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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma comparação entre resultados computacionais, obtidos

através do "software" EnergyPlus e experimentais do comportamento térmico de um ambiente

condicionado e não condicionado. Para tanto, monitoraram-se os dados climáticos de radiação,

velocidade do vento e temperatura, no período de 11 a 20 de janeiro de 2002 e produziu-se um

arquivo climático. Simultaneamente, fez-se a aquisição das temperaturas de uma sala-teste,

localizada no terceiro pavimento de um prédio na cidade de Porto Alegre, bem como das salas

adjacentes.

As temperaturas do ar de insuflamento e de retorno dos condicionadores de ar,

localizados na sala-teste, foram medidas durante o dia, em seis dias do período de

monitoramento. Mediu-se também a velocidade do ar de retorno e determinou-se a potência

sensível de refrigeração. Os ganhos de calor interno da sala também foram medidos e utilizaram-

se as formulações apresentadas pela ASHRAE, 2001, para determiná-los em relação às pessoas e

à infiltração. Tais dados foram declarados ao programa como variáveis de entrada. As

simulações do comportamento térmico da sala-teste foram implementadas informando-se ao

programa a temperatura das salas ou os coeficientes de uma equação representativa das mesmas.

Por considerar que a primeira representava melhor as condições térmicas das salas contíguas,

utilizou-se esta modalidade para análise.

As simulações foram conduzidas, alterando-se opções fornecidas pelo programa: modelo

de céu isotrópico e anisotrópico, coeficiente de convecção simples e detalhado. Os resultados da

carga térmica e temperatura ambiente da sala-teste obtidos nas simulações foram comparados

com os dados experimentais do período de monitoramento. A melhor concordância foi obtida

para o modelo anisotrópico, coeficiente de convecção detalhado. Constatou-se uma grande

discrepância entre as cargas térmicas, para o modelo de convecção simples. Assim, conclui-se

que o "software" EnergyPlus representa bem o comportamento térmico de uma edificação

"termicamente pesada" para coeficiente de convecção detalhado, necessitando pesquisa para as

demais edificações.
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ABSTRAT

"Comparison between Experimental and Computational Results of the Thermal Behaviour

of an Environment"

This work presents a comparison between computational results, obtained through the use

of the software EnergyPlus, and experimental results of the thermal behavior of an air-

conditioned and non-air-conditioned environment. In order to do that, climatic data on radiation,

wind speed and temperature were monitored in the period between the 11th and 20th  of January

2002 and a climatic file was created. Simultaneously, the temperatures of a test-room, situated on

the 3rd floor of a building in the town of Porto Alegre, were collected as well as the temperatures

of the adjoining rooms.

The suply and return temperatures of the air conditioners, situated in the test-room, were

measured during the day, in 6 days of the monitoring period. In addition, the return air speed was

measured and the refrigeration sensitive capacity determined. The internal heat gains of the room

were also measured and the formulations presented by ASHRAE, 2001, were used to determine

them with regard to people and infiltration. Such data were declared to the program as input

variables. The simulations of the thermal behaviour of the test-room were implemented by

giving the program the temperature of the room or their representative equations coefficients.

Because the first one was considered to be a better representation of the thermal conditions of the

adjoining rooms, that mode was used for analysis.

Simulations were conducted varying the program options: isotropic and anisotropic sky

model, simple and detailed convection coefficient. The results of the thermal load and the

environmental temperature of the test-room obtained in the simulations were compared with the

experimental data of the monitoring period. The best agreement was obtained in the anisotropic

model, detailed convection coefficient and measured climatic file. A significant discrepancy was

found between the thermal loads for the simple convection model. Thus, one can conclude that

the software EnergyPlus is a good representation of the thermal behaviour of a thermally heavy

construction for detailed convection coefficient, needing further research for other types of

buildings.
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Introdução 1

1. INTRODUÇÃO

Frente a recente Lei Federal 10295 de 17/10/2001, sobre conservação e uso racional de

energia, cada vez mais auditorias energéticas são necessárias e impõem-se atitudes concretas a

serem tomadas a partir das conclusões levantadas. Sabe-se da falta de recursos financeiros ou

disposição política de investir em novas alternativas de produção de energia que possam vir a

suprir a demanda nacional atual. Além disso, é importante destacar o impacto ambiental que

certas formas de  criação de energia produzem ao ecossistema. Não é mais possível que se tenha

uma consciência local, pois atitudes individuais geram conseqüências globais. Aos poucos, com

maior ou menor velocidade, os países vão tomando consciência. Neste contexto, em que é

necessário ter ar limpo e energia para todos, cresce a preocupação com o meio ambiente e a

responsabilidade daqueles que o poluem. Afora estas questões ambientais, têm-se as questões

econômicas e de bem-estar que implicam ter um ambiente em condições de conforto

economicamente viáveis.

A questão da economia de energia e do conforto no ambiente de trabalho e em casa,

aliados, ainda,  à necessidade de ações que impliquem menor impacto ambiental possível, torna

absolutamente necessárias atitudes conjuntas de profissionais de diversas áreas visando atacar

estas questões.

Neste cenário, muitos estudos têm sido realizados buscando economia de energia,

conforto térmico e minimização do impacto ambiental. Naturalmente estes estudos, em suas

conclusões, propõem sugestões, tais como novas propostas ou alterações de normas, novas

tecnologias e outras. 

Portanto, a importância de manter o homem em condições de conforto térmico, que lhe

proporcione saúde, bem-estar e eficiência no trabalho, faz com que o comportamento de

ambientes climatizados artificialmente, ou não, sejam avaliados. A insuficiência de energia

elétrica disponível exige  o controle do consumo de energia e conseqüentemente sua análise.

Muitos trabalhos têm mostrado que a carga térmica  contribui de forma expressiva no

consumo de energia.

A necessidade de economizar energia, de possibilitar conforto térmico e de evitar

prejuízo ao meio ambiente,  somada à  dificuldade de determinar a carga térmica de um prédio,

em função das variáveis envolvidas, tem feito com que cada vez mais sejam utilizados

programas computacionais para simulações térmicas e energéticas de prédios.
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1.1. MOTIVAÇÃO

Para avaliar as condições de conforto térmico e o desempenho energético de edificações,

utilizam-se hoje em dia, principalmente simulações termoenergéticas.

O procedimento básico da simulação caracteriza-se por reproduzir um caso real através

de um modelo que permite avaliar o comportamento térmico quando submetido a diferentes

condições tais como alterações dos fatores ambientais, características dos materiais do envoltório

do prédio bem como os fatores internos como pessoas, lâmpadas e equipamentos. A facilidade

na manipulação destas variáveis, o baixo custo e o tempo de processamento também contribuem

para uma maior utilização de simulações computacionais.

Frente à necessidade de se utilizar cada vez mais "softwares" para simulação de

ambientes, muitos programas computacionais nacionais e internacionais têm sido desenvolvidos,

alguns de fácil emprego; e outros mais elaborados, cuja finalidade é sua utilização em pesquisas.

Diante de uma variedade enorme de softwares, tem-se, às vezes, chegado a resultados

controversos, quando uma mesma situação é avaliada por diferentes ferramentas.

Kusuda et al., 1981, compararam temperaturas e cargas térmicas medidas e simuladas

pelos programas NBSLD, DOE-2 e BLAST-2. Observaram que as temperaturas e a soma das

cargas sensíveis horárias simuladas são geralmente maiores que as medidas. Kusuda e Bean,

1981, compararam resultados simulados com medidos e encontraram uma grande diferença que é

atribuída à carga latente liberada pelo concreto. Judkoff, 1985, comparou resultados medidos

com simulados pelos programas SERIRES-1.0, BLAST-3.0 e DOE-2.1A com o objetivo de

identificar as razões das grandes diferenças apresentadas. Comentam que quando os problemas

foram corrigidos os programas obtiveram razoável concordância. Akutsu e Vittorino, 1991, na

proposta de procedimentos para avaliação do desempenho térmico de edificações condicionadas

e não condicionadas, recomendam que o "software", para o cálculo da carga térmica de

condicionamento que determina a temperatura e o fluxo de calor, seja submetido a um teste de

validação. Rauber et al., 1993, realizaram simulações com diversos programas computacionais e

as diferenças entre eles são discrepantes. Yik et al., 1995, compararam resultados simulados com

o modelo simplificado de transferência de calor e massa. Consideram que houve uma boa

concordância. Eppel e Lomas, 1995, compararam resultados simulados com resultados medidos

num teste de validação dos programas ESP-r, SERI-RES e HTB-2 encontrando diferenças de 0,3
oC, 1,5 oC e 2,9 oC. Consideram os dois primeiros resultados excelentes e classificam o último

também como uma boa concordância. Guyon et al., 1999, com a finalidade de validar os

programas APA, AxBu, K6, ICE, M2M, KST, SP e SW compararam resultados simulados com
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medidos. Constataram que na maioria dos casos os programas superestimaram a temperatura do

ar. Pedrini, 1997, fez a análise termoenergética de um prédio e constatou que os resultados da

carga térmica divergem consideravelmente dos resultados experimentais. Larsen et al, 2001,

compararam resultados simulados com o software SIMEDIF com resultados medidos e afirmam

que há uma boa concordância, pois a diferença é de aproximadamente 1 oC. Hernandez et al.,

2001, compararam resultados simulados por vários "softwares" com dados medidos e concluíram

que se poderia chegar a diferentes conclusões a respeito de conforto térmico, em função dos

diferentes resultados dos “sofwares” utilizados.

Diante dos resultados contraditórios encontrados pelos diversos autores, surgiu a

necessidade de avaliar a potencialidade e as limitações do programa EnergyPlus, frente a

condições climáticas nacionais, pois decidiu-se utilizá-lo em simulações termoenergéticas e

dimensionamento de sistemas de ar condicionado.

Atualmente, mais duas dissertações de mestrado estão sendo desenvolvidas no

Laboratório de Vapor e Refrigeração (GESTE/DEMEC), utilizando o programa EnergyPlus.

Uma que avalia o conforto térmico em casas populares, e a outra que faz uma análise térmica de

uma sala cirúrgica hospitalar.

O  EnergyPlus é um programa distribuído pelo Departamento de Energia dos Estados

Unidos desenvolvido para simulação de carga térmica e análise energética, criado a partir dos

programas BLAST (Building Loads Analysis and Thermodynamics) e DOE-2. A escolha deste

programa para simulação implica a necessidade de confrontar a resposta computacional com

resultados experimentais obtidos em ambientes nacionais.

O presente trabalho se propõe a comparar os resultados computacionais, obtidos através

do EnergyPlus, com resultados experimentais da temperatura de um ambiente não climatizado e

a carga térmica com a potência de refrigeração do mesmo ambiente condicionado.

1.2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

É evidente a necessidade de se analisar o desempenho térmico de uma edificação sendo

esta climatizada ou não, buscando otimizar o consumo energético e, ao mesmo tempo,

proporcionar conforto às pessoas.

O surgimento de ferramentas para simulação térmica de edificações, baseadas no

Princípio da Conservação da Energia, possibilitou não somente a previsão da energia associada

com a climatização dos ambientes como também das condições ambientais resultantes. A

maioria das simulações de edificações está baseada num modelo chamado monozona. Neste
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modelo, a edificação é dividida num número de regiões finitas. Estas regiões representam

volume de ar, elementos construtivos e componentes de equipamentos de climatização. O

volume de ar é caracterizado por uma única temperatura, pressão e concentração de referência

[Schneider, 2000].

Na realização das simulações, neste trabalho, será utilizada a ferramenta EnergyPlus,

cujos resultados serão comparados com resultados experimentais.

Os ensaios foram realizados na sala de estudos do Laboratório de Vapor e Refrigeração,

denominada durante este trabalho, sala-teste.

A sala-teste está localizada no prédio Instituto Parobé no centro de Porto Alegre, figura

1.1, onde funciona hoje o Departamento de Engenharia Mecânica e o Programa de Pós-

Graduação em nível de Mestrado e Doutorado em Engenharia Mecânica da Universidade Federal

do Rio Grande do Sul. O prédio foi construído entre os anos de 1925 e 1928 com projeto de

autoria de Chrétien Hoogenstraten e faz parte de um conjunto de prédios que constituem o

patrimônio histórico e cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente, ali

funcionava uma escola técnica de nível médio que formava mestres e contra mestres nas áreas de

construções mecânicas, trabalhos em madeira, artes do edifício e artes gráficas.

                (Fonte: Patrimônio Histórico e Cultural - UFRGS, 2002).

Figura 1.1. Mapa de localização do Instituto Parobé.

Consta no memorial descritivo da época em que foi construído o prédio que  os pisos do

primeiro, segundo e terceiro andares foram construídos de cimento armado e mosaico nacional

de cerâmica assentado sobre o piso de concreto com argamassa de cal, cimento e areia. As

Instituto
Parobé

N



Introdução 5

paredes divisórias foram feitas com tijolos a cutelo, argamassa de cal, cimento e areia. Há,

também, a informação de que as aberturas são feitas de louro e cedro.

A sala-teste, figura 1.2, localiza-se no terceiro pavimento do prédio que possui quatro

andares. As paredes da frente e dos fundos estão expostas ao ambiente externo, a da direita,  a da

esquerda, o forro e o piso se comunicam com outros ambientes internos, sendo que as salas

abaixo e acima estão geralmente climatizadas nos dias de semana.

(Fonte: Patrimônio Histórico e Cultural - UFRGS, 2002).

Figura 1.2. Prédio Instituto Parobé.

A fachada principal do prédio forma 29o com o norte verdadeiro, figura 1.3.

(Fonte: Patrimônio Histórico e Cultural - UFRGS, 2002).

Figura 1.3. Planta baixa do terceiro pavimento.

A sala possui 9,19 m de comprimento, 5,62 m de largura e 4,49 m de altura, figura 1.4.

As paredes da frente e dos fundos têm espessura de 50 cm e as laterais de 18 cm. A sala

Norte

Sala-
teste
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apresenta uma porta lateral interna e outra externa nos fundos do prédio.  Ela possui janelas na

frente e nos fundos. As aberturas serão especificadas com maiores detalhes no capítulo 6.

Figura 1.4. Planta baixa da sala-teste.

O período definido para a realização dos ensaios foi de 11 a 20 de janeiro de 2002, visto

que se pretendia determinar a potência sensível de refrigeração, por isso foi necessário que as

medições ocorressem em período de temperatura alta.

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO

Apesar das vantagens de tempo e custo, muitas vezes há divergências significativas entre

os resultados reais e computacionais e surge a necessidade de calibrar (ajustar resultados de

simulação com resultados experimentais) e até fazer alterações no código fonte do programa, por

isso pretende-se atingir os seguintes objetivos:

Objetivo Geral:

- comparar os resultados da simulação da carga térmica e da temperatura de uma sala,

realizada com o programa EnergyPlus, com os resultados medidos.

Objetivos Específicos:

- medir as variáveis climáticas, temperaturas de bulbo seco e úmido, radiação solar global e

difusa e velocidade do vento, na cidade de Porto Alegre, por dez dias no período de verão;
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- criar um arquivo climático a partir dos dados medidos e introduzir no programa EnergyPlus;

- simular o comportamento térmico da sala de estudos do Laboratório de Vapor e Refrigeração

com e sem climatização, nas condições reais de trabalho, levando-se em consideração o

ganho de calor de pessoas, lâmpadas, equipamentos e infiltração;

- determinar experimentalmente a potência sensível de refrigeração (calor sensível retirado da

sala), através de medidas de temperatura e vazão nos condicionadores de ar, e medir a

temperatura ambiente da sala teste.

1.4. ESTRUTURA

Neste trabalho, há uma revisão bibliográfica abordando os processos de transferência de

calor, carga térmica, desempenho térmico de ambientes (simulação e experimental) e

ferramentas de simulação.

A seguir, são apresentadas as medições realizadas, temperatura, velocidade do vento e

radiação solar. Mostram-se os procedimentos de calibração e determina-se a incerteza das

medições. Encontra-se, através das medidas obtidas, a potência sensível de refrigeração e faz-se

a análise da propagação das incertezas.

Não se faz um estudo da eficiência dos condicionadores de ar, por não ser o objetivo

deste trabalho, mas utilizam-se as medidas obtidas nos mesmos para determinar a potência

sensível de refrigeração.

O arquivo climático é criado a partir das medições realizadas e através de dados

calculados com os obtidos por medição.

Discute-se o programa computacional utilizado na simulação, as condições e a

caracterização do ambiente a ser simulado.

Comparam-se os resultados computacionais e experimentais da temperatura do ambiente

e da carga térmica com potência sensível de refrigeração.

Por fim são apresentadas as conclusões e sugestões para futuros trabalhos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

Incropera e DeWitt, 1998,  definem a transferência de calor como a energia em trânsito,

devido a uma diferença de temperatura. Afirmam que quando há uma diferença de temperatura

em um meio estacionário, que pode ser sólido ou fluido, o processo de transferência de calor que

ocorrerá será por condução. A convecção se refere à transferência de calor que irá ocorrer entre

uma superfície e um fluido em movimento. A transferência de calor por convecção é composta

pela superposição do transporte de energia devido ao movimento aleatório das moléculas com o

transporte devido ao movimento global do fluido. Toda superfície a uma temperatura não nula

emite energia, na forma de ondas eletromagnéticas, chamadas radiação térmica. Existe, portanto,

uma transferência de calor por radiação entre duas superfícies que se encontram a diferentes

temperaturas. Então os processos de transferência de calor são condução, convecção e radiação.

O processo de transferência de calor ocorre em duas etapas: na primeira,  o calor é

transferido por condução, e na segunda por convecção devido à alteração da densidade do fluido,

em conseqüência do aumento de temperatura. A radiação se processa mediante uma dupla

transformação de energia, uma parte do calor do corpo com maior temperatura se converte em

energia radiante que chega até o corpo com menor temperatura, onde parte é absorvida de acordo

com as propriedades da superfície receptora. As propriedades das superfícies receptoras são

representadas pela emissividade, que está relacionada à fontes de baixa temperatura (ondas

longas) e a absortividade, à radiação solar (ondas curtas) [Lamberts et al., 2000].

2.2. CARGA TÉRMICA

Para Costa, 1982, o cálculo da carga térmica envolve transferência de calor por

condução através das superfícies, calor de insolação, calor trocado por ventilação ou infiltração.

Faz parte também da carga térmica o calor produzido por fontes internas como lâmpadas ou

equipamentos.

Segundo Stocker e Jones, 1985, o objetivo do cálculo de trocas térmicas é a estimativa

da capacidade do sistema de manter o ambiente em condições de conforto. Eles explicam que a

geração de calor interno e externo afeta as cargas térmicas de resfriamento, sendo lâmpadas,

equipamentos e pessoas as principais fontes de geração de calor interno, e os responsáveis pelos
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calores externos são a infiltração, a ventilação e a insolação. Os autores dizem que, por não ser

uma carga térmica instantânea, a energia solar é inicialmente absorvida pelas superfícies

interiores, causando um aumento de temperatura que depende da capacidade térmica das

paredes. Salientam, ainda, que a transferência da energia solar para o ambiente pode sofrer um

retardamento importante.

Yamane e Saito, 1986, definem carga térmica como sendo a quantidade de calor

sensível e latente que deve ser trocada pelo ar do ambiente com o condicionador de ar para que a

temperatura se mantenha em condições ideais. Afirmam, também que no cálculo do calor

sensível de um prédio com várias janelas envidraçadas a radiação solar contribui

significativamente. Por outro lado se uma ou mais janelas forem sombreadas a radiação através

das mesmas será menor diminuindo assim, o calor sensível.

Beyer, 2001, esclarece que existem dois grupos de fluxos de calor, calores internos e

externos. Os calores externos são aqueles que atravessam as fronteiras do ambiente que se

classificam em: superfícies opacas externas, superfícies translúcidas externas (superfícies que

permitem a passagem da luz), ar de renovação e superfícies internas. Os calores internos são os

liberados dentro do ambiente. As pessoas, lâmpadas e equipamentos são fontes de calor interno.

A carga térmica é a soma destes calores que deve ser retirada da edificação pelo condicionador

de ar.

2.3.  MÉTODO DO BALANÇO DE ENERGIA UTILIZADO PELO ENERGYPLUS

Como somente as potências sensíveis dos equipamentos de ar foram medidas, não foi

considerada a difusão de massa nas superfícies, opção permitida pelo EnergyPlus.

A abordagem de balanço de energia utilizada pelo programa EnergyPlus  é uma tentativa

de descrever o invólucro da edificação como o Primeiro Princípio da Termodinâmica. A

modelagem dos ambientes é definida por dois tipos de superfícies: as superfícies que armazenam

energia e as superfícies que a transferem. As primeiras são superfícies internas que dividem

espaços com a mesma temperatura e as outras são superfícies externas ou internas que separam

espaços com temperaturas diferentes. Uma zona não é um conceito geométrico e sim um

conceito térmico. Uma zona é um volume de ar com temperatura uniforme mais as superfícies

externas (superfícies que transferem energia) e as superfícies interiores ao volume de ar

(superfícies que armazenam energia). O que define uma zona térmica é o sistema de

condicionamento de ar. Dois ambientes, não adjacentes, podem formar uma zona térmica, desde

que tenham a mesma temperatura e sejam servidos pelo mesmo sistema de condicionamento de



Revisão Bibliográfica 10

ar. Cada sistema de condicionamento de ar caracteriza uma zona térmica que pode estar

composta de diversos ambientes, inclusive um prédio todo.

No EnergyPlus, equações governantes descrevem um balanço de energia para cada

elemento do prédio, que envolvem os processos de condução, convecção e radiação que ocorrem

tanto nas superfícies internas como nas externas.

A abordagem de balanço de energia utilizada pelas paredes dos diversos elementos da

edificação considera as seguintes hipóteses: temperaturas das superfícies uniformes, radiação de

onda curta e longa uniforme, troca de radiação entre as superfícies, condução no interior do

elemento e uma zona térmica que apresente temperaturas uniformes.

De acordo com Strand et al., 2001, o balanço de energia para as paredes no EnergyPlus é

desenvolvido em três níveis, envolvendo o balanço das superfícies externas e internas e o volume

de ar da zona.

O balanço de energia das superfícies externas inclui a radiação de onda longa e curta, a

condução e a convecção, figura 2.1.

                                                           (Fonte: Strand et al., 2001)

Figura 2.1. Diagrama esquemático dos fluxos térmicos na superfície externa.

A radiação de onda curta inclui a radiação solar direta e difusa incidente na superfície e

é influenciada pela localização, inclinação da superfície, propriedades dos materiais e condições

climáticas.

A radiação de onda longa envolve as trocas térmicas entre a superfície, o céu e o solo. O

fluxo de calor é calculado através da absortividade, das temperaturas e  pelo fator de forma.

O método da função de transferência por condução é utilizado para o cálculo da

condução de calor transiente através das paredes. A técnica utilizada para a solução da função de

transferência é denominada "state space" que utiliza um sistema de equações lineares onde um

vetor representa as temperaturas nodais, as temperaturas interna e externa são representadas pelo

vetor de entrada e o fluxo de calor é representado pelo vetor de saída. Para resolver o sistema de

equações é utilizado o método das diferenças finitas. A técnica "state space" elimina as
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temperaturas nodais e os fluxos de calor, vetor de saída, são dados em função das temperaturas

interna e externa, vetor de entrada.

 A expressão 2.1 representa o equacionamento para a modelagem da superfície externa:

0=−++ condconvLWradSWrad QQQQ &&&& (2.1)

onde

SWradQ&   é a quantidade de radiação solar absorvida pela superfície (radiação de onda curta);

LWradQ&   é a quantidade de radiação térmica trocada entre a superfície e o seu entorno (incluindo

céu, ar, solo, outros prédios, vegetação, etc);

convQ&   é a quantidade de energia trocada por convecção entre a superfície e o ar;

condQ&   é o fluxo condutivo através dos materiais da parede.

A figura 2.2 mostra esquematicamente os fenômenos térmicos considerados na

modelagem do balanço de energia das superfícies internas:

                                        (Fonte: Strand et al., 2001)

Figura 2.2. Diagrama esquemático dos fluxos térmicos na superfície interna.

O balanço de energia da superfície interna é constituído por quatro componentes:

condução através dos elementos do prédio, convecção, radiação de onda curta absorvida e

refletida e radiação de onda longa trocada entre as superfícies.

A radiação de onda curta é aquela que entra através da janela e também a emitida por

fontes internas, tais como lâmpadas. A radiação de onda curta é distribuída igualmente entre as

superfícies.

A radiação de onda longa inclui a absorção e emissão de radiação por fontes de baixa

temperatura, tais como outras superfícies, equipamentos e pessoas.

A equação do balanço de energia da superfície interna é dada por:
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0=+++++ condconvinLWradIntGaLWradExchSWlightssolar QQQQQQ &&&&&& (2.2)

onde

solarQ&  é a quantidade de radiação solar absorvida pela superfície interna;

SWlightsQ&  é a quantidade de radiação de onda curta proveniente da iluminação interna absorvida

pela superfície;

LWradExchQ&  é a quantidade de radiação de onda longa que é trocada entre a zona e outras

superfícies;

inLWradIntGaQ&  é a quantidade de radiação de onda longa proveniente de pessoas, lâmpadas e

equipamentos que são absorvidos pela superfície.

Os fluxos térmicos envolvidos no  balanço de energia da zona são representados

esquematicamente pela figura 2.3.

                                                        (Fonte: Strand et al., 2001)

Figura 2.3. Diagrama esquemático dos fluxos térmicos na zona.

Quando não há armazenamento de energia na zona o balanço de energia  da zona é

descrito pela equação 2.3:

0)()()( inf
111

=+−+−+−+ ∞
===
∑∑∑ syszpz

Nzones

i
zipizsi

Nsurfaces

i
ii

Nsl

i
i QTTCmTTCmTTAhQ &&&&

(2.3)

Para a capacidade de armazenamento de energia adiciona-se um termo à  equação 2.3:

syszpz

Nzones

i
zipizsi

Nsurfaces

i
ii

Nsl

i
i

z
z QTTCmTTCmTTAhQ

dt
dT

C &&&& +−+−+−+= ∞
===
∑∑∑ )()()( inf

111

(2.4)

onde
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∑
=

Nsl

i
iQ

1

&  é a soma do calor convectivo proveniente das fontes internas de calor;

)(
1

zsi

Nsurfaces

i
ii TTAh −∑

=

 é o fluxo convectivo transferido para a zona pelas superfícies;

)(inf zp TTCm −∞&  é a transferência de calor devido a infiltração de ar externo;

)(
1

z

Nzones

i
zipi TTCm −∑

=

&  é a transferência de calor devido a mistura de ar da interzona;

sysQ&  é a troca de calor com o sistema;

dt
dT

C z
z  é a energia armazenada no ar da zona e massas em equilíbrio térmico com o ar (móveis).

O sistema de condicionamento de ar fornece ar frio ou quente à zona, que pode ser

equacionado pela diferença entre a entalpia do ar que entra e a entalpia do ar que sai da zona.

)( sup zpsyssys TTCmQ −= && (2.5)

onde

sysm&  é a massa de ar resfriada ou aquecida pelo sistema;

pC  é o calor específico à pressão constante;

supT  é a temperatura da superfície;

zT  é a temperatura da zona.

Esta equação assume que a taxa de fluxo de massa de ar que entra (ar de insuflamento) é

exatamente igual a soma do fluxo de ar que sai (ar de retorno). Substituindo a equação 2.5 em

2.4, a equação do balanço de energia da zona pode ser reescrita como:

)()(
111

z

Nzones

i
zipizsi

Nsurfaces

i
ii

Nsl

i
i

z
z TTCmTTAhQ

dt
dT

C −+−+= ∑∑∑
===

&&
(2.6)

)()( supinf zpsyszp TTCmTTCm −+−+ ∞ &&

Winkelmann, 2001, apresenta o modelo de balanço de energia para janelas utilizado pelo

EnergyPlus. A modelagem das janelas é dividida em duas partes: uma para as camadas de vidro

com ou sem sombreamento e a outra para a esquadria.
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As temperaturas das faces dos vidros das janelas são determinadas pela solução das

equações de balanço de energia em cada face. Para uma janela com N camadas há 2N faces,

figura 2.4,  e 2N equações a resolver.

                                          To           θ1                          θ2    θ3                         θ4            Ti

                                                              Eo→         ho                           h1                                   hi           Ei←

                                                   S1                    S2 S3                      S4

                                                    ε1                              ε2   ε3                           ε4

Figura 2.4. Sistema com duas camadas de vidro mostrando as variáveis envolvidas nas equações

do balanço de energia.

As seguintes hipóteses são consideradas no balanço de energia das janelas:

- as camadas de vidro tem pouca espessura e o armazenamento de calor pode ser

negligenciado, portanto não há capacitância térmica nas equações;

- o fluxo de calor é perpendicular às faces do vidro e é unidimensional;

- as camadas de vidro são opacas às radiações de onda longa;

- as faces dos vidros são isotérmicas;

- a radiação de onda curta absorvida pela camada é considerada dividida igualmente

nas duas faces.

Para duas camadas de vidro, as equações de balanço de energia são quatro (quatro faces).

0)()( 11121
4

111 =+−+−+− SThkE ooo θθθσθεε     (2.5)

0)(
)1)(1(1

)()( 2
4
2

4
3

32

32
231211 =+−

−−−
+−+− Shk θθ

εε
εε

σθθθθ
(2.6)

0)(
)1)(1(1

)()( 3
4
3

4
2

32

32
342321 =+−

−−−
+−+− Skh θθ

εε
εε

σθθθθ
(2.7)

0)()( 44432
4
444 =+−+−+− SThkE iii θθθσθεε (2.8)

onde

Camada 1 Camada 2

exterior interior

k1 k2
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io EE ,  são as radiações de onda longa incidente na face interna e externa da janela;

io hh ,  são os coeficientes de convecção externo e interno;

iS    é a  radiação de onda curta e longa absorvida pela camada de vidro, onde i=1, 2, 3 e 4;

k  é a condutividade térmica do vidro;

1θ  é a temperatura da face do vidro, onde i=1, 2, 3 e 4;

io TT ,   são as temperaturas interna e externa;

iε   é a emissividade de onda longa na face do vidro, onde i=1, 2, 3 e 4;

σ  é a constante de Stefan-Boltzmann.

