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 1. RESUMO 

Este projeto propõe uma contribuição para o projeto de Weblabs no Instituto Mauá 

de Tecnologia (IMT) incluindo a introdução de sistemas de captura de imagens 

diretamente na interface do WebLab e a criação de aplicativo que permita acesso por meio 

de dispositivos móveis. A proposta será implantada no Weblab de Controle de Velocidade 

e Posição o qual é utilizado como ferramenta didática para ensino de controle de processos 

em cursos de Engenharia. 
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2. INTRODUÇÃO 

Os laboratórios de acesso remoto, os Weblabs, são exemplos claros da utilização da 

computação como ferramenta de educação, mas com um grande diferencial pois propiciam 

a possibilidade de aprendizagem real com controle à distância. Isto é possível porque os 

Weblabs proporcionam a possibilidade de desenvolver experimentos práticos, acessando 

remotamente pela Internet equipamentos em laboratórios reais. 

Os Weblab's já desenvolvidos no IMT (ASSIS et al., 2013)  (FERNANDES et al, 

2012) apresentam como limitações: as imagens captadas em tempo real dos equipamentos 

são introduzidas na página html por meio de uma aplicativo (YawCam) controlado por 

código em Java que exige a captura da imagem do servidor continuamente, limitando o 

tempo de atualização além de exigir a liberação de uso de duas portas do servidor; o acesso 

aos Weblabs deve ser feito acessando página na Internet (http://weblab1.maua.br), mas não 

existem aplicativos que permitam o acesso utilizando dispositivos móveis (smartphones). 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo principal deste trabalho é introduzir imagens diretamente no software 

LabVIEW
TM

 para o WebLab de Controle de Velocidade e Posição. Adicionalmente serão 

exploradas alternativas para a elaboração de aplicativos que permitam o controle remoto do 

WebLab por meio de smarphones. 

 

4. METODOLOGIA  

Foram investigadas alternativas para introduzir as imagens diretamente nos 

aplicativos do WebLabs em LabVIEW
TM

 tornando-se desnecessário utilizar programas 

adicionais com essa finalidade.  Adicionalmente foram pesquisadas alternativas para o 

desenvolvimento de aplicativos para smartphones que permitam o acesso ao WebLab por 

meio da Internet. 

http://weblab1.maua.br/


 

5. DESENVOLVIMENTO 

O WebLab de Controle de Posição e Velocidade foi modificado introduzindo 

funções específicas da biblioteca Vision and Motion. A nova interface em LabVIEW
TM

 

permite a escolha da câmera conectada na USB, captura das imagens, ajuste da resolução, 

bem como ajustes de brilho, contraste, cor e nitidez. Optou-se pela redução da resolução, 

mas com um aumento na velocidade de transmissão em frames por segundo para detectar 

movimentos de forma praticamente contínua. As imagens foram armazenadas em um 

buffer para minimizar possíveis perdas de imagens durante a transmissão. Esse novo 

método  elimina a necessidade de código para permitir a introdução das imagens na página 

html e a execução de um código em Javascript.  

Para desenvolver o aplicativo para smartphones foram necessárias as seguintes 

etapas: criação de rede wifi própria para utilização do aplicativo e e permitir o 

monitoramento dos Weblabs; foram também avaliadas diferentes ferramentas para criação 

de aplicativos para smartphones. Foi implementada solução por meio do aplicativo gratuito 

Datadashboard for LabVIEW (BAUER e IONEL, 2013) o qual permite trabalhar com o 

conceito de variáveis compartilhadas no próprio código em LabVIEW
TM

.. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES E CONCLUSÕES 

O novo algoritmo para aquisição de imagens foi desenvolvido com sucesso, embora 

a qualidade da imagem possa ser comprometida dependendo da velocidade da conexão 

com a Internet portanto dependendo das limitações de operação do roteador, da velocidade 

de upload do servidor e de download do computador do usuário. As principais vantagens 

apresentadas são: simplificação do código de geração em html sendo desnecessário 

atualizar continuamente a página e recuperar as imagens salvas em computador; aumento 

na velocidade de transmissão e na qualidade das imagens. Adicionalmente, a lógica de 

captura e transmissão da imagem foi inserida na linguagem gráfica do software 

LabVIEW
TM

, facilitando futuras atualizações, sua configuração e entendimento para novos 

usuários. 

O aplicativo para smartphones utilizando o Datadashboard foi também 

desenvolvido com sucesso para o WebLab de Controle de Posição e Velocidade mas 

apresentando as seguintes limitações: o aplicativo permite monitorar as variáveis, mas não 

suporta o controle de dados; em celulares, devido à reduzida dimensão da tela, somente 

pode ser monitorada uma variável por vez; o usuário deve estar conectado à mesma rede 



wifi do computador servidor do programa o que limita o acesso remoto a reduzidas 

distâncias. 

A Figura 4 ilustra um exemplo de monitoramento da variável denominada Set Point 

onde a Figura 4(a) mostra os sinais obtidos na tela do computador após acesso pela Internet 

enquanto a Figura 4(b) mostra apenas o sinal do sensor de velocidade, mas obtido na tela 

de um smartphone com sistema operacional Android. 

 

(a)                                                           (b) 

Figura 4 – Interface do WebLab de Controle de Posição e Velocidade na Internet.           

(a) Computador (b) Smartphone. 

 

Na continuidade do trabalho espera-se desenvolver um aplicativo mais sofisticado, 

utilizando outras ferramentas ou plataformas de programação com comunicação à distância 

de preferência pela Internet ou até mesmo utilizando bluetooth. 
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