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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo da aplicação de sensores de temperatura utilizando redes de Bragg em
fibra óptica (FBG) no monitoramento térmico de um módulo fotovoltaico cuja planta em operação está conectada à
rede elétrica instalada no telhado do Escritório Verde1, prédio pertencente à Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) em Curitiba, PR. Foram instalados 20 sensores em um único módulo de uma planta e 1 sensor
medindo a temperatura ambiente. O ambiente monitorado sofre ações de intempéries como ventos, chuva, e grande
variação de temperatura ao longo do dia e das estações do ano, o que justifica a utilização dos sensores em fibra
óptica, pois, são robustos e com pequenas dimensões, praticamente imperceptíveis quando instalados externamente,
não causando, desse modo, sombreamento sobre o módulo. Além disso, eles também podem ser instalados internamente
fazendo do módulo uma estrutura inteligente. Os resultados possibilitarão a detecção de falhas e avarias no módulo,
bem como a verificação de perdas na eficiência causadas pela temperatura, onde houve registro acima de 70ºC
durante a operação.
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1.

INTRODUÇÃO

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto como fonte de calor
quanto de luz é hoje, certamente, uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios do
novo milênio. Quando se fala em energia, deve-se lembrar que o Sol é responsável pela origem de praticamente todas as
outras fontes de energia. Em outras palavras, as fontes de energia são, em última instância, derivadas da energia do Sol.
É a partir da energia do Sol que se dá a evaporação, origem do ciclo das águas, que possibilita o represamento e a
consequente geração de eletricidade (hidroeletricidade). A radiação solar também induz a circulação atmosférica em
larga escala, causando os ventos. Petróleo, carvão e gás natural foram gerados a partir de resíduos de plantas e animais
que, originalmente, obtiveram a energia necessária ao seu desenvolvimento da radiação solar (CRESESB, 2006).
As energias eólica e fotovoltaica são, atualmente, as fontes de eletricidade de maior crescimento mundial. Em
2015, sua geração anual adicional atingiu mais de 90% da demanda incremental de eletricidade. Entre 2008 e 2015, o
custo médio da energia solar fotovoltaica reduziu em quase 80% (IEA, 2016). Os avanços da tecnologia e consequentes
baixos custos de material são os responsáveis por essa redução.
Devido à importância do sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica, é imprescindível que se analise os
fatores que causam danos ou degradação do sistema. Especificamente para esse sistema, a maior preocupação é com os
módulos fotovoltaicos, pois estes são os que possuem a menor eficiência em todo o sistema quando comparado aos
demais componentes como inversores, cabos, conectores, entre outros. O fabricante do módulo fornece vários dados
referentes às especificações técnicas desempenho, assim, métodos de instalação e comportamento dos equipamentos em
condições variáveis (KYOCERA, 2008)). O problema é que estas informações são válidas para um módulo em perfeitas
condições quando novo, contudo, o real comportamento ao longo do tempo de uso não é mais o mesmo em virtude das
degradações físicas ou até mesmo daquelas que são intrínsecas aos componentes.
Os danos físicos podem ser causados por granizo, ventos ou demais intempéries. Ao longo do tempo de uso, a
dilatação térmica, ocasionada pelos ciclos de aquecimento durante o dia e a contração provocada pelo resfriamento à
noite, começa a deteriorar gradativamente as conexões, os terminais, as trilhas e as próprias células, comprometendo
significativamente a eficiência de conversão do painel (Herrmann, 2010). As células, quando fora de suas condições
originais de fabricação, tem sua resistência aumentada e, como consequência, surgem pontos muito quentes ou
diferentes níveis de aquecimento entre as células que acabam dissipando parte da energia gerada. Ao longo do tempo de