Para N camadas de vidro, a radiação de onda curta absorvida é determinada pela equação:

NatéjAIAIAISS difb
jsw

diff
j

dif
ext

f
j

bm
extjj 1),)()cos((

2
1 ,int,

212 =++==− φφ
(2.9)

onde
bm
extI   é a radiação solar direta normal;

dif
extI  é a radiação solar difusa incidente na janela;

int
swI   é a radiação de onda curta interior (proveniente de lâmpadas e de reflexão solar difusa),

incidente no vidro;
f
jA  é a absortância solar direta da camada de vidro j, externa;

difb
j

diff
j AA ,, ,  é a absortância solar difusa da camada de vidro j, externa e interna;

φ  é o ângulo de incidência.

A radiação de onda longa proveniente de lâmpadas e equipamentos da zona incide

somente na face interna, pois o vidro é considerado opaco à radiação de onda longa. A radiação

de onda longa absorvida é encontrada pelo último termo da equação 2.10.

int
222 lwNNN ISS ε+= (2.10)

onde

N2ε  é a  emissividade da face interna da camada de vidro;

int
lwI   é a radiação de onda longa proveniente de lâmpadas e equipamentos incidente no vidro.
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Quando a janela dispõe de um dispositivo de sombreamento, duas equações são

acrescidas ao balanço de energia, uma para a face interna e a outra para a face externa do

dispositivo. A figura 2.6 mostra as variáveis utilizadas no balanço de energia de uma janela com

duas camadas de vidro e uma de sombreamento.

                   To              θ1                          θ2    θ3                         θ4             Tgap      θ5                           θ6               Ti

                                Eo→      ho                             h1                                hcv                    hcv                                hi
             

 Ei←

                                S1                  S2  S3                      S4                      Ssh,1                              Ssh,2

                                ε1                          ε2    ε3                          ε4                            εsh                           εsh

Figura 2.5. Sistema com duas camadas de vidro e uma de sombreamento mostrando as variáveis

envolvidas nas equações do balanço de energia.

A equação 2.11 descreve o balanço de energia da face voltada para a camada de vidro.

++−−
−

+
−

))](1([
11 4

4
5

4
44

44

4
shsh

sh

sh

sh

shshiE ρερθθε
ρρ

σε
ρρ
ερτ (2.11)

0)()( 1,556 =+−+− shgapcvsh SThk θθθ

E por outro lado, a  equação do balanço de energia da face voltada para o interior do

ambiente é a 2.12.

0)()( 2,665
4
6 =+−+−++ shiishshshi SThkE θθθσθεε (2.12)

onde

gapT  é a temperatura média efetiva do ar entre a camada de vidro e a camada do dispositivo de

sombreamento;

cvh  é o coeficiente de convecção;

shk  é a condutividade térmica do material de sombreamento;

5θ   é a temperatura da face do dispositivo de sombreamento voltada para a camada de vidro;

6θ  é a temperatura da face do dispositivo de sombreamento voltada para o ambiente interno;

Camada 1
exterior interior

k1

Camada 2

k2

Cortina

ksh
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τ  é a transmitância;

shτ  é a transmitância do sombreamento;

4ρ  é a refletância;

shρ  é a refletância do sombreamento;

shε é a emissividade do sombreamento;

1,shS   é a radiação solar mais a radiação de onda longa proveniente de lâmpadas e equipamentos

da zona, absorvida pelo dispositivo de sombreamento considerada absorvida pela face voltada

para a camada de vidro;

2,shS   é a radiação solar mais a radiação de onda longa proveniente de lâmpadas e equipamentos

da zona, absorvida pelo dispositivo de sombreamento considerada absorvida pela face voltada

para o ambiente interno.

Para o cálculo do balanço de energia da zona é necessário determinar a temperatura da

superfície dos elementos da esquadria, figura 2.6. Estas temperaturas são determinadas pela

solução das equações de balanço de energia das faces interna e externa.

As superfícies interna e externa da esquadria são por hipótese isotérmicas e retangulares.

                                     (Fonte: Winkelmann, 2001).

Figura 2.6. Esquadria da janela (exagerada horizontalmente).

A equação para o balanço de energia para a superfície externa é a 2.13.

0,, =+++− abscondconvemitedIRabsExtIR QQQQQ (2.13)

Os termos da equação 2.14 são  escritos como:
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1111, ppoffoabsExtIR FAEFAEQ εε += (2.14)

4
111, )( θσε pfemitedIR AAQ += (2.15)

))(( 11, θ−+= opfcoconv TAAhQ (2.16)

)( 12 θθ −= fcond kAQ (2.17)

onde

1ε  é a emissividade da superfície externa da esquadria;

oE  é a radiação de onda longa incidente na face externa da janela;

fA  é a área da face externa da esquadria;

1pA  é a área da face externa da projeção;

fF  é o fator de forma da face externa da esquadria para a radiação de onda longa;

1pF  é o fator de forma da face externa da projeção da esquadria para a radiação de onda longa;

21 , θθ  são as temperaturas das superfícies interna e externa da esquadria da janela;

coh ,  é o coeficiente de convecção externo;

oT  é a temperatura externa;

k  é a condutividade térmica do material da esquadria por unidade de área.

A esquadria da janela e suas projeções absorvem radiação solar direta e difusa. Para a

superfície externa da esquadria, a radiação solar difusa absorvida por unidade de área é

encontrada pela equação 2.18.

)5,01()( 1
,

11
,, Af

A
I

Af

AFA
IQ p

solfr
dif
ext

ppf
solfr

dif
ext

dif
solabs +=

+
= αα

(2.18)

A radiação solar direta absorvida pela face externa, por unidade de área é dada pela

equação 2.19.

Af

fI
Q sunlitfacesolfr

bm
extfacebm

solabs

βα cos,,
, =

(2.19)
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A radiação solar absorvida pela projeção no sentido horizontal, por unidade de área é

determinada pela equação 2.20, e no sentido vertical pela equação 2.21.

Af

fwNWpI
Q sunlitdvfhsolfr

bm
exthbm

solabs

)(cos 1,,
,

−
=

βα (2.20)

Af

fwNHpI
Q sunlitdhfvsolfr

bm
extvbm

solabs

)(cos 1,,
,

−
=

βα (2.21)

onde

dif
extI   é a radiação solar difusa incidente na janela;

solfr ,α   é a absortância solar;

bm
extI   é a radiação solar direta normal;

sunlitf  é a fração da janela que é iluminada;

faceβ  é o  do ângulo de incidência da radiação solar direta na face da esquadria;

hβ  é o do ângulo de incidência da radiação solar direta na projeção horizontal da esquadria;

vβ  é o do ângulo de incidência da radiação solar direta na projeção vertical da esquadria;

1fp   é a projeção externa da esquadria;

W  é a largura da porção do vidro da janela;

H  é a altura da porção do vidro da janela;

dw   são as divisões da esquadria;

vh NN ,  é o número de divisões da esquadria no sentido horizontal e vertical;

fA  é a área da face externa da esquadria.

Um equacionamento similar  é utilizado para as superfícies internas.

2.4.  ESTADO DA ARTE DE FERRAMENTAS PARA SIMULAÇÕES TÉRMICAS E

ENERGÉTICAS

2.4.1. Programa ENERGYPLUS

Segundo Strand, 2000, o programa EnergyPlus foi criado a partir dos Programas BLAST

e DOE-2 que foram desenvolvidos na década de 70 e 80 para simulações térmicas e energéticas.
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Como os programas anteriores, o EnergyPlus é um programa para simulações térmicas e

energéticas. Baseado na descrição das características termofísicas do prédio e sistemas

mecânicos associados, o EnergyPlus calculará as cargas térmicas necessárias para manter o

controle térmico adequado.

Algumas características do programa EnergyPlus:

- solução simultânea e integrada em que a resposta do prédio e o sistema primário e

secundário estão acoplados;

- intervalos de tempos definíveis  pelo usuário, com fração de hora, para interação entre

as zonas térmicas e o ambiente, e intervalos de tempo variável para interação entre a

zona térmica e o sistema HVAC (automaticamente variável para assegurar uma

solução estável);

- arquivos de entrada, saída e climático baseados no formato ASCII, que inclui

condições ambientais horárias ou sub-horárias (até um quarto de hora) e relatórios

padrões reajustáveis pelo usuário;

- técnica de solução, baseada no balanço de energia para cargas térmicas prediais, que

permite o cálculo simultâneo dos efeitos radiante e convectivo na superfície interior e

exterior durante cada intervalo de tempo;

- condução de calor transiente através dos elementos do prédio tais como paredes,

tetos, piso, etc, usando as funções de transferência por condução;

- modelo de transferência de calor e massa que leva em conta absorção e eliminação de

umidade (EMPDA – effective moisture penetration depth);

- modelo de conforto térmico baseado na atividade, temperatura de bulbo seco interna,

umidade, etc. (Fanger, Pierce e KSU);

- modelo de céu anisotrópico para cálculos mais complexos da radiação difusa sobre

superfícies inclinadas;

- cálculo de balanço de calor de janela  que permite o controle eletrônico de persianas,

balanço térmico camada por camada, o que permite o reconhecimento do

comprimento de onda da energia solar absorvida pelo vidro da janela;

- possui uma biblioteca versátil que dispõe de diversos modelos de janela disponível

comercialmente;

- controle da luz do dia, incluindo cálculos da iluminância interior, controle do brilho

das luminárias e do efeito da iluminação artificial, reduzindo o aquecimento e o

resfriamento;
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- sistemas HVAC configuráveis que permitem aos usuários modelar sistemas típicos

comuns e sistemas pouco modificados, sem ter que recompilar o código fonte do

programa;

- cálculo da poluição atmosférica que indica CO2, SOx, NOx, CO;

- “links” com outros ambientes de simulação populares, tais como WINDOWS,

COMIS (modelo de fluxo de ar), TRNSYS e SPARK que permitem análise mais

detalhada dos componentes do prédio.

O EnergyPlus apresenta estrutura modular e seu funcionamento está baseado na filosofia

de gerenciador que exerce controle sob os diversos subprogramas. Ele cria os "links" entre os

módulos do programa de tal forma que estes só podem ser acessados através de um comando

dado em seu gerenciador.

2.4.2. Programa THEDES

Barbosa, 1997, explica que o programa THEDES simula o desempenho de edificações

não condicionadas artificialmente. Gera resultados numéricos e gráficos dos valores horários de

temperatura no interior da edificação, demonstrando também, como estas temperaturas se

apresentam em relação às temperaturas de conforto, segundo Fanger, além de apresentar uma

descrição detalhada dos ganhos de calor através do envelope da edificação.

Os algoritmos do programa THEDES foram baseados no Método da Admitância,

desenvolvido pelo Building Research Establishment, UK. Tal método pressupõe um regime

cíclico de variação de temperatura no tempo.

2.4.3. Programa NBSLD

No programa NBSLD (National Bureau of Standards – Load Determination) os cálculos

são feitos resolvendo-se, simultaneamente, as equações de balanço térmico do ambiente. A

principal característica do programa se encontra no método dos fatores de resposta térmica para

o cálculo das quantidades de calor, transmitido por condução através dos elementos do prédio.

As limitações constatadas se devem ao fato de que as vazões de ar não são calculadas pelo

programa, devendo ser fornecidas como dados de entrada, e a cobertura é considerada plana e

horizontal. Como resultado de simulação, apresenta temperatura do ar e radiante média no

interior, como também as temperaturas e fluxos de calor nas superfícies externas e internas de

todos os elementos e componentes.
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2.4.4. Programa COMFIE

Barbosa, 1997, afirma que o COMFIE (Calcul d'Ouvrages Multizones Fixé à une

Interface Expert - Cálculo de Multizonas Fixadas a uma Interface Inteligente) é uma ferramenta

de simulação simplificada, que permite a análise térmica de um projeto. O módulo de cálculo

aplicado ao estudo da transferência de calor permite simular vários ambientes de um edifício ao

mesmo tempo. O programa foi concebido utilizando uma estrutura de dados orientada ao objeto

e um suporte teórico sobre análise modal desenvolvida no centro de energia da Escola de Minas

de Paris.

Como dados de entrada, o programa admite as sombras acopladas ao edifício e as

sombras distantes, além de acessórios para sombreamentos, sombras vegetais, equipamentos

fontes de calor no interior, pontes térmicas e termostatos.

No módulo de cálculo térmico são propostas duas opções de simulação simplificada: uma

é a que fornece, como resultado, o valor da carga de aquecimento para o período de aquecimento

do ano de referência, e a outra é a avaliação do conforto térmico no verão.

Como resultado desta simulação, são dadas as temperaturas mínimas, máximas e médias

para cada zona, com a carga de aquecimento ou resfriamento. O consumo de energia após a

simulação pode ser fornecido com o valor anual, sendo que, pode ser obtida uma estimativa de

custo para aquecimento e resfriamento para vários tipos de energia.

Com os resultados da simulação, o usuário poderá visualizar o nível de conforto através

de histogramas, construídos para cada faixa de temperatura, e de porcentagem de tempo na qual

a temperatura da zona se encontra dentro da faixa de conforto.

2.4.5. Programa TRNSYS.15

Segundo Ferreira, 2001, o programa TRNSYS.15 está disponível comercialmente desde

1975 e foi desenvolvido pelo Laboratório de Energia Solar (SEL) da Universidade de Wisconsin

nos Estados Unidos com o intuito de simular o desempenho transiente de sistemas térmicos.

O TRNSYS.15 é um programa que apresenta estrutura modular, isto possibilita a adição

de novos modelos não incluídos na biblioteca padrão. O modo de funcionamento está baseado

em um programa principal que organiza a ligação e a concatenação das subrotinas que

representam os modelos de componentes do sistema.

O programa apresenta o módulo TYPE, um componente que corresponde a um sistema

térmico completo, e é uma subrotina escrita na linguagem FORTRAN, nele chegam as entradas e
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partem as saídas. Paralelamente, associam-se parâmetros relacionados ao sistema, fenômeno ou

utilitário representado. Os parâmetros são valores que permanecem constantes ao longo de toda a

simulação.

2.4.6. Programa DOE

O DOE é um software elaborado para analisar o desempenho termoenergético de

edificações. Foi desenvolvido pelo "Lawrence Berkeley Laboratory" da Universidade da

Califórnia em conjunto com o "Department of Energy" (DOE), nos Estados Unidos. Este

programa simula o consumo horário e os custos de energia de uma edificação, considerando as

variáveis que influenciam direta ou indiretamente no consumo, tais como características

arquitetônicas, regime de utilização, sistema de condicionador de ar, sistema de iluminação e

equipamentos, dados climáticos e estruturas tarifárias. Ele permite o cálculo de cargas térmicas

horárias e a simulação dos equipamentos de aquecimento e refrigeração.

O método dos fatores de resposta térmica é utilizado para a determinação da transferência

de calor por condução e o método dos fatores de ponderação para a determinação de cargas

térmicas de condicionamento.

2.4.7. Programa BLAST

O programa BLAST foi  desenvolvido pela Universidade de Illinois para o Departament

of  Defence dos Estados Unidos, tendo como base o fator de resposta para condução, juntamente

com o método das diferenças finitas. A diferença entre o DOE e o BLAST é que o BLAST

processa a parte da carga térmica e condicionador de ar de forma integrada, sendo que o módulo

dos materiais se encontra incorporado ao programa, podendo, também, ser processada em micro

computador PC.

2.4.8. Programa ESP-r

O programa ESP-r, Energy Simulation Program - research, desenvolvido na "University

of  Stranthclide", UK, baseia-se em diferenças finitas para solução da condução. O programa

encontra-se em constante atualização, sendo o padrão utilizado na Europa. É processado em

ambiente UNIX (Sun SparkStation).
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2.4.9. Programa COBRA

O programa COBRA é um programa de simulações térmicas desenvolvido no Brasil por

Schneider,  em 1994. Segundo Kühn e Schneider, 1997, o programa é capaz de simular a

evolução livre das grandezas ligadas aos ambientes internos da edificação, tais como

temperatura, umidade, pressão do ar ambiente, temperatura média radiante e temperaturas

superficiais dos elementos construtivos. Ele pode acompanhar a evolução destas grandezas para

diversos ambientes, empregando arquivos climáticos anuais, com dados horários. Quando

trabalha no modo de regulação das condições internas, o programa calcula a carga térmica de

climatização, e permite uma avaliação do consumo energético da edificação.

Ao ser executado, o programa busca uma série de dados disponíveis em diversos

arquivos de entrada. Esses são arquivos de descrição da geometria da edificação, parâmetros

empregados na simulação, dados meteorológicos, dados relativos às correlações empregadas

para as trocas de calor por convecção, estado das peças contíguas àquelas que estão sendo

simuladas, regime de ocupação dos ambientes simulados e um gerenciador de todas estas

entradas.

Em 1997 foi criada uma interface que permite a entrada de dados geométricos através do

AutoCAD.

2.4.10. Programa ACTERM

O programa ACTERM foi desenvolvido para calcular a carga térmica horária de

resfriamento e aquecimento de ambientes. Este programa esta baseado no método CLTD/CLF

(Cooling Load Temperatures Differences/ Cooling Load Factors). É possível fazer a análise

térmica de edificações e dimensionar sistemas de termo-acumulação (banco de gelo). Esta

ferramenta computacional foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por

Beyer e Salvadoretti, em 1995.

2.4.11. Outros Programas

O programa CASAMO-CLIM foi desenvolvido na Ecole des Mines de Paris; o

ARQUIPAK, na Universidade de Queensland, Autrália; o ARQUITROP, na Universidade

Federal de São Carlos e SERI-RES no Solar Energy Research Institute, Golden, USA. O objetivo

destes programas é simular  o desempenho térmico de ambientes.



Revisão Bibliográfica 25

2.5. TRABALHOS QUE COMPARAM RESULTADOS MEDIDOS COM SIMULADOS E

RESULTADOS DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS

 Kusuda et al., 1981, compararam medidas horárias da carga de resfriamento, figura 2.7,

bem como a temperatura do ático de casas, figura 2.8, com resultados obtidos através do

software NBSLD.

(Fonte: Kusuda et al., 1981).

Figura 2.7. Comparação entre carga sensível medida e simulada pelo NBSLD.

 (Fonte: Kusuda et al., 1981).

Figura 2.8. Temperatura  medida e simulada pelo NBSLD.
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As medidas foram obtidas durante o verão e o outono de 1977. NBSLD conduziu 3 testes

experimentais em três casas em Houston, TX. A carga de resfriamento medida em três dias de

temperatura estável foi também comparada com os programas DOE-2 e BLAST-2. Comparando

temperatura e carga de resfriamento, houve uma relativa concordância entre os resultados

medidos e simulados, exceto no pico de carga de resfriamento da manhã, onde houve uma

grande discrepância, a qual teria sido uma conseqüência da grande diferença na temperatura

interna à noite entre os valores observados e calculados, cuja causa é desconhecida. A

comparação entre o DOE-2, BLAST-2 e NBSLD apresentou uma tendência idêntica durante a

manhã. Houve uma predominância maior no armazenamento de calor pelo DOE-2 após o pico de

carga de resfriamento do que no BLAST-2. Os autores dizem que, apesar das  várias suposições

empregadas para a simulação, obteve-se uma boa concordância entre a carga de resfriamento

calculada e observada. Os bons resultados devem-se ao fato das medidas terem sido feitas numa

residência desocupada e com geração de calor interna bem controlada. Explicam, ainda, que a

diferença entre o DOE-2, o NBSLD e o BLAST-2  está relacionada à forma como cada programa

determina a carga de resfriamento. O primeiro utiliza o fator de ponderação da ASHRAE, e os

demais empregam o detalhamento da técnica de balanço de energia. O DOE-2 poderá obter um

melhor resultado com os dados medidos, se os fatores de ponderação utilizados forem

específicos para aquele teste. A tabela 2.1 mostra as temperaturas e as cargas térmicas sensíveis

medidas e simuladas pelo NBSLD, DOE-2 e BLAST-2 durante as 24 horas do dia. Pode-se

observar pela tabela que as cargas térmicas sensíveis simuladas são, em geral, maiores que as

medidas, exceto no programa NBSLD, onde a carga medida é maior que a simulada somente na

maior parte da noite. A soma das cargas sensíveis horárias medida em um dia é 60,81 kW,

simulada pelo NBSLD é 62,72 kW, pelo DOE-2 é 73,17 kW e no BLAST-2 é 68,29 kW. A

menor diferença foi apresentada pelo programa NBSLD.

Em relação às temperaturas, observa-se que as simuladas são maiores durante a noite nos

programas BLAST-2 e DOE-2, sendo que, no BLAST-2, estas continuam maiores no período da

tarde. Verifica-se uma diferença máxima de 8,3 oC na temperatura, às 11 horas, entre os

resultados medidos e simulados no programa DOE-2, no BLAST-2 a diferença é 6,1 oC, às 9

horas. A temperatura média medida durante o dia foi de 31,4 oC, a simulada no programa DOE-2

foi 32 oC e no BLAST-2 31,9 oC. A maior diferença é de 0,6 oC e ocorre no DOE-2. As

temperaturas  médias simuladas também são maiores do que as medidas.
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Tabela 2.1. Comparação entre carga sensível e temperatura medida e simulada pelos programas

NBSLD, DOE-2 e BLAST-2.

Hora Medida
(kW)

NBSLD
(kW)

DOE-2
(kW)

BLAST-2
(kW)

Medida
(oC)

DOE-2
(oC)

BLAST-2
(oC)

1 1,69 1,52 2,54 1,82 23,9 30 25,6
2 1,52 1,55 2,32 1,67 23,9 29,4 25
3 1,56 1,44 2,13 1,55 23,3 28,9 24,4
4 1,62 1,32 1,98 1,44 22,8 28,3 23,9
5 1,62 1,29 1,86 1,38 22,2 27,8 23,9
6 1,36 1,14 1,8 1,35 24,4 27,2 23,9
7 0 1,58 0 0 28,3 27,8 24,4
8 2,34 2,11 2,38 2,52 32,2 28,3 26,7
9 2,76 2,52 2,58 2,87 36,7 30 30,6
10 2,4 2,9 2,84 3,14 38,3 31,1 33,9
11 2,55 3,17 3,09 3,34 41,1 32,8 37,8
12 2,99 3,34 3,28 3,49 41,1 34,4 41,1
13 3,15 3,52 2,46 3,72 42,8 35,6 43,3
14 3,22 3,93 3,75 4,45 42,8 36,1 44,4
15 3,49 3,84 4,11 5,16 41,1 36,7 43,9
16 4,21 4,81 4,47 5,54 38,9 36,7 42,8
17 4,51 4,81 4,73 5,45 36,1 36,1 40
18 4,09 4,16 4,75 4,51 33,3 35,6 36,7
19 3,87 2,9 4,3 3,11 29,4 34,4 33,3
20 2,96 2,7 3,97 2,81 28,3 33,3 30,6
21 2,55 2,32 3,65 2,55 27,8 32,8 28,9
22 2,29 2,14 3,35 2,34 26,1 32,2 27,8
23 2,05 1,99 3,05 2,14 25,6 31,7 26,7
24 2 1,73 2,78 1,96 24,4 31,1 26,1

      (Fonte: Kusuda et al., 1981).

Kusuda e Bean, 1981,  testaram um ambiente de elevada inércia térmica utilizando o

"software"  NBS (Nacional Bureau of Standards), simulando um dia típico de verão com clima

quente e seco do deserto. A medida do resfriamento requerido à  noite foi comparada com o

resultado simulado. O objetivo do teste era  armazenar carga térmica de resfriamento à noite para

utilizá-la durante o dia, quando a eficiência é mínima. O resultado simulado foi muito diferente

do medido. A diferença é atribuída a larga quantia de carga latente de resfriamento liberada pela

estrutura de concreto.

Judkoff, 1985, comparou os resultados medidos em um prédio-teste em Ottawa, Canadá

com resultados simulados pelos programas SERIRES-1.0, BLAST-3.0 e DOE-2.1A. O objetivo

do projeto é identificar as razões das grandes diferenças apresentadas pelos programas

computacionais no cálculo anual de consumo de energia de aquecimento e resfriamento. As

diferenças entre os resultados das diversas rotinas computacionais são analisadas comparando as

não equivalências das entradas e importantes quantidades de saídas intermediárias associadas

com os mecanismos específicos e com os algoritmos componentes. Um procedimento foi

desenvolvido para a realização de uma análise detalhada que pôs em evidência as diferenças de
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algoritmos entre os códigos. Quando estes problemas foram corrigidos, os três códigos

americanos obtiveram razoável concordância. Finalmente, o autor constatou que o algoritmo do

BLAST-3.0 não mantém automaticamente o balanço de calor e massa entre as zonas. O usuário

deve pré-calcular o fluxo de infiltração e a troca de ar entre as zonas para que o equilíbrio seja

mantido. No DOE-2.1A, o algoritmo do coeficiente de transferência de calor apresenta

limitações não documentadas que não permite o fluxo de calor no piso. Os procedimentos

implementados mostraram-se adequados na identificação das causas das diferenças.

Rauber et al., 1993, analisaram os "softwares" ARQUIPAK, ARQUITROP, CASAMO-

CLIM, COMFIE, THEDES  e EXTERNA na simulação de uma casa exposta a diferentes climas

e de uma sala comercial exposta a várias orientações na cidade de Florianópolis e observaram

diferenças máximas nas temperaturas, de 9,7 oC em Porto Alegre, de 8,6 oC em São Paulo, de

10,2 oC em Florianópolis e de 9,4 oC em Brasília. Na simulação da sala padrão, o ganho de calor

por radiação é diferente em cada programa: o ARQUITROP é mais sensível à radiação, pois

apresenta uma variação de 15 oC em 3 horas; o CASAMO-CLIM apresenta um perfil de

temperaturas internas, inferiores a externas durante todo o dia para a orientação sul. Os

resultados demonstraram uma grande discrepância.

Vittorino, 1994, avaliou o desempenho térmico de um recinto condicionado e não

condicionado. Determinou, através de simulação com o software NBSLD, a carga sensível de

refrigeração e temperaturas ambientes e de superfícies. Visando validar suas principais hipóteses

simplificadoras e implementar seu código fonte, foram realizadas análises numéricas para alguns

projetos típicos de edificação. O autor realizou  medições no recinto e comparou resultados

computacionais e experimentais. Na comparação de carga térmica sensível encontrou diferenças

de até 40%, tanto no valor máximo como no total diário, utilizando coeficientes de convecção

existentes no programa e através de alterações propostas. Na temperatura do ar obteve diferença

de 1o C, quando a janela foi orientada para o Norte.

Yik et al., 1995, desenvolveram um modelo simplificado de transferência de calor e

massa integrados com sistema de condicionamento de ar. Neste modelo é realizada simulação

simultânea da transferência de calor e massa do envelope da edificação, ar da zona e sistema. Os

resultados encontrados são comparados com resultados experimentais. Há uma boa concordância

com alguns resultados experimentais, quando a simulação é efetuada em uma única peça de

materiais porosos.

Eppel e Lomas, 1995, realizaram um trabalho de validação empírica dos programas

computacionais ESP-r, HTB-2 e SERI-RES. Os autores descrevem as condições em que os testes

foram realizados e encontraram os resultados da tabela 2.2 para as temperaturas máximas. Eles
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comentam que a concordância é excelente. A diferença máxima entre a temperatura medida e

simulada pelo HTB-2 é 2,9 oC. E os pesquisadores afirmam que este resultado também pode ser

classificado como uma boa concordância.

Tabela 2.2. Temperaturas máximas medidas e simuladas pelos programas ESP-r, HBT-2 e

SERI-RES.

Ferramenta Temperatura máxima
Medida 28,0 oC
ESP-r 26,5 oC
HTB-2 25,1 oC

SERI-RES 27,7 oC
 (Eppel e Lomas, 1995)

Guyon et al., 1999, relatam que um amplo trabalho de validação experimental de

ferramentas de análise de energia de prédio foi realizado em cooperação com Energy Agency

(IEA) e Solar Heating and  Cooling (SHAC). Eles explicam que o trabalho apresentado por eles

descreve o conjunto de dados, a organização e o gerenciamento dos testes, a participação de

programas computacionais e seus objetivos, e finalmente comparam resultados simulados com

dados medidos, figura 2.9.

   (Fonte: Guyon e Moinard, 1999)

Figura 2.9.  Comparação entre resultados encontrados por oito programas computacionais e

resultados experimentais.

Os testes foram realizados no "ETNA" (Essais Thermique en Climat Naturel et

Artificiel), um laboratório com paredes adiabáticas que consiste de duas salas adjacentes
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disponível para testes térmicos.  Na maioria dos casos testados os programas computacionais

superestimaram a temperatura do ar como pode ser visto na figura 2.9. Os autores comentam que

estes testes possibilitam diagnosticar alguns problemas nos algorítmos dos programas que depois

de testados são corrigidos.

Roux e Nöel, 2000, utilizaram o software "CODYBA" para simular a carga sensível de

uma loja localizada na latitude 40o N, nos Estados Unidos. Eles compararam o resultado

encontrado com os apresentados por "ASHRAE HANBOOK FUNDAMENTS", 1993, método

da função de transferência e método do fator de resposta, que são apresentados na figura 2.10.

         (Fonte: Roux e Nöel, 2000).

Figura 2.10.  Comparação entre resultados encontrados por CODYBA e ASHRAE.

