e  leitura  de  materiais  relacionados  ao  projeto,  instalação  do  VISIR,

desenvolvimento do manual de instalação e desenvolvimento de artigos científicos.

A tecnica adotada na pesquisa consistiu na utilização da metodologia de engenharia

reversa  para  reconhecimento  de  arquivos  e  diretórios  utilizados  para  efetuar  a

instalação do VISIR+. 

Durante a execução do projeto surgiu a necessidade de estudos específicos
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 relacionados a modelagem de banco de dados, linguagens de programação web

com as ferramentas e linguagens MySQL, MariaDB, PHPMyAdmin, Xampp, Wampp,

Apache, HTML5, PHP e CSS.

Para a instalação utilizou-se a metodologia adotada nos materiais disponíveis [1] e

um esboço de ações referênte a uma instalação efetuada no Instituto Federal de

Santa Catarina – campus Florianópolis que pode ser verificado no ANEXO A. 

3.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Os  procedimentos  junto  a  universidade  mostraram-se  custosos  e  burocráticos,

levando cerca de 15 dias para acesso ao laboratório  e recebendo a carteira  de

estudante somente no final do intercâmbio. 

A  pesquisa  e  leitura  de  materiais  foi  orientada  pelo  professor  Gustavo  Alves.

Verificamos a documentação relacionada ao projeto é escassa e incompleta mas há

vários artigos científicos que tratam sobre os resultados de experimentos aplicados

ao laboratório remoto. 

Durante a instalação muitos problemas foram encontrados e resolvidos conforme

podemos verificar  no  Apêndice A,  porém a ação mais  custosa foi  encontrar  as

versões compatíveis para todos os softwares, verifique as versões finais e paralelas

no Apêndice B.  

Os artigos científicos foram desenvolvidos com a temática de comparação entre

resultados de experimentos eletrônicos efetuados no laboratórios remoto VISIR+ e

experimentos reais. 

3.4 RESULTADOS

No estágio atual  do projeto é possível executar testes nas placas, realizar

experimentos  locais  e  analisar  os  dados.  A formulação do banco de dados está

concluída  e  as  versões  instaladas  dos  softwares  estão  funcionando  com

compatibilidade total. 

Durante o processo foram realizados, submetidos e aceitos em conferências
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 internacionais  os  artigos “ASPECTOS  DE  DIFERENCIAÇÃO  ENTRE

LABORATÓRIOS  REMOTOS  E  SIMULADORES”  que  pode  ser  verificado  no

ANEXO B é referente ao COBENGE e o artigo “Differentiating simulations and real

(remote)  experiments”  que  pode  ser  verificado  no  ANEXO  C  foi  submetido  ao

TEEM2017. 

Com  base  nos  experimentos  realizados  o  manual  de  instalação  foi

desenvolvido,  restando apenas um tópico para a conclusão final  como podemos

verificar no ANEXO D.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A experiência  possibilitou  entrar  em contato  com o  modelo  de  ensino  de

Portugal por meio de aulas e orientação do projeto. Percebi que as diferenças são

muitas,  mas a principal  está relacionada ao respeito  entre alunos e professores,

também uma grande diferença é o investimento e proximidade entre as empresas e

a universidade o que é crucial para a formação de um bom profissional.

Relacionando a experiência internacional, acredito que foi um período muito

enriquecedor  nos  quesitos  técnicos,  linguísticos  e  culturais.  Neste  período  tive

experiências culturais que não imaginava me serem possíveis tão cedo e conheci

pessoas do mundo todo. Conhecendo outros países pude analisar que o mundo

ainda tem muito a crescer em quesitos de telecomunicações e tecnologia e que há

muito trabalho para ser realizado.

Tecnicamente o objetivo do projeto foi concluído em 95%, restando apenas a

configuração para o correto funcionamento do experiment client, necessitando maior

período  de  pesquisa  com  engenharia  reversa  para  localizar  os  arquivos

correspondentes a demonstração da parte gráfica que possibilita a criação de novos

experimentos na aplicação web. Os resultados demonstraram-se favoráveis e esta

pequena parte poderá ser resolvida pelos próximos bolsistas do projeto com o apoio

da documentação desenvolvida durante o período de mobilidade estudantil.
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PÊNDICE A – Correção de erros

Durante a instalação e execução do projeto diversos erros foram encontrados
e solucionados, a tabela abaixo descreve as soluções adotadas. 

Códigos de erro Solução

Localhos\visir
Erro na linha 481

Com todos os programas do xampp pausados utilizar
o terminal de comando (cmd) do xampp e executar
os comandos:

cd c:\xampp\php
pear clear-cache

pear upgrade
pear install Text_wiki

2003 - 10061
Erro ao acessar o usuário

Ativar todos os módulos do xampp e efetuar os 
comandos de criação de banco de dados e usuário 
conforme o manual de instruções.

-88302
Instalação do driver DAQmx 16.0
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-16.0/6120/en/ 

-200020
Usar novamente o instalador de drivers, fechar e 
abrir o NI Max e fazer o refresh no FlexDMM.

-1073807343

Alterar a referência para a porta USB no arquivo 
equipmentserver.ini
Function Generator 1 = FGEN
DC Power Supply 1 = DCPower
Digital Osciliscope 1 = OSC
USB Interface 1 = ‘nome_generico’
Digital Multimeter 1 = FlexDMM
Digital Multimeter 2 = DAQ::6

Erro ao iniciar o software
EquipmentServer 

Instalar a versão do software liberada no svn através
do comando:
svn co 
http://svn.openlabs.bth.se/svn/equipmentserver
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Software Smarty
create_database

Erro ao criar o Banco de
dados 

Certificar-se de que o arquivo config.php está 
configurado corretamente conforme as indicações do 
manual.
Incompatibilidade na versão do smarty. Desinstalar e 
instalar outra versão do software.

Apache não inicia Conferir o arquivo httpd.conf
Verificar se todos os caminhos estão 
exatamente iguais a estrutura de arquivos 
criada.
Os certificados criados estão demonstrando 
algum problema. Não alterar as linhas do 
arquivo httpd.conf que sejam referêntes a 
certificados.

Procedimento para a solução do erro
Iniciar novamente a instalação e ativar e 
desativar todos os serviços do Xampp até 
descobrir qual é o ponto onde o apache parou 
de funcionar.

Erro ao criar o admin O comando deve ser executado no diretório onde 
está o arquivo create_admin.php , verifique em 

C:\visir\openlabsweb\sites\electronics\dbscripts

Erro ao criar o admin 
(linha 18)

Certificar de que o usuário foi criado antes do admin.
Verificar no arquivo config.php do diretório 
C:\xampp\htdocs\openlabsweb\sites\electronics se os 
seguintes pontos estão iguais ao usuário recém 
criado.

$site_db_hostname = "localhost";
$site_db_user = "name";
$site_db_password = "password";
$site_db_db = "name_data_base";

Erro ao criar o admin
(linha 27)

Alterar a linha 
$openlabs_dir = "C:/xampp/htdocs/openlabsweb";
para 
C:\xampp\htdocs\openlabsweb\sites\electronics\config
.php
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Xampp não possui
LibMySQL.dll

O measurement server não executa pois não possui o
LibMySQL.dll

1. Download do arquivo
Sugestão : https://pt.dll-files.com/libmysql.dll.html

Obs: Caso continue com o erro instalar outra versão 
do dll.