uso, a diferença de temperatura entre os diversos pontos do módulo fotovoltaico chega a ultrapassar 10°C. Por
_____________________________
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esta razão é muito importante o monitoramento da temperatura em vários pontos nos módulos, a fim de prever possíveis
falhas e garantir o máximo rendimento possível (Garcia et al., 2012).
Diversos são os métodos e tipos de sensores que podem ser aplicados para medição da temperatura dos módulos
fotovoltaicos, porém, é imprescindível evitar que os sensores façam sombreamento sobre as células, com a finalidade de
não reduzir a produção de energia. Sensores muito utilizados e já consolidados, principalmente em ambientes
industriais, são os termopares e os sensores termo resistivos como o PT100. Sensores de estado sólido também podem
ser utilizados, principalmente pela possibilidade da opção do sinal de saída para monitoramento, onde pode ser
analógico ou digital, normalmente utilizados em ambientes industriais devido a compatibilidade com demais
instrumentos e controladores. Para a aplicação fotovoltaica existe o problema do tamanho e forma de instalação desses
sensores. Na atualidade não há, comercialmente, dispositivos prontos para a instalação nos módulos, sendo necessário,
portanto, desenvolver suportes para essa fixação. A quantidade de cabos, onde cada sensor tem o seu, também contribui
para que a instalação seja mais demorada e, muitas vezes, mais onerosa. Para uma planta industrial fotovoltaica, em que
o número de módulos é consideravelmente grande, pode ser inviável a utilização desses tipos de sensores quando se
deseja monitorar todos os módulos. São mais adequados para medições pontuais.
A fim de suprir essa necessidade é possível utilizar o método por imagens com câmeras termográficas que
mostram o gradiente de temperatura na superfície do módulo fotovoltaico. A vantagem desse método é a possibilidade
de adquirir a temperatura de qualquer ponto do módulo, porém, sua aplicação é mais utilizada para manutenções
preditivas, pois, assim como na utilização de sensores termo resistivos, não é praticável em um monitoramento em
tempo real em plantas industriais.
O presente trabalho apresenta uma tecnologia para medição de temperatura razoavelmente nova a ser aplicada em
módulos fotovoltaicos operando em uma planta real, conectada à rede elétrica da concessionária de energia elétrica,
onde o sistema está exposto a diversos fatores ambientais. Serão utilizadas as redes de Bragg em fibra óptica (FBG)
como sensor de temperatura, monitorando simultaneamente 21 pontos fixos ao longo de um módulo fotovoltaico. Este
tipo de sensor é multiplexado, onde todos os sensores são inseridos em um mesmo segmento de fibra óptica, com
poucos metros de comprimento no caso em estudo, todavia, podem ser aplicados em grandes distâncias na ordem de
quilômetros, e em ambientes sujeitos a interferências eletromagnéticas, apresentando baixa atenuação no sinal,
aproximadamente 0,2dB/km, e imunidade a uma variedade de agentes químicos devido a sua composição (Sílica SiO2). O sensor FBG é promissor pela sua ampla área de aplicação e tamanho reduzido, constituindo uma smart
structure junto ao equipamento analisado. Este tipo de sensor já é utilizado há décadas em diversas aplicações em
monitoramento de temperatura como em hidro geradores, trocadores de calor, motores de indução, entre outras. (Sousa
et al., 2011).
1.1. Características das Redes de Bragg em Fibra Óptica - FBG
Uma rede de Bragg em fibra óptica (FBG) é uma alteração periódica do índice de refração no núcleo de uma fibra.
Para um pequeno intervalo de comprimentos de onda, em torno do comprimento de onda de Bragg (λB), uma porção da
luz é refletida pela rede. Ao provocar variação em parâmetro físico, tal como em temperatura ou deformação sobre a
FBG, ocorre um desvio no λB, correlacionado àquela variação física. Neste trabalho, foram utilizadas FBGs
uniformes (Período e índice de refração uniforme). De acordo com a lei de Bragg, dada pela Eq. (1), o espectro refletido
é centralizado próximo ao comprimento de onda de Bragg (λB) (OTHONOS; KALLI, KASHYAP, 1999):