Os autores comentam que o resultado do CODYBA, como pode ser visto na figura 2.10

está entre os resultados dos dois métodos utilizados pela ASHRAE. Os valores máximos e

mínimos de carga térmica sensível ocorrem nos mesmos horários nos três métodos. Os dois

métodos da ASHRAE apresentam uma diferença entre eles de 20% nos valores de pico. Já o

CODYBA apresenta uma diferença menor.

Larsen et al., 2001, mediram temperatura de sete ambientes situados à oeste do

Departamento de Agronomia, na Universidade de La Pampa, em condições reais de trabalho,

radiação solar global horizontal e velocidade do vento. O prédio tem condicionamento passivo

para a temperatura do ar interior. Os pesquisadores simularam a temperatura interna utilizando o

software SIMEDIF e afirmam que em três escritórios há uma boa concordância entre o valor

medido e simulado, pois a diferença é aproximadamente 1 oC, com exceção das primeiras horas

do dia devido à maior contribuição da radiação. No banheiro, nos laboratórios e no jardim de

inverno a concordância é boa, nas temperaturas média, máxima e mínima.
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Henninger e Witte, 2001, relatam que testes realizados comparam o resultado do

Programa EnergyPlus com outros programas de simulação, Building Energy Simulation Test

(BESTEST). O EnergyPlus foi testado em dezenove casos em edificações leves e pesadas, com e

sem janelas, expostas a vários ângulos com e sem sombreamento externo, sem temperatura

estabelecida, com e sem ventilação noturna. Os resultados anuais de carga de resfriamento e

aquecimento e carga de pico para 13 casos diferentes foram comparados com outros programas.

As temperaturas máxima e mínima horária foram comparadas em cinco casos diferentes. Alguns

dos resultados obtidos são apresentados nos gráficos das figuras 2.11 e 2.12. Os autores

comentam que os testes comparativos mostram que as respostas do EnergyPlus são razoáveis

comparadas com outros programas de simulação.

(Fonte: Henninger et al., 2001)

Figura 2.11.  Comparação de resultados de temperatura do EnergyPlus com outros programas.

     (Fonte: Henninger et al., 2001)

Figura 2.12.  Comparação de resultados de carga térmica de resfriamento do EnergyPlus com

outros programas.
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Hernandez et al., 2001, avaliaram softwares de simulação do desempenho térmico de

edificação e explicam que a "ASHRAE Proposed Standard 140P" ("Standard Method of Test for

the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs") usa testes comparativos, cujos

resultados podem ser analisados de três formas: comparação com solução analítica,  comparação

com outros softwares ou comparação com resultados experimentais. Segundo os autores, os

testes não são feitos exaustivamente e, portanto, não podem ser totalmente validados bem como

seus modelos. Assim, utilizaram três softwares NBSLD - National Bureau of Standards - Load

Determination (Kusuda, 1976), BLAST - Building Load Analysis and System Thermodynamics

(Pedersen, 1983) e ESP-r - Energy Simulation Program - reserch (Clarke, 1985) para avaliar o

desempenho térmico de um ambiente não condicionado e compararam os resultados da

temperatura interna com valores experimentais, cujos principais resultados são apresentados na

figura 2.13  encontrando as diferenças apresentadas na tabela 2.3.

(Fonte: Hernandez et al., 2001).

Figura 2.13.  Comparação entre resultados experimentais e simulados da temperatura do ar no

interior de um ambiente.

Tabela 2.3. Diferença entre os resultados de temperatura, experimentais e numéricos.

Software BLAST NBSLD ESP-r

Diferença absoluta média  (o C) 1,3 0,6 1,9

Diferença  absoluta máxima  (oC) 2,8 1,3 2,9

                     (Fonte: Hernandez et al., 2001).
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Pode-se observar que as temperaturas medidas são inferiores que as simuladas pelo

BLAST e NBSLD em pelo menos três quartos do dia, já no ESP-r ela é inferior à noite e superior

durante o dia. O programa NBSLD, no qual foram feitas alterações, apresenta melhores

resultados.

Por fim, observam que a temperatura externa simulada pelo BLAST tem uma diferença

significativa, se comparada a resultados experimentais das 17 às 24 horas, e cada "software" tem

coeficientes de convecção interno e externo diferentes. Portanto a temperatura externa e os

modelos de coeficiente de convecção podem interferir nos resultados. A diferença na

temperatura do ar interno, simulada pelos “softwares” BLAST e ESP-r, implica resultados

completamente diferentes nas condições de conforto térmico.

Grings e Beyer, 2002, compararam os resultados simulados através da versão 1.0 do

EnergyPlus com resultados experimentais da temperatura e da carga térmica de um ambiente

condicionado e não condicionado encontrando uma boa concordância.

2.6. TRABALHOS QUE ANALISAM O DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÃO

Akutsu e Vittorino, 1997, discutem os métodos de avaliação do desempenho térmico de

edificações que, por terem sido criados para países de clima frio, estão baseados na limitação das

perdas térmicas e, conseqüentemente fixam valores para a resistência térmica e para

estanqueidade do ar dos caixilhos. Eles sugerem que a avaliação esteja embasada não mais em

regime permanente, mas nas condições dinâmicas de regime variável.

Dilkin e Schneider, 2000, avaliam as propostas de normas  nacionais e internacionais  de

desempenho térmico de edificações de interesse social através do ambiente TRNSYS e concluem

que poderia haver uma grande melhoria, se o valor da massa superficial das paredes e o

coeficiente global de transferência de calor das vedações fossem aumentados em 50%, e também

que há uma melhora ainda maior, quando se aplica um sombreamento com 80% de obstrução

solar.

Utilizando o MATLAB/SIMULINK para simulação térmica de ambientes, Mendes et al.,

2000, analisam os efeitos da capacitância térmica e observam que edificações “termicamente

pesadas” reduzem a variação da temperatura interna na ausência de ganhos internos ou por

insolação.

Wallauer e Beyer, 2002, realizaram um estudo do conforto térmico em edificações

populares, utilizando a versão 1.0 do EnergyPlus. Os resultados obtidos mostraram-se bastante

coerentes.
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3. MEDIÇÕES REALIZADAS

3.1. MEDIDAS

           

Inicialmente foi feito um estudo para definir os procedimentos e as grandezas que

implicam na determinação nas condições térmicas do ambiente. A partir do levantamento das

variáveis de entrada necessárias à simulação da carga térmica e temperatura da sala-teste e

cálculo da potência sensível de refrigeração dos condicionadores de ar, constatou-se ser preciso:

para simulação:

- temperaturas de bulbo seco da sala-teste, salas adjacentes e externa;

- temperaturas de bulbo úmido da sala-teste e externa;

- radiação solar global e difusa;

- velocidade e direção do vento;

- corrente elétrica e tensão dos condicionadores de ar, refrigerador experimental,

computadores e lâmpadas;

- medidas das dimensões da sala, aberturas e espessuras das paredes e vidros;

para a obtenção da potência sensível  de refrigeração:

- temperaturas de bulbo seco e úmido na saída do evaporador;

- temperaturas de bulbo seco e úmido  na entrada do evaporador;

- velocidade do ar na entrada do evaporador.

3.2.  INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

As medições de temperatura foram realizadas com termistores do tipo NTC (negative

temperature coeficiente) de 1 kΩ, 5 kΩ e 10 kΩ, ligados por fios do tipo duas vias blindados,

cabo coaxial de vídeo RF 4 mm. Os fios foram soldados aos termistores com solda de estanho, e

as junções da  parte não encapada foram isoladas com tinta esmalte sintético.

A aquisição das temperaturas, radiação solar e velocidade do vento foram feitas, em

intervalos de 5 min, por um aparelho HP-Data Acquisition 34970 A, marca AGILENT

TECHNOLOGIE, com Certificado de Calibração ISO 9002. Posteriormente, os dados medidos

foram organizados num arquivo com dados horários, obtidos através da média aritmética das

medidas, calculados por uma rotina computacional desenvolvida no “software” MATLAB.

As radiações solar global e difusa foram medidas por piranômetros já calibrados. Os

piranômetros são instrumentos utilizados para a determinação da radiação solar global, direta



Medições Realizadas 35

mais difusa, e possuem um campo de visão hemisférico. O piranômetro para coleta da radiação

solar difusa foi acoplado a um anel de sombreamento que foi ajustado devido ao deslocamento

solar, para que a sombra do anel estivesse sempre posicionada sobre o sensor. Segundo Duffie e

Beckman, a medida da radiação solar difusa deve ser corrigida, devido ao sombreamento do anel

no céu, por um fator de 1,05 a 1,20.

A velocidade do vento foi medida por um anemômetro de conchas, e foi calibrado em um

túnel de vento de velocidade máxima 9 m/s e um manômetro da Dwyer Instruments Inc. com

resolução de 0,05 m/s, pressão máxima 690 kPa, temperatura máxima 65 oC e precisão de ±2%

da leitura (figura 3.1).

Figura 3.1.  Manômetro utilizado na calibração do anemômetro de conchas.

As velocidades do ar na entrada do evaporador dos condicionadores de ar foram medidas

por um anemômetro de hélice digital marca LUTRON AM 4202, faixa de operação de 0,4 a 30

m/s e incerteza de ±2% da leitura +1 dígito.

Todas as dimensões foram medidas com uma trena de 2 m, verificada com um

paquímetro e constatou-se uma diferença de 1 mm em 1 m.

As correntes elétricas e tensões foram medidas por um multímetro, figura 3.2, fabricado

por Minipa Indústria e Comércio Ltda, modelo ET-3200 A, tipo alicate, com faixas de operação

para corrente elétrica de 20 A, 200 A e 1000 A, precisão para a faixa de 20 A  igual à ±3%  da

leitura +5 dígitos. As faixas de medidas de tensão são 200V e 750V, precisão ±1,2% da leitura

+5 dígitos.
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Figura 3.2.  Multímetro para medida de corrente e tensão.

Utilizou-se também um termômetro de vidro como padrão de calibração, um termômetro

digital e um psicrômetro para conferir as tomadas de dados. Estes instrumentos serão

apresentados posteriormente. Um quadro resumo dos instrumentos é mostrado na figura 3.1.

Tabela 3.1. Instrumentos de medição.

Instrumento Resolução Precisão

Manômetro Dwyer Inst. Inc. 0,05 m/s ± 2%  da leitura

Anemômetro LUTRON 0,1 m/s ± 2%  da leitura + 1 dígito

Multímetro Minipa 0,01 A

1 V

± 3%  da leitura + 5 dígito

± 1,2%  da leitura + 5 dígito

Termômetro de vidro Precision 0,1  oC 0,1 oC

Termômetro digital 0,1  oC 0,5  oC

Psicrômetro 0,1  oC 0,1 oC

3.3.  CALIBRAÇÃO DOS TERMISTORES E INCERTEZA DA MEDIÇÃO

Para as medidas de temperatura foram utilizados termistores do tipo NTC que são, na

verdade, termômetros de resistência de alta precisão e ótima repetibilidade de leitura. Os

termistores são sensores fabricados com materiais semicondutores como óxido de magnésio ou

cobalto e podem ser feitos em tamanho muito pequeno. Diferentemente de outros termômetros

de resistência, como os PT-100, que são termorresistências fabricadas de Platina, metal que

aumenta a resistência com a temperatura, os NTC's têm uma resistência que decresce com a

temperatura. Observa-se, também, que para uma mesma variação de temperatura, a variação de

resistência do metal é significativamente menor do que a do NTC.

A relação entre a temperatura em K e a resistência em Ohm de um NTC pode ser

expressa por
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onde

R  é a resistência;

Ro  é a resistência de referência;

T  é a temperatura;

oT  é a temperatura de referência;

β  é a constante do material.

As calibrações dos termistores foram realizadas numa bancada especial, figura 3.3,

montada por Dias, 2001. O termômetro, utilizado como padrão, tem Certificado de Calibração no

1247/97 da Indústria e Experimentos de Medidores Polimate Ltda. É um termômetro de bulbo de

vidro fabricado pela Precision, com resolução de 0,1 oC e precisão de 0,1 oC.

A NBR  10085/1987 - Medição de temperatura em condicionamento de ar – prescreve,

como instrumentos para medição de temperatura, termômetro de mercúrio, termopar e

termômetro elétrico de resistência. Para temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido do ar, é

exigida exatidão do instrumento de ±0,1 oC e precisão 0,05 oC. A tolerância recomendada na

operação de ensaio é 0,5 oC para temperaturas de bulbo seco, compreendida nas faixas de

temperaturas de –30 oC a 60 oC. E 0,3 oC para temperaturas de bulbo úmido nas faixas de

temperatura de –20 oC a 60 oC. A norma determina que cada termistor deve ser calibrado

individualmente em um banho líquido, se uma exatidão de 0,1 oC ou melhor for exigida, e cita

que os instrumentos, quando tratados com cuidado, mantêm sua precisão por longos períodos

dentro de 0,03 oC.

Figura 3.3. Bancada para calibração.

A bancada construída por Dias, está conectada a um banho termostático, que é interligado

a dutos de passagem de ar, e possui um motor-ventilador com freqüência regulável. A

temperatura do banho é controlada pelo CPP, Controlador de Processos Programáveis, para
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temperaturas acima da temperatura ambiente. Para temperaturas inferiores a temperaturas

ambientes, é necessário adicionar gelo picado ao banho termostático. Para a calibração, utilizou-

se velocidade do escoamento de ar da bancada de 3,75 m/s. As partes sensíveis dos termistores e

termômetro padrão foram colocados no interior dos dutos de passagem de ar da bancada.

Inicialmente colocou-se gelo na água do banho com a hélice de homogeneização de temperatura

ligada. A partir da temperatura ambiente aqueceu-se gradativamente a temperatura do banho com

uma resistência elétrica. Os termistores foram calibrados a ar. Foi necessário esperar que

houvesse a estabilização das temperaturas para que se fizessem as leituras, as quais foram feitas

no termômetro padrão e nas resistências dos termistores simultaneamente. A aquisição das

medidas das resistências foi feita pelo equipamento HP-Data Acquisition AGILENT

TECHNOLOGIE, modelo no  34970 A, e um computador PC. Segundo Dias, 2001, que realizou

testes de calibração em água e ar, não há diferenças significativas nos testes, podendo a

calibração ser feita em banho de água ou em um escoamento de ar.

Como a bancada possibilitava calibrar um conjunto de quatro termistores de uma vez, os

mesmos foram divididos em três grupos: o primeiro grupo com os termistores para a medida das

temperaturas das quatro salas adjacentes; o segundo grupo com as temperaturas de bulbo úmido

dos condicionadores de ar e temperatura ambiente externa e interna e o último grupo com as

temperaturas de bulbo seco dos condicionadores de ar e temperaturas ambiente interna e externa.

A calibração foi feita levando-se em consideração o intervalo de temperaturas a serem medidas,

sendo de 11 oC a 40 oC para temperaturas das salas adjacentes, 9,5 oC a 39,1 oC para temperaturas

de bulbo úmido e 12 oC a 40,6 oC para as demais temperaturas.  A primeira calibração foi feita

em dezembro de 2001. Para que houvesse uma maior confiabilidade nas medidas, os termistores

foram recalibrados em junho de 2002, após as medidas terem sido realizadas.

Para encontrar a equação característica de cada termistor, utiliza-se a equação 3.1, que

descreve o comportamento do NTC e pode ser reescrita como:
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Linearizando-se a equação 3.2, faz-se  y
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baxy += (3.3)

Determinam-se 
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R

ln  e encontram-se os valores de a e b através do método dos

mínimos quadrados e as equações de calibração dos NTC's, tabela 3.2.

Segundo Holman, 1971, β  é uma constante determinada experimentalmente e seu valor

varia entre 3500 K-1 e 4600 K-1 dependendo do material do termistor e da temperatura.

Tabela 3.2. Equações de calibração dos NTCs.

Termistor Ro[kΩ] To[K] β[K-1] Equação
NTC1 5,9481 294,15 3932 -3-4 10 x 3,4010 x 2,54 += xy
NTC2 5,1165 299,85 3890 -3-4 10 x 3,3410  x 2,57 += xy
NTC3 9,7076 292,55 3739 -3-4 10 x 3,4210 x 2,91 += xy
NTC4 5,6902 297,65 3864 -3-4 10 x 3,3610 x 2,59 += xy
NTC5 5,2452 298,15 3832 -3-4 10 x 3,3610 x 2,61 += xy
NTC6 5,5570 298,15 3780 -3-4 10 x 3,3610 x 2,64 += xy
NTC7 5,1639 298.15 3881 -3-4 10 x 3,3610 x 2,58 += xy
NTC8 1,0953 298,15 3752 -3-4 10 x 3,3610 x 2,66 += xy
NTC9 1,1110 298.75 3784 -3-4 10 x 3,3510 x 2,64 += xy
NTC10 1,0789 298.75 3832 -3-4 10 x 3,3510 x 2,61 += xy
NTC11 1.0733 298.75 3737 -3-4 10 x 3,3510 x 2,67 += xy
NTC12 1,0431 298.75 3831 -3-4 10 x 3,3510 x 2,61 += xy

A curva de calibração do NTC1, utilizada na medição da temperatura da sala à direita da

sala-teste é mostrada na figura 3.4.
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Figura 3.4. Curva de calibração do NTC1.
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O desvio padrão σ  é calculado através da expressão 3.4 [Vuolo, 1993].
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onde

p é o número de parâmetros ajustados;

n é o número de medições;

f(xi) é o valor calculado de yi pela função de ajuste.

Para uma reta o número de parâmetros ajustados p é igual a 2.

Os valores de yi e f(xi) para as funções de ajuste do NTC6 são mostrados na tabela 3.3. O

desvio padrão σ das medidas de temperatura, em cada NTC, foi calculado pela equação 3.4 e os

resultados são mostrados na tabela 3.4.

Tabela 3.3. Valores do iy  e )( ixf  para o NTC6.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

iy 9,5 15,5 17,4 19 19,4 20 21,9 22 24.1 25 26.7 27 30 35,5 33 39,1

)( ixf 9,5 15,7 17,6 19 19,4 20 21,8 22 24,1 24,9 26,6 26,9 29,9 35,6 33 39,3

Tabela 3.4. Desvio padrão das temperaturas.

NTC1 NTC2 NTC3 NTC4 NTC5 NTC6 NTC7 NTC8 NTC9 NTC10 NTC11 NTC12

0,1 oC 0,1 oC 0,1 oC 0,2 oC 0,1 oC 0,1 oC 0,3 oC 0,3 oC 0,1 oC 0,1 oC 0,3 oC 0,3 oC

O valor máximo do desvio padrão nas medidas de temperatura foi utilizado como

incerteza das medições das mesmas. Portanto, a incerteza nas medidas das temperaturas foi

considerada 0,3 oC.

3.4.  MEDIDA DAS TEMPERATURAS

 Os elementos sensores, colocados nas salas adjacentes, foram posicionados próximos ao

piso, da sala acima, ao teto da sala abaixo e a meia altura da parede nas salas à direita e à

esquerda da sala-teste (figura 3.5). Os sensores foram protegidos com blindagens à radiação.
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Figura 3.5. Elemento sensor para medição de temperatura nas quatro salas adjacentes.

As temperaturas medidas nas salas adjacentes foram utilizadas como dados de entrada do

programa EnergyPlus que permite a entrada das temperaturas de hora em hora. Deve-se informar

as salas e sua localização, porque as mesmas entrarão no cálculo de balanço de energia da sala-

teste.

As medidas de temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido das salas e condicionadores de

ar, radiação global e difusa e velocidade do vento, foram lidas simultaneamente.

A norma NBR 10085/1987 alerta para os possíveis erros devido à radiação térmica,

porque, quando os elementos sensores estão expostos a superfícies circundantes com diferenças

apreciáveis de temperaturas, estes devem ser blindados convenientemente da exposição direta. A

norma chama a atenção, também, para que as medidas de temperatura de bulbo úmido sejam

feitas sob condições que possibilitem velocidades do ar próprias sobre o bulbo úmido, de 3,5 a

10 m/s para termômetros de vidro com mercúrio e velocidades de ar mais baixas para

termistores. O bulbo úmido deve ser coberto por uma mecha de algodão bem ajustado ao

elemento sensor que deve ficar a 12 mm do reservatório, onde a água destilada deve ser

constantemente fornecida.

(a) Sala à esquerda  (b) Sala à direita

(c) Sala acima  (d) Sala abaixo
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Durante a tomada de dados foi feito um acompanhamento a fim de detectar possíveis

erros. As medidas de temperatura eram feitas em cada ambiente e simultaneamente as medidas

de resistência, que eram substituídas na equação de calibração a fim de determinar a temperatura

e comparar os resultados. Foi utilizado um termômetro digital com cinco sensores, faixa de

operação –50 oC a 150 oC, resolução 0,1 oC e precisão 0,5 oC, para monitorar as medidas de

temperatura de bulbo seco. As temperaturas de bulbo úmido foram acompanhadas por um

psicrômetro com resolução de 0,1 oC  aferido pelo instituto alemão PTB (figura 3.7).

Figura 3.6. Termômetro digital utilizado para monitoramento das medidas da temperatura.

Figura 3.7.  Psicrômetro utilizado para monitorar temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido.
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Os sensores que mediram as temperaturas externas foram fixados a 11,2 m do solo. Na

sala teste, os sensores para medida de temperatura de bulbo seco e úmido foram dispostos no

centro da sala a 0,9 m de cota do piso.

As temperaturas de bulbo seco e úmido, medidas internamente na sala monitorada, foram

utilizadas para informar ao programa a temperatura da sala durante o período em que estava

condicionada, "setpoint", e externamente, para a montagem do arquivo climático do mesmo

período.

Todos os termistores foram protegidos da radiação infravermelha por blindagens

metálicas, para que a mesma não interferisse na leitura de temperatura. Os sensores para a

medida da temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, internas e externas, foram colocados num

psicrômetro, acoplado a um ventilador e a um recipiente para colocação de água.  Verifica-se na

figura 3.8 o ventilador e o recipiente com água para manter úmido o tecido de algodão acoplado

ao sensor para medida da temperatura de bulbo úmido.

Figura 3.8. Psicrômetro para medida da temperatura de bulbo úmido e bulbo seco interna.

Além do recipiente para água, cada psicrômetro possui um interruptor para ligar e

desligar o ventilador (figura 3.9). Os recipientes foram providos constantemente de água

destilada. O ventilador permaneceu continuamente ligado durante o período de monitoramento.

Ventilador

Recipiente
com água
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Figura 3.9.  Psicrômetro para medida da temperatura de bulbo úmido e bulbo seco externa.

No gráfico da figura 3.10 o círculo representa o início e o término do período em que a

sala estava climatizada, indicada pelas temperaturas mais baixas.
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Figura 3.10. Gráfico da medida das temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido - sala-teste.

interruptor
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A tabela 3.5 mostra os dias e os horários em que a sala estava climatizada, a última linha

mostra as horas em uma seqüência contínua, na mesma ordem utilizada no gráfico 3.10. Pode-se

observar, que as temperaturas mais baixas correspondem aos horários em que a sala estava

climatizada. Percebe-se um comportamento semelhante entre as curvas das temperaturas de

bulbo seco e bulbo úmido, com uma diferença em torno de 5 oC.

Tabela 3.5. Tabela com o horário em que a sala estava climatizada.

Dia 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01

Hora 9-20 - - 9-20 9-20 9-19 9-19 10-19 - -

Hora 9-20 - - 81-92 105-116 129-139 153-163 178-187 - -

As curvas representativas das temperaturas de bulbo seco e úmido externas, também se

comportam de modo similar (figura 3.11).
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Figura 3.11. Gráfico da medida das temperaturas de bulbo seco e úmido externo.

As medidas de temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido do ar  dos dois condicionadores

de ar são utilizadas para determinar os volumes específicos, de modo a quantificar as trocas de
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calor sensível efetuadas pelo fluxo de ar que circula no sistema. Estas temperaturas serão

utilizadas também diretamente na determinação da potência sensível de refrigeração que será

posteriormente comparada com a carga térmica simulada. Os termistores foram colocados no

centro da área do duto de saída do ar, de modo que o termistor para a medida de temperatura de

bulbo seco ficasse posicionado ao lado do termistor para a medida de temperatura de bulbo

úmido, para que as medidas de bulbo seco não fossem influenciadas pela evaporação da umidade

do bulbo úmido, conforme prescreve NBR 10085/1987.

Estas temperaturas são utilizadas no programa para informar as temperaturas do ar  e as

taxas de umidade que estão entrando na sala, através do sistema de condicionamento de ar,

necessárias à modalidade de simulação escolhida.

Como foi comentado anteriormente, foi feita uma média aritmética das temperaturas

obtidas num período de uma hora, produzindo temperaturas horárias. As temperaturas de bulbo

seco e úmido  dos condicionadores de ar nos dias 17/01 e 18/01 são mostradas nas figuras 3.12 e

3.14. Já na figura 3.13 as temperaturas mostradas são as medidas em cada leitura, durante uma

hora. As oscilações de temperatura indicam o horário em que o compressor estava funcionando

ou não. Nos gráficos as temperaturas mais baixas representam os horários em que os aparelhos

estavam ligados. Como mostra a tabela 3.4, eles foram desligados durante a noite.
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Figura 3.13. Gráfico das temperaturas do condicionador de 2931 W, dia 17/01, 10 às 11 h.
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Figura 3.14. Gráfico das temperaturas do ar na saída do condicionador  de 2908 W.
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3.5 CALIBRAÇÃO DO ANEMÔMETRO

A velocidade do vento foi medida por um anemômetro de conchas. Para realizar a

calibração do anemômetro, este foi colocado no interior do túnel de vento mostrado na figura

3.15.

Figura 3.15. Túnel de vento  utilizado na calibração do anemômetro.

O anemômetro foi conectado a um multímetro que mediu o sinal gerado, tensão em V e,

simultaneamente, foi feita a leitura da medida da velocidade do vento no túnel em m/s, através

do manômetro mostrado na figura 3.1. Para maior confiabilidade, e para garantir que não haveria

interferência das paredes do túnel nas medidas, a calibração foi repetida num túnel maior.

Através do método dos mínimos quadrados, determinou-se a equação de calibração da

velocidade do vento e foi encontrada a curva de ajuste mostrada na figura 3.16.

0745,17878,1 += Uu (3.5)

onde

u é a velocidade do vento em m/s;

U é a tensão em V.
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Figura 3.16.  Gráfico da curva de calibração do anemômetro.
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4.  MEDIDA DA POTÊNCIA SENSÍVEL DE REFRIGERAÇÃO

4.1.   POTÊNCIA SENSÍVEL DE REFRIGERAÇÃO

Para medir a carga térmica de uma sala, neste trabalho, utilizaram-se medições em dois

condicionadores de ar.

Inicialmente, pretendia-se comparar as cargas térmicas totais, mas não foi possível,

porque o módulo responsável pelo condicionador de ar de janela, no programa, não estava

funcionando. Optou-se por uma modalidade mais simples oferecida, que permite informar as

condições de temperatura e umidade do ar que chega na sala-teste, sendo desnecessário informar

a curva de eficiência do equipamento. Após o cálculo da entalpia e da potência de refrigeração

total, observou-se uma grande diferença entre o valor medido e a resposta do EnergyPlus

fornecida por esta modalidade de simulação de carga térmica. Contatou-se com o suporte do

programa e verificou-se que esta modalidade não calcula a carga térmica total. Então, a idéia

inicial foi abandonada e optou-se por avaliar a carga térmica sensível.

Para a determinação da potência sensível de refrigeração foram utilizados dois

condicionadores de ar instalados na sala: um deles da marca ELGIN de 2931 W (10000 BTU/h),

com aquecimento por ciclo reverso instalado a um metro de cota do piso, na parede da frente

orientada para o leste, sem sombreamento na parede; o outro da marca GE de 2908 W (2500

kcal/h), mais antigo, aquecido por resistência, instalado a 1,44 m de cota do piso, na parede dos

fundos orientada para oeste, com sombreamento de uma marquise. O termostato deste

condicionador de ar foi regulado para obtenção de frio máximo, para que as oscilações de

temperatura atuassem somente no outro.

A potência sensível de refrigeração foi determinada através da seqüência de equações

[ASHRAE, 2001]:
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( )TcmQ ∆= & (4.7)

onde

Tbu é a temperatura de bulbo úmido em Kelvin;

tbs é a temperatura de bulbo seco em oC;

tbu é a temperatura de bulbo úmido em oC;

Pwstbu é a pressão de saturação na temperatura de bulbo úmido em Pa;

Wsbu é o conteúdo de umidade na saturação na temperatura de bulbo úmido em kgVA/kgAS;

W é o conteúdo de umidade em kgVA/kgAS;

V&  é a vazão volumétrica em m3/s;

ν  é o volume específico em m3/kgAS;

m&  é a vazão mássica em kgAS/s;

c é o calor específico do ar seco em kJ/kgAS K;

∆T a diferença de temperaturas do ar na entrada (retorno) e saída (insuflamento) do evaporador

em K;

u é a velocidade do ar em m/s;

A é a área em m2;

Q   é a potência sensível de refrigeração;

Ra= 287,055 J/kgK, é a constante de gás do ar seco;

P = 101325 Pa, é a pressão atmosférica;

C8= -5,8002206x103;

C9= 1,3914993;

C10= -4,8640239x10-2;

C11= 4,1764768x10-5;

C12= -1,4452093x10-8;

C13= 6,5459673.
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4.2.  MEDIDA DA VELOCIDADE DO AR

Silva, 1998, criou uma metodologia para a medida da velocidade do ar em condicionador

de ar em campo. Primeiramente, ele mediu a velocidade em vários pontos sem a divisão por

seções e observou uma diferença significativa entre a média das medições e o valor encontrado

num ensaio com um calorímetro. Após, fez um novo ensaio com a área de insuflamento dividida

em 16 seções, realizando as medidas num ponto central e observou que, nesse caso, houve

problemas com o direcionamento do ar da grelha, pois uma mudança em suas posições resultou

em alterações nos valores da vazão. Ainda na tentativa de uniformizar o escoamento de ar, ele

adaptou um duto na grelha de insuflamento, sendo o valor da seção do duto igual ao da seção de

saída do ar na grelha. Os aparelhos de medição foram posicionados na extremidade do duto que

foi dividido em 16 seções, sem divisões internas, e ainda assim apresentaram diferenças. Por

último, o autor adaptou um duto com divisões internas que então apresentou bons resultados.