PHPmyAdmin não acessa Conferir todas as configurações efetuadas que tem 
relação a caminhos de arquivo.

PHP não reconhecido Executar os comandos no CMD do Xampp

Max is not a superset Verificar  se  os  arquivos  que  são  relacionados  a
maxlist  e  componentlist  não  possuem  uma  linha
adicional em branco no final.
Verificar se não está associando alguma placa que 
não está em uso.
Verificar se não está associando na max list algum 
ponto onde não há componentes na placa.
Verificar se inseriu o nome de todos os arquivos de 
maxlist no arquivo maxlist.conf.
Verificar se a maxlist e component list estão criadas 
da forma correta.

Licença do LabView não
está correta

A autenticação do LabView
e a licença cedida pelo ISEP

não estavam ativas com
todos os privilégios, o

departamento responsável
verificou e não conseguiu

ativar. 

Instalar o LabView novamente e autenticar. 
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APÊNDICE B – Versões instaladas

O  VISIR  se  constitui  de  diversos  softwares  em  conjunto.  A compatibilidade  de

versões foi a parte mais custosa com relação a tempo pois cada versão pode ter

utilizado até 12 horas para sua instalação e mantendo o computador sem acesso

para configurações e instalações em paralelo. Na tabela abaixo podemos verificar a

relação de versões instaladas para cada software e sua versão final. 

Software Versões instaladas Versão Final

Equipment Server
Release 4 Instalação via

comando SVN através
do site openlabsSVN Version 8

LabView

2007 - 64 bits

2014 - 32 bits

2008 - 64 bits

2009 - 64 bits

2010 - 64 bits

2016 - 64 bits

Measure Server

Release 4

SVN rev 407
Release 4.0.1596

SVN rev 355

SVN rev 625

NI Core Driver Update 2.6.5

NI MXI-Express BIOS
Compatibility Software

1.4.0

NI-488.2 2.7.3 3.1.2

NI-DAQmx

8.6.1

16.09.2.2 Full
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9.2.3 Full

9.7.0

9.8.0

9.9.0

NIDAQ960f0

NI-DCPower Versões CD oficial 16.0

NI-DMM Versões CD oficial 15.1

NI-FGEN Versões CD oficial 16.0.1

16.0

NI-PXI1033 Versões CD oficial 17.0

15.0

16.0

NI-Scope Versões CD oficial 4.3.1

16.0

NI-Serial 3.8.1

NI-VISA 4.6 15.5.0

5.0.3

5.2

5.3

Smarty 3.1.29
2.1

2.6.3

3.1.16

Xampp 7.1.6 5.6.30 - 32 bits

5.6.2

Wampp 3.0.6 - 32 bits Muitos problemas para
resolver utilizando esta
ferramenta. Optei por

trabalhar com o Xampp.

3.0.6 - 64 bits
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Text-Wiki
1.2.1

Tortoise SVN 1.8.11 1.9.57

Git
2.13.2

VisualStudio
2013

OpenLabs
Download atravez de SVN

Flash Modules
Rev 127

HTML5 package
Clone atravez do Git HUB

Pear 1.10.1
Não foi necessário

reinstalar pois o Xampp
possui.

libmySQL.dll 6.3 5.7.17
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APÊNDICE C - Diretórios e arquivos importantes

A utilização de engenharia reversa foi  essencial  para o entendimento do projeto.

Utilizando-se  de  um  módulo  antigo  do  VISIR  instalado  no  ISEP foi  realizada  a

análise  de  cada  componente  do  conjunto  de  softwares  e  entendido  seu

funcionamento  foi  possível  descrever  alguns  arquivos  que  possuem  funções

principais. 

Diretório/Arquivo Função

Diretório: 
“C:\visir\equipmentserver\trunk”
Arquivo: 
“components.list”

Determina a component list que esta ativa no 
VISIR.

Determina a max list que esta ativa no VISIR.

Diretório:

“C:\visir\flash\trunk\breadboard”

Arquivo:

“library.xml”

Configura o menu de componentes no 
Experiment client
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ANEXO A – GUIA DE INSTALAÇÃO VISIR
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VISIR - Installation guide 

Software requirements: 
● Git client (git-scm.com) 
● Subversion client (tortoise svn for windows, sourceforge.net/projects/tortoisesvn) 
● A proper text editor (code.visualstudio.com) 

 

File structure 
● Create folder c:\visir 
● SVN checkout equipment server, Place files into c:\visir\equipmentserver 
- For windows 10, Use 

https://svn.openlabs.bth.se/svn/equipmentserver/branches/windows10 
! you should end up with a file structure like ../Docs, /Error, /Instruments ... 

            - See later instructions for equipment server 
 

● SVN checkout the php source code for the openlabsweb 
Place files in c:\visir\openlabsweb 
Use https://svn.openlabs.bth.se/svn/openlabsweb/trunk 
! you should end up with a file structure like .. /common , /sites ... 

 
● Clone visir_html5 into c:\visir\visir_html5 

in gitbash: 
cd c:\visir 
git clone http://github.com/JohanZackrisson/visir_html5 c:\visir\visir_html5 

  
 

Labview internal web server issue 
    - Start labview, press options -> web server (at the bottom) 
        - This will send you to a configuration page that needs silverlight to be configured) 
        - This also needs to be run in internet explorer.. 
        - Go to the configuration for the internal web server and change the port to 8081. 
            ( port 8080 is needed later for the xampp server to run) 
 



Webserver 
    - We suggest that you switch to a proper editor under config, as notepad will drive you 
insane. 
    - Install xampp for windows (apache, mariadb/mysql, php) (apachefriends.org) 
        - Do not use version 7 (as the codebase is not ported to use mysqli yet) 
        - Install into c:\xampp 
    - Verify that the server is running 
        - open http://localhost in your web browser 
 
    - To make it easier we have an included apache include file that can be added to your 
existing configuration 
        - It should be located in c:\visir\openlabsweb\visir.apache.conf 
            - Open and study this file, if your setup is different, you need to change this accordingly. 
        - In the xampp control panel, go to apache -> config -> httpd.conf 
            - At the bottom of the file: 

Include  "c:/visir/openlabsweb/visir.apache.conf" 
 

Openlabsweb, VISIR booking system 

Prerequisite packages 

Smarty 
We need the smarty template engine version 2 to be installed, www.smarty.net 
Download smarty 2.x , extract and move the files into c:\visir\smarty 
To make php be able to find the smarty code, use the xampp control panel to get to php.ini, this 
can be found under Apache>Config 

● Find the line include_path 
● Add the folder where smarty is located, it should now look something like: 
● include_path="C:\xampp\php\pear;C:\visir\smarty\libs" 
● !Note: The quotation marks around the path names are IMPORTANT! 

