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Energia solar 
 

Tecnologias essenciais para teste, 

controle, e monitoramento 

Image Courtesy Siliken 



Agenda 

• Energia solar – Fundamentos 

• Medição e teste automatizado 

• Controle e monitoramento da Planta 

• Manufatura avançada 



Tecnologias para geração de energia solar 

• Células fotovoltaicas 
– Silício Cristalino 

– Película fina: silício amorfo, CIGS, telureto de 

cádmio  

– Organica 

 

• Coletor solar térmico 
– Torre de energia: helióstatos (reflectores 

solares) 

– Parabólica 

– Refletor fresnel 

– Prato com motor Stirling 

 



Demo: Simulação de célula solar 

Fonte de 

luz Painel solar 



Desafios da Indústria 

• Diminuir o custo por watt 

• Diminuir o custo de produção 

enquanto aumenta a eficiencia 

da célula 

• Aumentar a adoção 

• Reduzir o custo de instalação e 

aumentar a integração da rede 

• Promover a inovação 

• Expandir as aplicações e 

aumentar o ecosistema da 

indústria 

Images Courtesy Siliken 



Teste e medição 
 

Caracterização de V e I Continuo e pulsado 

Teste em curto e vazio 

Inspeção por visão de máquina 

Teste de conformidade 

Tecnologias essenciais 

Controle e monitoramento 
 

Monitoramento da planta 

Monitoramento da qualidade de energia 

Rastreador solar 

Rastreador de ponto de  máxima energia 
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Teste e medição 
 

Caracterização de V e I Continuo e pulsado 

Teste em curto e vazio 

Inspeção por visão de máquina 

Teste de conformidade 

Aplicações em energia solar 



Película fina Cristalina 

Teste e medição 
 

Caracterização de V e I Continuo e pulsado 

Teste em curto e vazio 

Inspeção por visão de máquina 

Teste de conformidade 

Aplicações em energia solar 
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Caracterização de V e I Continuo e pulsado 

Teste em curto e vazio 

Inspeção por visão de máquina 

Teste de conformidade 

Aplicações emenergia solar 



Teste e medição 
 

Caracterização de V e I Continuo e pulsado 

Teste em curto e vazio 

Inspeção por visão de máquina 

Teste de conformidade 

Aplicações em energia solar 

Imagem cedida por Siliken 



Forward Test (Iluminado) 
• Usar a unidade de medição da fonte para traçar a 

curava de I-V 

• Usar a aquisição de dados para monitorar condições 

• Análise em software para identificar parámetros 

importantes 



Mais de 1.500 módulos especializados 

Controladora 

Backplane PXI 

Módulos de E/S 

  Blackplane PXI para sincronização e temporização de alta precisão 

  Controladora executando sistema operacional Windows ou LabVIEW Real-Time 

 Módulos de E/S com condicionamento de sinais para conexão direta com diversos 

sensores/atuadores 

NI PXI: Plataforma para medição e controle 



NI PXI-4130 Power SMU 

• Power SMU channel 
• +/- 20V, 2 A saída isolatda 

• 10 nA/100 uV resolução da fonte 

• 5 faixas de corrente – 2 A a 200 uA 

• Operação em 4 quadrantes – até 10 W 

• Capacidade de sensoriamento remoto 

• Canais úteis 
• 6 V, 1 A, referenciado a terra 

• 120 uV/20 uA resolução do setpoint 

• 16-bit para medição de tensão/corrente 

• Alto fornecimento de energia com 
dimensões físicas reduzidas 

 SMU channel quadrant diagram 

 



Demo: Teste de caracterização de I-V 

Data Acquisition 

System 

Source Measure Unit 

(SMU) 

Fonte de 

luz Painel solar 

Medidor de intensidade 

luminosa 

Sensor de temperatura 

LabVIEW  



Resources Kit – Caracterização da célula solar 

• Aplicação com série de notas em três partes 

• Baixe o NI LabVIEW library for PV cell characterization 

– Use com GPIB SMUs, dispositivos cDAQ, ou o NI PXI-4130 SMU 

ni.com/greenengineering 



Teste e medição 
 

Caracterização de V e I Continuo e pulsado 

Teste em curto e vazio 

Inspeção por visão de máquina 

Teste de conformidade 

Tecnologias essenciais 

Controle e monitoramento 
 

Monitoramento da planta 

Monitoramento da qualidade de energia 

Rastreador solar 

Rastreador de ponto de  máxima energia 



Instalações para energia solar 

Controle e monitoramento 
 

Monitoramento da planta 

Monitoramento da qualidade de energia 

Rastreador solar 

Rastreador de ponto de  máxima energia 



Instalações para energia solar 

Controle e monitoramento 
 

Monitoramento da planta 

Monitoramento da qualidade de energia 
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Rastreador de ponto de  máxima energia 



Instalações para energia solar 

Controle e monitoramento 
 

Monitoramento da planta 

Monitoramento da qualidade de energia 

Rastreador solar 

Rastreador de ponto de  máxima energia 



Instaçaões para energia solar 

Controle e monitoramento 
 

Monitoramento da planta 

Monitoramento da qualidade de energia 

Rastreador solar 

Rastreador de ponto de  máxima energia 
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Visão geral de uma Planta PV 

(fotovoltaica) 

Courtesy of Korean Ministry of Knowledge Economy 

Conjunto 

PV  

Módulo PV 

module 
Célula PV  

Acumulador 

/ Bateria 

Sistema de 

controle 

Sistema de 

controle 
Inversor 

Controlador 

de carga 

DC AC 

Carga 

Sistema de 

energia elétrica 

comercial 



Típico sistema de monitoramento remoto de uma 

planta de energia PV 
• Sistema remoto de 

monitoramento/controle 

- Monitora o estado dos 

conjuntos PV e então realiza 

o controle durante uma 

emergência 

- Monitora a temperatura externa, 

temperatura do painel, e a 

produção de energia 

- Conduz alarmes e controle 

durante emergências 



Estudo de caso: Sistema de monitoramento da planta solar 

PV 

• Organização: Universidad Nacional de Colombia 

• O desafio: O sistema de medição antigo coleta 

dados com o microcontrolador e transfere os 

dados para o PC através de uma barramento serial 

RS232, mas o novo sistema está sendo 

desenvolvido para suportar altas taxas de 

transferência. 