λB = 2neffΛ

(1)

onde, neff é o índice efetivo de refração do núcleo da fibra e Λ é o período de modulação do índice de refração. A Eq.
(1), também conhecida como comprimento de onda de reflexão de Bragg, determina o comprimento de onda de pico da
componente espectral de banda estreita refletida por cada FBG gravada ao longo da fibra óptica. A Eq. (1) também
mostra que o comprimento de onda de Bragg é uma função de Λ e neff. Assim, pode-se concluir que uma deformação
longitudinal, em virtude de uma força externa, pode alterar tanto o Λ como neff, a última pelo efeito fotoelástico e o
primeiro pelo aumento do período da rede. Igualmente, a variação de temperatura também pode alterar ambos os
parâmetros através da dilatação térmica e do efeito termo-óptico, respectivamente, conforme Eq. (2) (OTHONOS;
KALLI, KASHYAP, 1999):

(2)
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O segundo termo da equação representa o efeito da temperatura (T) na fibra ótica. O deslocamento no comprimento
de onda de Bragg, devido à expansão térmica, resulta da modificação no espaçamento da rede e mudança do índice de
refração. Esse deslocamento, para uma variação de temperatura ΔT, pode ser escrita pela Eq. (3) (OTHONOS; KALLI,
KASHYAP, 1999):
(3)

Os coeficientes foto-elástico e termo-ótico, presentes na Eq. (2), para a sílica empregada na produção das fibras,
determinam que as características das redes de Bragg sejam afetadas, quer pela aplicação de tensão mecânica, quer pela
temperatura, respectivamente. Isso torna as redes de Bragg em elementos sensores para essas grandezas, podendo ser
incorporados facilmente a enlaces em fibra óptica. A Fig. 1 mostra a caracterização de um sensor térmico FBG. A
mesma figura apresenta a variação do comprimento de onda da rede de Bragg em função da variação da temperatura.
Na Fig.1a, podemos obter a razão entre a variação no comprimento de onda (ΔλB) e a correspondente variação de
temperatura (ΔT), resultando na sensibilidade das FBGs, normalmente apresentada em pm/°C.

(a)

(b)

Figura 1- a) Gráfico de Comprimento de onda de Bragg x Temperatura, b) Espectro de reflexão da luz
Fonte: Adaptado de Othonos (1999)
A Fig. 1b representa o espectro da luz do mesmo sensor FBG da Fig. 1a, mostrando o espectro da fonte óptica,
o espectro de transmissão da luz e também o espectro de reflexão da luz, este último é o monitorado nos sensores
instalados no módulo fotovoltaico deste trabalho.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o estudo em questão foram utilizadas FBGs uniforme, todas produzidas no Laboratório de Fotônica (FOTON)
da UTFPR-Curitiba, com a técnica de exposição laser diretamente sobre máscara de fase. Usou-se fibra óptica de sílica,
monomodo padrão de telecomunicações (SMF G-652). Foram gravados, em um mesmo segmento de fibra, 21 sensores
para serem aplicados na instrumentação do módulo fotovoltaico, onde daqueles sensores, 20 foram fixados na parte
posterior do módulo e 1 sensor montado externamente ao módulo para medição da temperatura ambiente.
Na produção das redes de Bragg utilizou-se máscaras de fase (IBSEN PHOTONICS®) com diferentes períodos
usando o Laser Excímero ArF Xantus Coherent® em 193nm, com um tempo de exposição de 2 minutos, energia de
1,5mJ/pulso e taxa de repetição de 250 Hz.
Para todas as FBGs foram armazenados os espectros em reflexão a partir de um analisador de espectro óptico
(OSA) YOKOGAWA® AQ6375B que mede longos comprimentos de onda na faixa de 1200 a 2400 nm, e um
interrogador de redes de Bragg IBSEN® I-MON 512E-USB2. Após a produção de todos os sensores e caracterização
espectral do conjunto, a fibra óptica com as 21 FBGs foi encapsulada com um tubo flexível produzido em elastômero de
poliéster termoplástico, conhecido como Hytrel®, totalizando um segmento com 6,8 m de comprimento. A Fig. 2
apresenta o cordão óptico com conector FC-PC, necessário para a conexão do seguimento de fibra, com os sensores no
instrumento de medição.
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Figura 2- Fibra óptica encapsulada com elastômero de poliéster termoplástico
Fonte: Os Autores (2017)
O tubo capilar elastomérico utilizado no encapsulamento foi o FT900SM, fornecido pela THORLABS®, com
900µm de diâmetro externo e 500µm de diâmetro interno. A fibra óptica padrão apresenta diâmetro com recobrimento
primário (acrilato) de 250µm, dessa forma, a inserção da fibra no encapsulamento é facilitada, e com a folga nas
dimensões, a fibra não sofrerá deformação com a dilatação do encapsulamento. A tensão de ruptura do encapsulamento
é de 44MPa. A temperatura de fusão deste é de aproximadamente 203ºC, o que permite sua aplicação em módulos
fotovoltaicos. As duas extremidades do encapsulamento foram vedadas para não haver a entrada de umidade, ficando
somente ar confinado entre o tubo de encapsulamento e a fibra óptica.
Para a aquisição dos dados utilizou-se o interrogador IBSEN® I-MON 512E-USB2 e para a caracterização dos
sensores o banho térmico LAUDA® ECO GOLD RE415. Para a calibração, o software utilizado para aquisição dos
dados e manipulação destes não é de uso comercial e foi desenvolvido pela UTFPR para essa finalidade, contudo, há
comercialmente diversos sistemas de aquisição de sinal de sensor FBG. Aquele software, após parametrizado pelo
usuário, controla automaticamente o processo de caracterização dos sensores, tendo interface e controle do interrogador
e do banho térmico durante o teste. Com a finalidade de obter o tempo de resposta à temperatura dos sensores
encapsulados foram repetidos cinco vezes um mesmo procedimento para minimizar o erro nas leituras. Para o teste da
fibra encapsulada utilizou-se somente um sensor dos 21 existentes. A temperatura ambiente era de 22ºC e a temperatura
do banho térmico ajustada em 40ºC. O procedimento consistiu em mergulhar o sensor no banho térmico monitorando
simultaneamente via software o tempo e a variação no comprimento de onda até sua estabilização na nova temperatura.
A Fig. 3 mostra a sistema de caracterização dos sensores. Através do laptop são feitas as aquisições de tempo e
comprimento de onda. Na mesma figura ainda pode ser visto o cabo óptico ligado ao interrogador levando a FBG ao
banho térmico.