 

  



Text_Wiki 
Start a command line window and run it as Administrator 
Press the windows key, search for cmd, it should show you the command line application 
Right click and run as admin 

● Inside the command line 
cd  c:\xampp\php 
pear  install  Text_Wiki 

 
To make sure that everything is correctly configured, go to: 
http://localhost/dashboard/phpinfo.php 

Search for include_path and verify that c:\visir\smarty\libs  is in there. 
If not, make sure you didn't miss those "QUOTATION MARKS" 

Database setup (mysql or mariadb) 
In the mysql admin tool from xampp 

● Create database with the name "visir" 
● Under privileges for that database 
● Create a user that has full access rights only to the newly created database 

! Don't give global right to this user. It will be a security issue. 
- Alternatively, this can also be done by issuing the sql command: 
- GRANT  all  on  visir.*  to  “visir”@”localhost”  identified  by 

“yoursecretpassword” 

- GRANT  all  on  visir.*  to  “ISEP”@”localhost”  identified  by 
“NEWVISIR”; 

Save the user and password for later (see config.php) 

Configuration 
The configuration file for the openlabsweb project is located in: 
C:\visir\openlabsweb\sites\electronics 

To get started, there is a template called config.php.dist, copy this and rename the file to 
config.php 

Make sure that windows isn’t hiding file extensions (like .txt) as this will cause the system not to 
find the configuration. 
 

config.php 
// change this to where you placed openlabsweb 
$openlabs_dir = “C:/visir/openlabsweb”; 



 
// unix/windows uses different separators, change this to use ; 
ini_set(“include_path”, $incpath.”;”.$distpath); 
 
$smarty->assign(“site_url”, “http://my.external.dns.net”); 
 
$site_db_hostname = “localhost”; // this is the host running the db 
$site_db_user = “databaseuser”; // this should be the user created earlier 
$site_db_password = “databasepassword”; // this should match what you entered earlier 
$site_db_db = “visir”; // this is the name of the database above 
 
// this is a prefix that should match the apache alias above 
// in c:\visir\openlabsweb\visir.apache.conf 
$site_root = “/visir”;  
 
// create a directory under C:/visir called temp and change this to the path 
$smarty_compile_dir = “C:/visir/temp”; 
 
$g_measureserver = “http://my.external.dns.net:8080/measureserver”; 
$g_html5_location = “/visir_html5/”; 
 
Make sure you have a folder called logs in the electronics folder. 
(newer version will have this automatically). Make sure that it is writable by the webserver. 
 
 

Initialize the database 
Create the database tables by issuing the command: 

cd  c:\visir\openlabsweb\sites\electronics\dbscripts 
php  create_database.php 
(or  c:\xampp\php\php.exe  create_database.php  if  not  in  the 

PATH) 

 
 

Troubleshooting 
mysql_connect can’t be found: 

This is because the php_mysql module is not installed. Probably the installation is to 
new, as this is now obsolete and replaced with php_mysqli. Downgrade xampp to 
version 5. 

Can’t connect to database: 



Make sure that the mysql server is running and that the configuration in config.php 
matches what you wrote when you created the database and the database user. 

Can’t write to log folder: 
Create a folder called “logs” folder under c:\visir\openlabsweb\sites\electronics 

The site looks horrible, only text is shown: 
This is because your browser can’t find the css files. Change the site_root in the 
config.php to match where you have the project hosted on your webserver. 

First admin user 
You should now have a site without any content accessible from 
http://localhost/visir 
 
Lets add the first admin and start adding the content to the site. 
 
To create the first admin account, execute the command: 
cd  c:\visir\openlabsweb\sites\electronics\dbscripts 
php  create_admin.php  admin  s3cr1t4dminPassw0rd 
(or  c:\xampp\php\php.exe) 
 

These will be used to log in into the website, don’t use a trivial password. 
There should be no output from the command above. 
 

Site is not considered “safe”, SSL certificate issue 
This is because the webserver is configured to use self signed certificates. Contact your IT 
department or check how to get hold of valid certificates. 
This requires that you own the DNS name that you are running from and that it uses that name 
when accessing the site. 
my.visir.system.net 
https://letsencrypt.org 
 

Adding content 

Navigation menu 
Go to http://localhost/visir/index.php/en?sel=wiki_edit&page=PageMenu 
Enter the text 
+  [StartPage  Main  Menu] 
++  [StartPage  Start] 

http://localhost/visir
http://localhost/visir/index.php/en?sel=wiki_edit&page=PageMenu


++  [AboutPage  About] 
++  [DemoPage  Demo] 
++  [FaqPage  FAQ] 
 
This is the standard menu format. 
+ means a top level header, ++ is a second lever header 
[ PageName text ] is the format for linking to other documents, the PageName will be the name 
of the linked page and text is what will be shown. 

Wiki markup language 
Check  

Enabling and disabling languages 
The simples way to enable and disable languages is change the file in 
c:\visir\openlabsweb\sites\electronics\lang\languages.php 

 

Comment out the lines you don’t want by adding // in front. 
 
For instructions of how the site is used, check the teacher documentation. 
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Resumo: Os laboratórios remotos surgiram como apoio para o desenvolvimento de novos
métodos de aprendizagem e ainda como suporte adicional a métodos já existentes. Ágeis
e acessı́veis aos estudantes demonstram ótimas soluções no cenário da educação, sendo
econômicos e dinâmicos, pois possuem acesso mundial por plataformas criadas a partir
da tecnologia da informação, disponibilizando a otimização do hardware com usuários
remotamente distribuı́dos. Os laboratórios remotos dinamizam o aprendizado fazendo o
mesmo mais eficiente. Facilitam e possibilitam a capacidade analı́tica pela percepção
de diferentes resultados entre laboratórios virtuais (simuladores) e laboratórios reais
por apresentarem resultados reais em circuitos com influências externas como térmica,
elétrica, magnética ou eletromagnética e principalmente apresentam as não idealidades
(capacitâncias, resistências e indutâncias intrı́nsecas) relacionadas aos aspectos constru-
tivos de componentes eletrônicos (resistores, indutores, capacitores, trilhas e fios). Assim,
este artigo propõe demonstrar por meio de experimentações práticas as diferenciações



entre dados obtidos através do laboratório remoto VISIR e os simuladores PSIM c© e
PROTEUS c© sendo possı́vel verificar dados reais em experiências com circuitos que apre-
sentam não idealidades.

Palavras-chave: VISIR, Laboratório remoto, Simuladores, Compatibilidade eletromagnética,
Circuitos elétricos.

1. INTRODUÇÃO
O ensino de circuitos elétricos e eletrônicos é uma tarefa árdua para a qual são usadas

as mais variadas ferramentas, como estudo de modelos matemáticos, laboratórios virtuais
(simuladores), laboratórios tradicionais (i.e. presenciais) e laboratórios remotos, tendo
como intuito principal a percepção dos alunos para as mais diversas peculiaridades dos
componentes e gerando a compreensão crı́tica para de maneira analı́tica prever o com-
portamento de um circuito. Contudo, a carga horária e disposição de equipamentos em
laboratórios de instrumentação não são suficientes para o aprendizado, o que por conta
desta insuficiência move muitos alunos a realizar diversos experimentos apenas em simu-
ladores, reduzindo sua percepção no que diz respeito a respostas reais e as razões destas
respostas.