Sporket, 2001, também em medições em campo, utiliza a metodologia da divisão da área

em seções e explica que a região de baixa velocidade, na parte central do trocador de calor,

evaporador, é causada pelo efeito centrífugo do ventilador axial e pelas "sombras" do motor

elétrico e cubo do ventilador. Observa, também, que a assimetria ao longo da largura se deve ao

fato do ventilador não estar exatamente no centro do evaporador. Utiliza dutos, para evitar a

mistura do ar exterior com o ar da saída do evaporador.

Neste trabalho utiliza-se esta mesma metodologia, buscando, além de evitar a mistura

com o ar exterior, uma uniformização da distribuição do ar no interior do duto. Os comprimentos

dos dutos na entrada do evaporador, onde foram feitas as medidas de velocidade do ar, foram

calculados a partir do que sugere  ASHRAE, 2001, a respeito das medidas em fluxo de ar.

O duto foi construído a partir do conceito de diâmetro equivalente calculado pela equação

250,0

625,0

)(
)(3,1

ba
ab

De
+

=
(4.8)

onde

De é o diâmetro equivalente a um diâmetro circular com mesma resistência à passagem de um

fluido;

a é a largura do duto;

b é a altura do duto.

Apresentam-se, na tabela 4.1, as dimensões dos dutos e o diâmetro equivalente. A

incerteza nas medidas de dimensão é 1x10-3 m.
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Tabela 4.1. Dimensões dos dutos na entrada do evaporador.

Aparelho a (m) b(m) De(m)

Condicionador de ar de 2931 W 0,4088 0,3502 1,24

Condicionador de ar de 2908 W 0,3610 0,2900 1,06

A área do duto do condicionador de ar de 2931 W foi divido em 16 seções e o de 2908 W

em 9. A figura 4.1 mostra o condicionador de ar de 2931 W, com as divisões do duto na entrada

do evaporador. No centro de cada seção foram medidas as velocidades do ar. As medidas em

cada seção foram repetidas dez vezes e os resultados das médias aritméticas de cada seção são

mostrados nas tabelas 4.2 e 4.3. Os valores mostrados em cada linha e coluna das tabelas

correspondem às posições das seções medidas nos condicionadores de ar.

Figura 4.1  Duto com divisões na entrada do evaporador.

Tabela 4.2.  Média das velocidades em cada ponto medido no condicionador de 2931 W.

1,0 m/s 1,0 m/s 0,9 m/s 0,9 m/s

0,9 m/s 0,8 m/s 0,7 m/s 0,8 m/s

0,8 m/s 0,8 m/s 0,8 m/s 0,8 m/s

0,8 m/s 0,9 m/s 0,9 m/s 0,9 m/s

Tabela 4.3.  Média das velocidades em cada ponto medido no condicionador de 2908 W.

1,3 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s

1,4 m/s 1,3 m/s 1,5 m/s

1,5 m/s 1,4 m/s 1,5 m/s

Seção para a
medição da

velocidade do ar
Recipiente
para água
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Para a realização das medidas de velocidade do ar, foi utilizado um anemômetro de

hélice com intervalo de 0,4 a 30 m/s, resolução de 0,1 m/s e precisão de ±2% da leitura +1 dígito,

marca Lutron, AM- 4202, conforme aparece na figura 4.2.

Figura 4.2  Anemômetro utilizado para medir a velocidade do ar.

As temperaturas foram medidas nas diversas seções para verificar sua uniformidade e

observou-se uma diferença máxima de 0,1 oC.  Como as temperaturas devem ser medidas por um

período contínuo, optou-se por utilizar dois elementos sensores, um para a temperatura de bulbo

seco e outro para a temperatura de bulbo úmido, que foram colocados no interior do duto

conforme descrito no capítulo 3.

As velocidades do ar em cada condicionador de ar foram determinadas através de uma

média aritmética das velocidades das seções. As incertezas das medidas foram calculadas a partir

das especificações expressas no manual do instrumento de medição, encontrando-se 0,12 m/s e

0,13 m/s. A vazão volumétrica  foi calculada através da equação 4.5. Os valores das medidas das

áreas dos dutos, velocidades do ar e vazão volumétrica estão expressos na tabela 4.4.

Tabela 4.4.  Medidas das áreas dos dutos, velocidades do ar e vazão volumétrica.

Aparelho A[m2] u[m/s] ]/[ 3 smV&

Condicionador de ar de 2931 W 1,432 x 10-1 0,9 1,3 x 10-1

Condicionador de ar de 2908 W 1,047 x 10-1 1,4 1,5 x 10-1

4.3.  DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA SENSÍVEL DE REFRIGERAÇÃO

Para a determinação da potência sensível de refrigeração toma-se a equação 4.7 e

reescreve-se a mesma em função da vazão e do volume específico como:
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( )Tc
V

Q ∆=
ν

& (4.9)

A vazão é constante e o calor específico é 1x103 J/kgAS.K, o volume específico e as

temperaturas são variáveis no tempo. O cálculo da potência sensível média horária é obtido

através da integração da potência no tempo dividida pelo intervalo de medição, determinada

através de um programa desenvolvido no “software” MATLAB.

As potências sensíveis foram medidas das 9 às 19 horas do dia 17 de janeiro e das 10 às

19 horas do 18 de janeiro de 2002.

Os dois gráficos das figuras 4.3 e 4.4 mostram as potências medidas em cada instante

lido, de 5 em 5 min. O primeiro refere-se ao condicionador de ar de 2931 W.

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

1 8 0 0
P o t ê n c i a  S e n s í v e l  m e d i d a  d a s  1 0  à s  1 1  h o r a s  d o  d i a  1 7 / 0 1 / 2 0 0 2 .

N ú m e r o  d a  M e d i ç ã o

P
ot

ên
ci

a 
S

en
sí

ve
l (

W
)

Figura 4.3. Gráfico da potência sensível de refrigeração medida de 5 em 5 min no condicionador

de ar de 2931 W.

O gráfico da figura 4.4 apresenta a potência praticamente constante no tempo, o que é

explicado pelo fato de seu termostato ter sido ajustado para o frio máximo.
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Figura 4.4.  Gráfico da potência sensível de refrigeração medida de 5 em 5 min no

condicionador de ar de 2908 W.

Nas tabelas 4.5 e 4.6 a segunda coluna refere-se à potência média horária do

condicionador de ar de 2931 W, a terceira do condicionador de ar de 2908 W e a última é a

potência total.

Tabela 4.5.  Potência média horária em 17/01/02.

Hora Potência – condicionador
de 2931 W (W)

Potência – condicionador
de 2908 W (W)

Potência Total (W)

9 411,6 1.046,6 1.458,2
10 636,5 1.878,3 2.514,8
11 605,0 1.853,9 2.458,9
12 578,7 1.821,3 2.399,9
13 489,9 1.822,0 2.311,9
14 520,2 1.805,0 2.325,1
15 669,0 1.794,1 2.463,1
16 596,0 1.776,8 2.372,8
17 456,5 1.746,4 2.202,9
18 533,2 1.780,2 2.313,5
19 290,8 1.430,6 1.721,4
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Tabela 4.6.  Potência média horária em 18/01/02.

Hora Potência – condicionador
de 2931 W (W)

Potência – condicionador
de 2908 W (W)

Potência Total (W)

10 831,1 1.786,3 2.617,3
11 453,1 1.901,9 2.355,0
12 618,1 1.870,3 2.488,4
13 385,9 1.829,8 2.215,8
14 507,5 1.800,1 2.307,6
15 519,9 1.783,7 2.303,7
16 558,3 1.767,1 2.325,4
17 194,5 1.783,1 1.977,6
18 844,4 1.754,8 2.599,2
19 272,9 883,7 1.156,6

4.4.  ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DA INCERTEZA

As incertezas de cada uma das variáveis que foram utilizadas na determinação da

potência sensível são apresentadas na tabela 4.7.

Tabela 4.7.  Incerteza das variáveis medidas.

Variável Incerteza

Área do duto de passagem do ar ±1  x 10-6 m

Velocidade do ar  (2931 W) ±1,2  x 10-1 m/s

Velocidade do ar  (2908 W) ±1,3  x 10-1 m/s

Temperatura de bulbo úmido do ar de retorno ± 3 x 10-1 oC

Temperatura de bulbo seco do ar de retorno ± 3 x 10-1 oC

Temperatura de bulbo seco do ar de insuflamento ± 3 x 10-1 oC

O resultado da potência sensível de refrigeração foi calculado a partir da medição

individual das variáveis apresentadas, cada uma delas com uma incerteza associada. O problema

consiste em calcular como essas incertezas estão atuando sobre o resultado. Para se fazer esta

análise da propagação das incertezas assume-se ter uma distribuição Gaussiana e utiliza-se o

método de Kline e McClintock [Holman, 1971]. O método é baseado na especificação das

incertezas das variáveis medidas e é calculada por:
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onde

 w1, w2 ... wn   são as incertezas associadas à medição de cada variável independente;

R  é a função de n variáveis independentes;

wR  é a incerteza combinada ou incerteza do resultado.

Escreve-se o volume específico em função das temperaturas conforme mostram as

equações psicrométricas.

A equação 4.9, potência sensível de refrigeração é reescrita em função das variáveis

independentes:

- área do duto do ar de retorno;

- velocidade do ar de retorno;

- temperatura de bulbo seco do ar de retorno;

- temperatura de bulbo úmido do ar de retorno;

- temperatura de bulbo seco do ar de insuflamento.

Calculam-se as derivadas parciais da potência sensível, em relação a cada uma das

variáveis independentes, e determina-se, a partir da equação 4.10, a incerteza total.

As derivadas parciais são calculadas para cada hora dos dias 17 e 18/01/02, para os dois

condicionadores de ar.

Multiplicando-se os valores das derivadas parciais pela incerteza de cada variável

medida, apresentada na tabela 4.7, encontra-se a contribuição de cada uma na incerteza total.

Tabela 4.8.  Contribuição de cada variável na incerteza total – dia 17/01/02 - condicionador de

ar de 2931 W.

Hora
wA

A
Q

∂
∂

wv
v
Q

∂
∂

e
e

wtbu
tbu
Q

∂
∂

e
e

wtbs
tbs
Q

∂
∂

s
s

wtbs
tbs
Q

∂
∂

9 2,40E-03 4,51E+01 -2,08E-01 4,46E+01 -4,49E+01
10 4,10E-03 7,84E+01 -3,41E-01 4,48E+01 -4,52E+01
11 3,80E-03 7,20E+01 -3,10E-01 4,49E+01 -4,53E+01
12 3,70E-03 7,01E+01 -3,00E-01 4,49E+01 -4,53E+01
13 2,90E-03 5,54E+01 -2,36E-01 4,50E+01 -4,54E+01
14 3,00E-03 5,77E+01 -2,45E-01 4,50E+01 -4,54E+01
15 4,30E-03 8,18E+01 -3,46E-01 4,49E+01 -4,54E+01
16 3,60E-03 6,79E+01 -2,88E-01 4,50E+01 -4,54E+01
17 2,70E-03 5,07E+01 -2,18E-01 4,50E+01 -4,53E+01
18 3,20E-03 6,19E+01 -2,64E-01 4,50E+01 -4,53E+01
19 1,50E-03 2,93E+01 -1,26E-01 4,51E+01 -4,53E+01



Medida da Potência Sensível de Refrigeração 59

Tabela 4.9.  Contribuição de cada variável na incerteza total - dia 17/01/02 - condicionador de ar

de 2908 W.

Hora
wA

A
Q

∂
∂

wv
v
Q

∂
∂

e
e

wtbu
tbu
Q

∂
∂

e
e

wtbs
tbs
Q

∂
∂

s
s

wtbs
tbs
Q

∂
∂

9 1,00E-02 9,69E+01 -6,40E-01 5,02E+01 -5,10E+01
10 1,79E-02 1,74E+02 -1,09E+00 4,99E+01 -5,15E+01
11 1,77E-02 1,72E+02 -1,06E+00 5,00E+01 -5,15E+01
12 1,74E-02 1,69E+02 -1,04E+00 5,01E+01 -5,16E+01
13 1,74E-02 1,69E+02 -1,03E+00 5,01E+01 -5,16E+01
14 1,72E-02 1,68E+02 -1,02E+00 5,01E+01 -5,16E+01
15 1,71E-02 1,67E+02 -1,01E+00 5,02E+01 -5,16E+01
16 1,70E-02 1,65E+02 -1,00E+00 5,02E+01 -5,16E+01
17 1,67E-02 1,62E+02 -9,99E-01 5,01E+01 -5,15E+01
18 1,70E-02 1,65E+02 -1,01E+00 5,01E+01 -5,16E+01
19 1,36E-02 1,33E+02 -8,15E-01 5,03E+01 -5,15E+01

Tabela 4.10.  Contribuição de cada variável na incerteza total - dia 18/01/02 - condicionador de

ar de 2931 W.

Hora
wA

A
Q

∂
∂

wv
v
Q

∂
∂

e
e

wtbu
tbu
Q

∂
∂

e
e

wtbs
tbs
Q

∂
∂

s
s

wtbs
tbs
Q

∂
∂

9 5,50E-03 1,05E+02 -4,72E-01 4,44E+01 -4,51E+01
10 2,70E-03 5,08E+01 -2,21E-01 4,50E+01 -4,53E+01
11 3,80E-03 7,29E+01 -3,12E-01 4,49E+01 -4,54E+01
12 2,00E-03 3,86E+01 -1,65E-01 4,51E+01 -4,54E+01
13 2,90E-03 5,56E+01 -2,37E-01 4,50E+01 -4,54E+01
14 3,10E-03 5,88E+01 -2,50E-01 4,50E+01 -4,54E+01
15 3,40E-03 6,50E+01 -2,78E-01 4,49E+01 -4,53E+01
16 4,00E-04 7,77E+00 -3,34E-02 4,53E+01 -4,53E+01
17 5,60E-03 1,07E+02 -4,64E-01 4,46E+01 -4,53E+01
18 1,70E-03 3,33E+01 -1,47E-01 4,49E+01 -4,51E+01

Tabela 4.11.  Contribuição de cada variável na incerteza total - dia 18/01/02 - condicionador de

ar de 2908 W.

Hora
wA

A
Q

∂
∂

wv
v
Q

∂
∂

e
e

wtbu
tbu
Q

∂
∂

e
e

wtbs
tbs
Q

∂
∂

s
s

wtbs
tbs
Q

∂
∂

9 1,71E-02 1,66E+02 -1,07E+00 4,98E+01 -5,13E+01
10 1,82E-02 1,77E+02 -1,10E+00 4,99E+01 -5,15E+01
11 1,79E-02 1,74E+02 -1,07E+00 5,01E+01 -5,16E+01
12 1,75E-02 1,70E+02 -1,04E+00 5,01E+01 -5,16E+01
13 1,72E-02 1,67E+02 -1,02E+00 5,01E+01 -5,16E+01
14 1,70E-02 1,66E+02 -1,01E+00 5,01E+01 -5,16E+01
15 1,69E-02 1,64E+02 -1,01E+00 5,01E+01 -5,16E+01
16 1,70E-02 1,66E+02 -1,02E+00 5,01E+01 -5,15E+01
17 1,68E-02 1,63E+02 -1,02E+00 5,01E+01 -5,15E+01
18 8,40E-03 8,18E+01 -5,17E-01 5,06E+01 -5,13E+01
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Analisando-se as tabelas 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, pode-se verificar que as incertezas

atribuídas à área e à temperatura de bulbo úmido são insignificantes. No caso do cálculo da

potência sensível, a temperatura de bulbo úmido só é utilizada para se determinar o volume

específico, e por isso, pouco interfere na incerteza, já na determinação da potência total de

refrigeração, a temperatura de bulbo úmido é utilizada no cálculo da entalpia, e neste caso, passa

a ser a variável com maior contribuição na incerteza do resultado. Por outro lado, a velocidade e

as temperaturas de bulbo seco, na entrada e saída do evaporador, são praticamente responsáveis

pela incerteza total no caso do cálculo da potência sensível.

As tabelas 4.12 e 4.13 exibem a incerteza total da potência sensível de refrigeração obtida

através da equação 4.10, para cada condicionador de ar e a soma das mesmas para os dias 17 e

18/01/02. Verifica-se, através dos resultados, que o condicionador de ar de 2931 W apresenta

uma incerteza que corresponde a mais ou menos um terço da total, o que era de se esperar visto

que o mesmo não opera continuamente, desenvolvendo uma potência média sensível por hora

menor do que a do outro condicionador de ar. Observando as tabelas 4.12 e 4.13, constata-se que

a incerteza na potência sensível de refrigeração é superior a 10% do seu valor. A análise de

propagação do erro mostra ser fundamental os cuidados com as medidas de temperatura e

velocidade do ar, pois a incerteza destas variáveis produz uma incerteza importante no resultado.

Vale observar que medidas realizadas em campo são de difícil controle e por isso estão mais

sujeitas a erros do que aquelas que são realizadas, por exemplo, em calorímetro.

Tabela 4.12.  Incerteza total no dia 17/01/02.

Hora Condicionador de ar de 2931 W Condicionador de ar de 2908 W Incerteza Total
9 ±7,77E+01 W ±1,20E+02 W ±1,98E+02 W
10 ±1,01E+02 W ±1,89E+02 W ±2,90E+02 W
11 ±9,62E+01 W ±1,87E+02 W ±2,83E+02 W
12 ±9,48E+01 W ±1,84E+02 W ±2,79E+02 W
13 ±8,46E+01 W ±1,84E+02 W ±2,68E+02 W
14 ±8,61E+01 W ±1,82E+02 W ±2,69E+02 W
15 ±1,04E+02 W ±1,81E+02 W ±2,85E+02 W
16 ±9,32E+01 W ±1,80E+02 W ±2,73E+02 W
17 ±8,16E+01 W ±1,77E+02 W ±2,59E+02 W
18 ±8,89E+01 W ±1,80E+02 W ±2,69E+02 W
19 ±7,03E+01 W ±1,51E+02 W ±2,21E+02 W
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Tabela 4.13.  Incerteza total no dia 18/01/02.

Hora Condicionador de ar de 2931 W Condicionador de ar de 2908 W Incerteza Total
10 ±1,23E+02  W ±1,81E+02 W ±3,03E+02 W
11 ±8,16E+01 W ±1,91E+02 W ±2,72E+02 W
12 ±9,69E+01 W ±1,88E+02 W ±2,85E+02 W
13 ±7,47E+01 W ±1,85E+02 W ±2,59E+02 W
14 ±8,47E+01 W ±1,82E+02 W ±2,67E+02 W
15 ±8,68E+01 W ±1,81E+02 W ±2,67E+02 W
16 ±9,11E+01 W ±1,79E+02 W ±2,70E+02 W
17 ±6,45E+01 W ±1,80E+02 W ±2,45E+02 W
18 ±1,24E+02 W ±1,78E+02 W ±3,02E+02 W
19 ±7,19E+01 W ±1,09E+02 W ±1,81E+02 W

Fazendo uma análise das variáveis que mais contribuem para a  incerteza total constata-se

que somente um erro de 1 oC, em uma das temperaturas de bulbo seco numa potência sensível de

1 kW é capaz de produzir um erro de 200 W no condicionador de ar de 2931 W e no

condicionador de ar de 2908 W de 170 W. E um erro de 0,1 m/s na velocidade é capaz de

produzir um erro de 90 W no primeiro condicionador de ar e 70 W no segundo.

Do exposto, conclui-se ser fundamental, para que se tenha um bom resultado,

instrumentos de medição de boa qualidade e um bom método de medição. Por outro lado, sabe-

se que em todo resultado final de uma medição, ou de cálculos envolvendo medidas sempre

existe uma incerteza, e esta não deve ser negligenciada, devendo ser calculada.

Como as medidas foram feitas em intervalos de 5 min, o instante em que a medição foi

realizada pode coincidir com o instante em que o compressor está desligado, obtendo-se uma

potência sensível proporcional ao tempo de desligamento, ou ligado obtendo-se um valor

intermediário ou um valor máximo proporcional ao tempo de ligamento. No intervalo entre duas

medições, a potência sensível poderá também ser nula ou atingir o valor máximo e estes dados

não serem registrados por não coincidir com o instante da medição, gerando também uma

incerteza na medida da potência sensível de refrigeração. Esta incerteza relativa ao tempo de

amostragem não foi considerada.
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5.  ARQUIVO CLIMÁTICO

Foi organizado um arquivo climático específico para o período em que foi feita a análise

do desempenho térmico da sala-teste, com o objetivo de informar ao EnergyPlus as condições

climáticas reais dos dias em que as potências de refrigeração foram medidas.

Durante o período de monitoramento, foram adquiridas as medidas de velocidade do

vento, radiação solar global horizontal, radiação solar difusa horizontal e temperaturas de bulbo

seco e úmido do ar.

Os piranômetros e o anemômetro foram dispostos num suporte sobre o prédio da sala-

teste conforme mostra a figura 5.1, obtendo-se uma pequena estação meteorológica.

Naturalmente o entorno afeta as medições realizadas e por isto foi escolhido para a

montagem da estação meteorológica, o melhor local disponível próximo à sala-teste.

 

Figura 5.1. Estação Meteorológica.

A constante do piranômetro para coleta da radiação global é 9,76x10-6 VW-1m2 e para

coleta da radiação difusa é 32x10-6 VW-1m2.  Os piranômetros foram desenvolvidos e calibrados

pelo GESTE, tendo seu princípio de funcionamento associado à geração de um sinal, tensão,

criado a partir da incidência da luz solar em uma célula fotovoltaica. Os cabos dos piranômetros

e do anemômetro foram conectados a um aparelho HP-Data Acquisition utilizado também nas

medições de temperaturas. Os sinais gerados pelos piranômetros e anemômetro eram lidos em

mV. Foi criada uma rotina através do software MATLAB para transformar as tensões lidas em

velocidades e radiações. O piranômetro é um instrumento que efetua medidas da radiação solar

Medida da
radiação
global

Medida da
radiação
difusa

Medida da
velocidade
do vento
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proveniente de todo o hemisfério celeste, onde se inclui a parte difusa e a parte direta

proveniente do disco solar. O piranômetro para leitura da radiação global foi exposto totalmente

à luz solar. A medida da radiação difusa foi feita com um piranômetro provido de um anel de

sombreamento, posicionado sobre o sensor conforme mostra a figura 5.2. Devido ao

deslocamento solar, foi necessário que se ajustasse o posicionamento do anel, durante o período,

para garantir que sua sombra continuasse sempre sobre o sensor. O anel oculta além do sol, uma

fração do hemisfério do céu. Esta fração da radiação difusa ocultada deve ser somada à leitura

deste instrumento. Duffie e Beckman, 1991,  estimam esta correção de 1,05 a 1,2. Neste caso

utilizou-se 1,1. A figura 5.3 exibe a montagem da estação meteorológica.

Figura 5.2.  Piranômetros  para medida da radiação difusa e global.

Figura 5.3. Montagem da estação meteorológica.

As medidas de radiação e velocidade do vento foram coletadas simultaneamente com as

de temperaturas interna e externa em intervalos de 5 min. Foi feita a média aritmética dos dados

coletados em cada intervalo de uma hora e organizou-se um arquivo com os mesmos.
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Os valores médios horários das radiações e da velocidade do vento são mostrados nas

figuras 5.4 e 5.5.
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A temperatura de orvalho, a umidade relativa, a radiação infravermelha e a radiação

direta normal foram calculadas a partir dos dados experimentais disponíveis. É importante

ressaltar que estas variáveis são necessárias à organização do arquivo climático.

A umidade relativa foi calculada pelas equações psicrométricas 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e

5.3 [ASHRAE, 2001].
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onde

T bs é a temperatura de bulbo seco em Kelvin;

Pwstbs é a pressão de saturação na tbs em Pa;

Ws é a umidade absoluta na saturação em kgVA/kgAS;

u é o grau de saturação;

UR é a umidade relativa.

A equação 5.7, referente à temperatura de orvalho, foi obtida a partir das equações 4.3,

5.5 e 5.6 [ASHRAE, 2001]:
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onde

pw é a pressão de vapor na saturação na temperatura de orvalho em Pa;

to é a temperatura de orvalho em oC;

a= 6,54;

b= 14,526;

c= 0,7389;

d= 0,09486;

e= 0,4569.

Para determinar a radiação solar direta normal, utilizou-se a medida da radiação solar

direta  horizontal dividida pelo cosseno do ângulo de zênite, que é o ângulo entre o zênite local e

a linha que une o observador e o Sol. [Macagnan, s.d.].

z

hI
I

θcos
=

(5.8)

onde

I  é a radiação solar direta normal;

hI  é a radiação solar direta horizontal.

O cosseno do ângulo de zênite é determinado pela expressão:

ωφδφδθ coscoscoscos += sensenz (5.9)

onde

θz é o ângulo de zênite;

δ  é a declinação solar;

φ  é a latitude local;

ω  é o ângulo horário.

A declinação solar é o ângulo formado entre o plano equatorial e a linha que une os

centros da Terra e do Sol e é estimada pela equação:

( )





 += 284

365
360

sen45,23 dnδ
(5.10)
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onde

dn é o dia do ano.

O ângulo horário é o ângulo medido no pólo celeste entre o meridiano do observador e o

meridiano do sol, valendo zero ao meio dia e variando 15o por hora, tendo valores negativos

antes do meio dia solar.

Schmidt et al., 1996, explicam que a energia total de radiação que chega à superfície

terrestre é composta da radiação originada no sol, chamada energia solar, e daquela que vem  da

atmosfera ou do céu. A radiação solar, evidentemente, só tem efeito durante as horas do dia,

enquanto que a radiação da atmosfera está sempre presente. O cálculo da taxa de transferência de

calor da atmosfera terrestre para a superfície terrestre é realizado, considerando que o céu se

comporta como um corpo negro a uma temperatura efetiva celeste Ts. A irradiação da atmosfera

terrestre é, então, calculada como:

4TsE I σ= (5.10)

onde

σ é a constante de Stefan-Boltzmann e possui o valor de 5,67x 10-8 W/m2K4;

Ts é a temperatura do céu em K.

A temperatura do céu pode ser estimada pela equação [Duffie e Bekman, 1991]:

4/12 )]15cos(013,0000073,00056,0711,0[ ttotoTbsTs +++= (5.11)

onde

 t é a hora a partir da meia noite.

Os dados experimentais, calculados e estimados são utilizados na obtenção do arquivo

climático que é inserido na rotina computacional do EnergyPlus.

O EnergyPlus não permite a ausência de algumas variáveis no arquivo climático, dentre

elas a direção do vento, que não foi medida, mas estimada em 240o, valor apresentado pela

biblioteca do programa, para Porto Alegre.

Na ausência de dados, declara-se no arquivo climático um código com uma seqüência de

noves, e o EnergyPlus  substitui ou calcula os dados faltantes. O EnergyPlus não requer arquivos

climáticos com 8760 horas no caso de simulação de períodos curtos e permite gerar arquivos

com partes da hora (por exemplo quinze minutos).
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A tabela 5.1 representa o arquivo climático organizado para o dia 18 de janeiro de 2002.

Tabela 5.1.  Arquivo climático para o dia 18 de janeiro de 2002.

Hora
( h)

tbs
(oC)

to
 (oC)

UR
(%)

EI

 Wh/m2
RGH

Wh/m2
RDN

Wh/m2
RDH

Wh/m2
Direçao
(graus)

u
(m/s)

1 21.4 16.0 71.1 354.4 0.0 0.0 0.0 240 2.1
2 21.4 16.0 71.4 353.7 0.0 0.0 0.0 240 1.8
3 21.2 15.9 71.4 351.6 0.0 0.0 0.0 240 2.2
4 21.0 15.7 71.7 349.0 0.0 0.0 0.0 240 1.7
5 20.9 15.7 72.0 347.2 0.0 0.0 0.0 240 1.5
6 20.4 16.1 76.3 344.8 0.0 0.0 0.0 240 1.6
7 19.8 16.3 79.7 340.9 3.4 0.0 3.4 240 1.4
8 20.8 16.6 76.5 345.6 84.7 40.5 38.4 240 1.7
9 23.6 17.1 66.9 359.3 257.3 201.8 50.4 240 1.5
10 26.8 18.4 60.0 379.0 440.2 369.0 77.1 240 1.6
11 26.4 18.6 62.3 377.4 246.6 109.3 193.3 240 1.8
12 26.0 18.1 61.5 373.0 204.5 0.0 204.5 240 1.7
13 26.6 17.8 58.4 374.8 251.0 0.0 251.0 240 1.9
14 27.1 17.5 55.6 377.2 475.2 108.6 331.3 240 1.9
15 28.4 16.4 48.2 380.6 502.3 205.3 406.6 240 2.1
16 28.4 16.8 49.3 383.4 352.6 62.5 318.8 240 2.1
17 27.9 17.7 53.7 385.7 279.0 37.1 273.9 240 2.5
18 27.3 17.8 55.8 384.4 272.5 158.5 107.5 240 3.9
19 26.4 17.5 58.1 380.4 249.5 205.1 76.2 240 2.6
20 25.8 17.3 59.2 377.7 83.5 61.9 39.3 240 2.9
21 24.8 16.9 61.7 372.6 2.9 0.0 2.9 240 2.7
22 23.8 17.0 65.9 368.7 0.0 0.0 0.0 240 3.0
23 23.2 16.6 66.6 365.0 0.0 0.0 0.0 240 2.5
24 22.8 16.5 67.4 362.7 0.0 0.0 0.0 240 2.9

onde

RGH é a radiação solar global horizontal;

RDN é a radiação solar direta normal;

RDH é a radiação solar difusa horizontal;

Direção é a direção do vento;

u é a velocidade do vento.
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6.  SIMULAÇÃO DO AMBIENTE

Este trabalho foi iniciado na versão 1.0 do EnergyPlus, de junho de 2001. Entretanto,

houve alterações no programa, sendo a versão 1.0.2 lançada em julho de 2002. Optou-se por

trabalhar com esta versão. As modificações implementadas, naturalmente, atingiram tanto os

arquivos de entrada como os de saída. Nos arquivos de entrada, mudou-se a ordem dos conjuntos

de dados e o número de campos a serem informados. Nos arquivos de saída, houve pequenas

diferenças nos resultados.