Figura 3- Sistema de monitoramento e caracterização das FBGs.
Fonte: Os Autores (2017)
Após a realização dos testes para obtenção do tempo de resposta à temperatura do sensor foi realizada a
caracterização da rede para determinação da sensibilidade deste, aplicando o mesmo sistema.
O procedimento para caracterizar os sensores foi realizado da seguinte forma: 5 patamares de temperatura com
variação de 10ºC, no intervalo entre 10ºC e 60ºC. Repetiu-se cinco vezes o procedimento. Cada patamar de temperatura
apresentava duração aproximada de 12 minutos; no ciclo de aquecimento a transição térmica durava aproximadamente
3 minutos e na fase de resfriamento 10 minutos. Em cada patamar térmico a aquisição de dados (comprimentos de
onda) foi feita em taxa de 1 Hz, depois calculada a média para o comprimento de onda. O processo foi repetido para
todos os patamares. Na seção 3 é a apresentada a Tab. 1a, a qual reúne os dados processados, resultantes das aquisições
descritas para os comprimentos de onda de Bragg, e a Tab. 1b mostra a sensibilidade do sensor.
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Após a realização dos testes de tempo de resposta e da calibração os sensores foram instalados na parte traseira do
painel fotovoltaico KYOCERA® KD210GX-LP. A fixação da fibra foi feita com Etil cianoacrilato LOCTITE® 495
ADESIVO INSTANTÂNEO e silicone para reforçar a aderência. Os pontos da fibra onde os sensores estão localizados
foram fixados de forma a maximizar o contato com o módulo, a fim de garantir correta medição da temperatura naquele
ponto da superfície. A Fig. 4 mostra a posição dos sensores e o segmento de fibra óptica na parte traseira do módulo
fotovoltaico.