No que se refere a resultado real um fator importante está relacionado às não-idealidades
dos circuitos, que são muito complicadas de serem modeladas em um simulador e que va-
riam conforme o ambiente em que é exposto o circuito e os componentes eletrônicos
utilizados, desse modo, uma experiência real pode variar seu comportamento por diversos
fatores, dentre eles, temperatura, variações na rede de alimentação, interferência eletro-
magnética, variação dos valores nominais dos componentes, e muitas outras.

Os laboratórios remotos surgiram como uma nova ferramenta para o auxı́lio do en-
sino, utilizando a tecnologia da informação (BOHNE A., 2002) a favor do aprendizado,
de modo que o aluno em seu computador ou smartphone pode realizar experimentos re-
ais 24/7, e assim entender comportamentos especı́ficos e dedicar explicações analı́ticas a
cada circuito. O usuário que possui contato com um laboratório remoto talvez não per-
ceba isso de inı́cio, no entanto, com a maturidade das experiências vai começar a notar
que os simuladores (VIEGAS CLARA. LIMA, 2017) funcionam muito bem empregando
seus modelos matemáticos e são ótimas ferramentas de conferência de cálculos, porém, a
necessidade de muito tempo de prática real é essencial.

Diante disso, existe a necessidade de se demonstrar as peculiaridades do uso de um
laboratório remoto em comparação a um simulador, principalmente destacando as com-
ponentes externas que não estão usualmente presentes, nem mesmo nos modelos ma-
temáticos mais complexos.

2. VISIR (VIRTUAL INSTRUMENTS SYSTEM IN REALITY)
O laboratório remoto VISIR (VISIR+. . . , 2017) nasceu de uma proposta de labo-

ratórios remotos no Instituto de Tecnologia de Blekinge na Suécia com intuito de con-
tribuir para ampliação da disponibilidade de experimentos reais aos alunos de forma
econômica, e hoje já está presente na Áustria, Argentina, Brasil, Portugal, Espanha e
Suécia com o projeto VISIR+. O sistema é formado por três componentes principais
(TAWFIK, 2017), um computador, uma matriz de comutação de relés e os módulos de



instrumentos. Utilizando uma URL pública é possı́vel acessar cada laboratório individu-
almente, sendo assim possı́vel criar, montar e executar novas experiências as quais são
verificadas por meio de um instrutor remoto que verifica a segurança ou possibilidade do
circuito proposto pelo aluno sugerindo possı́veis erros cometidos pelo mesmo.

O computador possui como função a execução do software VISIR o qual é subdi-
vidido em três partes principais Web Server, Measurement Server e Equipment Server.
O Web Server Apache possui a função de efetuar a comunicação entre o usuário final, o
Measurement Server e o banco de dados. O Measurement Server possui o papel de verifi-
car a possibilidade de se montar o circuito (instrutor virtual) e efetuar a interligação com
o Equipment Server (LabVIEW) que irá realizar a comutação da matriz e as medições
necessárias.

Este sistema tem como resultado final a realização do circuito projetado na matriz de
comutação de relés e o armazenamento das experiências realizadas no banco de dados, as
quais podem ser acessadas pelo aluno que efetuou a experiência, o professor responsável
ou pelo administrador da rede VISIR via página web.

A matriz de comutação de relés contém os componentes e as interligações que serão
utilizadas para a montagem dos circuitos disponı́veis e a conexão com os instrumentos, es-
tes circuitos possuem suas ligações descritas por Max Lists e os componentes e ligações
disponı́veis na matriz estão descritos na Component List, sendo que estes arquivos são
desenvolvidos pelo técnico de laboratório conforme os circuitos propostos pelos profes-
sores.

Neste artigo os resultados são provenientes das análises realizadas com o laboratório
remoto VISIR (OOSTERHOF, 2016) localizado no Instituto Superior de Engenharia do
Porto (ISEP), o laboratório usado ainda está em fase de instalação, sendo que utilizou-se
no software LabVIEW c© os painéis frontais dos instrumentos e um arquivo de acesso a
matriz para obtenção dos dados, entretanto, já existe outra unidade em funcionamento
desde 2010.

Assim sendo, a proposta é utilizar o VISIR como um exemplo de laboratório remoto
demonstrando sua capacidade, vantagens educacionais obtidas e principalmente como
evidenciar as diferenças entre os laboratórios remotos e simuladores.

3. LABORATÓRIOS REMOTOS E SIMULADORES
A utilização de laboratórios remotos (FEISEL, 2017) como uma ferramenta adici-

onal de ensino é comparada a utilização de simuladores e a possibilidade de se emular
um laboratório remoto através de um simulador que varia, e.g. os valores nominais de
componentes, sendo que a abordagem aqui proposta é debater este dogma demonstrando
os benefı́cios e a possı́vel integração destas duas plataformas de ensino.

Os simuladores podem obter respostas muito próximas às obtidas analiticamente,
entretanto em um experimento real, as respostas podem variar por diversos fatores, como
externos (temperatura, elétricos, magnéticos e eletromagnéticos), presença de conversores
de alta frequência, e outros fatores internos que são caracterı́sticas de cada circuito e
componente eletrônico (não-idealidades).

Para tal verificação estão propostos dois circuitos que não usam componentes de ar-
mazenamento de energia, apenas cargas resistivas, o objetivo confrontar um circuito em



corrente contı́nua com uma corrente muito baixa e outro de corrente mais elevada ope-
rando em alta frequência, de maneira a verificar as variações apresentadas pelo circuito
em corrente contı́nua provocadas pela interferência eletromagnética. Os circuitos propos-
tos são apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Circuitos propostos.

O primeiro circuito possui as seguintes especificações: Alimentação em tensão contı́nua
igual a 0,5 V e resistência de carga igual a 3,3 MΩ. O segundo circuito possui as seguin-
tes especificações: Alimentação em tensão alternada, onda quadrada: 5 Vpp à 3 MHz e
resistências de carga: 352 Ω.

Os circuitos foram montados em um mesmo experimento (com a mesma referência)
em dois simuladores diferentes com o intuito de comparar as respostas obtidas com a
resposta do laboratório remoto VISIR no ISEP.

O primeiro simulador utilizado é o PSIM c© sendo que este não possui um osci-
loscópio e assim é uma ferramenta que não comporta medidas em acoplamentos CA/CC e
assim nos mostra o lado de um simulador com intuito puramente analı́tico e de verificação
de cálculos. As formas de onda obtidas são apresentadas na Figura 2.

Figura 2 – Formas de onda dos circuitos propostos - PSIM c©.



O canal 0 (vermelho) mostra o circuito em alta frequência, sendo que é possı́vel notar
que o simulador demonstra o estrangulamento da forma de onda quadrada por conta do
pequeno intervalo de tempo de subida e descida devido à alta frequência. Por outro lado,
o canal 1 (azul) não mostra distorção alguma, sem ondulação de tensão e nem ruı́dos, um
modelo ideal de tensão contı́nua.

O segundo simulador utilizado foi o Proteus c©, este por sua vez possui um os-
ciloscópio com acoplamento CA/CC que é um bom parâmetro de análise de ruı́dos e
ondulações na fonte CC. As formas de onda obtidas para os dois modos são apresentadas
nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Formas de onda dos circuitos propostos - Acoplamento CC - Proteus c©.

Figura 4 – Formas de onda dos circuitos propostos - Acoplamento CA - Proteus c©.