6.1. ARQUIVOS DE ENTRADA

O EnergyPlus lê arquivos no formato .idf, disponíveis nele próprio e que fornecem

características de materiais, dados climáticos e exemplos.

É possível criar arquivos de entrada no formato de texto que devem ser gravados como

.idf. Nestes arquivos são utilizadas as seguintes convenções: vírgula, no final de uma declaração;

ponto e vírgula, no final de um conjunto de declarações e o ponto de exclamação significa

comentário, conforme pode ser visto na figura 6.1.

!-Generator IDFEditor 1.05

!-NOTE: All comments with '!-' are ignored by the IDFEditor and are
generated automatically.

!-      Use '!' comments if they need to be retained when using the
IDFEditor.

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: VERSION ===========

VERSION,
    1.0.2;                   !- Version Identifier

!-   ===========  ALL OBJECTS IN CLASS: BUILDING ===========

BUILDING,
    Sala 203,                !- Building Name
    29,                      !- North Axis {deg}
    City,                    !- Terrain
    .04,                     !- Loads Convergence Tolerance Value {W}
    .4,                      !- Temperature Convergence Tolerance

Value {C}
    FullInteriorAndExterior; !- Solar Distribution

Figura 6.1. Parte de um arquivo de entrada do EnergyPlus no formato de texto.
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O EnergyPlus oferece, também, uma interface amigável, figura 6.2 que permite que os

dados sejam informados em módulos e impede que aqueles que necessitam conexão sejam

declarados, alertando o usuário sobre a falta de uma entrada anterior. Os arquivos gerados nesta

inferface são automaticamente criados como .idf e são lidos pelo EnergyPlus.

Figura 6.2. Arquivo de entrada no EnergyPlus - interface amigável.

6.2.  APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA DO PROGRAMA

Os dados de entrada que foram informados ao programa são discutidos neste capítulo.

6.2.1.  Parâmetros de Simulação

Os parâmetros de simulação caracterizam a forma como as simulações foram

implementadas.

6.2.1.1. Orientação do Prédio

Determinou-se a orientação do prédio, através da sombra de uma haste vertical, gnômon,

que, no meio dia solar, está voltada para a direção do norte verdadeiro.
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Tal orientação foi também utilizada para posicionar o anel de sombreamento do

piranômetro para medida da radiação difusa, o qual, durante o monitoramento foi posicionado

em cima do prédio. O meio dia solar foi determinado através da  equação:

EtLlocLstTVSTO −−−= )(4 (6.1)

onde

TO  é a hora oficial;

TSV  é o tempo solar verdadeiro;

Lst é a longitude padrão;

Lloc é a longitude local;

Et é a equação do tempo.

O ângulo encontrado foi 29o. Esta orientação também foi verificada através de uma

bússola com menor divisão de escala 5o e incerteza de medição de ±5o. A direção dos pólos

magnéticos da Terra não coincide exatamente com a direção dos pólos geográficos, por isso

quando se utiliza uma bússola é necessário fazer uma correção. A bússola orienta-se na direção

do norte-sul magnético, entre a indicação da bússola, e o norte verdadeiro, há um ângulo

denominado declinação magnética. Estima-se a declinação magnética para Porto Alegre em 16o a

oeste do norte verdadeiro, conforme a figura 6.3. A leitura da bússola foi de 45o.

                                                          16o

Figura 6.3.  Ângulo entre a fachada principal do prédio e o norte geográfico - declinação

magnética.

Declinação magnética

Fachada principal do prédio

Norte geográfico

Indicação da bússola

29o
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6.2.1.2. "Time Step in Hour"

Este parâmetro especifica quantos intervalos de tempo são usados em cada hora para a

simulação da zona. No caso de utilizar-se sistema HVAC, o intervalo de tempo é controlado

internamente, variando conforme a necessidade de convergência. Utilizou-se "time step" igual a

quatro, “default” do programa.

6.2.1.3. Modelo de Convecção

Para  coeficiente de convecção, há três modelos, dois para convecção natural e um para

convecção forçada. Dos modelos de convecção natural, um é simples  com coeficientes

constantes, dependendo da inclinação da superfície, sendo h= 0,948 W/m2 oC para superfícies

horizontais com reduzida convecção; h= 4,040 W/m2 oC para superfícies horizontais com

convecção intensificada; h= 3,076 W/m2 oC para superfícies verticais; h= 2,281 W/m2 oC para

superfícies inclinadas com convecção reduzida e h= 3,87 W/m2 oC para superfícies inclinadas

com convecção intensificada.

O outro modelo é detalhado e depende da diferença de temperatura entre a superfície e o

ar da zona e a orientação da superfície. Portanto, para superfícies verticais, o coeficiente de

convecção é dado pela equação (power law):

3/1
31,1 aro TTh −= (6.2)

Para  0<− aro TT   e superfície voltada para cima ou 0>− aro TT  e superfície voltada

para baixo é usada a equação:

αcos283,7

482,9
3/1

−
−

= aro TT
h

(6.3)

Para  0>− aro TT   e superfície voltada para cima ou 0<− aro TT  e superfície voltada para

baixo é usada a equação:

αcos382,1

810,1
3/1

+
−

= aro TT
h

(6.4)
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onde

α  é o ângulo de inclinação da  superfície.

6.2.1.4. Modelo de Condução

O modelo utilizado no EnergyPlus  para solução da transferência de calor por condução é

o Método da Função de Transferência (TFM). Segundo Beyer et al., 1998, o envoltório das

edificações está, normalmente, em processo transiente de transferência de calor, seja em

resfriamento ou aquecimento. Este cálculo transiente tem como principal forma de realização, no

caso de condicionamento artificial, o Método da Função de Transferência. Este método necessita

um cálculo prévio do fluxo transiente de calor através de métodos numéricos, para depois ser

encontrada a função de transferência. Nas duas etapas, existe a necessidade inerente dos métodos

numéricos de incrementos seqüenciais na coordenada espacial e temporal. O incremento

temporal existe inclusive, quando já se conhece a função de transferência.

Para Spitler e Fisher,1999, o método da função de transferência (TFM) usa as funções de

transferência por condução (CTFs) para o cálculo da condução transiente, unidimensional

através dos elementos do prédio (forro e parede). A função de transferência por condução é uma

forma de representação da série fator de resposta por condução. Os fatores de resposta por

condução são uma solução exata para o problema da transferência de calor transiente.

6.2.1.5. Modelo de Radiação Solar

O EnergyPlus dispõe de dois modelos de radiação solar difusa: o modelo isotrópico, que

a considera uniformemente distribuída no hemisfério celeste, e o modelo de Perez, anisotrópico,

que assume uma radiância constante sobre todo o céu, exceto em um disco em torno do sol e

uma banda no horizonte onde os valores da radiância difusa são incrementados [Macagnan, s.d.].

6.2.2.  Período de Simulação, Localização e Clima

O período simulado foi de 11 a 20 de janeiro, nos dias 12, 13 19 e 20 em evolução livre e

no restante do período com climatização durante o dia. As simulações foram realizadas com

arquivo climático medido, e o programa acessa automaticamente as informações climáticas

requeridas. As informações a respeito de localização são as apresentadas na tabela 6.1.
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Tabela 6.1. Dados declarados ao programa a respeito da localização.

Localização Latitude Longitude Horário Altitude

Porto Alegre 30o 51,11o -3 h 4 m

6.2.3. Elementos da Construção

As camadas de materiais são declaradas na ordem em que são utilizadas na construção,

no sentido de fora para dentro. As características termofísicas dos materiais foram definidas,

como mostra a tabela 6.2, utilizando-se os dados apresentados pela biblioteca dos programas

DOE-2, BLAST  e do Projeto no 02:135.07-001, 1998 - Desempenho Térmico de Edificações,

UFSC/ABNT,  Florianópolis.

A cor da tinta é declarada através da absortância da camada mais externa da construção, a

argamassa. O piso possui lajotas tipo cerâmica, na cor vermelha, com α= 0,74. A madeira das

aberturas externas é de louro e cedro, cor bege, α= 0,3. As paredes internas são pintadas de

branco, α= 0,2 e externas de cores médias, α= 0,4. A construção foi considerada constituída de:

- paredes externas: 1 cm de argamassa + 48 cm de tijolos + 1 cm de argamassa;

- paredes internas: 1 cm de argamassa + 16 cm de tijolos + 1 cm de argamassa;

- piso: 1 cm de argamassa + 30 cm de concreto + 1 cm de argamassa + 1 cm de lajota;

- forro: 3,5 cm de madeira + 1 cm de argamassa + 30 cm de concreto + 1 cm de

argamassa;

- porta externa: 3,5 cm de espessura de madeira;

- porta interna: 1 cm de espessura de madeira.

Tabela 6.2. Características termofísicas dos materiais de construção.

Nome Tijolo Argamassa Lajota Concreto Madeira
Tipo Rugoso Médio Médio Médio Médio
Espessura [m] 0,16

0,48
0,01 0,01 0,3 0,035

0,010
Condutividade [W/mK] 1,05 1,15 1,05 1,75 0,23
Densidade [kg/m3] 2000 2100 2000 2400 750
Calor específico [J/kgK] 920 1000 920 1000 1340
Absortância térmica 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Absortância solar 0,2

0,4
0,74 0,3

Absortância visível 0,2
0,4

0,74 0,3

As janelas do lado leste da construção apresentam sombreamento interno, através de

persianas verdes, com regulagem para a entrada da luz por acionamento pelo usuário e espessura
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de 1 mm. O programa apresenta a opção de escolha entre sombreamento externo e interno e o

mecanismo de acionamento, por incidência da radiação, por temperatura externa do ar e por

temperatura ou carga de resfriamento da zona ou através de "schedule". Durante as medições,

optou-se por deixar a sala sempre sombreada, utilizando-se radiação solar incidente como

mecanismo de acionamento da sombra. Para garantir que a mesma se mantivesse sempre

sombreada, utilizou-se "set point" 1 W/m2, o que significa que, quando a radiação atingir este

valor ou maior, o mecanismo será ligado. As características do material do sombreamento são

mostradas na tabela 6.3. As características termofísicas dos materiais da cortina e do vidro foram

definidas, utilizando-se os dados apresentados pela biblioteca dos programas DOE-2 e BLAST.

Tabela 6.3. Características do material da cortina.

Característica Valores
Transmitância Solar 0,4
Refletância Solar 0,5
Transmitância Visível 0,4
Refletância Visível 0,5
Emissividade Hemisférica Térmica 0,9
Transmitância Térmica 0,0
Espessura [m] 0,005
Condutividade [W/mK] 0,1

As vidraças são compostas por uma única placa de vidro simples de 3 mm de espessura,

com as características apresentadas na tabela 6.4.

Tabela 6.4. Características do vidro liso.

Tipo Vidro Liso
Espessura [m] 0,003
Transmitância Solar Normal 0,837
Refletância Solar Normal ( exterior ) 0,075
Refletância Solar Normal ( interior ) 0,075
Transmitância Visível Normal 0,898
Refletância Visível Normal ( exterior ) 0,081
Refletância Visível Normal ( interior ) 0,081
Transmitância Normal Onda Longa 0,0
Emissividade Hemisférica ( exterior ) 0,84
Emissividade Hemisférica ( interior ) 0,84
Condutividade [W/mK] 0,9

6.2.4. Descrição da Geometria

Modelam-se o espaço (teto, paredes e piso) e as aberturas através de coordenadas

cartesianas em relação ao norte do prédio que está a 29o do norte verdadeiro. É necessário

definir, também, a posição do primeiro ponto a ser informado (por exemplo, ponto superior
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esquerdo), e o sentido (horário ou anti-horário) em que estas coordenadas serão informadas. O

EnergyPlus gera um arquivo .dxf que é lido pelo AUTOCAD.

O EnergyPlus possui nos arquivos .dxf um código de cores, em que cada cor representa

um elemento da construção tais como aberturas, paredes, forros, pisos e sombras conectadas, ou

não, ao prédio.  O sombreamento não conectado ao prédio, como árvores ou outras construções,

deve ser declarado em coordenadas mundiais. Nas coordenadas mundiais, a origem é definida

em relação às coordenadas geográficas e nas relativas, em relação às coordenadas do prédio. O

código de cores pode ser observado nas figuras 6.4 e 6.5.

O prédio possui um corredor com pilares ao lado oeste da sala que causa sombreamento

nas aberturas dos fundos. A figura 6.4 é uma perspectiva da sala-teste, plotada a partir do arquivo

dxf.

Figura 6.4. Perspectiva da sala-teste.

A figura 6.5 é um croqui da sala também plotado a partir do arquivo .dxf. As dimensões

são dadas em metro.

Figura 6.5. Croqui da sala-teste gerado através do arquivo .dxf.

fachada principal

sala-teste

marquise

Condicionador de ar

Condicionador de ar
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O programa permite a entrada de dois tipos de sombreamentos: conectados ao prédio

como marquises, ou não conectados como árvores e prédios próximos. A modelagem é feita da

mesma forma que as superfícies, consiste no detalhamento das sombras através de coordenadas

cartesianas. Para este caso, considerou-se o teto do corredor como sombra anexa ao prédio e os

pilares como sombra isolada. 

As janelas da frente (leste) têm em conjunto a parte superior circular, figura 6.6, com

altura máxima de 2,17 m. A largura da janela central é 1,03 m e das laterais 0,75 m. Como o

programa limita-se a entradas de superfícies com três ou quatro lados, declarou-se retângulos

com área aproximada à área das janelas (2,17 m x 1,03 m, 1,85 m x 0,75 m e 1,46 m x 0,75 m).

As janelas dos fundos possuem 2,25 m x 0,60 m, 1,18 m x 0,60 m, 0,42 m x 0,60 m, 0,79 m x

0,96 m e a porta externa 2,53 m x 1,28 m (oeste). A porta lateral interna mede 2,10 m x 1,02 m.

Ainda pode-se caracterizar as armações e divisões das esquadrias, que serão utilizadas

pelo programa, no cálculo de balanço de energia das janelas. Consideram-se as bordas das

aberturas com largura 0,150 m, projeção externa de 0,01 m, projeção interna de 0,026 m,

condutância de 5 W/m2K, absortância solar 0,3 e emissividade térmica hemisférica 0,9.

Figura 6.6.  Aberturas da frente do prédio – lado leste.

6.2.4.1.  Determinação dos Coeficientes Representativos das Temperaturas das Salas Adjacentes

Há duas maneiras de considerar as trocas térmicas com os ambientes adjacentes: em uma,

estes ambientes devem ser declarados bem como suas temperaturas horárias, figura 6.7.a, e na

outra, só é necessário declarar os coeficientes das equações representativas das temperaturas,

figura 6.7.b.

O manual do EnergyPlus não esclarece como os coeficientes devem ser determinados,

mas apresenta a equação 6.5 para calcular as temperaturas das salas contíguas.

Sala simulada
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Figura 6.7.  Figura gerada com arquivo .dxf.

Neste trabalho os coeficientes foram determinados através de regressão linear.

tbseuCtsoloCCCtbseCtbsiCTadj 765432 ++++= (6.5)

onde

Tadj  é a temperatura dos ambientes adjacentes à sala-teste;

tbsi é a temperatura de bulbo seco interior (sala-teste);

tbse é a temperatura de bulbo seco exterior;

tsolo é a temperatura do solo;

u é a velocidade do vento;

C2 é um coeficiente que define a contribuição da temperatura da zona na temperatura do

ambiente adjacente;

C3 é um coeficiente que define a contribuição da temperatura externa na temperatura do

ambiente adjacente;

C4 é um coeficiente que define a contribuição de C5 na temperatura do ambiente adjacente;

C5 define uma temperatura que permanece constante no cálculo da temperatura do ambiente

adjacente;

a. Sala-teste com salas adjacentes b. Sala-teste
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C6 é um coeficiente que define a contribuição da temperatura do solo na temperatura do ambiente

adjacente;

C7 é um coeficiente que define a contribuição da velocidade do vento e temperatura externa na

temperatura do ambiente adjacente.

Considerou-se C6
  igual a zero - coeficiente de contribuição do solo na temperatura da

zona - visto que a sala-teste não tem contato com o mesmo. Atribuiu-se zero também aos

coeficientes C4 e C5. Os coeficientes C2, C3 e C7 foram determinados, utilizando-se as

temperaturas medidas nas salas adjacentes, temperaturas externa e interna e velocidade do vento,

e estão registrados na tabela 6.5. Foi utilizado o método da regressão linear na determinação dos

coeficientes, cujos cálculos foram feitos através do "software" DataFit.

Tabela 6.5. Coeficientes de contribuição na temperatura das salas adjacentes.

Coeficientes Sala esquerda Sala direita Sala acima Sala abaixo
C2 0,775154 0,782569 0,510337 0,754722
C3 0,221039 0,201612 0,411741 0,217218
C7 0,011547 0,020587 0,008323 0,021000

Os coeficientes definem a contribuição das temperaturas de bulbo seco externa e interna,

temperatura do solo e a velocidade do vento na temperatura dos ambientes adjacentes.

Através dos valores dos coeficientes pode-se verificar que a temperatura da zona é a

variável que mais contribui nas temperaturas dos ambientes adjacentes, seguida da temperatura

de bulbo seco externa. Já a velocidade do vento representada pelo coeficiente C7, pouco interfere

nas temperaturas das salas contíguas.

Além dos coeficientes necessários para o cálculo da temperatura das salas adjacentes, é

necessário declarar o coeficiente de convecção. Utilizou-se o mesmo coeficiente apresentado

pelo programa EnergyPlus, no seu modelo de convecção simples, h= 0,948 W/m2 oC para o forro

e piso e h= 3,076 W/m2 oC para superfícies verticais.

As figuras 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 mostram as temperaturas medidas e as calculadas através

dos coeficientes.

As curvas das temperaturas medidas e calculadas através dos coeficientes mostradas nos

gráficos não são coincidentes, mas pode-se observar que quando há um aumento de temperatura

na curva das temperaturas medidas esta tendência é seguida pela curva das temperaturas

calculadas pelos coeficientes.

É importante ressaltar que os coeficientes determinados são os mesmos para todo o

período de medição.
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Figura 6.8. Gráfico das temperaturas medidas e calculadas através dos coeficientes, sala

esquerda
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Figura 6.9. Gráfico das temperaturas medidas e calculadas através dos coeficientes, sala direita.
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Figura 6.10. Gráfico das temperaturas medidas e calculadas através dos coeficientes, sala acima.
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Figura 6.11. Gráfico das temperaturas medidas e calculadas através dos coeficientes, sala

abaixo.
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6.2.5. Carga Térmica Resultante da Geração Interna de Calor

As fontes de geração interna de calor estão conectadas no programa com os horários que

determinam na forma de percentual o tempo e a quantidade de fontes que estiveram ligadas

durante àquela hora.

6.2.5.1. Carga Térmica Resultante das Pessoas

O ambiente simulado era utilizado por 4 pessoas em horários diversificados. Uma pessoa

realizando um trabalho leve, em um ambiente condicionado, elimina o calor gerado pelo corpo

principalmente por convecção e radiação, sendo cada um destes mecanismos responsáveis por

30% do calor eliminado. Os 40% restantes são eliminados pela respiração e transpiração

[Stoecker e Jones, 1985].

A área de pele das pessoas é determinada pela equação proposta por  DuBois em 1916:

725,0425,0202,0 hmAd = (6.6)

onde

m é a massa da pessoa;

h é a altura da pessoa.

Tabela 6.6. Massa, altura e área de pele das pessoas que trabalharam na sala simulada.

Pessoa 1 2 3 4

Massa ( kg ) 65 72 73 55
Altura ( m ) 1,62 1,91 1,72 1,71
Área de pele (m2) 1,70 2,00 1,80 1,80

A geração de calor metabólico para uma pessoa trabalhando em um escritório, lendo, é 55

W/m2 [ASHRAE, 2001]. A média das áreas de pele é 1,8 m2, e o calor metabólico resultante é 99

W/pessoa.

6.2.5.2. Carga Térmica Resultante das Lâmpadas

O ambiente possui iluminação artificial através de seis conjuntos de lâmpadas

fluorescentes 2 x  40 W, com reator de partida rápida. Para lâmpadas fluorescentes, da energia de
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entrada, a fração de energia emitida de radiação visível é 23%, de radiação infravermelha é 36%

e o restante é condução e convecção [Couto, 2000]. A corrente e a tensão das lâmpadas foram

medidas com um multiteste, tipo alicate ET-3200 A,  anteriormente apresentado. Encontrou-se

uma corrente de 1,15 A e tensão de 116 V, por conjunto, resultando uma potência de 798 W.

6.2.5.3. Carga Térmica Resultante dos Equipamentos Elétricos

As correntes e as tensões  dos  equipamentos foram medidas bem como o tempo em que

estiveram ligados. A potência do refrigerador experimental corresponde ao tempo em que seu

compressor esteve ligado, 5 min. No motor-ventilador foi considerado que um terço da carga

térmica foi gerada no interior do ambiente. A fração de calor radiante está baseada nos valores

apresentados por ASHRAE, 2001.

Tabela 6.7. Carga térmica  gerada pelos equipamentos elétricos.

Equipamento Tensão (V) Corrente (A) Fração radiante Calor gerado (W)

Computadores e monitores 116 1,22 0,25 425
Motor-ventiladores 220 0,49 - 0,58 - 78
HP-Data Acquisition 116 0,08 0,20 9
Refrigerador experimental 116 2,00 0,30 12

6.2.6. Horários

Os horários determinam o padrão de uso do espaço, ou seja, definem o percentual de

contribuição de carga térmica ao ambiente, vinda de diferentes fontes. Os horários foram

determinados através de tabelas onde foi registrada a permanência de pessoas no ambiente, a

utilização da iluminação e dos equipamentos em cada hora do dia. Informaram-se, também,

através do horário a infiltração e as temperaturas medidas durante o período em que o ambiente

estava climatizado, bem como as temperaturas das salas adjacentes. Para exemplificar,

apresenta-se a tabela 6.8 com os horários das pessoas, lâmpadas, computadores e HP-Data

Acquisition no dia 18 de janeiro de 2002.

Pode-se observar que o horário das pessoas foi acionado às 10 horas, quando as pessoas

entraram na sala. O percentual de carga térmica gerada pelas pessoas é 0,90, porque elas

permaneceram na sala 54 min o que corresponde a 90% da hora. Já no caso do HP-Data

Acquisition, que permaneceu continuamente ligado, o horário é sempre um (100% de carga

térmica gerada).
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Tabela 6.8. Horário  para o dia 18/01/2002.

Tempo (hora) Pessoas Lâmpadas Computador HP-Data
Acquisition

1 0 0 0 1
2 0 0 0 1
3 0 0 0 1
4 0 0 0 1
5 0 0 0 1
6 0 0 0 1
7 0 0 0 1
8 0 0 0 1
9 0 0 0 1
10 0,90 0,75 0,75 1
11 0,11 1 0,75 1
12 0,75 1 0,20 1
13 0,16 1 0,11 1
14 0,11 1 0,11 1
15 0,16 1 0,33 1
16 0,11 1 0,66 1
17 0,15 1 0,11 1
18 1 1 1 1
19 0,13 0,50 0,47 1
20 0 0 0 1
21 0 0 0 1
22 0 0 0 1
23 0 0 0 1
24 0 0 0 1

6.2.7. Infiltração

A infiltração é uma ventilação não intencional, através das aberturas do ambiente. Todo e

qualquer ambiente tem, no mínimo, essa ventilação [ASHRAE, 2001]. Para estimar-se a vazão

de ventilação obtida por infiltração, utiliza-se o método da área de frestas que é dado pela

equação 6.7.

2

1000
uCTC

Al
V ws +∆=& (6.7)

A área de frestas é calculada pela equação:

RfAjAl ×= (6.8)

 

onde

V&  é a vazão volumétrica em m3/s;
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Al  é a área das frestas em  cm2;

Cs é o coeficiente de chaminé em (L/s)2cm-4K-1,  tabela 6.9;

∆T  é a diferença entre a temperatura interna e externa em K;

Cw é o coeficiente de vento em (L/s)2cm-4(m/s)-2, tabela 6.10;

u é a velocidade do vento  local em m/s;

Aj é a área de aberturas em m2 ;

 Rf é a relação de área de frestas em cm2 de frestas por m2 de abertura.

O coeficiente de chaminé Cs, tabela 6.9, depende da altura da peça.

Tabela 6.9.  Coeficiente de Chaminé - Cs.

Andar padrão Um Dois Três

Coeficiente de Chaminé 0,000145 0,000290 0,000435

O coeficiente de vento Cw, tabela 6.10, depende do andar e do grau de proteção do

entorno.

Tabela 6.10. Coeficiente de Vento - Cw.

Posição do AmbienteClasse de

Proteção Primeiro Segundo Terceiro

1 0,000319 0,000420 0,000494
2 0,000246 0,000325 0,000382
3 0,000174 0,000231 0,000271
4 0,000104 0,000137 0,000161
5 0,000032 0,000042 0,000049

A área das aberturas é, aproximadamente, 9,91 m2, utilizou-se 5,70 cm2 de frestas por m2

de abertura, [ASHRAE, 2001], e encontrou-se a área de frestas, 56,49 cm2. Determinou-se a

infiltração em cada hora, sendo Cs= 0,000435 (L/s)2cm-4K-1 e Cw= 0,000161 (L/s)2cm-4(m/s)-2.

Os valores encontrados para a infiltração, que foi calculada considerando a influência das

diferenças entre as temperaturas externas e internas e a velocidade do vento, corresponde a

aproximadamente metade da infiltração em unidades [ren/h]. Uma renovação de ar por hora do

ambiente corresponde a 0,064 m3/s.

A tabela 6.11 é a infiltração horária determinada para o dia 17/01/2002.
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Tabela 6.11.  Infiltração no dia 17/01/2002 declarada ao programa através de horário.

Hora do Dia Infiltração m3/s
1 0,0295
2 0,0293
3 0,0295
4 0,0289
5 0,0290
6 0,0286
7 0,0279
8 0,0252
9 0,0162
10 0,0241
11 0,0241
12 0,0225
13 0,0263
14 0,0281
15 0,0316
16 0,0300
17 0,0309
18 0,0277
19 0,0269
20 0,0187
21 0,0228
22 0,0254
23 0,0268
24 0,0284

6.2.8. Sistema de Condicionamento de Ar

O EnergyPlus apresenta diversos modelos de condicionadores de ar, o que permite a

simulação do sistema a partir da caracterização de seus componentes.

Como o objetivo não é avaliar o equipamento, neste trabalho, escolheu-se a modalidade

mais simples denominada "purchased air". Não é necessário declarar a curva de eficiência, mas

informa-se a temperatura e o conteúdo de umidade do ar de insuflamento. A caracterização da

temperatura e umidade interna é feita através do ajuste do termostato e controle de umidade (set-

point), que estão conectados a horários, com a declaração da umidade e da temperatura do

ambiente.

A partir da caracterização do prédio e do sistema, processa-se a simulação, e seus

resultados permitem avaliar o desempenho térmico da zona, por meio da disponibilização da

carga térmica, da temperatura ambiente, da umidade, das temperaturas das superfícies e outras

em cada hora.
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6.3. ARQUIVOS DE SAÍDA DE DADOS

O EnergyPlus gera vários arquivos de saída, entre eles: o .dxf anteriormente comentado;

o .err que lista os tipos de erros ocorridos no programa facilitando sua correção; o .rdd que lista

todas as variáveis de saída para a simulação; o .eio que especifica os parâmetros de simulação e

lista os resultados dos cálculos dos CTFs, e o .eso que apresenta os resultados da simulação.

Os arquivos .eio e .eso são criados no formato .csv e podem ser lidos como texto ou na

planilha eletrônica Excel. O fato do arquivo .eso ser compatível com o Excel, possibilita a

plotagem de gráficos dos resultados na mesma.

Para ilustrar, é apresentada uma parte de um arquivo .eio, figura 6.12, que contém o

cálculo dos CTFs de uma das paredes da sala.