Figura 4- Dimensões do módulo e posição dos sensores na parte traseira do módulo fotovoltaico.
Fonte: Os Autores (2017)
Na Fig. 5a é possível verificar a localização do módulo fotovoltaico instrumentado dentro da planta e em Fig. 5b o
segmento de fibra encapsulada com os sensores colados na parte traseira do painel. No procedimento de colagem foi
tomado o cuidado de não utilizar cola sobre o sensor. Foram feitos dois pontos de fixação na fibra com o sensor ao
centro. Tal procedimento garante que o adesivo não interfira na dissipação ou propagação de temperatura.

(a)

(b)

(c)

Figura 5- a) Módulo monitorado, b) Enlace de fibra óptica, c) detalhe de fixação do sensor.
Fonte: Os Autores (2017)
Após realizada a instrumentação do módulo, a fibra óptica com os sensores foi emendada em um trecho de fibra
monomodo para uso externo. Dessa forma, o conjunto de sensores pode ser lido pelo interrogador instalado dentro do
Escritório Verde, em uma sala em que foi montado um armário metálico para armazenamento dos equipamentos de
medição. Dentro desse armário constam: um interrogador IBSEN® I-MON 512E-USB2, um computador notebook
Positivo® com processador Intel Celeron® e sistema operacional Windows 7, ponto de rede ethernet e ponto de tomada
127Vca. A fibra óptica lançada foi conectorizada com o conector FC/PC para conexão no interrogador. A Fig. 6 mostra
o armário metálico e o detalhamento do sistema de monitoramento de temperatura.

(a)

(b)

(c)

Figura 6- a) Painel, b) Equipamentos internos no painel, c) sistema de monitoramento de temperatura.
Fonte: Os Autores (2017)
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A aquisição dos dados iniciou no mês de agosto de 2017 e foi realizada diariamente a cada 30 segundos
durante 3 meses. Os dados foram lidos e registrados pelo software I_MON_Ext_Evaluation_4.0.vi, desenvolvido
pelo mesmo fabricante do interrogador. Os valores em comprimento de onda (nm) de cada sensor, como mostrado,
apresentam correlação linear com a temperatura na região de cada sensor. Com o auxílio do software Microsoft
Excel realizou-se as operações de conversão de comprimento de onda em temperatura, bem como as médias. Para o
monitoramento e controle foi empregado o software Team Viewer, disponível com licença gratuita, possibilitando o
acesso remoto a partir de outros computadores via internet, não sendo necessário, portanto, estar presente no local
da instalação.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para conhecer o impacto do encapsulamento na sensibilidade do sensor foram realizadas diversas medições de
comprimento de onda por intermédio do banho térmico e do interrogador I-MON com a finalidade de verificar o tempo
de resposta à variação de temperatura e calibrar os sensores para obter medição correta. Após calibração, os sensores
foram montados no módulo em operação e iniciou-se o monitoramento da temperatura.
3.1. Tempo de resposta
Os tempos de resposta à temperatura da fibra encapsulada são mostrados na Fig. 7. A figura aponta o intervalo de
tempo para a fibra passar da temperatura ambiente (22ºC) até 40ºC ao ser mergulhado no banho térmico. Por definição,
o tempo de resposta consiste do intervalo compreendido entre 10% e 90% da variação máxima no comprimento de
onda. A Fig. 7 mostra aquela transição e também os correspondentes comprimentos de onda nos limites do intervalo
considerado.

Figura 7- Gráfico de tempo de resposta à temperatura
Fonte: Os Autores (2017)
Ao subtrair o tempo final e inicial foi encontrado o valor de 1,57 s de tempo de resposta à variação de
14,08°C, ou seja, 111,5 ms/°C. É preciso registrar que para essa ação deve-se considerar o comportamento do
gráfico praticamente uma reta nesse intervalo, o que é um valor aceitável para a aplicação em módulos
fotovoltaicos, onde a temperatura não terá variações em intervalos menores que este tempo de resposta.
3.2. Parâmetros de calibração
A sensibilidade foi calculada pela média dos comprimentos de onda de Bragg por patamar de temperatura e são
mostrados nas Tab. 1a e Tab. 1b. A sensibilidade para a fibra encapsulada, empregando valores de temperatura
estabilizados, foi de aproximadamente 10pm/ºC e com uma incerteza de 0,04330%.
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Tabela 1 – a) Média dos comprimentos de onda de Bragg, b) Média das sensibilidades em pm/°C
Fonte: Os Autores (2017)

(a)
(b)
O comportamento dos sensores em redes de Bragg é praticamente linear, o que se confirmou na calibração,
conforme Fig. 8.