No canal A (amarelo) a forma de onda da tensão alternada aparece muito bem for-
mada, sem ruı́dos e nem estrangulamento provocado pela alta frequência, por outro lado,
fica claro no acoplamento CA que não há ondulação ou ruı́dos na forma de onda da tensão
contı́nua, o que ainda salienta o modelo ideal de fonte comum em simuladores.



Partindo deste princı́pio, podem-se apontar alguns aspectos antes de iniciar a medidas
no laboratório remoto, no que diz respeito a não idealidade de fontes e compatibilidade
eletromagnética (DECKMANN S.M. POMILIO, 2010):

• Um conversor CA/CC real não possui ondulação nula e sempre é afetado por possı́veis
chaveamentos internos ou externos gerando componentes em alta frequência;

• Componentes fundamentais em alta frequência geram interferência e possı́veis e
ruı́dos medidos em instrumentos ou equipamentos próximos;

• A alternância de corrente em combinação com a indutância de um circuito induzem
tensões com valores que dependem exclusivamente do delta de variação no tempo
e da indutância do circuito.

Com os devidos pontos principais a serem verificados em um experimento real, os
circuitos foram montados na matriz do VISIR, na mesma placa e considerando a mesma
referência. A Figura 5 mostra os circuitos montados no laboratório VISIR.

Figura 5 – Circuitos montados no laboratório - VISIR (OPEN. . . , 2017).

A primeira medida a ser obtida resulta da medição das resistências utilizadas com uso
do multı́metro digital, e foi visto que os limites esperados foram respeitados mostrando
que as cargas estão com o comportamento esperado. Os valores obtidos são apresentados
nas Figuras 6, 7 e 8.

Figura 6 – Medições de resistência - R1 - VISIR.



Figura 7 – Medições de resistência - R2 - VISIR.

Figura 8 – Medições de resistência - R3 - VISIR.

O segundo passo é verificar o comportamento do circuito em corrente contı́nua sem
a presença do circuito em corrente alternada, para verificar as caracterı́sticas inerentes ao
ambiente de exposição e provindas do processo de conversão CA/CC já presentes, a fim
de comparação posterior.

Na primeira medida foi imposta tensão total da fonte (6 V) e foram medidas as com-
ponentes CC/CA, onde as componentes em frequência possuem um pico de 11,8 mV que
que é muito pequena em relação a componente contı́nua, porém é um valor de parâmetro
necessário aos estudos pertinentes. As Figuras 9 e 10 apresentam as medidas realizadas.

Figura 9 – Componentes de tensão com fonte em 6V - Acoplamento CA - VISIR.

Para a análise dos resultados na tensão de operação (0,5 V) verificou-se as medidas
em acoplamento CA/CC de modo que as componentes em alta frequência possuem um
pico de 10,7 mV que já tem um valor razoavelmente significante em relação a componente
contı́nua, entretanto este valor mostra a contribuição já presente sem o segundo circuito
ativo. As Figuras 11 e 12 apresentam as medidas realizadas.



Figura 10 – Componentes de tensão com fonte em 6V - Acoplamento CC - VISIR.

Figura 11 – Componentes de tensão com fonte em 0,5V - Acoplamento CA -
VISIR.

Com os parâmetros iniciais definidos, os circuitos foram colocados em operação para
a análise dos efeitos em comparação a operação sem a presença do gerador de funções,
sendo que obtiveram-se componentes muito maiores na componente alternada da fonte
CC, com picos de 205,04 mV aplicando 500 mV. As Figuras 13 e 14 apresentam as
medidas realizadas.

Depois de verificados estes picos extremamente relevantes, foram então realizadas
as medidas de correntes com e sem a presença do segundo circuito, e como já era de se
esperar o valor aumentou cerca de oito vezes e isso se deve a presença do circuito em
alta frequência que induz tensões nas mais variadas frequências e potencializa efeitos já
presentes. As Figuras 15 e 16 mostram os valores de corrente medidos para o circuito CC.



Figura 12 – Componentes de tensão com fonte em 0,5V - Acoplamento CC -
VISIR.

Figura 13 – Componentes de medição - Acoplamento CA - 5 Vpp @ 3 MHz/ 0,5 V
- VISIR.

Como já era esperado, a presença do segundo circuito fez com que fosse notada
uma grande diferença ao primeiro, e que estes valores não sofreram grandes alterações
(OPEN. . . , 2017) mesmo aumentando a tensão CC de maneira que as componentes ine-
rentes ao processo de conversão e ao ambiente da fonte CC não apresentaram grande
diferença.

O interessante é poder verificar que com este simples circuito, pode-se notar que
estas singularidades presentes em um ambiente real não são variáveis de simulação, o
que salienta que nem o modelo mais fiel pode se comparar a realidade. A análise aqui
não consiste em determinar todos os responsáveis e mensurá-los, mas sim demonstrar



Figura 14 – Componentes de medição - Acoplamento CC - 5 Vpp @ 3 MHz/ 0,5 V
- VISIR.

Figura 15 – Corrente do circuito CC - Sem a presença do segundo circuito - VISIR.

Figura 16 – Corrente do circuito CC - Com o segundo circuito - VISIR.

que com pequenas análises pode-se obter uma visão mais ampla daquilo que chamamos
análise de circuitos e do ponto de vista real.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo de todo e qualquer estudo é aumentar o nı́vel de conhecimento e por con-

sequência a melhoria na resolução de problemas (DECKMANN S.M. POMILIO, 2010),
para a execução desse artigo foram estudados e comparados os simuladores, laboratórios
remotos e laboratórios manuais em combinação com os cálculos teóricos que culminam
na evolução da aprendizagem.

Os circuitos analisados são ótimos exemplos de resultados que são únicos e obti-
dos em uma experiência real com influências externas, pois poderiam estar integrados
em um produto gerando resultados insólitos, e considerando uma formação que não dê
ênfase para influências externas tornaria o trabalho do profissional de eletrônica penoso
e desgastante sendo possı́vel perder horas em busca de explicações, de outra forma se-



ria facilmente resolvido se houvesse a percepção gerada por mais experiências em um
laboratório manual ou acesso a um laboratório remoto durante sua formação.

Os estudos teóricos são indispensáveis, mas insuficientes se não houver a realização
de testes reais, qualquer experiência com simuladores é mais que válida, mas é indis-
cutı́vel a importância da experiência real em que o aluno começa a entender que pequenos
passos às vezes intuitivos podem gerar resultados diferentes, também proporcionando a
compreensão de fenômenos talvez não abordados em sala de aula, e posteriormente sua
modelagem em um simulador.

Quando o professor explica circuitos em corrente contı́nua talvez ele explique a
susceptibilidade a ruı́dos daquele circuito quando está próximo a um circuito em alta
frequência, porém, o aluno ter a oportunidade de verificar, medir e analisar a forma de
onda é algo único.

A realidade de um laboratório remoto é o maior alvo de dúvidas e crı́ticas a sua
utilização, sendo que este pequeno circuito pode nos mostrar que as peculiaridades não
são assim triviais e desse modo seria muito trabalhoso e caro, um sistema com a quanti-
dade de elementos variáveis, acabando assim com a hipótese de um simulador tão com-
plexo.