Building, SALA 203,  29.000,City,   0.04000,   0.40000,FullInteriorAndExterior
! Inside Convection Algorithm, Value {Simple | Detailed | CeilingDiffuser | TrombeWall}
Inside Convection Algorithm,Detailed
! Outside Convection Algorithm, Value {Simple | Detailed}
Outside Convection Algorithm,Detailed
! Solution Algorithm, Value {CTF | EMPD | MTF}
Solution Algorithm, CTF
! Sky Radiance Distribution, Value {0=Isotropic | 1=Anisotropic}
Sky Radiance Distribution, 1
! < Input Surface Geometry Information>,Starting Corner,Vertex Input Direction,Coordinate System
 SurfaceGeometry,UpperLeftCorner,CounterClockwise,RelativeCoordinateSystem
! <Zone Information>,Zone Name,North Axis {deg},X Origin {m},Y Origin {m},Z Origin
{m},Type,Multiplier,  Ceiling Height {m},Volume {m3},Zone Inside Convection Algorithm
{Simple,Detailed,CeilingDiffuser,TrombeWall}
 Zone, ZONA1,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1,   1,   4.490,   232.000,Detailed
 Zone, ZONA2,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1,   1,   4.490,   232.000,Detailed
 Zone, ZONA3,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1,   1,   4.490,   232.000,Detailed
 Zone, ZONA4,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1,   1,   4.490,   232.000,Detailed
 Zone, ZONA5,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   1,   1,   4.490,   232.000,Detailed
! <Construction>,Construction Name,#Layers,#CTFs,Time Step {hours},ThermalConductance {w/m2-
K},OuterThermalAbsorptance,InnerThermalAbsorptance,OuterSolarAbsorptance,InnerSolarAbsorptance,Ro
ughness
! <Material>,Material Name,Thickness {m},Conductivity {w/m-K},Density {kg/m3},Specific Heat
{J/kg-K},ThermalResistance {m2-K/w}
! <Material:Air>,Material Name,ThermalResistance {m2-K/w}
! <CTF>,Time,Outside,Cross,Inside,Flux (except final one)
 Construction,PAREDE1,   3,   8,   0.250,          5.890,   0.900,   0.900,   0.200,
0.200,MediumSmooth
 Material,REBOCO1,  0.0100,         1.150,   2100.000,     1000.000,       0.009
 Material,TIJOLO,  0.1600,         1.050,   2000.000,      920.000,       0.009
 Material,REBOCO1,  0.0100,         1.150,   2100.000,     1000.000,       0.009
 CTF,   8,      0.78733830E-06,      0.10800665E-15,      0.78733830E-06,      0.37891614E-18
 CTF,   7,     -0.46475686E-03,      0.34280766E-08,     -0.46475686E-03,      0.12877345E-06
 CTF,   6,      0.49833245E-01,      0.58909986E-05,      0.49833245E-01,     -0.28934359E-04
 CTF,   5,      -1.2831188    ,      0.76486056E-03,      -1.2831188    ,      0.19882388E-02
 CTF,   4,       13.227292    ,      0.17159542E-01,       13.227292    ,      0.41572442E-01
 CTF,   3,      -63.000398    ,      0.85651158E-01,      -63.000398    ,      0.34683276
 CTF,   2,       144.40192    ,      0.97887873E-01,       144.40192    ,      -1.2491458
 CTF,   1,      -153.09017    ,      0.20270159E-01,      -153.09017    ,       1.9042368
 CTF,   0,       59.917105    ,      0.25923273E-03,       59.917105

Figura 6.12.  Arquivo de saída com CTFs.
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7.  RESULTADOS

7.1.  RESULTADOS OBTIDOS COM ARQUIVO CLIMÁTICO MEDIDO

As simulações foram realizadas nas condições especificadas no capítulo 6, para duas

situações. Na primeira, informaram-se todas as temperaturas das salas adjacentes, na segunda,

estas temperaturas foram determinadas pelo programa a partir da entrada de coeficientes de uma

equação representativa destas temperaturas.

A figura 7.1 mostra o gráfico com os arquivos de saída das temperaturas simuladas e

temperaturas medidas. A incerteza nas medidas de temperatura é de 0,3 oC. A curva TEMP

representa os resultados das temperaturas simuladas da zona, encontradas através do arquivo

com informações das temperaturas das salas adjacentes. As salas adjacentes foram declaradas ao

programa. A curva OSC exibe as temperaturas simuladas da zona obtidas através  do arquivo que

informava os coeficientes da equação representativa das temperaturas das salas adjacentes. Neste

caso as salas adjacentes não são declaradas.
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Figura 7.1. Gráfico com temperaturas da sala-teste.
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Observa-se que as respostas das temperaturas simuladas, nas duas condições, apresentam

uma boa concordância, quando comparadas aos resultados dos trabalhos de Eppel e Lomas,

1995, e de Hernandez et al.

 Verifica-se que as curvas TEMP e OSC apresentam comportamento semelhante, sendo

coincidentes na maior parte do período. O gráfico permite observar, ainda, que quando há um

aumento ou diminuição da temperatura, esta tendência se verifica tanto nas temperaturas

medidas como nas simuladas.

Da mesma forma que para as temperaturas, mostra-se o gráfico da carga térmica medida e

simulada, figura 7.2, com entradas das temperaturas das salas adjacentes e com coeficientes da

equação representativa das mesmas. Observa-se, também, uma boa concordância entre os

resultados obtidos, nas duas modalidades de simulação.
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Figura 7.2. Gráfico da carga térmica da sala-teste.

Os gráficos de temperatura e carga térmica permitem verificar que as temperaturas

encontradas com o arquivo que  informa as temperaturas das salas adjacentes apresentam uma

melhor concordância com os resultados medidos.

Do período monitorado, selecionou-se os quatro últimos dias da seqüência, dois dias com

condicionamento, 17 e 18/01, e dois sem condicionamento, 19 e 20/01, para análise.
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7.1.1. Modelo de Convecção Detalhado e Céu Anisotrópico

As simulações foram realizadas com modelo de convecção detalhado e modelo de céu

anisotrópico; o modelo de condução é o CTFs (conduction transfer functions).

Das situações simuladas, escolheu-se aquela em que as temperaturas das salas adjacentes

foram informadas, por considerar que melhor representa as condições dos ambientes contíguos.

A figura 7.3 mostra o gráfico das temperaturas internas da sala-teste medidas e simuladas

nos dias 19 e 20 de janeiro e 2002. A sala-teste não estava condicionada.
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Figura 7.3. Gráfico da temperatura da sala-teste - céu anisotrópico - convecção

detalhada.

A diferença máxima entre as temperaturas medidas e simuladas, nestes dois dias, foi de

1,0 oC e a diferença média é de 0,5 oC.

Este trabalho apresenta resultados semelhantes aos encontrados pelo trabalho de

Hernandez et al, 2001, que, em um dia, encontram diferença máxima na temperatura de 1,3 oC e

diferença média de 0,6 oC com o “software” NBSLD modificado para reproduzir melhor as

condições climáticas brasileiras.
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Apesar das diferenças, pode-se observar que as variações de temperatura apresentam

comportamento idêntico nas duas curvas.

O gráfico permite verificar, ainda, que não há uma queda acentuada na temperatura no

período noturno, tanto nas temperaturas medidas como simuladas. A pouca variação deve-se ao

tipo de edificação que, por ser antiga, tem paredes construídas com tijolos maciços, constituindo

uma edificação de elevada inércia térmica.

O gráfico da figura 7.4 mostra a carga térmica medida com a margem de incerteza

prevista, calculada e apresentada no capítulo 4, e a carga simulada para a situação em que as

temperaturas das salas adjacentes foram informadas. A sala-teste está condicionada.
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Figura 7.4. Gráfico da carga térmica e incerteza, nos dias 17 e 18/01 - céu anisotrópico -

convecção detalhada.

Observa-se, através do gráfico, que a diferença entre a carga térmica medida e simulada

apresenta-se dentro do intervalo da incerteza prevista. A diferença máxima entre os resultados

experimentais e simulados é de 288 W e ocorre às 10 h do dia 18/01.  Esta diferença está

marcada no gráfico pelos círculos pretos. A diferença média é 74 W.
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7.1.2. Modelo de Convecção Simples e Céu Anisotrópico

Se a escolha do modelo de convecção fosse outra, qual seria o resultado?  Haveria

discrepância entre o resultado simulado e o resultado medido?

A simulação então é implementada em condições idênticas às anteriores, variando

somente a opção pelo coeficiente de convecção que agora é simples (coeficiente de convecção

constante).

Apresentam-se os mesmos gráficos anteriores,  para os dias 19 e 20, na figura 7.5, sem

condicionamento. E para os dias 17 e 18, na figura 7.6, com condicionamento.
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Figura 7.5. Gráfico da temperatura da sala-teste - convecção simples - céu anisotrópico.

A diferença máxima entre as temperaturas medidas e simuladas para coeficiente de

convecção simples é de 1,4 oC, e a diferença média é de 0,9 oC, apresentando diferenças maiores

do que o coeficiente de convecção detalhado.

Comparado-se este resultado aos resultados dos trabalhos de Eppel e Lomas, 1995, e de

Hernandez et al., 2001, as diferenças não são significativas, mas a simulação com coeficiente

variável apresenta uma melhor concordância com os resultados medidos.
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O gráfico da figura 7.6 mostra a carga térmica simulada, quando se faz a opção pelo

coeficiente de convecção simples (constante). Verifica-se que há uma grande diferença entre o

valor medido e o valor simulado, sendo a diferença média 778 W e a diferença máxima 983 W.

A diferença também é grande, se comparados os resultados das simulações com coeficiente de

convecção constante e variável.

Pelos resultados encontrados, o coeficiente de convecção mostra-se ser uma variável

importante nas simulações de carga térmica. A decisão do usuário por um ou outro modelo de

convecção altera significativamente o resultado da simulação.
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Figura 7.6. Carga térmica nos dias 17 e 18/01 com coeficiente de convecção constante -

céu anisotrópico.

A alteração do modelo de convecção detalhado para simples produziu uma pequena

variação na temperatura, figura 7.5, e significativa na carga térmica, figura 7.6. O resultado da

simulação das cargas térmicas é mais sensível ao modelo de convecção do que o resultado da

simulação de temperatura, estando mais sujeitas às diferenças.
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7.1.3. Modelo de Convecção Detalhado e Céu Isotrópico

Se o usuário optar pelo modelo isotrópico, que diferenças apresentarão as temperaturas e

as cargas térmicas?

O gráfico da figura 7.7 mostra as temperaturas para o dia 19 e 20/01/2002 para um céu

isotrópico. Pode-se verificar que há pequenas diferenças de temperaturas para os modelos

isotrópico e anisotrópico, sendo as diferenças máximas e médias iguais nos dois modelos.

As curvas de temperaturas simuladas apresentam comportamento semelhante.
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Figura 7.7. Gráfico da temperatura da sala-teste - céu isotrópico - convecção detalhada.

Quanto à carga térmica,  figura 7.8, esta se apresenta maior no modelo isotrópico do que

no modelo anisotrópico. A diferença máxima para este modelo entre o resultado medido e

simulado é de 295 W e a média diária é nula, pois os horários em que a cargas térmicas são

maiores são compensados pelos horários em que as cargas térmicas simuladas são maiores. O

modelo anisotrópico apresenta uma melhor concordância com os resultados medidos.
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Figura 7.8. Carga térmica nos dias 17 e 18/01 - céu isotrópico - convecção detalhada.
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8. CONCLUSÃO

O trabalho atingiu os objetivos propostos de comparar temperaturas e cargas térmicas

simuladas e medidas, apresentando bons resultados.

O arquivo com as temperaturas informadas para as salas adjacentes, com o modelo de

radiação solar anisotrópico e com o modelo de convecção detalhado apresentam uma boa

concordância com os resultados experimentais. As diferenças médias e máximas encontradas

para as temperaturas, para os modelos simulados foram 0,5 oC e 1,0 oC para modelo anisotrópico

com coeficiente de convecção detalhado; 0,9 oC e 1,4 oC para o modelo anisotrópico com

coeficiente de convecção simples e 0,5 oC e 1,0 oC para modelo isotrópico com coeficiente de

convecção detalhado. Hernandez et al., 2001, utilizando o BLAST, programa predecessor do

EnergyPlus, encontraram diferença média de 1,3 oC e máxima de 2,8 oC. Todos os resultados

encontrados para as diferenças de temperatura apresentaram resultados melhores do que a

simulação implementada com o BLAST.

Muitos fatores podem ter contribuído para as diferenças apresentadas entre os resultados

medidos e simulados, tais como: as características termofísicas dos materiais, que podem não

representar exatamente as que foram utilizados na construção; os dados de entrada obtidos a

partir de medição que levam consigo uma incerteza da medida; a impossibilidade da entrada no

programa de aberturas com forma geométrica circular; a hipótese que desconsidera o gradiente

na temperatura do ar da zona; utilização de equipamentos de medição simples, que limitam a

precisão dos resultados; utilização de um único ponto de medição no interior da sala-teste.

Os resultados de carga térmica sensível, para o modelo anisotrópico e coeficiente de

convecção detalhado, em cada dia analisado (17 e 18/01/2002), estão dentro da margem de

incerteza prevista ou apresentam uma diferença diária igual ou inferior a 10% entre os resultados

medidos e simulados.

Para o modelo de convecção simples e céu anisotrópico a carga térmica medida e

simulada não apresentam uma boa concordância, ficando o resultado da simulação nestas

condições muito além da margem de incerteza.

Quando o arquivo de entrada utilizado informa coeficientes representativos das

temperaturas das salas adjacentes, encontram-se pequenas diferenças em relação ao arquivo que

informa diretamente essas temperaturas, isto é decorrente da diferença entre a temperatura

medida e a calculada pelos coeficientes.



Conclusão 97

Outro fator, que interfere nos resultados, quando se utilizam coeficientes, é o coeficiente

de convecção informado. Diferentes métodos estão disponíveis para determinar o coeficiente de

convecção em Incropera e DeWitt, 1998 ou Duffie e Beckman, 1991. No presente trabalho,

utilizaram-se coeficientes de convecção apresentados pelo próprio EnergyPlus e referendados

pela ASHRAE.

É necessário ressaltar que, dependendo da opção do usuário do programa computacional,

as diferenças entre os resultados medidos e simulados poderão ser maiores.

É importante, portanto, que se conheçam as vantagens e limitações da ferramenta

computacional disponível para simulações termoenergéticas.

A infiltração é uma grandeza difícil de ser determinada ou estimada, merecendo muitas

horas de simulações e ajustes até se obter um valor adequado e coerente com a bibliografia

disponível pesquisada.

Finalmente, merece que se diga que o EnergyPlus é uma ferramenta poderosa no campo

das simulações térmicas, apresentando resultados com boa concordância, quando comparados a

resultados experimentais, em simulações realizadas em edificações "termicamente pesadas".

Sugere-se para futuros trabalhos:

- Comparação de resultados experimentais e simulados para edificações leves e médias;

- Utilização de uma modalidade de condicionamento que permita a comparação das

cargas térmicas latentes;

- Medição das temperaturas internas em vários pontos para se obter resultados mais

confiáveis;

- Comparação de resultados computacionais e experimentais para outros tipos de

climas brasileiros (outras cidades);

- Comparação de resultados experimentais com outros programas computacionais;

- Medição das temperaturas superficiais, objetivando compará-las com resultados

computacionais;

- Desenvolvimento de ferramentas computacionais capazes de simular edificações com

outras formas geométricas, contemplando formas distintas daquelas existentes no

programa utilizado;

- Comparação de resultados computacionais com resultados medidos, como por

exemplo, para uma edificação constituída externamente de estruturas metálicas com

paredes de vidro.
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% ARQUIVO DOS DADOS MEDIDOS
% Este arquivo possui as médias horárias dos dados medidos
% coluna 1- Temperaturas da sala à direita da sala-teste
% coluna 2- Temperaturas da sala à esquerda da sala-teste
% coluna 3- Temperaturas da sala acima da sala-teste
% coluna 4- Temperaturas da sala abaixo da sala-teste
% coluna 5- Temperatura de bulbo úmido externa
% coluna 6- Temperatura de bulbo úmido interna
% coluna 7- Temperatura de bulbo úmido do condicionador de ar do lado leste da sala-teste (frente do prédio)
% coluna 8- Temperatura de bulbo úmido do condicionador de ar do lado oeste da sala teste (fundos do prédio)
% coluna 9- Temperatura de bulbo seco externa
% coluna 10- Temperatura de bulbo seco interna
% coluna 11- Temperatura de bulbo seco do condicionador de ar do lado leste da sala-teste (frente do prédio)
% coluna 12- Temperatura de bulbo seco do condicionador de ar do lado oeste da sala teste (fundos do prédio)
% coluna 13- Radiação Difusa
% coluna 14- Radiação Global
% coluna 15- Velocidade do Vento