Figura 8- Gráfico de Comprimento de onda de Bragg x Temperatura
Fonte: Os Autores (2017)
Baseado nesta linearidade do sensor calibrado, é possível considerar a mesma para os demais sensores. Para
confirmação dos comprimentos de onda de Bragg de todos os sensores, além de calculado, foi gerado o espectro da rede
dos 21 sensores através do software de interrogação já citado, medindo o pico de cada um, todos na mesma temperatura,
conforme Fig. 9.

Figura 9- Espectro de 21 sensores FBG à 16°C
Fonte: Os Autores (2017)
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Tendo esses valores de pico como referência, após a coleta dos dados, basta convertê-los para se obter a temperatura
medida, utilizado o valor encontrado de 10pm/°C como referência.
3.3. Monitoramento e resultados
Os sensores, após montados no módulo, e todo o sistema de monitoramento pronto no Escritório Verde, conforme já
detalhado na seção 2, iniciaram o monitoramento de temperatura em tempo real. A Fig. 10 e a Tab. 2 mostram a média
de alguns valores de comprimento de onda de Bragg e temperatura, medidos pelos sensores FBG na data de 08 de
setembro de 2017, no período de um dia (Fig. 10) e de alguns intervalos de tempo (Tab. 2). Esta data foi escolhida
devido à grande variação de temperatura que ocorreu durante este dia. Para melhor visualização dos resultados, foram
escolhidos seis pontos de amostragem no módulo, um em cada canto do módulo, e dois centrais, a fim de se ter um uma
noção geral do comportamento do módulo, porém todos os 21 pontos são monitorados e serão apresentados em um
trabalho posterior. O erro do instrumento de medição é de 0,5pm, ou seja, 0,05°C.

Figura 10- Temperatura medida por 5 sensores ao longo do dia 08/09/2017
Fonte: Os Autores (2017)
Na Fig. 10 é mostrada a variação da temperatura durante o dia 08 de setembro de 2017, no intervalo de 1:00h às
23:59h. As medições de temperatura foram realizadas a cada 30 segundos, porém para representação no gráfico da Fig.
10, foi transposto em segmentos de reta a cada 1 hora para melhor visualização. A variação de temperatura de cada
ponto não se comporta da mesma forma. Está evidente que as maiores temperaturas coincidem com o período em que o
módulo fotovoltaico está produzindo energia elétrica. É visível que antes das 7:00h e depois das 18:00h a temperatura
não sofre grandes variações e se mantém mais constante (temperatura ambiente) contudo, nos demais intervalos, além
da temperatura ser mais elevada, há vários pontos em que há picos e oscilação da temperatura, causados por diversos
motivos como a exposição ao vento, sombreamentos causados por nuvens, à maior circulação de corrente elétrica nos
períodos de maior radiação, etc. A análise mais pontual da temperatura é mostrada na Tab. 2.
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Tabela 2 – Relação de temperaturas e comprimentos de onda de Bragg medidos no módulo fotovoltaico
Fonte: Os Autores (2017)