Com isso, podemos ver que este tipo de tecnologia vem para somar no aprendizado
e essa diversificação cria maiores oportunidades aos estudantes que possam ter menor ou
nenhum acesso a laboratórios manuais, alguns estudiosos como Aurel Gontean afirmam
que no campo da aprendizagem é crescente o anseio dos alunos por experimentos reais
que os deixem aptos e até mesmo mais habituados a um ambiente real e suas mais variadas
respostas.
“An experiment is a question which science poses to Nature and a measurement is
the recording of Nature’s anwser.” (PLANCK, 1968)
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ASPECTS OF DIFFERENTIATION BETWEEN REMOTE LABORATORIES AND
SIMULATORS

Resumo: Remote laboratories have allowed the development of new studying methods
while also providing additional support for existent methods. Being 24/7 accessible, they
provide alternative solutions in education, in a worldwide scenario. Remote laboratories
foster the teaching and learning process, making it more efficient. They facilitate and
enable the analytical ability with the perception of different results between virtual labo-
ratories (simulation-based) and real laboratories. Remote laboratories show real results
for circuits with external influences like thermal, electrical, magnetic or electromagnetic
and mainly show the non-idealities (capacitances, resistances and intrinsic inductance)
related with the constructive aspects of electronics components (resistors, inductors, ca-
pacitors, conductive tracks and wires). This article aims to provide evidences of diffe-
rences between results obtained with the VISIR remote laboratory and the PSIM c© and
PROTEUS c© simulators, which highlight the reality aspect of remote labs in opposition
to virtual labs (simulations).

Palavras-chave: VISIR, Remote laboratories, Simulator, Electromagnetic compatibility,
Electric circuits.
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ABSTRACT 
The more recent emergence of remote laboratories caused some 
discussions about their real educational value, when compared to 
traditional hands-on and virtual laboratories. This discussion is 
relevant because remote labs rely on computer-mediated access to 
real instruments and apparatus, being sometimes difficult to 
explain the difference between values obtained from real (remote) 
measurements and values obtained from computer simulations. 
This paper aims to evidence aspects that differentiate remote and 
virtual laboratories, by presenting two very simple experiments 
dealing with the characteristics of real instruments (limited 
bandwidth) and real circuits (electromagnetic interference). 
 

CCS Concepts  
• Applied computing • Physical sciences and engineering 
• education 

Keywords 
Remote Laboratories; VISIR; Simulators; Bandwidth limitation; 
Electromagnetic interference; Educational platforms. 

 

1. INTRODUCTION 
Teaching electrical and electronics circuits is not an easy task. 
Involved teachers now rely on different lab environments like 
virtual laboratories (simulators), traditional laboratories (hands-on) 
and remote labs, with the main objective to improve the students’ 
perception of components characteristics and circuits behavior. 

On one hand, traditional laboratories are not available long 
enough, because they are expensive and always have a limit of the 
instruments and workbenches. On the other hand, students 
sometimes spend too much time in simulators, which potentially 
reduces their perception of real circuits behavior (e.g. noise, 
uncertainties, measuring equipment load effect, crosstalk, etc.). 

Remote laboratories are the most recent lab environment, which 
rely on information and communication technologies (ICT) to 
help students doing more real experiments [1]. Students have a 
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24/7 access to the laboratory, which means more time to perform 
experiments, which in turn means more time to make 
measurements, which then leads to a better understanding of real 
components and circuits behavior, i.e. of Nature’s response2. 

Simulators provide a good way to perform potentially dangerous 
experiments and also allow interacting with phenomena that are 
not easy to replicate in reality. Additionally, simulators provide 
some benefits in relation to hands-on and remote (real) 
experiments, like the possibility to play with the time dimension, 
i.e. to slow down or speed up an experiment, to freeze it, or to 
rewind it. However, they also face limitations related with the 
models and non-idealities [3], i.e. some simulations use simple 
models and other ones need to be calibrated with real data, this 
meaning that it is always necessary to perform real experiments, 
in order to grasp a better understanding of Nature. 

In sum, the idea of this paper is to allow students – through two 
simple remote (real) experiments – imagining the possibility to go 
beyond the boundaries of a lab script, i.e. not just writing results 
in a lab report but using remote laboratories to spend more time to 
better understand the limitations of the Test & Measurement 
(T&M) instruments used, and the components and circuits 
behavior. To this aim, section 2 presents the remote lab used in 
this case study; section 3 describes a very simple experiment that 
demonstrates real T&M instruments are being used in the remote 
lab; section 4 proposes two very simple demo circuits to evidence 
interference effects and then compares the results obtained in two 
widely used circuit simulators, i.e. Proteus© and PSIM©, against 
the results obtained in the remote laboratory; and, finally, section 
5 concludes the paper. 

 

2. VISIR (VIRTUAL INSTRUMENT 
SYSTEMS IN REALITITY) 
The VISIR remote laboratory was initially developed at the 
Blekinge Institute of Technology (BTH), in Sweden, with the aim 
to increase students’ access to real experiments, in a 24/7 fashion 
[4]. Today VISIR is present in Austria, Brazil, Portugal, Morocco, 
Spain, and Sweden. Also, two more nodes will be installed in 
Argentina, in 2017Q3, with the support of the VISIR+ project [5]. 

Three main parts form the VISIR system [6]: a computer, a relay 
switching matrix and the modules (instruments). Using a public 
URL it is possible to access each laboratory and perform real 
(remote) experiments with electric and electronic circuits. There is 
a virtual instructor that checks the safety and the availability of 
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measurement is the recording of Nature’s answer.” PLANCK, Max [2] 



these experiments, and after that either the errors are shown on the 
screen or the results of the experiment. 

The computer role is to run the VISIR software. This software has 
also three main parts: the Web Server, the Measurement Server 
and the Equipment Server. The Web Server (Apache) establishes 
the communication between the end user, the Measurement Server 
and a database. The Measurement Server checks the availability 
of the circuit (virtual instructor) and does the interconnection with 
the Equipment Server (LabVIEW) that performs the switching of 
the relays and does the necessary measurements. 

All the experiments done in VISIR are based on interconnections 
made through the relay-switching matrix, i.e. the components 
stored in the matrix are interconnected via the relays, which also 
establish the connections between the components and the T&M 
instruments. A file named Component List identifies all the 
available components and the circuits (i.e. possible arrangements 
among existing components and T&M instruments) are described 
in files named Max Lists, which also contain information about 
safety conditions (e.g. maximum current provided by the power 
supply, to a given circuit, can not exceed 100 mA). A lab 
technician responsible by the VISIR remote lab creates the Max 
Lists files, following requests issued by teachers. 

In this paper, the results were obtained from experiments done 
with the VISIR system installed at the Polytechnic of Porto – 
School of Engineering (ISEP), which is operational since late 2010. 

 

 

Figure 1. VISIR Laboratory at ISEP [7] 

 

3. REAL T&M INSTRUMENTS 
In a hands-on laboratory for electrical and electronics circuits it is 
very common to use a digital multimeter (DMM) and an 
oscilloscope to do circuit measurements. Before the Bologna 
process, many Electrical and Electronic Engineering degrees (or 
related ones) contained courses devoted to T&M instrumentation. 
Students were then taught about limitations faced by these 
instruments like load effect, accuracy, bandwidth, etc. Nowadays, 
this knowledge is superficially referred along the courses that use 
such instruments, which make it difficult for the student to 
advance their knowledge about real instruments (which they are 
supposed to master). 

