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Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

projeto de automação que realiza o teste de eletroluminescência 

de células solares fotovoltáicas no processo produtivo de um 

painel fotovoltaico. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O teste de eletroluminescência consiste na aplicação de 
tensão e corrente no módulo para provocar a emissão luminosa 
proveniente da célula fotovoltaica na faixa do infravermelho 
[1]. Em seguida, o módulo fotovoltaico é fotografado com 
uma câmera CCD utilizando um filtro IR850. Este 
procedimento permite a identificação de micro-fissuras nas 
células, bem como outros defeitos de fabricação, que não são 
visíveis em uma inspeção visual direta do módulo [2]. 

Para permitir uma análise mais detalhada sobre uma região 
específica do módulo, por exemplo, uma única célula, será 
necessário posicionar a câmera na região desejada e fazer a 
focalização da câmera sobre ela. Para implementar este 
recurso também foram adquiridos uma objetiva motorizada e 
os componentes para a montagem de um posicionador XY 
para movimentar a câmera CCD. Entretanto, para o controle 
XY ainda será necessário desenvolver uma interface adequada 
que permita ao operador posicionar a câmera sobre a região 
desejada. Portanto, o objetivo deste projeto é desenvolver uma 
interface para computador que possibilite este controle. 

II. O PROJETO 

A linguagem de programação usada foi a do software 
LabVIEW® da National Instruments com a programação 
gráfica mostrado na figura 1. 

A interface usada para acionamento de hardware no 
LabVIEW® foi a porta paralela do próprio computador se 
valendo de uma aquisição de componentes de hardware 
previamente adquiridos pelo CTI (placa de controle para porta 
paralela, fonte, driver de motor de passo e motor de passo) [3] 
[4]. Estes componentes integram kits comumente encontrados 
no mercado de automação de CNCs e mesas XY/XYZ com 
integração de softwares como os da série MACH da 

Newfangled Solutions, por exemplo. A seguir segue a câmara 
do teste de eletroiluminescência com os movimentos 
destacados do posicionador da câmera CCD. 

A seguir tem-se na figura 1 a câmera responsável pelas 
imagens e, na figura 2, a câmara escura onde são feitos os 
ensaios. 

 

Fig. 1. Câmera CCD do sistema de testes de eletroluminescência. 

Fornecedor: Endeas, Finlândia 

 

Fig. 2. Câmara escura (túnel) no Laboratório de Energia Fotovoltaica do 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI/MCTI. As setas 
sobrepostas indicam o movimento a ser realizado pela automação da câmera 

da fig 1. Fornecedor: Minitec, Alemanha. O painel sob análise fica dentro da 

câmara  
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As figuras 3 mostra o software na linguagem gráfica de 
programação do LabVIEW® , a figura 4 a interface de 
interação com o usuário e a figura 5 o hardware para um 
motor. 

 

Fig. 3. Programa LabVIEW® para um motor  

 

 

Fig. 4. Painel LabVIEW® para entrada de valores e controle  

 

 

Fig. 5. Bancada de testes, da esquerda para a direita: interface para porta 

paralela, driver do motor de passo, motor de passo  

A movimentação dos motores é mostrada pelas setas da 
figura 2 são fornecidas em quantidade de passos. Esta 
quantidade representa um deslocamento linear da câmera 
sobre o painel em avaliação. O algoritmo ilustrado pela figura 
4 calcula a quantidade de passos pela diferença vetorial entre a 
coordenada final com a coordenada inicial. Em seguida 
aciona, via porta paralela, os respectivos motores com a 
quantidade de pulsos calculada. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente, novembro/2016, o projeto opera com 2 (dois) 
motores e está em fase de integração com o sistema 

eletromecânico para depuração e refinamento de software para 
usabilidade. 
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