27.6 27.6 25.1 27.2 24.2 22.5 27.3 27.5 0.0 0.0 2.2
27.6 27.6 24.9 27.2 23.9 22.5 27.0 27.5 0.0 0.0 2.4
27.5 27.5 24.7 27.1 23.7 22.5 26.8 27.5 0.0 0.0 2.5
27.5 27.5 24.6 27.1 23.8 22.6 27.0 27.6 0.0 0.0 2.7
27.5 27.5 24.6 27.1 23.8 22.6 26.9 27.7 0.0 0.0 2.6
27.5 27.5 24.5 27.1 23.9 22.6 26.9 27.7 0.0 0.0 2.5
27.5 27.5 24.5 27.1 23.7 22.6 26.6 27.7 2.2 2.2 1.7
27.5 26.4 24.5 27.1 23.8 22.6 26.7 27.7 21.2 21.2 1.9
27.6 25.9 24.7 27.1 23.9 22.1 19.9 20.7 27.0 27.0 22.8 22.6 78.7 78.7 1.3
27.8 26.0 25.1 27.2 23.7 20.5 17.1 16.0 28.1 25.1 18.7 16.9 197.3 197.3 1.5
27.8 26.7 25.4 27.3 22.6 20.3 17.1 15.9 27.9 25.0 19.0 16.8 318.4 318.4 1.5
28.1 27.5 25.8 27.6 23.1 20.1 16.5 16.0 30.1 25.0 18.3 16.8 436.7 436.7 1.7
28.1 27.9 26.1 27.5 23.6 20.1 17.0 16.1 29.9 25.0 18.8 16.8 476.8 552.7 1.9
28.2 28.0 26.4 26.4 23.8 20.0 16.7 16.2 30.5 24.8 18.2 16.9 512.5 583.0 2.2
28.2 28.0 26.8 26.3 23.8 20.2 17.2 16.5 30.8 25.0 18.6 17.2 393.2 393.2 2.2
28.3 28.1 26.9 26.7 24.5 20.4 16.7 17.0 31.6 25.2 17.9 17.6 254.8 709.3 2.0
28.3 28.1 27.1 26.9 25.0 20.5 15.9 17.3 31.9 25.2 16.9 17.9 164.4 640.7 2.0
28.3 28.2 27.3 27.6 25.0 20.6 14.1 19.1 32.2 25.4 15.0 19.5 243.2 388.4 2.7
28.3 28.1 27.4 27.6 24.9 20.5 16.8 17.5 30.9 25.1 17.9 18.0 140.5 140.5 2.9
28.1 27.9 27.3 27.5 24.6 20.5 16.2 17.3 29.3 25.2 17.5 18.0 45.0 45.0 2.6
28.0 27.8 27.1 27.4 24.4 21.1 28.5 26.4 3.0 3.0 2.4
27.9 27.7 26.8 27.4 24.1 22.0 28.0 27.3 0.0 0.0 2.7
27.8 27.6 26.5 27.3 23.6 22.4 27.3 27.5 0.0 0.0 2.3
27.8 27.6 26.4 27.3 23.4 22.5 27.3 27.5 0.0 0.0 2.6
27.8 27.6 26.3 27.3 23.1 22.6 27.3 27.6 0.0 0.0 2.5
27.7 27.6 26.1 27.2 23.1 22.6 26.9 27.6 0.0 0.0 1.7
27.7 27.6 26.1 27.2 23.0 22.6 26.6 27.7 0.0 0.0 1.2
27.7 27.6 26.0 27.2 22.6 22.5 26.5 27.7 0.0 0.0 2.0
27.7 27.5 25.8 27.2 21.9 22.5 26.2 27.7 0.0 0.0 1.7
27.6 27.5 25.7 27.1 21.5 22.4 25.8 27.7 0.0 0.0 1.3
27.6 27.5 25.5 27.1 21.4 22.3 25.6 27.7 3.7 3.7 1.1
27.9 27.9 25.8 27.5 22.1 22.4 27.0 27.9 84.0 84.0 1.3
29.2 29.0 26.4 29.0 23.3 22.6 30.8 28.3 194.4 245.7 1.4
29.4 29.3 26.9 29.2 23.4 22.4 31.3 28.4 268.1 353.9 1.8
29.0 29.1 27.2 29.0 24.0 22.4 32.4 28.4 393.4 495.6 1.8
28.8 29.0 27.5 28.9 24.2 22.4 32.5 28.4 526.2 526.2 1.7
28.8 29.0 27.9 29.0 24.4 22.5 34.0 28.6 370.8 869.1 1.6
28.8 28.9 28.3 28.9 24.1 22.4 33.7 28.6 215.3 844.9 2.1
28.8 28.9 28.5 28.8 24.5 22.5 32.9 28.7 294.6 538.2 1.8
28.7 28.8 28.6 28.7 25.0 22.7 32.5 28.7 252.3 274.1 2.1
28.8 28.8 28.7 28.8 24.3 22.8 32.9 28.8 188.2 188.2 2.5
28.7 28.8 28.7 28.8 24.0 22.7 31.5 28.8 104.2 104.2 3.2
28.7 28.7 28.5 28.7 24.3 22.8 30.4 28.8 59.6 59.6 2.8
28.6 28.6 28.2 28.6 23.9 23.0 29.4 28.8 39.2 39.2 2.2
28.4 28.5 27.8 28.4 23.5 23.0 28.4 28.8 8.1 8.1 2.5
28.3 28.4 27.4 28.3 23.5 23.1 27.7 28.7 0.0 0.0 2.0
28.3 28.4 27.1 28.3 23.5 23.1 27.0 28.7 0.0 0.0 2.2
28.2 28.4 26.9 28.2 23.4 23.1 26.7 28.7 0.0 0.0 1.7
28.3 28.3 27.0 28.2 23.2 23.2 26.7 28.7 0.0 0.0 1.2
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28.3 28.3 27.0 28.2 22.6 23.1 26.6 28.7 0.0 0.0 1.3
28.2 28.3 26.8 28.2 22.2 23.0 26.5 28.7 0.0 0.0 1.4
28.2 28.3 26.6 28.2 22.0 23.0 26.1 28.7 0.0 0.0 1.3
28.2 28.3 26.5 28.1 22.0 22.9 26.2 28.7 0.0 0.0 1.5
28.2 28.3 26.3 28.1 21.9 22.9 25.7 28.7 0.0 0.0 1.2
28.1 28.3 26.0 28.1 21.7 22.9 25.4 28.6 2.3 2.3 1.2
28.2 28.3 26.0 28.1 21.6 22.9 25.3 28.7 25.1 25.1 1.4
28.3 28.4 26.2 28.2 22.0 22.9 26.4 28.7 141.5 141.5 1.6
29.0 29.1 26.8 29.0 23.2 22.9 29.7 28.9 249.2 372.8 1.5
29.5 29.7 27.5 29.8 24.0 23.0 32.6 29.2 296.1 524.9 1.7
29.3 29.6 27.9 29.6 24.1 22.9 32.8 29.3 406.5 726.2 1.8
29.1 29.4 28.2 29.3 23.8 22.8 31.8 29.2 273.6 273.6 1.5
28.9 29.2 28.2 29.1 23.8 22.8 30.7 29.2 222.4 222.4 1.5
28.9 29.1 28.2 29.0 23.7 22.9 30.6 29.2 222.8 222.8 1.8
28.8 29.1 28.2 28.9 23.6 22.9 29.8 29.2 94.2 94.2 2.8
28.8 29.0 27.8 28.9 23.4 22.9 29.3 29.2 223.3 350.5 2.3
28.9 29.1 28.1 29.0 24.0 23.1 30.3 29.4 199.8 390.2 2.5
28.9 29.1 28.1 29.0 23.8 23.2 29.6 29.4 132.5 132.5 2.8
28.7 28.9 27.5 28.7 23.1 23.3 28.0 29.4 50.5 55.2 3.2
28.4 28.7 26.8 28.6 22.6 23.2 26.9 29.2 4.9 4.9 3.0
28.3 28.6 26.3 28.6 22.4 23.1 25.9 29.1 0.0 0.0 2.6
28.2 28.6 25.8 28.5 22.3 23.2 25.2 29.0 0.0 0.0 2.6
28.1 28.5 25.6 28.5 22.2 23.2 25.0 29.0 0.0 0.0 2.6
28.2 28.5 25.5 28.4 22.2 23.2 24.8 28.9 0.0 0.0 2.5
28.2 28.5 25.4 28.4 22.1 23.2 24.6 28.9 0.0 0.0 2.2
28.1 28.5 25.2 28.4 22.1 23.1 24.5 28.9 0.0 0.0 2.3
28.0 28.4 24.9 28.3 22.1 23.2 24.2 28.9 0.0 0.0 2.4
28.0 28.4 24.8 28.3 22.0 23.2 24.0 28.8 0.0 0.0 2.1
28.0 28.4 24.9 28.3 21.9 23.1 24.0 28.8 0.0 0.0 1.8
28.1 28.4 25.0 28.2 21.9 23.1 24.0 28.8 3.7 3.7 1.2
28.1 28.5 25.3 28.6 22.2 23.1 24.9 28.9 32.7 32.7 1.2
28.3 28.6 25.8 29.3 22.8 22.4 19.8 20.5 25.8 28.0 23.0 23.0 128.6 128.6 1.6
28.5 28.9 26.2 29.7 23.6 20.1 15.6 16.4 27.4 25.7 16.9 16.4 301.2 324.2 1.7
29.1 29.5 26.8 29.5 25.1 19.9 13.8 16.0 30.5 25.6 14.8 16.0 215.6 527.6 1.7
29.0 29.4 27.3 27.9 25.5 19.5 15.3 15.3 31.2 25.2 16.2 15.3 238.4 531.0 1.7
28.8 29.2 27.5 27.2 25.5 19.6 14.9 15.5 31.0 25.3 16.0 15.5 359.4 549.8 2.2
28.9 29.2 27.9 27.1 25.6 19.6 15.2 15.7 31.3 25.2 16.3 15.7 225.5 893.5 1.9
28.9 29.2 28.1 27.5 25.6 19.7 15.3 15.9 31.5 25.4 16.3 15.9 238.7 586.2 2.3
29.0 29.2 28.2 27.7 25.3 19.8 14.8 16.0 30.3 25.2 16.2 16.0 429.7 476.3 3.2
28.9 29.2 28.1 27.5 24.8 19.9 15.2 16.2 29.9 25.4 16.3 16.2 368.6 475.0 4.3
28.8 29.0 27.8 27.3 24.4 19.9 15.2 16.1 29.2 25.4 16.0 16.1 250.9 344.1 4.0
28.6 28.8 27.1 27.8 24.1 19.8 16.1 16.0 27.7 25.0 17.4 16.0 70.4 70.4 5.3
28.4 28.6 26.5 28.5 23.2 20.2 18.0 18.0 26.8 25.9 21.1 20.6 44.7 44.7 4.0
28.1 28.5 25.5 28.5 22.7 21.7 24.4 27.7 3.5 3.5 3.2
27.9 28.3 24.7 28.4 21.9 22.2 23.8 27.9 0.0 0.0 4.6
27.6 28.1 23.9 28.1 20.9 22.2 23.0 27.8 0.0 0.0 5.2
27.4 28.0 23.3 28.0 20.2 22.0 22.1 27.8 0.0 0.0 6.1
27.3 27.9 23.2 27.9 19.7 21.7 23.1 27.8 0.0 0.0 5.7
27.3 27.8 23.2 27.8 19.4 21.4 23.1 27.8 0.0 0.0 4.7
27.2 27.8 23.0 27.7 18.9 21.1 23.1 27.8 0.0 0.0 3.7
27.2 27.7 22.8 27.7 18.8 21.0 22.7 27.7 0.0 0.0 3.5
27.2 27.7 22.7 27.6 18.4 20.8 22.8 27.7 0.0 0.0 3.0
27.2 27.6 22.6 27.5 18.2 20.7 22.8 27.7 0.0 0.0 3.4
27.1 27.6 22.5 27.5 18.4 20.6 22.7 27.7 1.9 1.9 3.0
27.2 27.7 22.7 27.5 18.5 20.5 23.1 27.7 58.6 58.6 3.3
27.5 27.9 23.2 27.6 19.1 19.9 17.7 17.0 24.0 26.6 22.4 20.4 137.9 137.9 2.8
27.3 27.8 20.9 27.5 19.2 18.4 16.1 13.3 24.1 24.4 19.2 13.3 182.2 182.2 3.0
27.4 27.9 20.5 27.6 19.9 18.3 15.7 13.3 25.4 24.3 19.2 13.3 282.7 457.1 3.4
27.7 28.2 22.3 27.8 20.4 18.1 15.5 13.2 26.7 24.3 18.3 13.2 382.5 659.0 3.5
27.6 28.1 23.8 27.6 20.2 18.0 16.0 13.1 26.2 24.1 20.6 13.1 456.1 477.0 2.7
27.6 28.0 24.3 27.8 20.1 17.7 14.9 12.8 26.7 23.9 18.7 12.8 481.6 575.4 3.2
27.6 28.0 24.6 28.1 20.0 17.6 14.9 12.7 26.8 23.8 18.9 12.7 318.2 633.6 2.8
27.5 27.9 24.8 27.9 20.1 17.5 15.5 12.9 26.8 23.7 19.9 12.9 356.2 574.9 2.6
27.5 27.8 24.9 27.8 20.1 17.6 14.7 13.0 26.5 23.7 18.9 13.0 229.6 577.1 3.9
27.4 27.7 24.9 27.7 19.5 17.7 15.0 13.1 25.8 23.8 18.6 13.1 219.9 230.0 2.7
27.3 27.5 24.7 26.5 19.1 17.6 15.4 12.9 25.3 23.7 19.4 12.9 127.4 139.3 2.8
27.1 27.3 24.3 27.2 18.6 17.4 16.2 12.6 24.3 23.6 21.2 12.6 43.9 43.9 3.4
26.9 27.2 23.9 27.1 18.2 18.3 23.4 25.7 4.5 4.5 2.5
26.9 27.0 23.5 27.0 17.6 18.8 22.7 26.3 0.0 0.0 2.5
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26.8 27.0 23.3 27.0 17.6 18.9 22.4 26.4 0.0 0.0 2.5
26.8 26.9 23.2 26.9 17.7 19.0 22.3 26.5 0.0 0.0 2.1
26.8 26.9 23.1 26.9 17.9 19.2 22.3 26.6 0.0 0.0 2.4
26.7 26.8 22.9 26.8 17.6 19.2 22.1 26.6 0.0 0.0 2.3
26.7 26.8 22.7 26.7 17.2 19.2 21.6 26.6 0.0 0.0 1.9
26.6 26.7 22.5 26.7 17.1 19.3 21.1 26.6 0.0 0.0 1.7
26.6 26.7 22.4 26.6 16.8 19.4 20.8 26.6 0.0 0.0 1.4
26.6 26.6 22.3 26.6 16.8 19.6 20.5 26.7 0.0 0.0 1.3
26.6 26.6 22.3 26.5 16.8 19.7 20.9 26.7 3.1 3.1 1.5
26.7 27.0 22.8 26.2 17.7 19.8 23.2 26.9 48.2 94.9 1.5
27.7 27.8 23.5 26.0 19.0 18.7 16.3 15.0 25.2 25.3 20.7 15.4 79.0 167.3 2.1
27.1 27.4 21.6 26.8 19.1 17.6 16.1 12.4 24.6 23.7 20.6 12.4 258.7 258.7 2.6
27.1 27.3 21.8 26.5 19.3 17.5 15.3 12.5 25.0 23.5 19.8 12.5 378.7 378.7 2.6
27.1 27.2 22.2 25.7 19.5 17.4 15.3 12.4 25.7 23.4 19.7 12.4 427.2 446.1 2.2
27.0 27.2 23.5 27.6 19.6 17.3 15.1 12.5 26.1 23.4 19.9 12.5 421.5 448.1 2.4
26.9 27.0 23.9 27.7 19.6 17.3 15.1 12.5 25.6 23.3 19.4 12.5 348.0 348.0 2.7
27.0 27.1 24.1 27.5 19.8 17.5 15.1 12.1 26.4 23.5 19.4 13.0 339.1 799.7 2.2
27.0 27.0 24.3 26.7 20.2 17.5 15.9 12.4 26.8 23.5 20.1 13.2 289.4 695.5 2.8
26.9 26.9 24.4 26.2 19.7 17.6 15.1 12.3 26.4 23.6 18.8 13.2 183.0 518.1 2.8
26.8 26.8 24.4 26.1 19.3 17.5 15.0 12.3 26.3 23.6 18.7 13.2 61.8 475.1 2.8
26.7 26.7 24.3 25.5 19.6 17.6 16.4 13.6 25.5 23.8 20.5 15.1 96.4 208.5 2.7
26.6 26.6 24.1 25.1 19.0 18.7 24.6 25.8 72.4 117.3 2.8
26.5 26.5 23.8 24.9 18.7 18.8 23.9 26.0 9.0 9.0 2.2
26.4 26.4 23.4 24.5 18.3 18.9 23.1 26.0 0.0 0.0 2.2
26.4 26.3 23.2 24.2 18.3 19.0 22.5 26.1 0.0 0.0 2.4
26.3 26.2 22.9 23.9 18.4 19.1 21.8 26.1 0.0 0.0 2.6
26.2 26.1 22.7 23.7 18.1 19.2 21.2 26.1 0.0 0.0 1.9
26.2 26.1 22.6 23.9 18.0 19.3 21.0 26.1 0.0 0.0 1.7
26.2 26.1 22.4 24.0 17.8 19.3 20.8 26.1 0.0 0.0 1.6
26.2 26.0 22.3 23.9 17.6 19.4 20.8 26.2 0.0 0.0 1.4
26.2 26.0 22.3 24.0 17.6 19.4 20.6 26.2 0.0 0.0 1.2
26.1 25.9 22.2 24.2 17.5 19.4 20.8 26.1 0.0 0.0 1.2
26.1 25.9 22.2 24.3 17.6 19.4 21.1 26.2 2.8 2.8 1.2
26.3 26.4 22.5 24.9 18.4 19.5 22.3 26.3 38.5 83.9 1.3
27.1 27.2 23.2 26.1 19.5 19.1 18.0 16.6 24.6 25.6 23.4 19.5 78.9 179.0 1.6
26.8 27.1 23.6 26.3 20.0 17.7 15.5 11.9 25.9 23.7 19.8 12.7 212.0 261.9 2.3
26.5 26.9 23.8 25.7 20.0 17.4 15.3 11.8 25.7 23.3 19.8 12.6 193.1 198.3 2.2
26.5 26.5 23.8 25.0 19.7 17.3 15.5 11.7 25.1 23.1 19.6 12.5 304.8 314.4 2.1
26.3 26.5 23.9 25.2 19.7 17.1 15.5 11.6 25.7 23.0 20.3 12.4 322.4 389.3 2.5
26.5 26.5 24.1 25.7 19.8 17.0 15.3 11.6 26.7 22.9 20.1 12.5 446.4 656.9 2.3
26.7 26.5 24.3 26.0 19.7 17.0 15.0 11.6 27.4 23.0 18.9 12.5 318.1 674.7 2.7
26.7 26.5 23.5 26.0 19.7 17.0 15.0 11.8 27.3 23.0 19.7 12.7 157.9 817.8 2.4
26.8 26.4 21.6 26.1 19.9 17.3 15.9 12.4 27.2 23.3 20.8 13.1 163.4 662.5 2.8
26.6 26.3 21.4 25.9 19.4 17.2 15.4 12.1 26.4 23.1 20.1 12.8 154.7 337.9 2.5
26.5 26.2 23.1 25.7 18.8 17.3 25.9 23.5 73.2 241.7 2.8
26.5 26.1 23.3 25.4 18.3 18.1 25.1 25.5 34.9 105.6 2.4
26.4 25.9 23.1 25.1 17.9 18.3 24.2 25.7 5.1 5.1 2.4
26.3 25.8 22.9 24.7 17.8 18.4 23.2 25.7 0.0 0.0 2.4
26.2 25.7 22.7 24.4 17.9 18.5 22.3 25.8 0.0 0.0 2.2
26.2 25.7 22.5 24.3 17.8 18.7 21.8 25.8 0.0 0.0 2.2
26.1 25.6 22.4 24.3 17.9 18.8 21.4 25.8 0.0 0.0 2.1
26.1 25.6 22.3 24.2 17.9 18.9 21.4 25.8 0.0 0.0 1.8
26.0 25.6 22.2 24.0 17.7 19.0 21.2 25.8 0.0 0.0 2.2
26.0 25.5 22.1 23.9 17.6 19.0 21.0 25.8 0.0 0.0 1.7
25.9 25.5 22.0 24.0 17.5 19.1 20.9 25.8 0.0 0.0 1.5
25.9 25.4 22.0 24.5 17.6 19.1 20.4 25.7 0.0 0.0 1.6
25.9 25.4 21.8 24.2 17.5 19.2 19.8 25.7 3.4 3.4 1.4
25.9 25.8 22.2 24.5 18.0 19.3 20.8 25.7 38.4 84.7 1.7
27.2 26.8 22.8 25.7 19.2 19.6 23.6 26.1 50.4 257.3 1.4
27.9 27.3 23.5 26.6 21.0 18.4 16.0 13.0 26.8 24.5 19.2 14.0 77.1 440.2 1.5
27.2 26.8 23.7 27.0 21.0 17.7 16.4 11.9 26.4 23.5 21.0 12.4 193.3 246.6 1.7
26.7 26.4 23.7 26.6 20.6 17.2 15.2 11.6 26.0 23.0 19.4 12.1 204.5 204.5 1.7
26.7 26.3 23.8 26.6 20.6 17.2 16.1 11.6 26.6 23.0 21.1 12.4 251.0 251.0 1.9
26.7 26.3 24.0 25.8 20.6 17.1 15.5 11.6 27.1 23.0 20.2 12.5 331.3 475.2 1.9
26.7 26.3 24.1 25.4 20.3 17.1 15.3 11.9 28.4 23.0 20.1 12.7 406.6 502.3 2.1
26.7 26.3 24.3 25.6 20.6 17.3 15.4 12.1 28.4 23.2 20.0 12.9 318.8 352.6 2.1
26.6 26.3 24.3 26.8 20.9 17.4 16.9 12.3 27.9 23.3 22.9 12.9 273.9 279.0 2.5
26.6 26.2 24.4 27.3 20.8 17.6 15.0 12.6 27.3 23.4 18.1 13.2 107.5 272.5 3.9
26.5 26.0 24.4 27.0 20.4 18.0 17.2 15.8 26.4 24.3 22.7 19.2 76.2 249.5 2.6
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26.3 25.9 24.3 26.4 20.0 18.8 25.8 25.7 39.3 83.5 2.9
26.1 25.8 23.9 26.1 19.5 18.7 24.8 25.7 2.9 2.9 2.7
25.9 25.6 23.5 26.0 19.2 18.8 23.7 25.6 0.0 0.0 3.0
25.9 25.6 23.3 25.9 18.8 18.9 23.1 25.6 0.0 0.0 2.5
25.8 25.5 23.0 25.9 18.6 18.9 22.8 25.6 0.0 0.0 2.9
25.7 25.5 22.8 25.8 18.7 19.0 22.5 25.6 0.0 0.0 2.6
25.7 25.5 22.7 25.8 18.8 19.1 22.2 25.6 0.0 0.0 2.4
25.7 25.4 22.5 25.7 18.6 19.2 21.9 25.7 0.0 0.0 2.3
25.7 25.4 22.4 25.7 18.4 19.2 21.3 25.6 0.0 0.0 2.3
25.7 25.4 22.3 25.7 18.3 19.3 21.2 25.6 0.0 0.0 1.7
25.7 25.4 22.1 25.6 18.1 19.3 20.9 25.7 0.0 0.0 1.4
25.7 25.3 22.0 25.6 18.0 19.3 20.6 25.6 5.3 5.3 1.3
25.8 25.8 22.5 25.7 18.7 19.4 22.2 25.8 34.6 96.2 1.5
27.1 26.8 23.3 26.8 20.5 19.6 26.2 26.2 51.7 269.1 1.8
27.6 27.2 23.9 27.4 21.4 19.8 28.2 26.5 241.9 421.6 1.8
27.2 27.1 24.3 27.5 22.2 19.8 29.9 26.6 83.4 620.3 1.6
27.0 27.0 24.8 27.4 22.8 19.8 31.0 26.6 73.2 770.6 1.8
26.8 26.8 25.2 27.2 22.5 19.8 30.7 26.6 76.0 959.8 2.2
26.8 26.6 25.5 27.0 22.1 19.7 30.3 26.6 88.6 1012.3 2.0
26.8 26.6 25.7 27.0 22.1 19.7 30.5 26.7 90.4 851.1 2.0
26.8 26.6 25.8 26.9 22.6 19.7 31.2 26.7 115.8 712.6 1.6
26.8 26.6 26.0 27.0 23.0 19.8 31.2 26.8 124.8 466.6 2.6
26.9 26.7 26.0 27.0 23.0 20.0 30.3 26.9 64.7 420.0 3.5
26.9 26.6 26.0 26.9 22.4 20.2 28.9 26.9 49.6 238.2 4.0
26.7 26.5 25.9 26.8 21.9 20.2 27.6 26.9 31.3 74.3 2.7
26.5 26.3 25.6 26.5 21.0 20.1 26.0 26.8 3.1 3.1 3.3
26.3 26.1 25.1 26.4 20.3 20.1 24.9 26.6 0.0 0.0 2.8
26.2 26.1 24.8 26.4 20.2 20.1 24.4 26.6 0.0 0.0 2.7
26.2 26.1 24.6 26.3 20.1 20.1 24.1 26.6 0.0 0.0 2.5
26.1 26.0 24.4 26.3 19.8 20.1 23.7 26.5 0.0 0.0 2.5
26.1 26.0 24.3 26.3 19.7 20.1 23.5 26.5 0.0 0.0 2.4
26.1 26.0 24.1 26.2 19.6 20.1 23.4 26.5 0.0 0.0 1.8
26.1 26.0 24.0 26.2 19.5 20.0 23.3 26.5 0.0 0.0 1.8
26.1 26.0 23.9 26.2 19.4 20.0 23.3 26.5 0.0 0.0 1.3
26.1 26.0 23.8 26.1 19.4 20.0 23.0 26.5 0.0 0.0 1.1
26.1 26.0 23.6 26.1 19.3 20.0 22.7 26.5 5.5 5.5 1.2
26.3 26.3 23.9 26.2 19.6 20.1 23.6 26.6 38.3 77.8 1.1
27.5 27.3 24.6 27.1 21.3 20.3 27.4 27.0 59.1 253.3 1.2
28.0 27.8 25.1 28.0 22.9 20.4 30.2 27.1 73.2 436.0 1.8
27.9 27.9 25.7 28.2 24.0 20.6 32.2 27.3 74.5 623.6 1.6
27.5 27.6 26.1 27.9 24.4 20.5 32.8 27.2 143.1 823.2 2.1
27.3 27.4 26.5 27.7 24.7 20.5 33.2 27.3 80.5 934.1 1.6
27.3 27.3 26.9 27.5 24.8 20.7 33.2 27.3 79.6 971.7 1.8
27.3 27.3 27.2 27.5 25.0 20.8 33.8 27.5 89.6 919.9 1.7
27.4 27.4 27.4 27.5 24.9 20.8 34.4 27.6 153.6 773.2 1.7
27.4 27.4 27.6 27.5 23.8 20.8 34.9 27.7 97.0 592.7 1.4
27.4 27.4 27.6 27.5 24.0 20.7 35.2 27.7 71.2 412.6 1.4
27.5 27.5 27.7 27.7 24.7 20.6 34.5 27.8 63.1 227.4 2.2
27.6 27.5 27.8 27.8 24.8 21.1 31.8 27.9 35.9 67.0 2.7
27.4 27.3 27.7 27.6 23.8 21.3 30.3 27.8 3.0 3.0 2.5
27.3 27.2 27.5 27.5 23.4 21.3 29.4 27.8 0.0 0.0 1.9
27.3 27.2 27.3 27.4 23.2 21.3 28.7 27.8 0.0 0.0 2.3
27.3 27.1 27.1 27.3 22.9 21.4 28.4 27.7 0.0 0.0 2.1
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function MAD01
%Este programa transforma as medidas de resistência em temperaturas, as
medidas de tensão em radiação e velocidade do vento.
%Transforma os dados medidos de 5 em 5 min para dados médios horários.
%Busca x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15 em outro arquivo
%Abre Arquivos de Dados BD01 a BD15
P01=fopen('D:\MATLAB\work\BD01.m','r','n');
P02=fopen('D:\MATLAB\work\BD02.m','r','n');
P03=fopen('D:\MATLAB\work\BD03.m','r','n');
P04=fopen('D:\MATLAB\work\BD04.m','r','n');
P05=fopen('D:\MATLAB\work\BD05.m','r','n');
P06=fopen('D:\MATLAB\work\BD06.m','r','n');
P07=fopen('D:\MATLAB\work\BD07.m','r','n');
P08=fopen('D:\MATLAB\work\BD08.m','r','n');
P09=fopen('D:\MATLAB\work\BD09.m','r','n');
P10=fopen('D:\MATLAB\work\BD10.m','r','n');
P11=fopen('D:\MATLAB\work\BD11.m','r','n');
P12=fopen('D:\MATLAB\work\BD12.m','r','n');
P13=fopen('D:\MATLAB\work\BD13.m','r','n');
P14=fopen('D:\MATLAB\work\BD14.m','r','n');
P15=fopen('D:\MATLAB\work\BD15.m','r','n');
%Atribui valores dos arquivos para as variáveis de P01 a P15
x1=fscanf(P01,'%g',2880);
x2=fscanf(P02,'%g',2880);
x3=fscanf(P03,'%g',2880);
x4=fscanf(P04,'%g',2880);
x5=fscanf(P05,'%g',2880);
x6=fscanf(P06,'%g',2880);
x7=fscanf(P07,'%g',2880);
x8=fscanf(P08,'%g',2880);
x9=fscanf(P09,'%g',2880);
x10=fscanf(P10,'%g',2880);
x11=fscanf(P11,'%g',2880);
x12=fscanf(P12,'%g',2880);
x13=fscanf(P13,'%g',2880);
x14=fscanf(P14,'%g',2880);
x15=fscanf(P15,'%g',2880);
%Fecha arquivos de dados
fclose(P01);
fclose(P02);
fclose(P03);
fclose(P04);
fclose(P05);
fclose(P06);
fclose(P07);
fclose(P08);
fclose(P09);
fclose(P10);
fclose(P11);
fclose(P12);
fclose(P13);
fclose(P14);
fclose(P15);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Cálculo das temperaturas
%Sala da esquerda
a1=log(x1/5);
b1=(0.00025*a1+0.0033660992);
c1=1./b1;
se=c1-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Sala da direita
a2=log(x2/5);
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b2=(0.00025*a2+0.0033660992);
c2=1./b2;
sd=c2-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Sala acima
a3=log(x3/5);
b3=( 0.00025*a3 + 0.0033660992);
c3=1./b3;
sa=c3-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Salaabaixo
a4=log(x4/5);
b4=( 0.00025*a4 + 0.0033660992);
c4=1./b4;
sb=c4-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo úmido externa
a5=log(x5/5.2452);
b5=( 0.00025*a5 + 0.0033660992);
c5=1./b5;
ue=c5-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo úmido interna
a6=log(x6/5.557);
b6=( 0.00025*a6+ 0.0033660992);
c6=1./b6;
ui=c6-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo úmido ar 1
a7=log(x7./5.1639);
b7=(0.00025*a7 + 0.0033660992);
c7=1./b7;
tbub=c7-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo úmido ar 2
a8=log(x8./1.0953);
b8=(0.00025*a8+0.0033660992);
c8=1./b8;
tbuv=c8-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo seco externa
a9=log(x9/1);
b9=(0.00025*a9+0.0033660992);
be=(1./b9)-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo seco interna
a10=log(x10/1);
b10=(0.00025*a10 + 0.0033660992);
c10=1./b10;
bi=c10-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo úmido ar 1
a11=log(x11/1);
b11=(0.00025*a11+0.0033660992);
c11=1./b11;
tbsb=c11-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Temperatura de bulbo úmido ar 2
a12=log(x12/1);
b12=(0.000261045*a12+0.003366092);
c12=1./b12;
tbsv=c12-273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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%Cálculo Radiação Global, Difusa e velocidade do vento
x13=x13/1000;x14=x14/1000;x15=x15/1000;
df=((x13))/(32e-6);
gl=x14/(9.76e-6);
v=1.7876*x15+.963;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Transforma os dados em dados médios horários
hr1=zeros(240,1);
hr2=zeros(240,1);
hr3=zeros(240,1);
hr4=zeros(240,1);
hr5=zeros(240,1);
hr6=zeros(240,1);
hr7=zeros(240,1);
hr8=zeros(240,1);
hr9=zeros(240,1);
hr10=zeros(240,1);
hr11=zeros(240,1);
hr11=zeros(240,1);
hr12=zeros(240,1);
hr13=zeros(240,1);
hr14=zeros(240,1);
hr15=zeros(240,1);
c=0;
e=1;
for i = 1:2880
   c=c+1;
   hr1(e)=hr1(e)+se(i);
   hr2(e)=hr2(e)+sd(i);
   hr3(e)=hr3(e)+sa(i);
   hr4(e)=hr4(e)+sb(i);
   hr5(e)=hr5(e)+ue(i);
   hr6(e)=hr6(e)+ui(i);
   hr7(e)=hr7(e)+tbub(i);
   hr8(e)=hr8(e)+tbuv(i);
   hr9(e)=hr9(e)+be(i);
   hr10(e)=hr10(e)+bi(i);
   hr11(e)=hr11(e)+tbsb(i);
   hr12(e)=hr12(e)+tbsv(i);
   hr13(e)=hr13(e)+df(i);
   hr14(e)=hr14(e)+gl(i);
   hr15(e)=hr15(e)+v(i);
   if c==12
  hr1(e)=hr1(e)/12;
   hr2(e)=hr2(e)/12;
   hr3(e)=hr3(e)/12;
   hr4(e)=hr4(e)/12;
      hr5(e)=hr5(e)/12;
   hr6(e)=hr6(e)/12;
   hr7(e)=hr7(e)/12;
   hr8(e)=hr8(e)/12;
   hr9(e)=hr9(e)/12;
      hr10(e)=hr10(e)/12;
      hr11(e)=hr11(e)/12;
      hr12(e)=hr12(e)/12;
      hr13(e)=hr13(e)/12;
      hr14(e)=hr14(e)/12;
      hr15(e)=hr15(e)/12;
      c=0;
      e=e+1;
   end
end
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% Grava arquivo resposta
fid=fopen('d:\MATLAB\work\RE01.m','w');
res=[hr1 hr2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr9 hr10 hr11 hr12 hr13 hr14 hr15];
fprintf(fid,'%4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f
%4.2f %4.2f %4.2f %4.2f %4.2f\n',res');
fclose(fid);



ANEXO B1

ROTINA COMPUTACIONAL PARA CALCULAR A UMIDADE RELATIVA E A

TEMPERATURA DE ORVALHO
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function MAD02
%Este programa calcula a umidade relativa e a temperatura de orvalho
%Abre arquivo de dados
P01=fopen('D:\MATLAB\work\RE01.m','r','n');
%Atribui valores do arquivo para as variáveis
x=zeros(240,15);
x=fscanf(P01,'%g',3600)
tbs=zeros(240,1);
tbu=zeros(240,1);
for i = 1:240

tbu(i) = x((i-1)*15+5);
   tbs(i) = x((i-1)*15+9);
end
%Fecha arquivo de dados
fclose(P01);
% Pressão Atmosféfica
P=101325;
%Constantes
C8=-5.8002206*10^3;
C9=1.3914993;
C10=-4.8640239*10^(-2);
C11=4.1764768*10^(-5);
C12=-1.4452093*10^(-8);
C13=6.5459673;
%Vetores resposta
UR=zeros(240,1);
to=zeros(240,1);
Pwstbu=zeros(240,1);
%Equações da ASHRAE
for i = 1:240
   %equação 1.3
   Pwstbu(i)=exp(C8/(tbu(i)+273.15)+C9+C10*(tbu(i)+273.15)+C11*...
((tbu(i)+273.15)^2)+C12*((tbu(i)+273.15)^3)+C13*log(tbu(i)+273.15));
   %equação 1.16
   Wsbu(i)=0.62198*(Pwstbu(i)/(P-Pwstbu(i)));
   %equação 1.35
   W(i)=(((2501-2.381*tbu(i))*Wsbu(i)-(tbs(i)-tbu(i)))/(2501+1.805*...
      tbs(i)-4.1868*tbu(i)));
   %equação 1.3
Pwstbs(i)=exp(C8/(tbs(i)+273.15)+C9+C10*(tbs(i)+273.15)+C11*...
(tbs(i)+273.15)^2+C12*(tbs(i)+273.15)^3+C13*log(tbs(i)+273.15));
   %equação 1.16
   Ws(i)=0.62198*(Pwstbs(i)/(P-Pwstbs(i)));
   %equação1.7
   u(i)=W(i)/Ws(i);
   %equação 1.18-calcula umidade relativa
   UR(i)=(u(i)/(1-(1-u(i))*(Pwstbs(i)/P)))*100;
   %Constante
   Ra=287.055;
   %equação 1.31
   vtbu(i)=((Ra*(tbu(i)+273.15))/P)*(1+1.6078*W(i));
   %equação 1.31-calcula volume específico
   vtbs(i)=((Ra*(tbs(i)+273.15))/P)*(1+1.6078*W(i));
   %equação 1.28
   hbu(i)=tbu(i)+(2501+1.805*tbu(i))*W(i);
   %equação 1.28-calcula entalpia
   hbs(i)=tbs(i)+(2501+1.805*tbs(i))*W(i);
   %equação 1.36

pw(i)=(P*W(i))/(0.62198+W(i));
alfa=log(pw(i)*10^(-3));
a=6.54;
b=14.526;
c=0.7389;
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d=0.09486;
   e=0.4569;
   %equação 1.35-calcula conteúdo de umidade
   W(i)=(((2501-2.381*tbu(i))*Wsbu(i)-(tbs(i)-tbu(i)))/(2501+1.805*...
      tbs(i)-4.1868*tbu(i)))*1000;
   %equação 1.37-calcula a temperatura de orvalho

to(i)=a+b*alfa+c*alfa^2+d*alfa^3+e*((pw(i)*10^(-3))^0.1984);
end
UR
to
%resultado da temperatura de orvalho
fid=fopen('d:\MATLAB\work\RE02.m','w');
fprintf(fid,'%4.2f\n',to);
fclose(fid);



ANEXO B2

ROTINA COMPUTACIONAL PARA CALCULAR A RADIAÇÃO INFRAVERMELHA



Anexo B2 - Rotina computacional para calcular a radiação infravermelha 121

function MAD03
%Este programa calcula a radiação infravermelha
%Abre arquivo de dados
P01=fopen('D:\MATLAB\work\RE02.m','r','n');
P02=fopen('D:\MATLAB\work\RE01.m','r','n');
%Atribui valores do arquivo para as variáveis
x=zeros(3600,1);
to=zeros(240,1);
x=fscanf(P02,'%g',3600)
to=fscanf(P01,'%g',240)
tbs=zeros(240,1);
for i = 1:240
   tbs(i) = x((i-1)*15+9);
end
%Fecha arquivo de dados
fclose(P01);
fclose(P02);
% 10 dias de 24 horas
t=zeros(240,1);
for i = 1:240
   m=mod(i-1,24)+1;
   t(i,1) = m;
end
% Equação para calcular a temperatura do céu - Duffie & Beckman pag 158
g=cos(15*t*(pi/180)); % ângulo em radianos
m=.013*g;
n=.000073*(to.^2);
o=.0056*to;
h=(.711+o+n+m).^(1/4);
tbs=tbs+273;
Ts=tbs.*h;% Temperatura do céu
Rinfravermelha=5.67e-8.*(Ts.^4)% Radiação Infravermelha
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 function MAD04
%Este programa calcula a radiação direta
%Abre arquivo de dados
P01=fopen('D:\MATLAB\work\RE01.m','r','n');
%Atribui valores do arquivo para as variáveis
x=zeros(240,15);
x=fscanf(P01,'%g',3600);
rg=zeros(240,1);
for i = 1:240

rg(i) = x((i-1)*15+14);
end
%Fecha arquivo de dados
fclose(P01);
for dn=11:20
   angulo_do_dia=(2*pi*(dn-1))/365;
   Excentricidade=1.00011+0.034221*cos(angulo_do_dia)...
+0.00128*sin(angulo_do_dia)+0.000719*cos(2*angulo_do_dia)...
      +0.000077*sin(2*angulo_do_dia);
   Declinacao=23.45*sin(((360/365)*(dn+284))*(pi/180));
   Declinacao=(180/pi)*(0.006918-0.399912*cos(angulo_do_dia)...
      +0.070257*sin(angulo_do_dia)-0.006758*cos(2*(angulo_do_dia))...
      +0.000907*sin(2*(angulo_do_dia))-0.002697*cos(3*(angulo_do_dia))...
      +0.00148*sin(3*(angulo_do_dia)));
   Lst=45;
   Lloc=52;
   Et=(0.000075+0.001868*cos(angulo_do_dia)-0.032077*sin(angulo_do_dia)...
      -0.014615*cos(2*(angulo_do_dia))-
0.04089*sin(2*(angulo_do_dia)))*(229.18);
   for TO=1:24
      TSV=TO+(4*(Lst-Lloc)+Et)/60;
      latitude_geo=(pi*(-30))/180;
      Dec=(Declinacao*pi)/180;
      angulo_horario=(pi/180)*(TSV);
      zenite=(180/pi)*acos((sin(Dec))*sin(latitude_geo)...
         +(cos(Dec))*cos(latitude_geo)*cos(angulo_horario));
      m(((dn-11)*24)+TO)=cos((pi/180)*zenite);
   end
end
for i=1:240
   rdireta(i)=rg(i)/m(i);
end
rdireta'
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function MAD05
%Este programa calcula a infiltração
%Abre arquivo de dados
P01=fopen('D:\MATLAB\work\RE01.m','r','n');
%Atribui valores do arquivo para as variáveis
x=zeros(240,15);
x=fscanf(P01,'%g',3600)
tbsi=zeros(240,1);%temperatura de bulbo seco interna
tbse=zeros(240,1);%temperatura de bulbo seco externa
v=zeros(240,1);
for i = 1:240

tbui(i) = x((i-1)*15+10);
   tbse(i) = x((i-1)*15+9);
   v(i) = x((i-1)*15+15);
end
%Fecha arquivo de dados
Rf=5.7;% cm^2 de frestas por m^2 de abertura
Aj=9.91;%Área das aberturas
L=Rf*Aj;%Área das frestas
A=0.000435;%por possuir pé direito simples
B=0.000161;%por estar no 3o andar e possuir proteção densa
Q=(L*(A*abs((tbse-tbsi))+B*v.^2).^0.5).*10e-3% Calcula a infiltração
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 function MAD06
%Este programa calcula a potência sensível de refrigeração
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
P01=fopen('D:\MATLAB\work\RE01.m','r','n');
%Atribui valores do arquivo para as variáveis
x=zeros(2880,15);
x=fscanf(P01,'%g',43200)
tbui=zeros(2880,1);%temperatura de bulbo úmido ar de retorno
tbsi=zeros(2880,1);%temperatura de bulbo seco ar de retorno
tbub=zeros(2880,1);%temperatura de bulbo úmido insuflamento
tbsb=zeros(2880,1);%temperatura de bulbo seco insuflamento
tbuv=zeros(2880,1);%temperatura de bulbo úmido insuflamento
tbsv=zeros(2880,1);%temperatura de bulbo seco insuflamento
for i = 1:240
   tbui(i) = x((i-1)*15+6);
   tbuv(i) = x((i-1)*15+8);
   tbui(i) = x((i-1)*15+10);
   tbsv(i) = x((i-1)*15+12);
   tbub(i) = x((i-1)*15+7);
   tbsb(i) = x((i-1)*15+11);
end
%Fecha Arquivo de dados
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tbu=[tbui tbuv];
tbs=[tbsi tbsv];
dh=zeros(2880,1);
dh1=zeros(2880,1);
dh=zeros(2880,1);
vt=zeros(2880,4);
vt=zeros(2880,4);
c=0;
soma=0;
for i = 1:2880
   for j = 1:2
      P=101325;
      C8=-5.8002206*10^3;
      C9=1.3914993;
      C10=-4.8640239*10^(-2);