• Produtos: NI LabVIEW, FieldPoint, e dispositivos 

de aquisição de dados (DAQ) 

• Vantagens: O novo sistema consiste de hardware 

modular que é facilmente programável e 

configurável, e pode coletar e armazenar muitos 

dados incluindo, tensão e corrente AC, DC, 

energia, potência, temperatura ambiente, e 

informações da radiação solar.  



Controladores programáveis para Automação (PACs) 

• Confiabilidade e robustes dos CLPs 

• Desempenho dos PCs 

• Controle de movimento e medição sincronidados 



Processador 

Arquitetura PAC NI CompactRIO 

Processador Real-Time FPGA reconfigurável 

Módulos de E/S 

•FPGA reconfigurável para alta velocidade e E/S para temporização, sincronização, e controle 

•Processador Real-time para determinismo, operações autonomas, datalogging, e analises  

•Módulos de E/S com condicionamento de sinais para diversos sensores/atuadores 

Robustez: 

• -40 a 70 °C – faixa de operação 

• 50 g - choque, 5 g vibração 

Baixo consumo de energia 

• Alimentação de 9 a 35 VDC, 7 a 10 W 

(típico) 

FPGA 

Módulos de  E/S 



Computador Host 

(TCP/IP) 

NI PXI 

NI CompactRIO 

Chassis Ethernet determinísticos NI 9144  

EtherCAT 

Ethernet  

Sistema de monitoramento e controle distribuido 



Processo de desenvolvimento embarcado com LabVIEW 

Hardware com E/S reconfiguráveis 

Real-Time, target FPGA  

1. Desenvolvimento no host 

2. Download para o target  
3. Implemente para execução autônoma ou 

comunicar via Ethernet  com o host 



Painel solar 

Sensores de condição ambiental (intensidade da luz, temperatura) 

Algorítimo em 

LabVIEW para 

rastrear o sol 

Sistema de controle 

de movimento 

Qualidade da 

energia e sensores Monitoramento da energia (Corrente e tensão) 

Encoder 

Motor 

Demo: Ratreamento da posição do sol 



Agenda 

• Energia solar – Fundamentos 

• Medição e teste automatizado 

• Controle e monitoramento da Planta 

• Manufatura avançada 



Estudo de caso: GigaMat Technologies 

• Realizar a seleção de pastilhas de semicondutores  

baseado nas características físicas e 

• Atingir ou exeder a precisão e repetibilidade de 

equipamento de padrão industrial, mas com maior 

produtividade, flexibilidade, e fácil operação a um 

custo menor. 



Sistema de Seleção da GigaMatii 

• Usou LabVIEW para sincronizar movimento, visão, e 
instrumentação. 

• “Este projeto não teria sido economicamente viável sem o 
LabVIEW  e produtos de sincronização de visão, 
movimento, e DAQ.” 
    – Edmond Abrahamians, presidente e CEO da GigaMat 

 



Produção de células PV baseadas em silício 

Polissilício Lingote Pastilha 

Célula PV Módulos PV Planta do 

sistema 

Extração e 

refino de 

matéria prima 

Fundição e 

desenvolvim

ento do 

cristal 

Corte e 

tratamento 

Causticarão, 

revestimento 

e inserção de 

eletrodos 

Empacotamen

to e conexão 

do circuito 

Integração com 

o circuito de 

controle e 

monitoramento 



Requisitos para controle e medição em PV 

Polissilício e 

lingote 
Pastilha Célula PV Módulo PV 

Planta do 

sistema 

Tecnologias 

exigidos para 

controle e 

monitoramento 

• 

Monitoramento 

de temperatura 

• Inspeção do 

desenvolvimen

to do cristal 

• Controle de 

processo 

• 

Monitoramento 

da temperatura 

• Inspeção por 

visão de 

máquina 

• 4 pontos de 

prova 

• Tensão gerada 

• Controle de 

temperatura 

• Teste da curva 

I-V 

•Inspeção de 

micro trincas 

• Teste da 

curva I-V 

• Medição da 

isolação do 

resistor  

• Inspeção de 

micro trincas 

• Controle do 

inversor 

• Rastrear o Sol 

• Medição da 

qualidade da 

energia elétrica 



Tecnologia FPGA: Usando software para 

projetar o hardware  

Substituir o hardware customizado com software programável e lógica FPGA 

– Controle rápido  (malha PID de 1 MHz para digital, contador/temporizador, e 200 kHz 

para controle de movimento/analógico) 

– Lógica dedicada em silício para alta confiabilidade 

– Processamento de sinais (decodificação de sinais de sensores industriais) 



Demo – Introdução ao LabVIEW FPGA 

• Explore o controle de motor com 

LabVIEW FPGA 

• Principais conceitos 

– Controle do motor por PWM 

– Execução de loops paralelos em 

alta velocidade 

– Processamento de sinais de ponto 

fixo para sensores encoder 

analógico 
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