A remote laboratory is a good lab environment to introduce 
knowledge about these limitations, because the student can spend 

a lot of time, online, trying to understand the phenomenon, 
making changes in the circuit and getting conclusions about the 
obtained results. It is not so easy to do this in a simulator and most 
simulators do not present limitations in the instruments, as they 
are thought of simple customized interfaces to present numerical 
results (i.e. numerical results obtained from a mathematical model 
of the circuit under experimentation). 

In this scenario, we propose using the VISIR laboratory to 
characterize (or to verify) the DMM bandwidth in AC voltage 
reading mode. Measurements done with the DMM will be 
compared against measurements done with the oscilloscope, 
which has a much higher bandwidth (usually 50-100 times). The 
learning objective is to invite students attention to not trust DMM 
readings, when the frequency of the signals applied to a given 
circuits are above the DMM bandwidth limit. To verify if the 
learning objective is met, a second experiment involving a signal 
with a frequency lower than the DMM bandwidth limit is 
performed. The trick here is to change the signal shape from a 
pure sine wave to a square wave, which may be decomposed in its 
harmonics. The fundamental harmonic will have a frequency 
lower than the bandwidth limit and the following harmonics will 
surpass that limit, which mean they will be attenuated and thus 
provide DMM readings lower to the expected ones (to be 
confirmed against readings made with the oscilloscope).  

The first step is to read the DMM Instruction Manual NI PXI-
4072 [8] and check its bandwidth in AC voltage measurement 
mode. Table 1 shows the bandwidth according to the reading rate. 

Table 1. NI PXI-4072 Bandwidth 

AC Functions 

Digits Reading Rate Bandwidth 

6¹/² 0.25 S/s 1 Hz to 300 kHz 

6¹/² 2.5 S/s 10 Hz to 300 kHz 

6¹/² 25 S/s 100 Hz to 300 kHz 

6¹/² 100 S/s 400 Hz to 300 kHz 

6¹/² 1.0 kS/s 20 to 300 kHz 
 

Table 1 shows the DMM bandwidth is independent from the 
reading rate. So, in circuits with signals above 300 kHz, the DMM 
measurements are not reliable, according to the manufacturer.  

In VISIR, the DMM was connected to the function generator and 
to the oscilloscope, and then set to AC V reading mode. In the 
function generator, a sine wave (pure frequency) with 1 Vp+, DC 
= 0 V, was selected. Figure 2 shows the interconnections among 
the T&M instruments in the VISIR breadboard. 
 

 
Figure 2. Circuit in the remote laboratory – VISIR [7] 



The Root Mean Square (RMS) value of the sine wave was 
measured with the DMM and the oscilloscope, in four 
frequencies, and compared with the theoretical value, to 
understand what happens below, at, and above 300 kHz. Table 2 
shows the obtained results. 

 
Table 2. RMS values – sine wave 

Frequency 100 kHz 300 kHz 500 kHz 700 kHz 
RMS 

(theoretical) Vp+/√2 707.1 mV 707.1 mV 707.1 mV 

RMS (DMM) 709.0 mV 704.8 mV 321.7 mV 10.4 mV 
Attenuation 

(DMM) 0.02 dB - 0.03 dB - 6,84 dB - 36,6 dB 

RMS (OSC) 711.1 mV 709.9 mV 708.7 mV 708.3 mV 
Attenuation 

(OSC) 0.05 dB 0.03 dB 0.02 dB 0.02 dB 

 
As expected, these results show that the DMM will present 
significant errors when measuring the RMS value of sine waves 
with a frequency above 300 kHz, i.e. above the DMM bandwidth 
limit. Table II also shows the attenuation (DMM), which will help 
calculating some of the values to be presented in Table 3 
[Amplitude (corrected)]. As for the oscilloscope, it basically 
maintains its accuracy because of its larger bandwidth. It should 
be mentioned here that, sometimes, students do not understand 
why they have to use the oscilloscope to measure the RMS value 
of a given signal, because the limitation faced by the DMM is not 
clear to them. 

To highlight this aspect, a new experiment will be made, now 
with a square signal with a frequency of 100 kHz, i.e. below the 
DMM bandwidth. At this point, students are expected to know 
relevant theory associated with signal analysis, i.e. that any square 
wave can be decomposed into an infinite series of pure sine waves 
(frequencies), starting with the fundamental frequency (i.e. a sine 
wave with a frequency equal to the square wave frequency) and 
followed by its harmonics. In mathematical terms, the Fourier 
series of a square waveform without a DC component and with a 
duty cycle of 50% is shown in Equation 1 [9]. 

Through Equation 1, it is possible to know the peak value 
(Amplitude) of each harmonic and then correct its value, as 
measured by the DMM, using the attenuation (DMM) factors 
calculated in Table 2. Using then Equation 2, which shows the 
contribution of each harmonic to the RMS value of the square 
wave [10], it is possible to calculate the (erroneous) value 
displayed by the DMM, when measuring the RMS value of a 
square wave with a frequency within the DMM bandwidth. Table 
3 shows the obtained results, in particular: column 1 shows the 
harmonic order; column 2 shows the amplitude of each harmonic 
(peak value); column 3 shows the RMS corrected value of each 
harmonic (the correction uses the DMM attenuation calculated in 
Table 2); column 4 displays the result of a cumulative sum, i.e. 
the result of using Equation 2 with the corresponding harmonic 
and all previous harmonics; and, finally, column 5 is calculated 
the same way as column 4, but using the corrected values given 
by column 3 (attenuated by the DMM). 

Equation 1 – Fourier series – Balanced Odd Square 
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The experiment was performed in VISIR, to check if the expected 
calculated value (considering the attenuation factors obtained 
through real measurements made with the DMM – Table 2) is in 
agreement with that measured by the DMM. The DMM 
measurement was also compared against the measurement made 
with the oscilloscope. Table 4 shows the results obtained. 

 
Equation 2 – RMS Value – Balanced Odd Square 
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Table 3. Calculated (Corrected) Values  

Harmonic Amplitude Amplitude 
(corrected) RMS RMS 

(corrected) 
1  1.2732 1.2732  0.9003  0.9003 

3  0.4244  0.4220 0.9490  0.9485 

5  0.2546  0.1157 0.9659  0.9520 

7  0.1819  0.0027 0.9745  0.9520 

...  …  … …  … 

27  0.0472  0.0005 0.9927  0.9520 
 

Table 4. RMS Values (Theoretical vs. Measured)  

Frequency 100 kHz 

RMS (theoretical) 1 V = Vp+ 

RMS (DMM) 950.4 mV 

RMS (OSC) 992.6 mV 
 
Analyzing the results presented in Table 4, it is possible to 
demonstrate that the DMM measurement exhibits a 5% error, 
when compared to the oscilloscope measurement and the 
theoretical value, even though the frequency of the signal being 
measured is below the DMM bandwidth limit. The learning 
objective here is that students should check not only the signal 
frequency but also its shape (sine -> square), when considering 
the DMM limitations. 
This aspect is sometimes forgotten by the students, especially in 
hands-on laboratories where the focus lays on a given circuit and 
not on the instruments themselves and when time is scarce. Doing 
the same experiment in a remote (real) lab, sometimes leads to 
better results because students have time to critically think of the 
measured values and remember that, in certain conditions, they 
need to use the oscilloscope to measure the RMS value of a given 
signal (which, by the way, takes some more time and sometimes 
is not possible to obtain directly, because the reference of the 
oscilloscope can not be placed in all possible circuit nodes, as 
happens with any of the two DMM probes), in opposition to 
simply using the DMM (which usage is more straightforward). 
 