É possível observar que nessa data, durante os seis intervalos de tempo analisados e mostrados na Tab. 2, as
temperaturas medidas, inclusive no ponto 21 que mede a temperatura ambiente, mostram a eficácia deste tipo de
sensoriamento. É visível também a variação de temperatura que o módulo fotovoltaico sofre, onde alguns pontos
chegam a variar mais de 50°C durante o mesmo dia, principalmente no ponto 16, devido ao aumento da temperatura
ambiente e ao aquecimento causado pela circulação de corrente elétrica nos horários de produção. Neste ponto é
registrada uma temperatura média de 13,44°C entre 01:00h e 01:30h e 73,16°C entre 12:00h e 12:30h. É mostrado
também que, dentro de um mesmo período de tempo, a temperatura entre os pontos monitorados tem uma variação
entre elas, ou seja, o módulo não tem a mesma temperatura em todos os pontos, o que pode ser causado por diversos
motivos, entre eles, a condição física da célula fotovoltaica. Uma grande variação foi registrada entre o ponto 5 e o
ponto 16, em que a diferença de temperatura entre eles, no intervalo das 12:00h e 12:30h, ultrapassou 30°C. O ponto 5
destoou dos demais em todos os horários, e poderá ser objeto de uma análise mais detalhada para descoberta do motivo
dessa grande variação de temperatura, onde pode ter sido causada por problemas de fixação da fibra no módulo,
condições internas ao encapsulamento do sensor ou até mesmo problemas intrínsecos na célula fotovoltaica, pois de
acordo com Herrmann [2010], após vários ciclos de temperatura, a ruptura dos conectores celulares é o fator dominante
na degradação do módulo, justificando a menor temperatura nestes pontos em relação às células sem ruptura.
4.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentada a implementação, caracterização, calibração e aplicação de sensores de temperatura
em fibra óptica, neste caso FBG, para monitoramento de temperatura em um módulo fotovoltaico em operação. A
aplicação se demostrou robusta e eficaz, onde os sensores instalados permaneceram em funcionamento desde a
instalação até a presente data deste trabalho. Durante todo esse período os sensores resistiram aos efeitos dos
intempéries como: umidade, ventos, calor, sujeira, etc. Uma grande vantagem desse tipo de sensoriamento é justamente
a referida robustez e a não interferência por efeitos magnéticos, pois a fibra óptica é feita de sílica e transmite luz,
diferente de qualquer outro sensor elétrico. O tamanho compacto dos sensores e a forma de aplicação na parte posterior
do módulo os tornaram imperceptíveis, contribuindo para estética do ambiente. Em virtude de os sensores estarem
dentro de uma fibra cuja espessura está ordem de micrometros, existe a possibilidade dessa fibra ser montada dentro do
módulo fotovoltaico, ou seja, os módulos já seriam fabricados com dispositivos de monitoramento de temperatura
intrínsecos.
Referente à temperatura do módulo ficou comprovada a grande variação desta durante as horas de um dia, onde foi
possível observar diferenças de temperaturas maiores que 50°C em um mesmo dia, o que pode ter sido ocasionado pela
variação da temperatura ambiente e pela circulação de corrente elétrica durante a produção de energia. Também foram
registradas temperaturas diferentes entre os diversos pontos do módulo, o que pode ser ocasionado por diversos fatores
como: degradação das células, defeitos de fabricação, ou outros defeitos. Estes dados medidos possibilitarão a análise
futura não só de defeitos como também do efeito da temperatura na eficiência do módulo fotovoltaico. A medição de
temperatura ambiente é, do mesmo modo, útil para que se calcule o ΔT.
Outro ponto positivo que destacamos nesse trabalho foi a possibilidade de monitoramento e controle remoto do
sistema, onde um ou mais usuários puderam ter acesso a qualquer hora do dia e também simultaneamente.
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THERMAL MONITORING OF PHOTOVOLTAIC MODULE USING OPTICAL FIBER BRAGG
GRATINGS
Abstract: This paper presents a study of the application of temperature sensors using Fiber Bragg Gratings (FBG) in a
thermal monitoring of a photovoltaic module, of a plant in operation connected in an electric grid installed on the roof
of the Green Office at Federal University of Technology - Paraná (UTFPR) in Curitiba, PR. Twenty sensors were
installed in a single photovoltaic module of a plant and one sensor was installed outside the module, measuring the
room temperature. The monitored environment suffers from weather conditions such as wind, rain and great variation
of temperature throughout the day and the seasons, that is the reason the fiber optic sensors were used, because they
are robust and have very small size, practically imperceptible when installed externally, causing no shading on the
module. In addition, they may be also installed internally making the module a smart structure. The results will allow
the detection of faults and defects of the module, as well as being useful for checking efficiency losses caused by
temperature, where there was a register above 70ºC during the operation.
Key words: Thermal monitoring, Fiber optic sensors, Photovoltaic panel