C11=4.1764768*10^(-5);
C12=-1.4452093*10^(-8);
C13=6.5459673;

      Pwstbu=exp((-5.8002206*10^3)/(tbu(i,j)+273.15)+1.3914993+...
      (-4.8640239*10^(-2))*(tbu(i,j)+273.15)+4.1764768*10^(-5)*...
      ((tbu(i,j)+273.15)^2)+(-1.4452093*10^(-8))*((tbu(i,j)+273.15)^3)+...
      6.5459673*log(tbu(i,j)+273.15));%equação 1.3

Wsbu=0.62198*(Pwstbu/(101325-Pwstbu));%equação 1.16
      W=(((2501-2.381*tbu(i,j))*Wsbu-(tbs(i,j)-tbu(i,j)))/...
      (2501+1.805*tbs(i,j)-4.1868*tbu(i,j)));%equação 1.35
      Ra=287.055;
      con(i,j)=tbu(i,j);
      conf(i,j)=tbs(i,j);

vtbs(j)=((Ra*(tbs(i,j)+273.15))/P)*(1+1.6078*W);%equação 1.31-calcula
volume específico
    end
    a(i)=(1/vtbs(1))*1.047e-1*1.4;
end
for i=1:2880
 PS2(i)=a(i).*(tbsi(i)-tbsv(i));
end
PS2; % Calcula a potência do condicionador de ar de 10913
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tbu=[tbui tbub];
tbs=[tbsi tbsb];
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dh1=zeros(2880,1);
dh=zeros(2880,1);
vt=zeros(2880,4);
c=0;
soma=0;
for i = 1:2880
   for j = 1:2
      Pwstbu=exp((-5.8002206*10^3)/(tbu(i,j)+273.15)+1.3914993+...
      (-4.8640239*10^(-2))*(tbu(i,j)+273.15)+4.1764768*10^(-5)*...
      ((tbu(i,j)+273.15)^2)+(-1.4452093*10^(-8))*((tbu(i,j)+273.15)^3)+...
      6.5459673*log(tbu(i,j)+273.15));%equação 1.3

Wsbu=0.62198*(Pwstbu/(101325-Pwstbu));%equação 1.16
      W=(((2501-2.381*tbu(i,j))*Wsbu-(tbs(i,j)-tbu(i,j)))/...
      (2501+1.805*tbs(i,j)-4.1868*tbu(i,j)));%equação 1.35
      Ra=287.055;
      con(i,j)=tbu(i,j);
      conf(i,j)=tbs(i,j);
      vtbs(j)=((Ra*(tbs(i,j)+273.15))/P)*(1+1.6078*W);%equação 1.31-calcula
volume específico
   end
      a(i)=(1/vtbs(1))*1.432e-1*0.9;
end
for i=1:2880
 PS1(i)=a(i).*(tbsi(i)-tbsb(i));
end
PS1;%Calcula a potência do condicionador de ar de 10000 BTU/h
PSS1=zeros(192,1);
PSS2=zeros(192,1);
tbssi=zeros(192,1);
tbssb=zeros(192,1);
tbssv=zeros(192,1);
tbuui=zeros(192,1);
c=0;
e=1;
for i = 1:2880
   c=c+1;
   PSS1(e)=PSS1(e)+PS1(i);
   PSS2(e)=PSS2(e)+PS2(i);
   tbssi(e)=tbssi(e)+tbsi(i);
   tbssb(e)=tbssb(e)+tbsb(i);
   tbuui(e)=tbuui(e)+tbui(i);
   tbssv(e)=tbssv(e)+tbsv(i);
   if c==12
    PSS1(e)=PSS1(e)/12;
        PSS2(e)=PSS2(e)/12;
        tbssi(e)=tbssi(e)/12;
        tbssb(e)=tbssb(e)/12;
        tbuui(e)=tbuui(e)/12;
        tbssv(e)=tbssv(e)/12;
      c=0;
      e=e+1;
   end
end
P=PSS1+PSS2;
p=P*1000'% Calcula a potência sensível total em W
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function MAD07
% Este programa faz o cálculo da propagação da incerteza para o condicionador
de 10000BTU/h dia 17/01. Programas idênticos foram desenvolvidos para os
outros dias e o outro condicionador de ar.
% Esta rotina computacional foi desenvolvida em duas partes:
% - na primeira as derivadas parciais foram encontradas utilizando-se
variáveis simbólicas;
% - na segunda os resultados das derivadas parciais foram utilizados para
determinar as incertezas, sendo as variáveis substituídas por seus valores.
 Ra=287.055;c=1;
 P=101325;
syms tbse tbu tbss A v

% A próxima equação é a equação ( )Tc
V

Q ∆=
ν

&
 escrita em função da área,

velocidade do ar, calor especícifo e temperaturas de bulbo seco e bulbo
úmido.
Q=(1/(((Ra*(tbse+273.15))/P)*(1+1.6078*((((2501-2.381*tbu)*(0.62198*((exp((-
5.8002206*10^3)/(tbu+273.15)+1.3914993+(-4.8640239*10^(-
2))*(tbu+273.15)+4.1764768*10^(-5)*((tbu+273.15)^2)+(-1.4452093*10^(-
8))*((tbu+273.15)^3)+6.5459673.*log(tbu+273.15)))/(101325-(exp((-
5.8002206*10^3)/(tbu+273.15)+1.3914993+(-4.8640239*10^(-
2))*(tbu+273.15)+4.1764768*10^(-5)*((tbu+273.15)^2)+(-1.4452093*10^(-
8))*((tbu+273.15)^3)+6.5459673.*log(tbu+273.15))))))-(tbse-
tbu))/(2501+1.805*tbse-4.1868*tbu))))))*A*v*c*(tbse-tbss);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
m=diff(Q,tbse);%derivada parcial da potência sensível de refrigeração em
relação a temperatura de bulbo seco na entrada do evaporador
n=diff(Q,tbu);%derivada parcial da potência sensível de refrigeração em
relação a temperatura de bulbo úmido na saída do evaporador
o=diff(Q,tbss);%derivada parcial da potência sensível de refrigeração em
relação a temperatura de bulbo seco na saída do evaporador
p=diff(Q,A);%derivada parcial da potência sensível de refrigeração em relação
a área do ducto da saída do evaporador
q=diff(Q,v);%derivada parcial da potência sensível de refrigeração em relação
a velocidade do ar na saída evaporador
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
tbu=[19.1403
17.6881
17.3945
17.2574
17.1295
17.0157
16.9506
16.9699
17.3242
17.1591
17.2555];
tbss=[23.3671
19.7672
19.7777
19.6343
20.2892
20.1008
18.9087
19.6554
20.7907
20.0871
22.0886];
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tbse=[25.6304
23.6648
23.3523
23.1123
23.0385
22.9601
22.9648
23.0223
23.3102
23.1582
23.5456];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c=0;
A=0.1432;v=0.9;
m=zeros(11,1);
n=zeros(11,1);
o=zeros(11,1);
p=zeros(11,1);
q=zeros(11,1);
for i=1:11
   c=c+1;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Resultados das derivadas parciais com variáveis simbólicas
m(i)=-
19137/6755000/(19137/6755000*tbse(i)+104545431/135100000)^2/(1+8039/5000*(310
99/50000*(2501-2381/1000*tbu(i))*exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))*A*v*(tbse(i)-
tbss(i))-
1/(19137/6755000*tbse(i)+104545431/135100000)/(1+8039/5000*(31099/50000*(2501
-2381/1000*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))^2*A*v*(tbse(i)-
tbss(i))*(-8039/5000/(2501+361/200*tbse(i)-10467/2500*tbu(i))-
2902079/1000000*(31099/50000*(2501-2381/1000*tbu(i))*exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
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1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200*tbse(i)-
10467/2500*tbu(i))^2)+1/(19137/6755000*tbse(i)+104545431/135100000)/(1+8039/5
000*(31099/50000*(2501-2381/1000*tbu(i))*exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))*A*v;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
n(i)=-
1/(19137/6755000*tbse(i)+104545431/135100000)/(1+8039/5000*(31099/50000*(2501
-2381/1000*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))^2*A*v*(tbse(i)-
tbss(i))*(8039/5000*(-74046719/50000000*exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))+31099/50000*(2501-
2381/1000*tbu(i))*(49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)^2-
19054856665633746529/737869762948382064640+3081695946375417/36893488147419103
232*tbu(i)-
13103631281378883/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^2+737010397326486
3/1125899906842624/(tbu(i)+5463/20))*exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
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1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))+31099/50000*(2501-
2381/1000*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))^2/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))^2*(49823515573171/8589934592/(tbu(i)+
5463/20)^2-
19054856665633746529/737869762948382064640+3081695946375417/36893488147419103
232*tbu(i)-
13103631281378883/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^2+737010397326486
3/1125899906842624/(tbu(i)+5463/20))+1)/(2501+361/200*tbse(i)-
10467/2500*tbu(i))+84144213/12500000*(31099/50000*(2501-
2381/1000*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200*tbse(i)-10467/2500*tbu(i))^2);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
o(i)=-
1/(19137/6755000*tbse(i)+104545431/135100000)/(1+8039/5000*(31099/50000*(2501
-2381/1000.*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624.*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624.*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200.*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))*A*v;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
p(i)=1/(19137/6755000.*tbse(i)+104545431/135100000)/(1+8039/5000*(31099/50000
*(2501-2381/1000*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624.*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
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4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624.*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200.*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))*v*(tbse(i)-
tbss(i));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
q(i)=1/(19137/6755000.*tbse(i)+104545431/135100000)/(1+8039/5000*(31099/50000
*(2501-2381/1000*tbu(i))*exp(-49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624.*log(tbu(i)+5463/20))/(101325-exp(-
49823515573171/8589934592/(tbu(i)+5463/20)-
1714189919542114485/144115188075855872-
1752449297884895/36028797018963968*tbu(i)+3081695946375417/737869762948382064
64*(tbu(i)+5463/20)^2-
4367877093792961/302231454903657293676544*(tbu(i)+5463/20)^3+7370103973264863
/1125899906842624.*log(tbu(i)+5463/20)))-
tbse(i)+tbu(i))/(2501+361/200.*tbse(i)-10467/2500*tbu(i)))*A*(tbse(i)-
tbss(i));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
end
Iv=.12;Ia=1e-6;Itbu=0.3;Itbss=.3;Itbse=.3;% Valores das incertezas de medição
IT1=sqrt((m*Itbse).^2+(n*Itbu).^2+(o*Itbss).^2+(p*Ia).^2+(q*Iv).^2)*1000%Ince
rteza total
etbse=m.*Itbse*1000 % Incerteza atribuída a temperatura de bulbo seco na
entrada do evaporador
etbss=o.*Itbss*1000 % Incerteza atribuída a temperatura de bulbo seco na
saída do evaporador
etbu=n.*Itbu*1000 % Incerteza atribuída a temperatura de bulbo úmido na
entrada do evaporador
ea=p.*Ia*1000 % Incerteza atribuída a área do duto de entrada de ar
ev=q.*Iv*1000% % Incerteza atribuída a velocidade do ar na entrada do
evaporador
m=m*1000
n=n*1000
o=o*1000
p=p*1000
q=q*1000
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% ARQUIVO DOS RESULTADOS DAS ROTINAS COMPUTACIONAIS
% O resultado da rotina computacional do anexo B é o anexo A.
% Os resultados das rotinas computacionais dos anexos B5 e  B6 encontram-se no corpo do trabalho.
% coluna 1- Umidade relativa
% coluna 2- Temperatura de orvalho
% coluna 3- Radiação infravermelha
% coluna 4- Radiação direta
% coluna 5- Infiltração

77.3 23.0 410.8 0.0 0.0166
77.5 22.7 407.2 0.0 0.0195
77.2 22.5 404.6 0.0 0.0209
76.7 22.6 404.7 0.0 0.0216
77.6 22.7 403.2 0.0 0.0215
77.6 22.7 401.9 0.0 0.0204
79.1 22.6 398.0 2.2 0.0178
78.5 22.7 397.8 21.2 0.0179
77.0 22.7 398.1 78.7 0.0096
69.7 22.0 399.8 197.3 0.0231
64.0 20.5 392.3 318.4 0.0229
55.5 20.2 402.2 436.7 0.0290
59.3 21.1 405.6 552.7 0.0297
57.4 21.2 409.4 583.0 0.0321
56.0 21.1 411.8 393.2 0.0325
56.1 21.8 420.2 709.3 0.0330
57.7 22.5 426.7 640.7 0.0335
56.1 22.4 429.7 388.4 0.0364
61.8 22.7 425.2 140.5 0.0350
68.3 22.9 418.4 45.0 0.0303
71.8 22.9 415.5 3.0 0.0245
72.6 22.6 412.2 0.0 0.0216
73.6 22.2 407.5 0.0 0.0174
72.3 21.9 406.2 0.0 0.0198
70.4 21.5 404.9 0.0 0.0187
73.1 21.7 402.6 0.0 0.0160
73.6 21.5 399.7 0.0 0.0147
71.6 21.0 395.9 0.0 0.0189
69.4 20.1 389.1 0.0 0.0188
68.4 19.6 383.7 0.0 0.0186
69.0 19.5 380.9 3.7 0.0189
65.9 20.1 388.5 84.0 0.0145
53.2 20.2 407.9 245.7 0.0211
52.1 20.3 409.7 353.9 0.0237
50.2 20.7 416.8 495.6 0.0267
50.6 20.9 418.3 526.2 0.0267
45.7 20.6 425.7 869.1 0.0299
45.4 20.3 423.0 844.9 0.0304
50.8 21.3 424.1 538.2 0.0273
55.0 22.3 427.2 274.1 0.0274
49.4 20.9 425.5 188.2 0.0298
54.1 21.1 419.6 104.2 0.0298
60.9 22.0 419.0 59.6 0.0250
63.4 21.8 414.4 39.2 0.0186
66.8 21.7 409.7 8.1 0.0191
71.0 21.9 407.9 0.0 0.0187
74.9 22.2 405.8 0.0 0.0220
76.1 22.1 404.0 0.0 0.0206
74.3 21.8 402.7 0.0 0.0187
71.3 21.0 398.3 0.0 0.0193
69.4 20.4 394.6 0.0 0.0203
70.1 20.3 390.7 0.0 0.0211
69.5 20.2 389.7 0.0 0.0213
72.5 20.4 386.0 0.0 0.0220
72.8 20.2 382.1 2.3 0.0230
72.6 20.1 380.0 25.1 0.0236
68.3 20.1 384.4 141.5 0.0212
57.9 20.5 402.6 372.8 0.0150
49.5 20.7 418.0 524.9 0.0247
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48.7 20.6 418.8 726.2 0.0256
51.7 20.6 413.3 273.6 0.0218
56.7 21.1 410.0 222.4 0.0182
56.8 21.0 410.2 222.8 0.0191
59.9 21.2 407.8 94.2 0.0218
60.9 21.0 406.2 350.5 0.0168
59.5 21.6 415.5 390.2 0.0212
61.6 21.5 413.0 132.5 0.0209
66.7 21.2 404.5 55.2 0.0270
69.9 20.9 398.4 4.9 0.0278
74.7 21.0 394.5 0.0 0.0282
77.8 21.1 392.0 0.0 0.0297
79.3 21.1 391.0 0.0 0.0301
79.8 21.1 389.9 0.0 0.0298
81.2 21.1 388.1 0.0 0.0292
81.7 21.2 387.1 0.0 0.0298
83.3 21.2 384.4 0.0 0.0305
84.0 21.2 382.1 0.0 0.0298
83.7 21.1 380.1 0.0 0.0289
82.9 21.0 378.4 3.7 0.0271
79.3 21.1 381.7 32.7 0.0251
77.6 21.6 387.5 128.6 0.0206
73.2 22.2 397.1 324.2 0.0197
64.5 23.1 417.1 527.6 0.0289
63.4 23.5 422.4 531.0 0.0314
64.8 23.6 421.8 549.8 0.0323
63.4 23.5 424.1 893.5 0.0320
62.6 23.5 425.8 586.2 0.0336
67.0 23.5 420.7 476.3 0.0351
66.2 23.0 417.7 475.0 0.0396
67.7 22.6 413.8 344.1 0.0367
74.5 22.8 407.8 70.4 0.0429
74.0 21.8 400.6 44.7 0.0306
86.5 22.0 389.8 3.5 0.0312
84.7 21.1 384.4 0.0 0.0404
83.1 20.0 376.5 0.0 0.0456
84.2 19.4 370.0 0.0 0.0518
73.4 18.1 369.7 0.0 0.0485
70.7 17.6 367.7 0.0 0.0424
67.9 16.8 363.8 0.0 0.0368
69.0 16.8 360.7 0.0 0.0362
65.9 16.1 357.5 0.0 0.0338
64.6 15.8 354.6 0.0 0.0359
66.9 16.2 354.4 1.9 0.0342
64.9 16.2 354.8 58.6 0.0346
63.3 16.6 359.4 137.9 0.0280
63.8 16.8 359.6 182.2 0.0228
60.5 17.2 366.8 457.1 0.0272
56.7 17.4 373.7 659.0 0.0312
57.6 17.2 371.3 477.0 0.0261
54.5 16.8 372.8 575.4 0.0301
53.7 16.7 373.6 633.6 0.0285
54.6 16.9 375.6 574.9 0.0280
55.5 16.9 375.7 577.1 0.0342
56.0 16.4 371.8 230.0 0.0257
56.1 15.9 368.8 139.3 0.0250
58.3 15.6 364.5 43.9 0.0261
60.9 15.5 360.8 4.5 0.0255
60.8 14.8 356.2 0.0 0.0284
62.7 15.0 356.0 0.0 0.0298
64.4 15.3 356.3 0.0 0.0285
65.1 15.5 357.2 0.0 0.0296
64.5 15.1 353.9 0.0 0.0301
65.2 14.8 349.9 0.0 0.0296
67.7 14.9 346.5 0.0 0.0303
67.6 14.6 342.6 0.0 0.0302
69.3 14.7 340.7 0.0 0.0307
66.5 14.5 340.2 3.1 0.0302
58.8 14.7 350.3 94.9 0.0250
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55.5 15.7 362.4 167.3 0.0149
59.4 16.2 360.4 258.7 0.0217
58.9 16.5 362.7 378.7 0.0238
56.0 16.3 365.3 446.1 0.0239
54.8 16.4 367.6 448.1 0.0260
57.3 16.6 366.6 348.0 0.0263
54.6 16.5 371.0 799.7 0.0257
55.1 17.1 376.4 695.5 0.0293
54.1 16.4 373.1 518.1 0.0280
52.4 15.8 372.1 475.1 0.0277
57.9 16.7 372.9 208.5 0.0251
59.1 16.1 367.5 117.3 0.0238
61.7 16.1 365.2 9.0 0.0234
63.4 15.9 361.7 0.0 0.0257
66.7 16.0 360.0 0.0 0.0279
72.5 16.6 358.5 0.0 0.0308
74.0 16.4 354.9 0.0 0.0295
75.1 16.4 353.1 0.0 0.0293
74.5 16.2 350.6 0.0 0.0295
73.4 15.9 348.9 0.0 0.0289
74.9 16.0 346.7 0.0 0.0290
72.5 15.7 345.1 0.0 0.0286
71.5 15.7 345.0 2.8 0.0279
69.2 16.4 352.2 83.9 0.0252
62.7 17.1 364.2 179.0 0.0162
58.6 17.2 370.2 261.9 0.0241
59.7 17.3 369.0 198.3 0.0241
61.1 17.1 364.8 314.4 0.0225
57.7 16.8 367.1 389.3 0.0263
53.2 16.4 370.9 656.9 0.0281
49.3 15.9 373.6 674.7 0.0316
49.8 15.9 374.3 817.8 0.0300
51.1 16.3 376.7 662.5 0.0309
52.2 15.8 372.7 337.9 0.0277
51.4 15.1 369.0 241.7 0.0269
52.2 14.7 365.1 105.6 0.0187
54.4 14.4 360.7 5.1 0.0228
59.3 14.8 358.5 0.0 0.0254
65.5 15.6 357.3 0.0 0.0268
68.3 15.7 355.6 0.0 0.0284
71.0 16.0 354.3 0.0 0.0291
71.4 16.0 353.7 0.0 0.0281
71.4 15.9 351.6 0.0 0.0296
71.7 15.7 348.9 0.0 0.0286
72.0 15.7 347.2 0.0 0.0281
76.3 16.1 344.8 0.0 0.0294
79.7 16.2 340.9 3.4 0.0302
76.5 16.6 345.5 84.7 0.0288
66.9 17.1 359.3 257.3 0.0215
60.0 18.4 379.0 440.2 0.0212
62.3 18.6 377.4 246.6 0.0238
61.5 18.1 373.0 204.5 0.0237
58.4 17.7 374.8 251.0 0.0258
55.6 17.5 377.2 475.2 0.0276
48.2 16.4 380.6 502.3 0.0313
49.3 16.8 383.4 352.6 0.0308
53.7 17.7 385.7 279.0 0.0311
55.8 17.8 384.4 272.5 0.0366
58.1 17.5 380.4 249.5 0.0250
59.2 17.2 377.7 83.5 0.0208
61.7 16.9 372.6 2.9 0.0222
65.9 17.0 368.7 0.0 0.0268
66.6 16.6 365.0 0.0 0.0257
67.4 16.5 362.7 0.0 0.0288
70.0 16.7 362.1 0.0 0.0280
72.4 17.1 361.4 0.0 0.0277
74.0 17.0 358.6 0.0 0.0281
75.8 16.9 354.4 0.0 0.0295
75.8 16.8 352.0 0.0 0.0277
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77.0 16.7 348.9 0.0 0.0277
78.2 16.7 345.8 5.3 0.0282
72.0 17.0 353.5 96.2 0.0248
60.0 17.9 375.2 269.1 0.0128
55.4 18.4 385.9 421.6 0.0200
51.4 18.8 395.9 620.3 0.0245
49.8 19.3 403.3 770.6 0.0279
49.9 19.0 400.8 959.8 0.0284
49.2 18.4 397.1 1012.3 0.0266
48.3 18.4 399.0 851.1 0.0271
48.1 18.9 405.9 712.6 0.0274
50.3 19.7 410.6 466.6 0.0311
54.1 20.0 409.2 420.0 0.0332
57.8 19.7 401.8 238.2 0.0328
61.1 19.5 395.8 74.3 0.0219
64.1 18.7 385.4 3.1 0.0260
66.3 18.2 378.9 0.0 0.0251
68.7 18.3 377.3 0.0 0.0261
69.7 18.2 375.7 0.0 0.0259
70.1 18.0 372.7 0.0 0.0266
71.2 18.0 370.8 0.0 0.0267
70.6 17.8 369.3 0.0 0.0244
70.5 17.7 366.7 0.0 0.0248
70.1 17.5 364.8 0.0 0.0232
72.0 17.7 362.4 0.0 0.0236
73.1 17.7 359.6 5.5 0.0244
69.7 17.8 362.7 77.8 0.0221
58.7 18.6 383.9 253.3 0.0114
53.9 19.9 402.5 436.0 0.0246
51.0 20.8 416.1 623.6 0.0284
50.1 21.1 421.0 823.2 0.0315
50.2 21.5 424.9 934.1 0.0311
50.8 21.6 426.3 971.7 0.0312
49.3 21.7 430.5 919.9 0.0320
46.2 21.2 433.8 773.2 0.0330
39.7 19.2 429.4 592.7 0.0333
39.5 19.4 433.5 412.6 0.0340
45.3 20.9 437.5 227.4 0.0341
56.9 22.2 429.4 67.0 0.0301
58.7 21.3 418.5 3.0 0.0258
61.2 21.1 413.7 0.0 0.0204
63.3 21.0 410.5 0.0 0.0202
63.1 20.7 407.8 0.0 0.0176
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Derivadas parciais da potência sensível - dia 17/01/02 – aparelho de 10000 BTU/h.

Hora
A
Q

∂
∂

v
Q

∂
∂

etbu
Q

∂
∂

etbs
Q

∂
∂

stbs
Q

∂
∂

9 2,36E+03 3,76E+02 -6,92E-01 1,49E+02 -1,50E+02
10 4,10E+03 6,53E+02 -1,14E+00 1,49E+02 -1,51E+02
11 3,77E+03 6,00E+02 -1,03E+00 1,50E+02 -1,51E+02
12 3,67E+03 5,84E+02 -1,00E+00 1,50E+02 -1,51E+02
13 2,90E+03 4,62E+02 -7,87E-01 1,50E+02 -1,51E+02
14 3,02E+03 4,81E+02 -8,15E-01 1,50E+02 -1,51E+02
15 4,29E+03 6,82E+02 -1,15E+00 1,50E+02 -1,51E+02
16 3,56E+03 5,66E+02 -9,58E-01 1,50E+02 -1,51E+02
17 2,66E+03 4,23E+02 -7,26E-01 1,50E+02 -1,51E+02
18 3,24E+03 5,16E+02 -8,80E-01 1,50E+02 -1,51E+02
19 1,54E+03 2,44E+02 -4,18E-01 1,50E+02 -1,51E+02

Derivadas parciais da potência sensível - dia 17/01/02 - aparelho de 10913 BTU/h.

Hora

A
Q

∂
∂

v
Q

∂
∂

etbu
Q

∂
∂

etbs
Q

∂
∂

stbs
Q

∂
∂

9 9,96E+03 7,45E+02 -2,13E+00 1,67E+02 -1,70E+02
10 1,79E+04 1,34E+03 -3,63E+00 1,66E+02 -1,72E+02
11 1,77E+04 1,32E+03 -3,54E+00 1,67E+02 -1,72E+02
12 1,74E+04 1,30E+03 -3,46E+00 1,67E+02 -1,72E+02
13 1,74E+04 1,30E+03 -3,45E+00 1,67E+02 -1,72E+02
14 1,72E+04 1,29E+03 -3,40E+00 1,67E+02 -1,72E+02
15 1,71E+04 1,28E+03 -3,37E+00 1,67E+02 -1,72E+02
16 1,70E+04 1,27E+03 -3,34E+00 1,67E+02 -1,72E+02
17 1,67E+04 1,25E+03 -3,33E+00 1,67E+02 -1,72E+02
18 1,70E+04 1,27E+03 -3,37E+00 1,67E+02 -1,72E+02
19 1,37E+04 1,02E+03 -2,72E+00 1,68E+02 -1,72E+02

Derivadas parciais da potência sensível - dia 18/01/02 - aparelho de 10000 BTU/h.

Hora

A
Q

∂
∂

v
Q

∂
∂

etbu
Q

∂
∂

etbs
Q

∂
∂

stbs
Q

∂
∂

9 5,52E+03 8,78E+02 -1,57E+00 1,48E+02 -1,50E+02
10 2,66E+03 4,24E+02 -7,37E-01 1,50E+02 -1,51E+02
11 3,82E+03 6,08E+02 -1,04E+00 1,50E+02 -1,51E+02
12 2,02E+03 3,21E+02 -5,49E-01 1,50E+02 -1,51E+02
13 2,91E+03 4,63E+02 -7,88E-01 1,50E+02 -1,51E+02
14 3,08E+03 4,90E+02 -8,34E-01 1,50E+02 -1,51E+02
15 3,40E+03 5,42E+02 -9,27E-01 1,50E+02 -1,51E+02
16 4,07E+02 6,47E+01 -1,12E-01 1,51E+02 -1,51E+02
17 5,60E+03 8,91E+02 -1,55E+00 1,49E+02 -1,51E+02
18 1,74E+03 2,77E+02 -4,88E-01 1,50E+02 -1,50E+02
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Derivadas parciais da potência sensível - dia 18/01/02 - aparelho de 10913 BTU/h.

Hora
A
Q

∂
∂

v
Q

∂
∂

etbu
Q

∂
∂

etbs
Q

∂
∂

stbs
Q

∂
∂

9 1,71E+04 1,28E+03 -3,55E+00 1,66E+02 -1,71E+02
10 1,82E+04 1,36E+03 -3,68E+00 1,66E+02 -1,72E+02
11 1,79E+04 1,34E+03 -3,55E+00 1,67E+02 -1,72E+02
12 1,75E+04 1,31E+03 -3,47E+00 1,67E+02 -1,72E+02
13 1,72E+04 1,29E+03 -3,40E+00 1,67E+02 -1,72E+02
14 1,70E+04 1,27E+03 -3,38E+00 1,67E+02 -1,72E+02
15 1,69E+04 1,26E+03 -3,36E+00 1,67E+02 -1,72E+02
16 1,70E+04 1,27E+03 -3,41E+00 1,67E+02 -1,72E+02
17 1,68E+04 1,25E+03 -3,39E+00 1,67E+02 -1,72E+02
18 8,42E+03 6,30E+02 -1,72E+00 1,69E+02 -1,71E+02