4. CROSSTALK AND GROUND BOUNCE 
Both teachers and students sometimes compare remotes labs with 
virtual labs (simulators) and say that results are basically the same 
even if some circuit parameters are changed [11]. The following 
experiment is meant to demonstrate that this is not true, especially 
when carefully selecting appropriate components values that 
enhance real Nature effects such as crosstalk and ground bounce 
[12]. 

Simulators can get results similar to those obtained in theoretical 
analysis, however, in a real experiment results can change due to 
some external factors like temperature, electrical, magnetic and 
electromagnetic interference; presence of high frequency power 
converters; and other internal factors like non-idealities of the 
electronics components. 
For this comparison between virtual (simulations) and remote 
laboratories two circuits are proposed: the first one with a direct 
(low) voltage applied to a big resistance (causing a very small 
current to flow through it), and the second one with a comparable 
higher current, alternating in a high frequency (in the range of 
MHz). The goal is to show the electromagnetic interference (EMI) 
or crosstalk between these two circuits, plus the ground bounce 
effect, as both circuits use the same ground reference. Figure 3 
shows the proposed circuits. 
 

 
Figure 3. Proposed demo circuits 

The specifications of circuit A (on the left side) are: 
- DC source voltage: 0,5 V; 
- Load resistance: 3,3 MΩ. 
The specifications of circuit B (on the right side) are: 
- AC source voltage, square wave: 5 Vpp - 3 MHz - DC = 0 V; 
- Load resistance: 352 Ω. 

Proposed circuits were assembled in two simulators, PSIM© and 
Proteus©, and the results were compared against those obtained 
through the VISIR remote laboratory. 

PSIM© was the first simulator used to verify results obtained by 
theoretical analysis. This simulator, in particular, does not support 
an oscilloscope model, i.e. it only presents numerical values. 
Figure 4 shows the obtained waveforms at PSIM©. 
 

 
Figure 4. Waveforms - PSIM© 

When analyzing the displayed waveforms it is possible to verify 
that channel 0 (red) shows a square wave with width reduction 
because of its high frequency, i.e. short rise and fall times, and 
that channel 1 (blue) shows an ideal flat voltage, without any 
ripple nor any sort of disturbance. 

Proteus© was the second simulator used, as it includes an 
oscilloscope model that allows checking the AC/DC coupling. 
Figures 5 and 6 show the obtained waveforms at Proteus©. 
 

 
Figure 5. DC Coupling - Proteus© 

 
Figure 6. AC Coupling - Proteus© 

Analyzing the waveforms it is possible to verify that channel 0 
(yellow) shows an ideal square wave model, without width 
reduction and noise, the same happening in channel 1 (green), 
which shows an ideal DC voltage, without ripple or noise. 

Before performing the same experiment in VISIR, some aspects 
about non-ideality in power converters and electromagnetic 
interference (EMI) should be pointed out [13]: 

- A real AC/DC converter has ripple and is always affected by 
internal or external switching conditions that always create high 
frequency components in its waveform. 

- High frequency fundamental components create interference and 
noise in instruments or equipment.  

- Alternating current combined with inductance in a circuit creates 
induced voltages that depend of its frequency and circuit inductance. 
With these aspects in mind, the circuits were assembled in the 
VISIR matrix, in the same components board, and with the same 
ground reference. Figure 7 shows the circuits assembled in VISIR. 



 
Figure 7. Circuits assembled in VISIR [7] 

After assembling the circuits, an experiment was performed in 
VISIR to compare (real) results against those obtained in the two 
previous simulators. Figures 8 and 9 show the waveforms 
obtained in VISIR, which result from real circuit measurements. 
Analyzing the waveforms it is possible to see some important 
factors like the high frequency component in the DC voltage 
present in circuit A (Figure 3 – left side). The ripple is possible to 
be seen in both AC and DC coupling modes. These factors can 
come from the own circuit and from another equipment in the 
same environment, so it is not easy to recreate them in a simulator 
because they are real, they are unique. 

Another point worth being emphasized is the relatively higher 
current value, i.e. the many times bigger value of AC current to 
clearly see the effects caused in the DC circuit. The idea is to 
show the power of the experimentation to students and teachers 
and how students can improve their knowledge at home by using 
remote laboratories to change the component values of a circuit 
previously used in the lab or analyzed in theoretical classes. 
Therefore, the analysis is not looking for the exact values and say 
that this or that part is responsible for this or that characteristic of 
the measured signal, but rather showing that it is possible for 
students to perform their own experiments, obtain other responses 
and then try to explain them, this being the best way to improve 
their experience with real circuits behavior analysis. 

 
Figure 8. DC Coupling – VISIR 

 
Figure 9. AC Coupling – VISIR 

 

5. CONCLUSION 
One of the biggest doubts about remote labs is related to their 
added value when compared to simulators, i.e. how may teachers 
and students detect and explain their differences apart. This paper 
proposed two very simple experiments, around the characteristics 
of real T&M instruments and the electromagnetic interference in 
real circuits, to claim that VISIR is a real (remote) laboratory. The 
experiments done highlighted the difference between the results 
obtained from two widely used simulators and VISIR. 

T&M instruments (models) usually available in simulators just 
display values obtained from numerical analysis, i.e. usually there 
is no problem with frequency or amplitude. In a real laboratory it 
is necessary to keep attention to these parameters. The first 
experiments checked the DMM bandwidth limitation and showed 
how real T&M instruments characteristics can sometimes explain 
the difference between real measured values and values obtained 
through simulation. 

Electromagnetic interference is not easy to represent in a 
simulator. In a real lab it is always possible and easier to check it. 
A positive aspect of a remote lab is that it is possible to suggest 
students to change the circuit and check what happens, with 
sufficient time. This is something difficult to do in a constrained 
period (usually 2-3 hours) in a traditional hands-on laboratory, but 
simple to do in a 24/7 accessible laboratory. In other words allow 
the student to think about the obtained (real) results and derive a 
conclusion, and not only to fill in a lab report. 

These analyses showed the application domain of each lab 
environments. Remote and virtual laboratories have the same 
importance in the educational system. The idea is to always keep 
both and improve the quality of the learning acquired in each one. 

Conducting many physical experiments allows students to acquire 
experience in real situations, beyond those usually proposed by 
the teacher, which respect instruments limitations and present 
controlled results. The proposed challenge is to prepare students 
better, in terms of their ability to identify the strengths and 
limitations of theoretical models as predictors of real-world 
behaviors, i.e. the 2nd learning objective of instructional 
laboratories, as presented in [3]. 
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